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ESTAÇÃO C – PNEUMOLOGIA – CHECKLIST 

 

Postura com o paciente: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; um = 0,5 ponto; os dois = 1,0 ponto). 

Demonstrou interesse e preocupação pelo problema do paciente. 

Usou termos e explicações acessíveis ao paciente. 

 

Explicou sobre a doença (Dependênica química): (Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.   Sim  

 

Aconselhou sobre a cessação do tabagismo: (Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.   Sim  

 

Resultado da radiografia do tórax: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; resultado normal = 0,5 ponto; 

normal, porém ainda existem os danos para a saúde = 1,0 ponto). 

 Explicou sobre o resultado da radiografia de tórax normal. 

 Observou que um resultado normal não significa que o tabagismo não esteja causando danos à saúde. 

 

Resultado da espirometria: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; resultado normal = 0,5 ponto; normal, 

porém ainda existem os danos para a saúde = 1,0 ponto). 

 Explicou sobre o resultado da espirometria normal. 

 Observou que um resultado normal não significa que o tabagismo não esteja causando danos à saúde. 

 

Identificou o grau de motivação para  parar de fumar “PRONTO PARA A AÇÃO”: (Pontuação: não = 

0,0 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.   Sim, marcou uma data para parar de fumar. 

 

Síndrome de abstinência da nicotina: (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; somente orientou = 0,5 ponto; 

orientou e citou ao menos uma estratégia para  lidar com a síndrome = 1,0 ponto). 

 Somente orientou.   Evitar “hábitos gatilhos”.  Fazer atividade física. 

 Evitar a cafeína e/ou etanol. Identificar fissura. 

 

Recursos farmacológicos de primeira linha para o tratamento da síndrome: (Pontuação: nenhum = 0,0 

ponto; resultado normal = 0,5 ponto; normal, porém ainda existem os danos para a saúde = 1,0 ponto). 

 Terapia de reposição nicotínica.  Bupropiona.   Vareniclina. 

 

Explicou sobre a existência de programas gratuitos pelo SUS para abordagem do tabagismo, com 

fornecimento das medicações sem custo: (Pontuação: não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto). 

 Não.   Sim  

 


