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RESUMO
Introdução: Os agonistas parciais dos receptores de nicotina 

podem ajudar as pessoas a deixar de fumar por meio da manu-
tenção de níveis moderados de dopamina para contrabalançar 
os sintomas de abstinência (atuando como agonistas) e da redu-
ção da satisfação de fumar (agindo como antagonistas).

Objetivos: Avaliar a eficácia e a tolerabilidade dos agonistas 
parciais do receptor de nicotina, incluindo citisina, dianiclina e 
vareniclina para cessação do tabagismo.

Métodos de busca: Foram realizadas buscas por estudos 
no Cochrane Tobacco Addiction Group’s Specialised Register 
utilizando-se os termos “cytisine” or “Tabex” or “dianicline” or 
“varenicline” or “nicotine receptor partial agonist” no título, no 
resumo, ou como palavras-chave. Este registro especializado é 
formado a partir de pesquisas no Medline, Embase, PsycINFO 
e Web of Science usando termos MeSH e texto livre para iden-
tificar ensaios clínicos controlados de intervenções para cessa-
ção e prevenção do tabagismo. Os autores entraram em contato 
com os autores dos estudos para obter informações comple-
mentares, se necessário. A atualização mais recente deste regis-
tro especializado foi em dezembro de 2011. Os autores também 
procuraram em bases online de registros de ensaios clínicos.

Critérios de seleção: Foram incluídos ensaios clínicos ran-
domizados que compararam as medicações listadas acima com 
placebo, bupropiona e adesivos de nicotina. Foram excluídos 
estudos que não relataram um período de acompanhamento 
mínimo de seis meses a partir do início do tratamento.

Coleta de dados e análise: Foram extraídos os dados sobre tipo 
de participante, dose e duração do tratamento, medidas de resul-
tados, procedimento de randomização, ocultação de alocação e 
acompanhamento. O desfecho principal foi a abstinência do fumo 
durante o acompanhamento. Foi usada a definição mais rigorosa 
de abstinência. Quando apropriado, as razões de risco (RR) foram 
agrupadas utilizando um modelo de efeito fixo (Mantel-Haenszel).

Principais resultados: Dois recentes ensaios clínicos com 
citisina (n = 937) mostraram que mais participantes que 

usaram citisina pararam de fumar em comparação com o place-
bo durante o maior período de acompanhamento, com um RR 
combinado de 3,98 (intervalo de confiança de 95% [IC] = 2,01 
a 7,87). Um estudo com dianiclina (n = 602 pessoas) não con-
seguiu encontrar evidências de que ela foi eficaz (RR = 1,20; 
IC95% = 0,82 a 1,75). Quinze ensaios clínicos compararam 
vareniclina com placebo e três deles também incluíram um bra-
ço de tratamento com bupropiona. Foi encontrado um estu-
do aberto comparando vareniclina mais aconselhamento com 
aconselhamento sozinho, um ensaio clínico comparando vare-
niclina com placebo na prevenção de recaídas, e dois estudos 
abertos comparando vareniclina com a terapia de reposição de 
nicotina (NRT). Também foi incluído um ensaio clínico com 
vareniclina associada a suporte comportamental online e/ou por 
telefone. Este ensaio não foi incluído na análise, mas contribuiu 
para os dados de segurança e tolerabilidade. Os estudos citados 
incluíram no total 12.223 participantes, dos quais 8.100 utili-
zaram vareniclina. A RR combinada para a abstinência contí-
nua ou sustentada em seis meses ou mais para a vareniclina na 
dose padrão versus placebo foi de 2,27 (IC 95% = 2,02 a 2,55; 
14 estudos; n = 6.166 pessoas, excluindo um estudo que ava-
liou a segurança no longo prazo). A vareniclina em doses mais 
baixas ou variáveis também se mostrou eficaz, com um RR de 
2,09 (IC 95% = 1,56 a 2,78; quatro estudos; n = 1.272 pesso-
as). A RR combinada para a vareniclina contra a bupropiona, 
durante um ano, foi de 1,52 (IC 95% = 1,22 a 1,88; três estu-
dos; n = 1.622 pessoas). O RR para a vareniclina contra NRT 
para a prevalência de abstinência pontual em 24 semanas foi de 
1,13 (IC 95% = 0,94 a 1,35; dois estudos; n = 778 pessoas). 
Os dois estudos que testaram a utilização de vareniclina, além 
do regime padrão de 12 semanas, mostraram que a medicação 
foi bem tolerada durante o uso prolongado. O principal efeito 
adverso da vareniclina foi náusea, que foi, na maioria das vezes, 
leve a moderada e, geralmente, diminuiu ao longo do tempo. 
Uma metanálise de relatos de eventos adversos graves ocorri-
dos durante ou após o tratamento ativo, e não necessariamente 
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devidos ao tratamento, sugere que pode haver aumento de um 
terço na chance de efeitos adversos graves em pessoas que usam 
a vareniclina (RR = 1,36; IC 95% = 1,04 a 1,79; 17 estudos; n = 
7.725 pessoas), mas esses achados ainda precisam ser compro-
vados posteriormente. Dados de segurança pós-comercialização 
têm levantado questões sobre uma possível associação entre vare-
niclina e humor depressivo, agitação, ideação ou comportamento 
suicida. Até agora, os relatórios de vigilância e análises secundá-
rias de dados de estudos não são conclusivos, mas a possibilidade 
de uma ligação entre a vareniclina e eventos psiquiátricos graves 
ou cardiovasculares não pode ser descartada.

Conclusão dos autores: A citisina aumenta as chances de 
parar de fumar, embora taxas absolutas de abandono tenham 
sido modestas em dois estudos recentes. A vareniclina na dose 
padrão aumentou as chances de parar de fumar com sucesso 
no longo prazo entre duas e três vezes em comparação com 
tentativas não farmacológicas. Regimes de dose mais baixa tam-
bém conferiram benefícios para a cessação do tabagismo, além 
de reduzir a incidência de eventos adversos. Mais participantes 
abandonaram o tabagismo com vareniclina do que com bupro-
piona. Dois ensaios abertos da vareniclina contra NRT sugeri-
ram um benefício modesto da vareniclina, mas os intervalos de 
confiança não descartaram equivalência. Evidências limitadas 
sugerem que a vareniclina pode ter um papel na prevenção de 
recaídas. O principal efeito adverso da vareniclina é a náusea, 
mas leve a moderada, e tendendo a diminuir com o tempo. 
Possíveis associações com eventos adversos graves, incluindo 
eventos psiquiátricos graves ou cardiovasculares, não podem ser 
descartadas. Futuros ensaios clínicos com citisina podem tes-
tar esquemas mais prolongados e um suporte comportamental 
mais intensivo. Ainda são necessários ensaios clínicos para ava-
liar a eficácia da vareniclina por período superior a 12 semanas.
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COMENTÁRIOS
Os agonistas parciais dos receptores de nicotina são drogas 

eficazes para o tratamento do tabagismo,1 conforme demonstra-
do em diversos estudos. A droga mais estudada é a vareniclina. 
A principal preocupação é o risco de suicídio. Nesse sentido, um 
estudo de coorte publicado em 2009 não encontrou evidência 
de aumento do risco de suicídio estudando 80.660 homens e 
mulheres que receberam vareniclina e bupropiona.2 Outra preo-
cupação importante que tem surgido na literatura é sobre o risco 
cardiovascular durante o uso da vareniclina. Sabe-se que pacien-
tes tabagistas têm maior risco cardiovascular e este é proporcio-
nal ao número de cigarros fumados.3 Uma metanálise4 encontrou 
aumento do risco cardiovascular associado a vareniclina, porém, 
outra mais recente não encontrou risco cardiovascular, mesmo 
nos pacientes com história de doença cardiovascular.5
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