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CONSIDERANDO a Política Nacional e Estadual de Promoção à Saúde e o momento de 

prevenção da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

coronavírus (COVID-19) a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem destaca as 

orientações, abaixo, para desenvolvimento e manutenção de ações de controle do 

tabagismo: 

1 - ORIENTAÇÕES SOBRE AÇÕES DE CONTROLE DO TABAGISMO E PROMOÇÃO DA SAÚDE NO 

CENÁRIO DO COVID-19 

● TABAGISMO: 

O tabagismo é fator de risco para a COVID-19 devido a um possível 

comprometimento da capacidade pulmonar. Os fumantes têm maior risco de 

infecção por COVID-19 e possuem mais chances de desenvolver sintomas graves 

da doença, dessa forma seguem as orientações para os serviços de saúde: 

▪ Ofertar o tratamento do tabagismo de forma individualizada, podendo ser 

definido o atendimento por telefone ou presencial quando possível, 

conforme modelo de Abordagem Intensiva preconizado pelo Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) adotado no Município. Deve-se evitar a 

exposição desnecessária dos tabagistas nas unidades de saúde, 

considerando o risco de infecção por coronavírus e resguardando as 

medidas protetivas, criando alternativas para garantir a continuidade do 

tratamento à pessoa tabagista. Na prescrição médica deve estar explícito 

que o usuário está em tratamento individual do tabagismo para que a 

farmácia faça a liberação; 

 

▪ A promoção da Saúde para as pessoas que desejam parar de fumar é uma 

importante ferramenta direcionada para autonomia das pessoas, à 

formação da consciência crítica, à cidadania participativa e na construção 

do cuidado apoiado, por isso RECOMENDAMOS ser continuadas as 

atividades remotas dos grupos de tabagismo através Whatsapp, listas de 

transmissão, web conferencias e vídeos chamadas. 

 

▪ Orientar a população durante os atendimentos ou nos monitoramentos 

realizados por telefone, inclusive pelos profissionais agentes comunitários de 

saúde (ACS) nas visitas domiciliares, quanto ao aumento do risco de infecção 
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por covid-19 em fumantes e, na oportunidade, realizar a abordagem breve 

dos fumantes; e  

▪ Orientar a população sobre o alto risco de infecção por covid-19 ao usar e 

compartilhar o narguilé ou outros dispositivos para fumar. 

 

2 - ORIENTAÇÕES SOBRE O REGISTRO NO E-SUS DIANTE DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA 

PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO 

AGENTE CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Para o registro da Avaliação Clínica do Fumante seguir as orientações do registro da 

teleconsulta do MS e as orientações do Instrutivo de Registro e Monitoramento das Ações 

de Promoção da Saúde e Controle do Tabagismo no e-SUS AB/SISAB da Diretoria de 

Promoção à Saúde da SES, Versão 1.1 de 2020.   

Para o registro do tratamento do tabagismo de forma individualizada, conforme modelo 

preconizado pelo PNCT (Sessões 1 a 4 + Sessões de Manutenção), de forma não presencial, 

devido ao cenário do COVID-19, recomenda-se: 

No caso de uso do sistema e-SUS APS com Coleta de Dados Simplificada (CDS):  

● Realizar o registro na Ficha de Atendimento Individual e na Ficha de Procedimentos. 

O registro dos dados da teleconsulta nos sistemas e-SUS APS com Coleta de Dados 

Simplificado (CDS) deve ser realizado seguindo a recomendação do registro dos 

dados das fichas de atendimento individual conforme orientado no manual do 

sistema CDS, observando que no caso de ser uma teleconsulta registrar o local de 

atendimento como: “6-outros” 

 

 

● Deve ser preenchido o campo “Problema/Condição Avaliada”, assinalando a 

opção “Tabagismo”, que está vinculado ao CID 10 (F178 – Transtornos mentais e 

Atenção: No caso de atendimento 

PRESENCIAL, utilizar a opção 01 - UBS 
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comportamentais devidos ao uso de fumo – outros transtornos mentais ou 

comportamentais ou F179 – Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso 

de fumo – transtorno mental ou comportamental não especificado) e um CIAP (P17 

– Abuso do Tabaco). 

 

● Além da Ficha de Atendimento Individual, registrar na Ficha de Procedimentos, o 

código SIGTAP 03.01.08.0011 – Abordagem Cognitiva Comportamental do Fumante 

por atendimento/paciente. 

 

 

● Para o registro do tratamento do tabagismo de forma coletiva (grupos remotos 

devido ao cenário do COVID-19)) recomenda-se o registro na Ficha de Atividade 

Coletiva – Inserindo no campo “Outra localidade” o registro de como se deu aquela 

atividade. Exemplo: Webconferência, vídeo chamada, lista de transmissão, entre 

outros).  
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Seguir os passos abaixo para o preenchimento correto da Ficha de Atividade Coletiva. No 

item Práticas em Saúde indicar qual Sessão foi abordada (Sessões 1 a 4 + outros 

procedimento coletivo + código do SIGTAP 03.01.08.0011) 
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