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La nostra pacient:  

 

• Dona de 62 anys d’edat, mestressa de casa i té cura del seu nét de 2 anys a casa 

seva. 

• Ingressa a l’hospital per fractura del fèmur a causa d’una caiguda. S’estima una 

estada  d’uns 10 dies. 

• HTA en tractament. 

• Està diagnosticada de depressió i ansietat  per la qual segueix tractament psiquiàtric. 

• Va iniciar el consum regular de tabac als 16 anys i fuma dos paquets de cigarretes al 

dia, iniciant-ne el consum als cinc minuts de llevar-se pel matí.  

• Ha intentat deixar el tabac quatre vegades sense ajuda però no ha estat més d’una 

setmana sense fumar. 

• Comenta necessitar sortir de la sala a fumar ja que se sent molt neguitosa i no pot 

aguantar més sense tabac. Demana que li facilitin un caminador / cadira de rodes per 

sortir a alguna terrassa propera. 
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Què hauríem de tenir molt present en aquesta pacient? 

 

Quins aspectes condicionaran el tractament? 

 Motivació  ? 

 

 Dependència ?.  

 

 Intents anteriors?  

 

 Tractament farmacològic 

previ ? 
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• Va iniciar el consum regular de tabac als 16 anys i fuma dos 
paquets de cigarretes al dia. 

 
• Concepte paquets/any 

1- ASK = Analitzar i anotar 

Nombre de cigarretes que fuma al dia multiplicat pel nombre d’anys que porta fumant, dividit 

per 20 (nº cigarretes/paquet). 

 

 

Exemple: (2 paq: 40 cig/dia X 46 anys fumant : 1840/20=  92 paquets/any  
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1.-Analitzar i anotar:  
 
 
Intents previs: fase de preparació/acció  
Temps sense fumar: experiència sense tabac 
Entorn: possibilitat de recaiguda 
Tractaments previs per deixar de fumar 
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Basat en :Hughes,J Subst Abuse Treat. 2008 June ; 34(4): 426–432.; Bader et al.Tobacco Control 2009;18:34–42. 

Ramon JM  La TSN en el tratamiento del tabaquismo,2010 
 
  

 TRACTAMENT FARMACOLÒGIC 

ANTERIOR

NO SI 

Abstinència > 1 mes? 

SI NO 

Mateix Tractament Canviar Tractament 
Indicar segons  

Preferèncias del  

Fumador o  

característiques  

consum  
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2.Aconsellar:  
 
 
 
 

 

“En la seva situació :osteoporosi/ansietat/cuidar el net/intents 

previs..., seria molt important que deixés de fumar, doncs ara que 

està ingressada li serà més fàcil deixar-ho.  

La podem ajudar amb suport psicològic i teràpia farmacològica 

_______” 

No passarà nervis, ansietat, irritabilitat ... Que és el que li ha 

passat les altres quatre vegades que ho ha intentat 
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3.Avaluar: Fase de canvi de Prochaska i DiClemente: 
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• Ha intentat deixar el tabac quatre vegades sense ajuda però no ha 
estat més d’una setmana sense fumar. 

 

• Precontemplativa ? 
• Contemplativa? 
• Preparada ? 
 

• Comenta necessitar sortir de la sala a fumar ja que se sent 
molt neguitosa i no pot aguantar més sense tabac. Demana 
que li facilitin un caminador / cadira de rodes per sortir a 
alguna terrassa propera. 
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3. Avaluar : Dependència  
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• Més de 30 cigarretes: 3 
• Abans 5 minuts d’aixecar-se : 3 
• Va iniciar el consum regular de tabac als 16 anys i fuma dos 

paquets de cigarretes al dia, iniciant-ne el consum als cinc 
minuts de llevar-se pel matí.  
 

• Test de Fagerström: 6 : Dependència alta 
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Grau de motivació (Richmond) 

1. ¿Li agradaria deixar de fumar si ho pogués fer   fàcilment?  

 
       1. Si ............................1 punt   

       2. No............................0 punts 

 
2. ¿Quan interès te vostè per deixar-ho?  

 
        1. Cap en absolut........0 punts 

        2. Poc..........................1 punt 

        3. Bastant....................2 punts 

        4. Molt......................... 3 punts          

 
3. ¿Intentarà vostè deixar de fumar en les properes  dues setmanes? 

 
        1. Definitivament no........0 punts 

        2. Pot ser........................1 punt 

        3. Si................................2 punts 

        4. Definitivament SI........ 3 punts 

 
4. ¿Quina és la possibilitat que vostè dintre dels pròxims sis mesos sigui un “no fumador”? 

 
        1. Cap en absolut............0 punts 

        2. Pot ser.........................1 punt 

        3. Si.................................2 punts 

        4. Definitivament SI......... 3 punts 

0-4) ------------------------Motivació baixa 

(5-6)------------------------Motivació mitjana 

(7-10)----------------------Motivació alta 

4. Avaluar: Motivació 
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4. Avaluar: Motivació .Com podem augmentar la motivació ?  

  
 
 

 

• Dona de 67 anys d’edat: (sentiment de culpabilitat) 
• És mestressa de casa i té cura del seu nét de 2 anys a casa seva: Motivació: net 
• Ingressa a la sala de traumatologia per fractura del fèmur a causa d’una caiguda 

per les escales de casa: explicar que és causa de osteoporosi 
• S’estima una estada  d’uns 10 dies: no pot fumar. 
• Està diagnosticada d’ansietat generalitzada  i depressió per la qual segueix 

tractament psiquiàtric. Part de la ansietat és produïda pel tabac: síndrome 
d’abstinència 

• Va iniciar el consum regular de tabac als 16 anys i fuma dos paquets de cigarretes 
al dia, iniciant-ne el consum als cinc minuts de llevar-se pel matí: dependència  

• Ha intentat deixar el tabac quatre vegades sense ajuda però no ha estat més d’una 
setmana sense fumar: li podem ajudar a que sigui la definitiva. 

• Comenta necessitar sortir de la sala a fumar ja que se sent molt neguitosa i no pot 
aguantar més sense tabac. Demana que li facilitin un caminador / cadira de rodes 
per sortir a alguna terrassa propera.: Amb tractament substitutiu de nicotina 
millora 
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Fàrmacs 
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Tractaments que han  
demostrat la seva eficàcia 

 

– Nicotina (TSN)( NICOTINELL)  – (NICORETTE) ( NIQUITIN  ) 
 

• Pegats : 21 – 14- 7 mgrs/24h  i 15 – 10- 5 mgrs / 16 h 
• Xiclets  2 mgrs  /  4 mgrs 
• Comprimits  1 mgrs – 1,5 mgrs/ 2 mgrs/ 4 mgrs 
• Spray bucal  / Spray nasal / Inhalador 

 

 

– Vareniclina ( CHAMPIX  ) 
– Comprimits 0,5 – 1 mgrs 

 

 

– Bupropion (ZYNTABAC /ELONTRIL ) 
– Comprimits 150 mgrs 
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- 1. Suport cognitiu - conductual 

- 2. Tractament farmacològic:  

- Ho necessita? 

- Pegats de nicotina:  

- QUINA DOSI? :   21 mgrs/24h :  

- Complementem amb comprimits o xiclets ?  SI 

- No problema amb sobredosificació 

- Podem donar tractament amb Vareniclina si està prenent ansiolítics  ? 

- Podem donar tractament amb Vareniclina si està prenent antidepressius ? 
 

 

Tractament 
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Evita l’exposició a múltiples substàncies tòxiques del fum del tabac. 
 
Actua alliberant nicotina a l’organisme en la dosi mínima suficient per evitar 
l’abstinència però insuficient per a crear dependència per una via diferent de 
la cigarreta. 
 
En arribar la nicotina a la sang actua ràpidament sobre el SNC activant els 
receptors nicotínics i provocant una sensació agradable. 
 
Tendència a infradosificar.  Administrar 1mg per cigarreta. Aportar fins al 80% 
al inici 
 
No existeixen contraindicacions a la TSN si la alternativa es fumar. 

Substituts de la nicotina 
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 Evolució de la pacient durant l' ingrés 

• Pacient sense Intervenció : 

 
• Ansiosa, irritable 

• Fumant d’amagat:major ansietat 

• No fa el repòs adequat per la IQ 

• Més temps d’hospitalització  

• Major càrrega de treball 

• Major ansietat al alta 

• Seguirà fumant després de l’alta 

 

• Pacient amb Intervenció : 

 
• Més tranquila 

• No fumant i inici de deshabituació 

• Fa el repós necessari per la recuperació de 

la IQ 

• Menor complicacions post-IQ 

• Menor càrrega de treball  

• No ansietat per fumar al alta 

18 

- Fumar està relacionat amb costos més elevats (Targowski et al., 2004).  

- Estades més llargues en UCIs (Mortasawi et al., 2004).-  

- Estades més llargues (Moller et al., 2004; Hanke et al., 2003).  

-      Patologia més precoç (Glassman et al., 2000; Moller et al., 2003). 

-      Complicacions en pacients hospitalitzats (Mortasawi et al., 2004; Moller et al., 2003; Warner et al., 1999; Cavender et al., 1992; Lavernia et al., 1999; Dujardyn et al., 2007; Little et al., 2006; Enokida et al., 2006).    

-      Sorensen LT. Wound healing and infection in surgery. The clinical impact of smoking and smoking cessation: a systematic review and meta-analysis. Archives of Surgery 2012; 147(4): 373-383  

-      Thomsen T, Villebro N, Møller AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD002294. DOI: 10.1002/14651858.CD002294.pub3.  
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 Tractament en la Unitat especialitzada 

 Acudeix als 7 dies de sortir de l’hospital 

 Està amb tractament amb Pegats de nicotina 21 mgrs/24h  

 Tractament anti-HTA de base (Nifedipino) i antidepressiu (paroxetina) 

 Primera visita en Unitat: 
Hª Clínica fumador 

TA: 170/100 

Carboximetria: 2 ppm  

Síndrome d’abstinència: ansietat, craving  

 

Que farem?:  

Seguim mateix tractament? 

Canviem tractament? 
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 Tractament en la Unitat especialitzada 

 Pot ser que els pegats de nicotina siguin insuficients pel nombre de 

cigarretes que fumava  i per això presenta síndrome d’abstinència. 

 Podem augmentar la dosi de pegat ? 

 Afegir TSN en forma de comprimits o xiclet ? 

 Està amb HTA:170/100 i és un possible EESS dels pegats  

 Per tant haurem de canviar el tractament a Vareniclina  

 Perqué no a bupropion ? perque ja està amb tractament amb un 

antidepressiu 
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Maneig farmacològic 

 -S’ha fet correctament ? 
 

 

Donaries un altre teràpia farmacològica? 

 

Vareniclina , en pacient depressiva? 

 

Bupropion ?:  
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Posologia Vareniclina 
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 Tractament farmacològic:  
Vareniclina 0,5 mgrs/3 dies/mati ///Vareniclina 0,5 mgrs/4 dies/mati-nit 

Vareniclina 1 mgrs/3 mesos/mati-nit 

Mantenim durant 1 setmana Pegat de nicotina 14 mgrs/24h o donar comprimits a 

demanda 

Explicar que al canvi por haver situacions de craving mentre fa efecte la 

vareniclina i que els símptomes d’abstinència son transitoris. 

Preguntem per l’entorn:  
 Les filles fumen a casa davant d’ella: més craving,fumadora passiva: que les filles vinguin a la 

següent visita 

 Imprescindible ambient sense fum a l’entorn 

 Nova visita en 3-4 setmanes  

 

 Tractament en la Unitat especialitzada 
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 Visita 2: 
Pacient més tranquila: no craving, problemes digestius, imsomni,  TA:120/80, carboximetria: 0 

ppm 

Entorn més favorable a no fumar: no han vingut les filles 

Li preguntem com pren la Vareniclina:  
 Amb un café al matí (8 h) : sol·lució : esmorçar més  

 Segona pastilla la pren a  les 10 de la nit: sol·lució: segona pastilla a les 4 de la tarda: després de dinar 

   

Felicitem pel temps aconseguit , preguntem pels els guanys 

Expliquem la carboximetria de 0 ppm: importància de l’entorn sense fum i de l’ajuda de la família  

Síndrome d’abstinència més lleu: expliquem que si no fuma cap cigarreta serà cada dia menor 

Seguir amb Vareniclina 1 mgrs/3 mesos/mati-tarda 

Si craving: complementar amb comprimits de nicotina a demanda 

Nova visita en dos meses: quan acabi el tractament 

 Tractament en la Unitat especialitzada 
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 Visita 3: 
Pacient molt més tranquila, menor ansietat, no craving, no problemes digestius ni imsomni,  

TA:120/80, carboximetria: 0 ppm 

Vareniclina:  
 Prendre un comprimit /dia/ 15 dies i deixar 

 Felicitem pel temps aconseguit , preguntem pels els guanys 

Expliquem la carboximetria de 0 ppm: importància de l’entorn sense fum i de l’ajuda de la 

família  

Síndrome d’abstinència nul: expliquem que si no fuma cap cigarreta no tindrà 

Prevenir recaigudes, entorn sense fum 

Si craving quan deixi vareniclina: seguir complementant amb comprimits de nicotina a demanda 

Nova visita programada en tres meses: possibilitat de acudir abans si ho necessita 
 

 Tractament en la Unitat especialitzada 
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          Per què un tractament tingui èxit: 
 

L’adhesió del pacient al tractament 

Un bon professional per fer el seguiment 
 6 - 7  V I S I T E S  E N  U N  A N Y  

 

 

• 7-10 dies abans del dia D   

• 1 a los 8-10 dies després del dia D 

• 1 a los 21 dies 

• 1 a los 30 dies 

• 1 a los 2-3 mesos 

• 1 als 6 mesos 

• 1 a  l’any 
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Moltes gràcies 
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Us recomanem que consulteu i aporteu 

testimonis a la web 

www.historiesdexfumadors.cat 
 

http://www.historiesdexfumadors.cat

