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12. TPC - Tabagismo Prevenção e Cessação 
 

ECTS:4 
Docente Responsável: Prof. Doutor Luís Saboga Nunes                                                         
 
  Objetivos da Unidade Curricular: 
Compreender a evolução dos paradigmas da saúde e a sua contextualização no quadro da 
prevenção e cessação tabágica (saber); 
Caracterizar estratégias conducentes ao desenvolvimento da prevenção do tabagismo (e.g. 
settings) avaliando criticamente e identificando boas práticas neste âmbito; 
Adquirir as referências e as capacidades técnicas necessárias para implementar, analisar, 
avaliar e utilizar metodologias de promoção da cessação tabágica; 
Catalisar num espaço de investigação-discussão-ação-validação-disseminação de boas 
práticas contributos de vários especialistas na matéria, desenvolvendo o saber fazer; 
Desenvolver competências de contextualização e sensibilidade cultural relativamente às 
necessidades de diferentes grupos humanos no âmbito da prevenção e cessação tabágica 
(saber estar ou ser); 
Desenvolver estratégias que contribuam para o empoderamento dos cidadãos de modo a 
procederem a escolhas saudáveis mecanismos comunicacionais de base Web 
(www.parar.net); 
Aplicar métodos inovadores na promoção da cessação tabágica; 
 
Conteúdo programático: 
Introdução: prevenção; epidemiologia; representações sociais; políticas de saúde e 
legislação; componentes do tabaco e neurobiologia; patologias e processo de 
desintoxicação (método renasceres®); cessação tabágica como estratégia de saúde pública e 
intervenção estruturada; paradigmas para a acção (patogénico e paradigma salutogénico) e 
teorias do comportamento humano. 
Hábitos tabágicos; mudança cultural; boas práticas; educação e aprendizagem para a saúde; 
base de evidência e normas clínicas como critério de garantia de qualidade (farmacoterapia 
outras terapias); Estilos de vida e direitos fundamentais dos cidadãos; literacia para a 
cessação tabágica. 
Redes sociais de apoio; comportamentos, estratégias pessoais e organizacionais; 
planeamento, programas e estratégias de intervenção; comunidade de práticas 
www.parar.net o desenvolvimento das capacidades de i) compreensão, ii) gestão e iii) 
investimento como estratégias de prevenção da recaída. 
 
Metodologia de ensino: 
A metodologia de ensino em blended-learning é variada e procura promover uma 
aprendizagem ativa e participada, com leitura indispensável dos textos de base e discussão 
de tópicos ou exercícios. 
Cerca de metade das sessões serão iniciadas com uma exposição a cargo de um docente, 
seguindo-se-lhe uma discussão de tópicos relacionados com o tema em análise onde os 
alunos são incentivados a intervir.   
As outras sessões serão eminentemente práticas com resolução de exercícios, apresentação 
de resultados e discussão de implicações dos temas de ensino para a prática de gestão de 
organizações e sistemas de saúde. Os seminários consistem de trabalho de grupo com a 
presença de um docente, onde se desenvolve a discussão aprofundada dos temas de ensino. 
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