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Objetivo: A dependência da nicotina é um problema de saúde mundial, sendo a 
segunda causa de morte no mundo. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar o aprimoramento na técnica utilizada por nós (1,2,3) e os resultados da 
implementação do programa de tratamento com uso da vareniclina como um 
medicamento específico para a dependência de nicotina durante a internação em 
uma clínica para tratamento de dependência química. Demonstramos também que 
o tratamento do tabagismo em pacientes com transtornos psiquiátricos 
comórbidos (ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, transtorno 
bipolar e esquizofrenia) e transtornos de uso de drogas (álcool, maconha, cocaína, 
crack, benzodiazepínicos metanfetamina) é possível e seguro.  
 

 
Métodos: Entre agosto de 2012 e agosto de 2013 foram avaliados 98 pacientes 
internados em uma clínica para tratamento psiquiátrico e do uso de drogas, no Rio 
de Janeiro, Brasil.  O tratamento consistia de um programa de tratamento do 
tabagismo concomitantemente ao tratamento psiquiátrico de um programa de 
tratamento do tabagismo. Nesses pacientes foi utilizada terapia farmacológica 
associada à terapia cognitiva comportamental intensiva, terapia ocupacional e 
atividade física moderada além da redução dramática do uso de cigarros para três 
cigarros diários desde o primeiro dia da internação. O medicamento utilizado para 
o tratamento do tabagismo foi a vareniclina, tal como recomendado pelo 
laboratório fabricante. Os transtornos de uso de drogas e as doenças psiquiátricas 
foram tratados como de costume.  
 
 
Resultados: Apesar da redução drástica e súbita para três cigarros diários houve 
grande aderência ao tratamento nos pacientes internados, onde 100% dos 
pacientes do grupo de tratamento receberam alta da internação abstêmios do 
tabaco. O percentual de abstinência nos pacientes pós alta, em avaliações 
anteriores (2008-2009) com follow-up de 18 meses foi de 51%. Resultados do 
estudo atual ainda estão em avaliação. 
 
 
Conclusões: Houve um elevado número de aceitação do tratamento pelo 
pacientes internados, bem como o número de pacientes em abstinência após a 
alta hospitalar. Terapias de grupo comportamentais e atividades físicas podem ser 
aliados importantes para a vareniclina. É importante lembrar que o elevado custo 
deste medicamento continua a ser um impedimento para estender o seu o uso a 



um maior número de pessoas. As mudanças comportamentais também exercem 
grande influência na manutenção da abstinência.  
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Objective : Nicotine dependence is a worldwide health problem , and the second 
cause of death worldwide . This article aims to present the improvement in the 
technique used by us ( 1,2,3 ). The results of the implementation of the treatment 
program with the use of varenicline as a specific medicine for nicotine dependence 
during admission to a clinic for chemical dependency treatment . We also 
demonstrate that this treatment is possible and safe for patients with comorbid 
psychiatric disorders (anxiety , depression , personality disorders , bipolar disorder 
and schizophrenia) and drug use disorders (alcohol, marijuana , cocaine , crack , 
methamphetamine benzodiazepines). 
  
Methods : Between August 2012 and August 2013, 98 patients were evaluated in a 
clinic for psychiatric and drug use treatment in Rio de Janeiro, Brazil. The 
treatment consisted of a smoking cessation therapy concurrently with the 
psychiatric treatment. These patients had used pharmacological therapy 
associated with intensive cognitive behavioral therapy, occupational therapy and 
moderate physical activity. In addition to the associated therapy, smoking was 
limited to three cigarettes daily beginning the first day of hospitalization. The 



medicine used for the treatment of smoking was varenicline as recommended by 
the manufacturing laboratory . The drug use disorders and psychiatric illnesses 
were treated as usual. 
 
Results: Despite the sudden and drastic reduction to three cigarettes daily, the 
patients adhered to the treatment. 100 % of the treatment group were discharged 
from the clinic such as tobacco abstainers . The percentage of abstinence in 
patients after discharge according to previous assessments (2008-2009) with 
follow - up of 18 months was 51 % . Results of the current study are still under 
evaluation. 
 
  
Conclusions : A high number of patients accepted the treatment, as well as 
patients abstinent after discharge. Behavioral group therapy and physical activities 
can be important allies for varenicline . It is important to remember that the high 
cost of this medicine continues to be a deterrent to extend its use to more 
people. Behavioral changes also exert great influence in the maintenance of 
abstinence. 
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