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AO FUMANTE 

 

 

 

Que você possa alcançar todos os seus objetivos porque 

Parte de nós é insegurança, mas a outra é 

Vontade! 

Que você possa aprender a perder, 

Sem se sentir derrotado. 

Que isso possa fazer você 

Cada vez mais guerreiro porque 

Parte de nós é o que temos, mas 

A outra parte é 

Sonho! 

Que você nunca deixe de acreditar 

E que nunca perca sua fé! 

Esse é um novo dia para sentir e pensar 

Vale a pena parar de fumar! 

 

(Adaptado de: autor desconhecido) 
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RESUMO 

 

 

Para investigar fatores que contribuem para o sucesso no abandono do tabagismo, foram entrevistados 
16 fumantes em abstinência há mais de seis meses com dependência ≥ 5 na escala de Fagerström, 
recrutados intencionalmente junto à comunidade de Porto Alegre, no período de 2004 a 2006. 
Escolheu-se entrevistar indivíduos abstêmios no período de seis meses com base nos estágios 
seqüenciais da história natural das tentativas de abandonar o hábito de fumar. A fase de manutenção é 
aquela em que os indivíduos mantêm-se convictos em abstinência ao fumo, por mais de 6 meses. A 
captação dos sujeitos se deu por intermédio de cartazes, divulgação entre amigos e indicação dos 
próprios participantes. As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora na residência ou local de 
trabalho dos participantes. A entrevista, que teve por base a conversação, foi um evento psicológico e 
social que envolveu o perguntar ou discutir o tema “Como você conseguiu parar de fumar?”, em 
linguagem de domínio dos participantes, com abordagem dos motivos da decisão, estratégias 
utilizadas, mudanças de hábitos, recaídas e vivência de não fumar. Após a transcrição, as entrevistas 
foram examinadas pela Análise de Conteúdo, que envolveu exploração, sistematização e 
operacionalização das informações, mediante classificação e recorte das falas pela diferenciação e, 
posteriormente, pela agregação em unidades de significado, culminando com a interpretação das 
categorias e possíveis explicações para o fenômeno investigado. A confirmação das informações se 
deu pelo mecanismo de conferência com pares e pela participação de um revisor externo, que fez a 
leitura e análise das entrevistas e elaborou um resumo interpretativo, chegando aos mesmos 
resultados na versão original final. Da análise emergiram sete categorias: determinação de abandonar 
o tabagismo, apoio recebido, informação sobre os malefícios do cigarro, campanhas de esclarecimento, 
utilização de artifícios, restrições sociais ao fumo e benefícios relacionados ao parar de fumar. Os 
resultados são os seguintes: os indivíduos precisam estar determinados a parar de fumar e os 
profissionais de saúde, grupos familiar e social devem apoiar, compreender e motivar os fumantes a 
abandonarem o tabagismo; informações e campanhas que alertam para os prejuízos à saúde 
desacomodam o fumante e reforçam a conscientização e o comprometimento com a decisão de parar 
de fumar; os artifícios utilizados auxiliam na substituição da vontade de fumar; as restrições sociais 
mobilizam e educam, assim como constrangem e banem o fumar em locais públicos; e a divulgação 
dos benefícios advindos do ato de parar de fumar constitui uma importante contribuição que os mantém 
abstêmios do fumo. O processo de abandono do tabagismo variou entre os indivíduos estudados, 
tendo cada um precisada escolher a melhor maneira para permanecer longe do hábito. Acredita-se que 
o querer de fato parar predomina sobre os outros fatores e que o fumante necessita de muita 
determinação e apoio de toda a sociedade para conseguir vencer a barreira da dependência à nicotina. 
 

Descritores 

 

Tabagismo. Abandono do uso de tabaco. Promoção da saúde. Pesquisa qualitativa. 
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ABSTRACT 

 

 

To investigate factors that contribute to the success in tobacco smoking cessation we have interviewed 
16 smokers in abstinence for more than six months with a dependence ≥ 5 in the Fagerström scale. 
They were intentionally recruited before the Porto Alegre community in the period of 2004 to 2006. We 
have chosen to interview abstemic individuals in a period of six months based on sequential stages of 
the natural history of the trials to cease the smoking habit. The maintenance phase is a phase where 
those that, for more than 6 months, are convict in abstaining from smoking. The gathering of subjects 
was done through posters, spreading out the word to friends and indication of the participants 
themselves. Interviews were conducted by the researcher at the residence or working place of the 
participants. The interview was based on conversations and, as such, it was a psychological and social 
event that involved asking and discussing the theme “How were you able to stop smoking?”, using a 
language that was dominated by the participants, being approached the reasons for the decision, 
strategies used, change of habits, relapses and non-smoking experience. After transcription, interviews 
were examined by the Content Analysis that involved the exploitation, systematization and 
operacionalization of information, classifying and cutting off speeches by differentiation and further 
gathering in units of signification, culminating with the interpretation of categories and possible 
explanations for the investigated phenomenon. Confirmation of information was done by means of a 
conference mechanism with pairs and for the participation of external proof readers that read and 
analyze the interviews and put together an interpretative abstract, reaching the same results in the final 
original version. From the analysis seven categories emerged: determination to tobacco smoking 
cessation, support received, information on the misdeeds of cigarettes, elucidating campaigns, the use 
of artifices, social restrictions to smoking and benefits related to smoking cessation. Results point out to 
the need of the individuals to be determined to quit smoking and the support of health professionals and 
family and social members to support, understand and motivate smokers to cease tobacco smoking; 
information and campaigns that alert to harms to health displace smokers and reinforce the awareness 
and the commitment with the decision to quit smoking; artifices used help in the substitution of will to 
smoke; social restrictions mobilize and educate, as well as restrain and ban smoking in public places 
and the disclosure of the benefits arising from the act of stop smoking is an important contribution that 
keep them abstemious from smoking. The process of tobacco smoking cessation did not occur the 
same way among individuals of the studied group, each one had to choose the best way to remain far 
from the habit. It is believed that the fact or really willing to quit is preponderant over other factors and 
that the smoker needs a lot of determination together with the support of the society to be able to 
overcome the barrier of nicotine dependence.  

 
Keywords 
 
Smoking. Smoking cessation. Health promotion. Qualitative research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Durante séculos, o uso do tabaco foi difundido mundialmente como erva dotada de 

propriedades medicinais capazes de curar diversas doenças. O comportamento de fumar foi tornando-

se familiar, e o cigarroa, objeto de desejo de milhões de pessoas, especialmente a partir da década de 

1950, quando as técnicas de publicidade se desenvolveram com maior abrangência(2).  

Nos Estados Unidos, o pico do consumo ocorreu em 1963. No ano seguinte, foi publicado o 

primeiro relato sobre tabagismo e saúde, que concluía que o tabagismo estava relacionado ao câncer 

de pulmão e de laringe, à bronquite crônica e associado ao risco aumentado de várias outras doenças, 

incluindo o comprometimento das artérias coronárias(3). 

Após essa publicação, foi lançada em âmbito mundial a  “Campanha Antitabagismo”, com 

esforços da saúde pública e das políticas de saúde para informar os fumantes sobre os riscos 

relacionados ao consumo do cigarro, assim como passou a ampliar-se o conhecimento científico 

acerca das conseqüências do tabagismo para a saúde de toda a população,  inclusive dos indivíduos 

expostos ao fumo, ou seja, os fumantes passivos(3). 

No Brasil, as manifestações pelo controle do tabagismo tornaram-se mais evidentes a partir da 

década de 1970, por iniciativa, principalmente, de profissionais isolados, associações médicas e 

religiosas e outras organizações não governamentais (ONGs). Somente no final da década de 1980, o 

Ministério da Saúde passou a assumir o papel que lhe cabia na organização de ações sistemáticas, 

continuadas e abrangentes, através do Instituto Nacional de Câncer (INCA)(2). Entretanto, apesar das 

campanhas, é grande o percentual de pessoas que continuam fumando e que se iniciam no hábito 

tabágico.  

O tabagismo, antes visto como estilo de vida, é atualmente reconhecido como um importante 

fator de adoecimento, sendo a principal causa de morbimortalidade prevenível no Brasil e no mundo. 

Por isso, a necessidade de investir em ações para apoiar as pessoas a deixarem de fumar é cada vez 

mais evidente(4).  

Ao lado disso, cabe lembrar o impacto socioeconômico que a redução do tabagismo no mundo 

tem sobre diversos setores da sociedade, como agricultura, recolhimento de impostos, e outros. Por 

isso, é necessário sensibilizar e mobilizar diversos setores da sociedade para a busca de culturas para 

substituir o plantio do tabaco, para que os esforços nessa área tenham sucesso(4). 

                                                           
a O cigarro, pela extensão de seu uso, é a forma mais importante de utilização do tabaco; portanto, no texto que segue, a palavra cigarro 
será utilizada como sinônimo de tabaco(1). 
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No Brasil, morrem anualmente 200 mil pessoas por causa do cigarro; por essa razão, é de total 

importância alertar a população sobre os malefícios desse hábito(5). Paralelamente a esse quadro, o 

tabagismo causa problemas como dor, sofrimento pessoal e familiar, questões que ainda têm sido 

pouco consideradas. Assim, é necessário realizar um trabalho baseado fundamentalmente na 

educação de todos os segmentos sociais, utilizando como canais as instituições públicas e privadas de 

saúde e educação, as empresas e os meios de comunicação de massa, com vistas a buscar 

estratégias para diminuir o número de fumantes. 

Estudos têm mostrado que 30% a 50% das pessoas que começam a fumar tornam-se 

dependentes. Nos últimos 20 anos, a educação e a persuasão não foram suficientes para promover 

uma mudança política, cultural e social relacionada ao comportamento de fumar. Além disso, 

intervenções para interromper o uso de tabaco ainda não estão integradas às rotinas dos serviços de 

saúde no mundo. Algumas das barreiras apontadas para isso são a falta de tempo disponível para 

acrescentar ações assistenciais mais específicas a essas rotinas e a percepção dos profissionais de 

saúde de que os tratamentos para dependência de nicotina são pouco efetivos(6;7).  

Dentre as possibilidades para dissuadir o início e promover o afastamento do tabagismo, 

encontram-se a abordagem cognitivo-comportamental, a farmacoterapia, o acompanhamento clínico, 

os grupos terapêuticos e o apoio da família. Além disso, desde a década de 1980 ressalta-se a 

importância da divulgação, na mídia, dos malefícios do fumo, das vantagens de parar de fumar e dos 

danos ambientais associados ao fumo(8).  

A abordagem cognitivo-comportamental combina intervenções cognitivas e treinamento de 

habilidades comportamentais visando ao abandono e à prevenção de recaídas, aos quais se podem 

aliar medicamentos para reduzir a fissura e os sintomas da abstinência. É também importante trabalhar 

o ambiente social do fumante, a fim de que familiares, amigos e colegas de trabalho possam ajudar 

quem busca abandonar o cigarro(9;10). Muitos pacientes referem grande sofrimento individual e familiar 

e pouca tolerância à síndrome de abstinência, o que dificulta a decisão de se manter sem o tabaco(7).  

Analisando o comportamento dos fumantes, Prochaska e DiClemente dividiram em seis fases a 

história natural das tentativas de abandonar o hábito de fumar: a pré-contemplação, a contemplação, a 

determinação, a ação, a manutenção e a recaída. Segundo os autores, avançar nessa escala evoluindo 

um estágio por mês duplica as possibilidades de, em seis meses, os indivíduos não estarem mais 

fumando(11).  

Muitas vezes, as intervenções dos profissionais da área de saúde buscam suprir uma 

presumível falta de conhecimento do indivíduo a respeito do que causou o aparecimento de 

determinada doença. Inúmeros trabalhos já demonstraram a associação do tabagismo com certas 

doenças, no entanto, embora esse fator de risco possa ser eliminado, os serviços de saúde não têm 
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conseguido fazer as pessoas abandonar o tabagismo(12), o que  reflete a dificuldade que as pessoas 

enfrentam para parar de fumar.  

Sabe-se que cerca de 80% dos fumantes desejam parar de fumar e que apenas 

aproximadamente 3% o conseguem sem ajuda. Isso evidencia o grande potencial de ajuda dos 

profissionais de saúde na abordagem rotineira do fumante(13). No entanto, as terapias para a cessação 

do tabagismo têm sido pouco efetivas, com taxas de abstinência de 30% a 41%(2;14). 

Dentre os diversos fatores dificultadores da cessação do tabagismo, destacam-se os de âmbito 

geral, ou seja: as intervenções para interromper o uso do tabaco ainda não estão interligadas às rotinas 

de saúde no mundo; faltam estratégias para integrar ações assistenciais mais específicas, infra-

estrutura de apoio e medicações; os profissionais de saúde consideram ineficazes os tratamentos para 

a dependência; o tabaco é uma droga lícita e a indústria do tabaco tem muita força; e há pouco pessoal 

técnico preparado para este tipo de ação. Além desses, há os fatores ligados às características de 

cada indivíduo, tais como gravidade da síndrome de abstinência, motivação, grau de dependência 

nicotínica, personalidade, doenças psiquiátricas e  ganho de peso(7).  

A pessoa que fuma fica dependente da nicotina, uma droga bastante poderosa. Tal como a 

cocaína, ela atua no sistema nervoso central, acarretando problemas clínicos importantes, como 

dificuldade de controlar seu uso, sintomas de abstinência e a tolerância aos efeitos da droga. 

Normalmente, a abstinência é desencadeada pela interrupção do ato de fumar; a intensidade dos seus 

sintomas varia de pessoa para pessoa. Já foi até mesmo levantada a hipótese de que a maioria dos 

fumantes pesados continua a usar a nicotina para evitar os sintomas da abstinência(15). 

O dependente passa a ter a crença e a expectativa de que o consumo da droga provocará 

determinados efeitos ou evitará outros, ainda que esses efeitos não sejam necessariamente reais. A 

crença de que o cigarro vai relaxar induz a fumar, independentemente de isso ocorrer ou não(16).  

Conforme o exposto, percebe-se que existem diversos fatores que dificultam o abandono do 

tabagismo e que é fundamental que os profissionais de saúde e de educação sejam alertados para o 

papel que devem desempenhar, para que possam promover atividades que contribuam para o cessar 

de fumar.  

Estudos quantitativos sobre freqüências das diferentes barreiras e motivações para procura de 

tratamento podem ser mais bem elaborados a partir do conhecimento de quais são esses fatores com 

base em pesquisas de cunho qualitativo(17). O desejo de conhecer mais a fundo o processo de 

abandono do tabagismo levou à escolha de metodologia qualitativa, a qual permite estar com os 

indivíduos que vivenciam o abandono do tabagismo.  

O conhecimento das dificuldades pessoais e sociais associadas ao parar de fumar despertou a 

curiosidade de saber como vivem esses indivíduos, como conseguiram parar, quais os problemas que 
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enfrentam ao parar, como lidaram com esses problemas, como os profissionais e as relações sociais 

podem auxiliá-los nesse período crítico e, também, como percebem os benefícios de parar, tudo isso 

com vistas a propor uma assistência mais humanizada, ética e eficaz aos envolvidos no processo de 

parar de fumar. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O tabagismo continua sendo um grave e importante problema de saúde pública mundial, pois 

ele compromete a vida dos fumantes e dos indivíduos expostos ao fumo passivo, bem como a 

qualidade ambiental. Por isso, é preciso pensar em formas de incrementar a adesão dos fumantes à 

decisão de parar de fumar. Além disso, reduzir o número de pessoas jovens que começam a fumar é 

um desafio em todo o mundo, dependendo de seu êxito o nível e o impacto do tabagismo na vida 

adulta(18). 

Não se pode formar profissionais para realizar o cuidado que compreenda o ser humano em 

sua multidimensionalidade com base na ficção de construtos teóricos, mas sim a partir de evidências 

que tenham como ponto de partida a prática profissional(19). Sabe-se que a motivação pessoal é um 

dos fatores importantes na cessação do tabagismo e que ela está inter-relacionada com uma gama de 

variáveis hereditárias, psicológicas, fisiológicas e ambientais(7;9;18).  

A literatura classifica os assuntos habitualmente valorizados nas pesquisas da área de saúde 

em estudos qualitativas e quantitativas. Entre os temas da pesquisa qualitativa, aparecem como 

construtos habituais, os estudos dos significados, vivências/experiências de vida,  da adesão e não 

adesão ao tratamento e prevenção, dos fatores facilitadores/ pontes e barreiras frente a abordagens(20), 

o que vai ao encontro da escolha metodológica que busca compreender  melhor a vivência de 

indivíduos que pararam de fumar, visando traçar estratégias para o abandono do tabagismo.  

Para a realização deste estudo, várias bases de dados foram consultadas, sendo o PubMed a  

principal. É importante salientar que nesta base de dados existem mais de 80 mil trabalhos sobre o 

tema tabagismo. Entretanto, quando se pesquisa utilizando-se os MeSH termos smoking cessation and 

interviews, encontra-se 176 artigos, com apenas seis(21-26) deles abordando fatores de sucesso no 

abandono do tabagismo e oito(27-34) a experiência de indivíduos no processo de abandono. Quando 

utilizam-se os termos smoking cessation and qualitative research, encontram-se 17 artigos, com 

apenas um(35) deles abordando o abandono sob a experiência de fumantes que tentaram parar de 

fumar e seis(29;31;36-39) versando sobre fumantes e não-fumantes e os diferentes aspectos do hábito de 
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fumar. Ao utilizar os termos smoking cessation and focus groups, encontram-se 62 artigos, dos quais 

apenas três(34;40;41) abordam as dificuldades do abandono na visão de fumantes e fumantes em 

abstinência. E ao pesquisar os termos smoking cessation and planning techniques, encontram-se sete 

artigos, com apenas um(42) deles abordando as dificuldades dos fumantes de pararem de fumar e se 

manterem em abstinência. 

Portanto, existe uma lacuna de pesquisas que versem sobre o que contribui para o sucesso no 

abandono do tabagismo. Isso reforça a escolha da questão de pesquisa deste estudo, pois pouco ainda 

se conhece sobre o tema na perspectiva de indivíduos que pararam de fumar.  

Assim, a elaboração de um estudo que busque identificar fatores de sucesso associados à 

cessação do fumo, mediante uso do método qualitativo, pode fornecer subsídios para incrementar a 

promoção da saúde com novas abordagens. Para tanto, esta pesquisa nortear-se-á pela seguinte 

questão: 

Quais os fatores que contribuem para o sucesso no abandono do tabagismo? 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O estudo do tabagismo envolve inúmeras variáveis, desde questões motivacionais que levam 

ao hábito e à dependência, aos malefícios produzidos por mais de 4.000 substâncias geradas na 

combustão do tabaco, até o difícil caminho a percorrer para os que querem parar de fumar(43). Na 

revisão bibliográfica, apresentam-se tópicos que conduzem a reflexões sobre alguns aspectos dessa 

ampla temática que podem contribuir para o processo de abandono do tabagismo.  

 

 

2.1 O FUMO COMO UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

A epidemia global do tabaco é mais grave hoje do que há 50 anos e será ainda pior nos 

próximos 50 anos, a menos que esforços extraordinários sejam realizados. Alguns países já diminuíram 

as taxas de tabagismo, e esse sucesso pode ser reproduzido por qualquer nação responsável, através 

de efetiva e imediata ação governamental e comunitária(44). O tabagismo representa um problema de 

saúde pública não somente nos países desenvolvidos, como também em países em desenvolvimento. 

O tabaco, em todas as suas formas, aumenta o risco de mortes prematuras e limitações físicas por 



 

 

17 

doença(45). Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o mapeamento e as diretrizes de 

enfrentamento da epidemia do fumo são desafiadores(46).  

Recentemente tem-se observado, no sexo masculino, um ligeiro declínio na prevalência, 

principalmente nos países desenvolvidos e também em alguns países em desenvolvimento. Entre as 

mulheres, alguns países como Austrália, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos já apresentam uma 

discreta tendência à redução na proporção de fumantes, enquanto os demais países evidenciam uma 

tendência de aumento da iniciação e conseqüente aumento da prevalência de tabagismo(45;47). 

A freqüência de dependência do tabagismo é alta, inclusive nos países desenvolvidos; existe 

cerca de 1,3 bilhão de fumantes no mundo, sendo o consumo de 1.650 cigarros/fumante/ano(48;49). O 

custo social do fumo é altamente expressivo, uma vez que 5 milhões de pessoas morrem por ano no 

mundo devido ao consumo de cigarro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, se essa 

tendência permanecer, no ano 2020 morrerão no mundo 10 milhões de pessoas por ano em 

decorrência do tabagismo. Atualmente, estima-se que 50% da população americana nunca fumou, 25% 

são fumantes e 25% são fumantes em abstinência. O fumo corresponde a 20% das mortes nos EUA e 

representa a primeira causa de mortalidade que poderia ser prevenida, correspondendo a 450 mil 

mortes por ano(15).  

Pode-se esperar que, em países em desenvolvimento, esse percentual seja ainda maior. 

Nesses países, as populações carentes vivem sob diferentes pressões, como baixa escolaridade, 

desemprego, pouca oportunidade de inserção social, violência, desnutrição, além de outros fatores. 

Esse regime de estresse, comum às comunidades de baixa renda, é um estímulo ao tabagismo, seja 

como fuga seja como estratégia de enfrentamento. Entre os moradores de rua, o tabagismo pode 

alcançar percentuais de 90%(50).  

O percentual de fumantes no Brasil é considerado alto; cerca de 32,6% dos adultos fumam. No 

Rio Grande do Sul, 38% dos homens e 30% das mulheres são fumantes, representando 42% da 

população geral. Em Porto Alegre, cerca de 25,2% da população é fumante, sendo 28,2% entre os 

homens e 22,9% entre as mulheres. A maior concentração de fumantes está na faixa de 20 a 49 

anos(51;52).  

O tabagismo é a primeira causa de morte por câncer prevenível entre os homens em Porto 

Alegre e Goiânia, a segunda em São Paulo e Belém e a terceira em Fortaleza e Recife(53). Cerca de 

10% do total de óbitos no Rio Grande do Sul ocorrem devido ao uso dessa forma de drogadição. As 

mortes relacionadas ao tabaco superam a soma de todas as causas de morte preveníveis(54).  

Estudo realizado na região sul do Brasil que descreveu a prevalência e os fatores de risco para 

o tabagismo em uma amostra de base populacional de adolescentes residentes em área urbana, 

evidenciou que apresentaram uma maior razão de odds para tabagismo aqueles adolescentes que não 
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estavam estudando, que eram repetentes, cujos pais estavam separados ou que relataram terem 

abusado de bebidas alcoólicas no último mês(55). 

A prevalência de tabagismo na adolescência mostrou-se alta na cidade de Pelotas (RS); os 

fatores de risco para tabagismo na análise multivariada, por regressão logística, foram maior idade 

(odds ratio (OR) de 28,7), irmãos mais velhos fumantes (OR de 2,4), três ou mais amigos fumantes 

(OR de 17,5) e baixa escolaridade (OR de 3,5)(56). Cerca de 80% a 90% dos fumantes iniciam-se no 

tabagismo antes de 18 anos, sendo que, nos países em desenvolvimento, a maior proporção de jovens 

inicia-se em torno dos 12 anos(57). 

Muitos estudos evidenciam que o consumo de derivados do tabaco causa quase 50 doenças 

diferentes, principalmente as cardiovasculares, o câncer e as doenças respiratórias obstrutivas 

crônicas(45;53). As doenças cardiovasculares e o câncer são as principais causas de morte por doença 

no Brasil, sendo que o câncer de pulmão é a primeira causa de morte por câncer. As estatísticas 

revelam que os fumantes, comparados aos não-fumantes, apresentam um risco dez vezes maior de 

adoecer de câncer de pulmão, cinco vezes maior de sofrer infarto, bronquite crônica e enfisema 

pulmonar e duas vezes maior de sofrer acidente vascular encefálico(53). 

Na literatura, é relatado que os fumantes desenvolvem mais doenças do aparelho digestivo 

(doença do refluxo gastroesofágico, gastrites e úlceras gastroduodenais), do aparelho genital 

(disfunção erétil), da visão (ambliopia alcoólica-tabágica e catarata), do sistema imunológico (infecções 

viróticas/ gripe e bacterianas/ pneumonia, inclusive a tuberculose pulmonar, e alergias respiratórias), 

em relação aos não-fumantes. O consumo de tabaco pode acarretar ainda problemas como pele fria, 

cor amarelada da pele e dentes, acne, aftas, herpes simples labial, osteoporose, menopausa precoce, 

colite ulcerosa, leucemia, doença de Crohn e sarcoidose(58). 

A fumaça do cigarro contêm 4.720 elementos diferentes, muitos considerados venenosos, 

como a nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono. A ação desses elementos no organismo humano 

começa a ser associado a doenças tabaco-relacionadas, como alteração nos genes e carcinogênese, 

aumento de radicais livres e da carboxihemoglobina, disfunções enzimáticas, metabólicas e hormonais, 

alterações vasculares e brônquicas(59;60). 

A exposição à fumaça ambiental do tabaco pode ser vista sob dois aspectos: pelo aumento dos 

riscos de doenças entre não-fumantes e pelo exemplo que pais e irmãos representam para os jovens 

que não fumam. Em crianças, aumenta o risco de sintomas respiratórios, episódios de asma, doença 

respiratória aguda, síndrome da morte súbita na infância e infecções de ouvido médio. Os efeitos na 

gravidez e feto mostram que o tabagismo aumenta o risco de baixo peso ao nascer e de mortalidade 

perinatal e está associado ao aumento do risco de descolamento prematuro de placenta e hemorragia 

no pré-parto(57). O convívio com fumantes ainda pode desencadear sintomas como ardor nos olhos, 
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lacrimejamento, sintomas nasais, tosse irritativa, cefaléias, tonturas e broncoespasmos em pessoas 

alérgicas(58).  

Em estudo, para avaliar o risco populacional atribuível (RPA) ao fumo em três tipos de câncer, 

identificou-se que, para câncer de pulmão, o RPA para fumantes em abstinência foi de 63% e, para 

fumantes, 71%. Para câncer de laringe, o RPA foi de 74% para fumantes em abstinência e de 86% 

para fumantes. O câncer de esôfago mostrou um risco de 54% para fumantes. O estudo concluiu que o 

fumo é um importante fator de risco e que sua cessação contribuiria para reduções significativas na 

incidência de câncer nesses três sítios(61). 

Em outro estudo para avaliar a associação do fumo passivo com morbidade respiratória em 

crianças abaixo de cinco anos de idade, verificou-se que 82% tinham problemas respiratórios, com 

odds ratio (OR) de 1,64. As queixas respiratórias mais freqüentes foram chiado no peito, dispnéia, 

tosse e/ou expectoração. A chance de apresentar asma, bronquite ou pneumonia foi maior para as 

crianças fumantes passivas (OR de 1,60). Os principais fatores de risco com chance de predizer 

morbidade respiratória em crianças com idade de zero a cinco anos foram: crianças que conviviam com 

mães fumantes, pais fumantes, presença de mofo em casa, história familiar de asma ou rinite(62). 

Apesar dos evidentes efeitos adversos do fumo para a saúde, milhões de pessoas continuam 

fumando. A situação se reveste de maior gravidade, quando se observa que muitos dos fumantes e a 

maioria dos novos fumantes são mulheres e adolescentes. 

 

 

2.2 FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O ABANDONO DO TABAGISMO 

 

 

 Muito se tem falado sobre as dificuldades relacionadas ao abandono do tabagismo. Sabe-se 

que muitas pessoas tentam abandonar o fumo e não conseguem, outras conseguem por um período 

pequeno e voltam a fumar. Mesmo tendo tomado a decisão de parar, voltaram a fumar muitas vezes 

pelo efeito poderoso da dependência à nicotina. Neste capítulo, serão abordados alguns tópicos que 

podem favorecer o sucesso no abandono do tabagismo.  

 

2.2.1 Conhecer as principais dificuldades de parar de fumar 

 

 Para obter sucesso, é necessário que o fumante seja alertado sobre fatores que interferem no 

processo, dentre os quais destacam-se a questão da dependência à nicotina, a síndrome de 

abstinência, personalidade e doenças psiquiátricas e o ganho de peso. 
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A dependência à nicotina 

 
O grau de dependência à nicotina influencia na maior ou menor dificuldade de abandonar o 

vício. A dependência à nicotina conta com três componentes básicos: dependência física, responsável 

por sintomas da síndrome de abstinência; dependência psicológica, responsável pela sensação de ter 

no cigarro um apoio ou mecanismo para lidar com sentimentos de solidão, frustração, pressões sociais; 

e condicionamento, representado por hábitos associados ao fumar, presente na vida diária, muitas 

vezes durante anos(2). 

Dependência é um comportamento de má adaptação a determinada substância, que leva a 

problemas clínicos importantes. A dependência à nicotina se manifesta principalmente por níveis 

crescentes de tolerância aos seus efeitos e sintomas de abstinência com a falta ou a diminuição da 

droga(15), se apresentando, segundo os mesmos autores, da seguinte forma: 

- Níveis crescentes de tolerância significam necessidade de quantidades cada vez maiores da 

droga para obtenção dos mesmos efeitos anteriores. A maioria dos fumantes começa com alguns 

cigarros por dia e faz uma escalada até chegar a 20 cigarros por dia. 

- Os sintomas de abstinência característicos da falta de nicotina são menor concentração e 

atenção, ansiedade, vontade de fumar. Após o primeiro cigarro do dia, o fumante consome cerca de um 

cigarro por hora para manter o nível plasmático de nicotina. A droga é usada em quantidades maiores 

ou por um tempo maior do que o desejado: a maioria dos fumantes (80%) deseja parar de fumar, mas 

tem dificuldades em parar. 

- O uso da droga se mantém independentemente do conhecimento do dano físico ou 

psicológico que causa: a maioria dos fumantes já teve ou tem algum problema físico relacionado ao 

cigarro, e, apesar disso, continua fumando. 

As manifestações de dependência à nicotina são semelhantes às das demais drogas; o cigarro 

é consumido ao longo do dia para aliviar os sintomas de abstinência. A grande diferença em relação a 

outras drogas é que o uso da nicotina não produz manifestações psíquicas. O padrão de consumo dos 

fumantes, no entanto,  é típico de uma droga que produz dependência(15). 

A pessoa que fuma fica dependente da nicotina, uma droga bastante poderosa que atua no 

sistema nervoso central tal como a cocaína, com uma diferença: ela chega ao cérebro em apenas 7 

segundos e sua meia-vida é de duas horas. Portanto, é de se esperar que, os primeiros dias sem 

cigarros sejam os mais difíceis para os fumantes em abstinência, porém as dificuldades serão menores 

a cada dia(15;53). 
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O fumante apresenta sintomas de abstinência ao acordar pela manhã e começa a fumar na 

primeira hora do dia. Cerca de 80% dos fumantes fumam nesse período. Durante o dia, acabam 

fumando um cigarro a cada hora. É por isso que 90% dos fumantes consomem pelo menos 14 

cigarros por dia(5). 

 

Síndrome de abstinência à nicotina 

 
Muitos fumantes tentam parar de fumar sozinhos, porém a maioria não consegue por 

apresentar sintomas de abstinência, sem reconhecê-la como tal. Na realidade, não são todos os 

fumantes que apresentam esses sintomas; em torno de 70% apresentam algum desconforto 

relacionado com abstinência após a interrupção do cigarro. Os sintomas normalmente aparecem horas 

após a suspensão do fumar e podem durar de um a dois meses. O pico dos sintomas ocorre nas duas 

primeiras semanas. O paciente apresenta ansiedade, inquietude, irritação, agressividade, depressão, 

dificuldade de concentração e aumento do apetite. Podem-se observar alterações do 

eletroencefalograma, diminuição dos batimentos cardíacos e pressão arterial, vasodilatação periférica, 

alterações do sono, aumento do peso e diminuição da performance em provas de vigilância e memória. 

O sintoma mais típico é a "fissura", isso é, uma vontade de fumar intensa e inexplicável(15;53). 

Deve-se estimular o fumante a ter sempre algo à mão, para substituir o gestual do cigarro, e 

resistir à vontade de fumar, procurando realizar associações positivas com o ato de não fumar. Além 

disso, deve-se estimulá-lo a adotar hábitos saudáveis, tais como atividades físicas e alimentação 

equilibrada(9). 

Também os medicamentos são recomendados para reduzir os sintomas da síndrome de 

abstinência, facilitando a abordagem cognitivo-comportamental. O fumante em abstinência deve 

sempre ficar atento a situações que podem fazê-lo voltar a fumar. Principalmente, ele deve ser 

orientado no sentido de que não pode, em hipótese alguma, acender um cigarro ou dar uma tragada, 

pois poderá voltar a fumar, até mais do que antes(9).  

Quanto mais elevado o consumo, maior a gravidade da síndrome, podendo os sintomas 

persistir por meses. Muitos pacientes referem grande sofrimento individual e familiar e pouca tolerância 

à síndrome, devido à gravidade dos sintomas apresentados, o que dificulta sobremaneira se manter 

sem o tabaco(7). 

A síndrome de abstinência é a barreira a ser vencida para que o fumante consiga alcançar seu 

objetivo de parar de fumar e permanecer abstêmio. Dessa forma, os profissionais de saúde devem 

orientar o fumante sobre os sintomas que poderá apresentar e apoiá-lo durante esse processo. 
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Personalidade e doenças psiquiátricas 

 
 O conhecimento dos fatores psicológicos e psiquiátricos associados ao tabagismo é importante 

para intervir no cuidado a estes indivíduos, devendo ele ser incorporado ao tratamento de pessoas 

dependentes da nicotina. Os profissionais devem valorizar as características individuais de 

personalidade como um dos fatores determinantes da iniciação e da manutenção da dependência, 

adequando as condutas terapêuticas específicas para cada caso. Todos os fumantes devem ser 

avaliados quanto ao seu perfil de personalidade e quanto à presença ou não de alguns distúrbios 

psiquiátricos antes de iniciar o processo de abandono. Aqueles com perfil psicológico depressivo ou 

com alguns sintomas mais graves, denotando doença psiquiátrica, devem ser encaminhados para  

tratamento especializado antes de tentar abandonar o fumo(7). 

 

Ganho de peso 

 
A possibilidade de engordar com o abandono do cigarro pode representar uma barreira para 

o cessar de fumar. Alguns estudos têm demonstrado que uma das razões pelas quais meninas 

começam a fumar é o medo de engordar aliado à crença de que fumar emagrece. De modo geral, um 

em cada 10 fumantes pode ganhar de 11 a 13,5 kg ao parar de fumar, ficando a média de ganho de 

peso em torno de 2 a 4 kg. Vale ressaltar que cerca da metade irá ganhar menos do que isso, alguns 

poderão não engordar e outros poderão até emagrecer(2). Para os pacientes com maiores riscos de 

ganho de peso, aparentemente o chiclete de nicotina é a melhor opção(63).  

É normal um ganho de peso de até 2 kg, pois o paladar vai melhorando, o metabolismo se 

normaliza e a fome pode aumentar. É aconselhável uma dieta equilibrada com alimentos de baixa 

caloria, frutas, verduras, legumes, dando preferência a produtos diet / light e naturais, ingestão de  

muito líquido, de preferência água e sucos naturais, evitando café e bebidas alcoólicas, que podem ser 

um convite ao cigarro(5). 

Existem três hipóteses(7;63) para explicar a relação tabagismo e ganho de peso:  

Aumento da taxa metabólica – A nicotina ativa os centros hipotalâmicos e acelera a atividade 

simpática, o que aumenta o gasto energético, reduzindo o peso corporal. Isso significa que o fumante 

consegue queimar mais calorias, pois eles apresentam taxa metabólica maior. 

Ação anorética – A administração de nicotina reduz o consumo alimentar, por diminuir o 

apetite, e, conseqüentemente, diminui o ganho de peso. 

Mudanças na ingestão energética – A nicotina e a exposição à fumaça do cigarro levam a 

perda de peso com diminuição, manutenção ou aumento do consumo de alimentos calóricos. 
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Geralmente ocorre um aumento no consumo dos mesmos, talvez para compensar uma necessidade 

psicológica da falta do cigarro. 

Ganhar peso em excesso vem acompanhado de alterações dos padrões de comportamento e 

personalidade, podendo ocorrer depressão, autopunição, irritabilidade e agressão. Fumantes nessas 

situações têm dificuldade de permanecer sem fumar(63). 

Para os indivíduos que têm tendência a ganhar peso, é imprescindível o controle dietético 

rigoroso combinado com aumento da atividade física, antes mesmo, de iniciarem o processo de 

abandono do tabagismo. 

Ao paciente deve-se enfatizar que o benefício, em termos de saúde, por parar de fumar é 

muitas vezes maior do que os riscos de ganhar transitoriamente alguns quilos a mais. Uma dieta 

balanceada, acompanhada de atividades físicas moderadas, ajuda a controlar o ganho de peso.  

 

2.2.2 A determinação de parar de fumar 

 

Entende-se que o ponto de partida para parar de fumar é a determinação da pessoa, a crença 

na sua capacidade e força de vontade para resistir à vontade de fumar. O abandono acontece como 

resultado de um processo, às vezes longo e difícil, com sucessos e recaídas, para a qual os indivíduos 

devem estar preparados. A determinação e motivação são imprescindíveis para vencer essas barreiras, 

e desfrutar de um novo estilo de vida longe do cigarro.  

Os indivíduos passam da falta de consciência para fazer algo em relação ao problema para a 

consideração da possibilidade de mudança e, a partir desse momento, para a determinação e a 

preparação para essa mudança ao longo do tempo. Algumas pessoas consideram um ponto de 

mudança importante o momento em que elas aceitam seu problema pela primeira vez. A pessoa não 

somente pode, mas deve fazer a mudança porque ninguém pode fazê-lo em seu lugar(64). 

A entrevista motivacional tem por objetivo levar a pessoa a dar a partida no processo de 

mudança, que pode ocorrer rapidamente com alguma assistência adicional, ou pode requerer um 

período longo de apoio e orientação terapêutica. Há esperança na gama de abordagens alternativas 

disponíveis(64). Mas o querer dos pacientes se faz necessário, bem como iniciativa própria, embora 

fatores ambientais possam contribuir para tal. 

O sistema motivacional de um indivíduo não pode ser compreendido fora do contexto social de 

sua família, amigos e comunidade. As estratégias da entrevista motivacional objetivam fazer uma 

reflexão sobre o comportamento atual e o desejado dessas pessoas(64).  

O fato de o fumo ser a maior causa de mortalidade prevenível fortalece o papel da equipe de 

saúde e da sociedade na promoção e realização de atividades que estimulem o cessar de fumar. 
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Apesar das freqüentes campanhas de incentivo ao abandono do cigarro, percebe-se que pouco se 

sabe sobre os reais motivos que levam uma pessoa a abandonar essa dependência.  

A motivação individual para deixar o cigarro é um dos fatores mais importantes na cessação do 

tabagismo. Alguns fumantes são mais fáceis de serem motivados que outros(63). Nesse processo, é 

imprescindível reforçar a motivação, bem como trabalhar em conjunto com os familiares e amigos no 

sentido de encorajar os fumantes em sua decisão de parar de fumar(7). Assim, conseguir com que o 

indivíduo comece a pensar em parar é um grande passo para que ele efetivamente deixe de fumar; 

também é importante que ele se sinta motivado e perceba que as pessoas da sua convivência desejam 

o seu sucesso(7;9;18). Por isso, ele precisa contar com o apoio e o incentivo dos familiares, amigos e 

colegas de trabalho. 

A motivação para a mudança é criada quando as pessoas percebem uma discrepância entre 

seu comportamento atual e metas pessoais importantes, tais como a própria saúde, o sucesso, a 

felicidade da família ou uma auto-imagem positiva(64). Essa discrepância pode ser favorável à mudança 

de hábitos. 

Muitos indivíduos referem grande sofrimento individual e familiar e pouca tolerância à síndrome 

de abstinência, o que dificulta a decisão de se manterem sem o tabaco(7). Por isso, o acompanhamento 

por equipes especializadas pode amenizar o sofrimento, favorecendo, assim, o sucesso do abandono 

do tabagismo. 

Estudo mostra que o desejo de parar de fumar foi de 5,3% na faixa de 12 a 17 anos e chegou a 

20,8% na faixa acima de 35 anos. Isso pode estar refletindo o aumento dos prejuízos que o uso de 

cigarros provoca ao longo do tempo e que eles são percebidos tardiamente pelos entrevistados(65).  

Deve-se lembrar que os indivíduos considerados fumantes leves ou moderados têm pouca 

motivação para abandonar o tabaco, pois acham que podem parar quando bem o quiserem. Os 

fumantes pesados, por sua vez, apresentam-se com pouca motivação devido à falta de confiança de 

conseguirem o intento, acham-se incapazes e têm medo do sofrimento que a síndrome de abstinência 

produz, pois já tentaram e fracassaram outras vezes. A falta de motivação é uma das razões por que 

muitos fumantes tentam parar de fumar e somente pequeno percentual consegue(7;16). O sucesso 

terapêutico depende da superação do desequilíbrio entre a motivação do fumante em parar e o grau de 

sua dependência à nicotina. 

Na abordagem ao fumante, destaca-se o reforço especial na motivação, sem a qual eles não 

conseguirão deixar de fumar. Sabe-se que esses fumantes se acham incapazes de deixar o fumo, não 

confiam na sua capacidade de abandonar a dependência. Muitos deles falam que estão querendo 

parar de fumar; na verdade, porém, esse desejo expresso verbalmente não traduz com fidelidade os 

seus verdadeiros sentimentos em relação ao tabagismo, pois não estão devidamente motivados para 
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tal ato(66). Mudar comportamentos-problema requer ações sustentadas ao longo do tempo, o que 

parece ser melhor alcançado com um compromisso realista e sólido de mudar(64). Um novo estilo de 

vida mais saudável, com menos estresse e atitude comportamental menos conflitante pode ser obtido 

com o abandono do tabagismo. 

A gestação é uma ocasião especial para promover a cessação do tabagismo. A preocupação 

com a saúde do feto gera uma motivação extraordinária na gestante. Os resultados e a relação custo-

efetividade das intervenções são melhores neste grupo do que na população em geral. Os ganhos 

extrapolam os benefícios à saúde da mulher, pois permitem também o desenvolvimento de um feto 

mais saudável(67). A consciência da gravidez, por si só, já exerce uma motivação adicional na gestante 

para considerar a cessação. Além disso, as visitas pré-natais proporcionam várias oportunidades de 

reforço das intervenções para interrupção do fumo, o que eleva a possibilidade de êxito(68). Estudo 

evidencia que o hábito tabágico de parceiros de mulheres grávidas influencia no parar de fumar durante 

a gravidez e na manutenção após o nascimento. As barreiras para os homens abandonarem o fumo 

durante a gravidez de suas esposas incluem baixo conhecimento sobre os riscos do fumo passivo para 

o feto, pois eles acreditam que ele está protegido pelo corpo da mãe, e falta de motivação para parar 

no início da gravidez, já que o feto não é “real”(69). 

O mais importante é escolher uma data para ser o primeiro dia sem cigarro. Este dia não 

precisa ser um dia de sofrimento. É possível fazer dele uma ocasião especial programando algo bom 

de fazer para se distrair e relaxar(5).  

Os fumantes que convivem em ambientes com outros fumantes tendem a dar continuidade ao 

vício e apresentam pouca ou nenhuma motivação para a cessação. A motivação precisa existir para 

que a cessação ocorra com êxito. Para facilitar o processo, o parar de fumar deve ser planejado, de 

forma que o fumante se sinta motivado, estimulado e apoiado a todo instante pelas pessoas próximas e 

pelos profissionais de saúde, mesmo nas recaídas.  

 

2.2.3 Apoio profissional 

 

O fato das intervenções para interromper o uso do tabaco ainda não estarem integradas e 

disponíveis nas rotinas de saúde no mundo, e o descrédito de alguns profissionais quanto aos 

tratamentos para a dependência da nicotina constituem alguns empecilhos para a cessação do 

fumar(4;7;70). Acredita-se que essa realidade precisa mudar para que mais fumantes sejam auxiliados no 

processo de abandono do tabagismo. 

Apesar da importância do deixar de fumar para a saúde, existe uma grande relutância dos 

médicos em aconselhar seus pacientes(15). É recomendado aproveitar alguns momentos especiais para 
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estimular o abandono do tabagismo, como a gestação e o período de hospitalização, bem como usar 

abordagens distintas para diferentes faixas etárias(4;18;70-72). As estratégias de abordagem devem 

valorizar os aspectos próprios da idade, focar o estilo e a qualidade de vida como algo mais concreto e 

palpável e reforçar atitudes e habilidades destinadas a enfrentar as situações que levam ao 

tabagismo(18). 

O período da hospitalização é um bom momento para a identificação e início de tratamento do 

tabagismo. A abstinência tabágica intra-hospitalar é subvalorizada e não é tratada pela maioria dos 

médicos. O suporte após a alta é fundamental, pois do contrário os pacientes vão retomar o hábito. 

Para que o sucesso ocorra, o tratamento deve ser individualizado e de duração prolongada, com ou 

sem a associação de medicamentos(71). 

O papel do clínico em relação ao tabagismo é extremamente importante. A Associação Médica 

Americana treinou cerca de 100 mil médicos para identificar e aconselhar os pacientes com problemas 

relacionados ao álcool e ao fumo. No Reino Unido, onde os clínicos gerais têm um contrato formal com 

o governo sobre as suas funções, todos os pacientes que comparecem à consulta são questionados e 

orientados sobre álcool e fumo. Essas ações foram conseqüência de inúmeras pesquisas que 

mostraram a eficácia de intervenções breves com fumantes. O fumo não é um problema só da esfera 

do especialista, mas um problema de saúde pública a que todos os clínicos deveriam estar atentos, 

devendo possuir formação e informação para orientar seus pacientes de forma simples e objetiva no 

seu dia-a-dia. Todo médico deve perguntar a seus pacientes se eles fumam, mostrando interesse 

nessa questão. Se fumam, a informação deve ser valorizada como se fosse um sinal vital do paciente e 

ser  registrada com destaque no prontuário(73).  

No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer recomenda que os profissionais de saúde utilizem a 

abordagem cognitivo-comportamental para informar o fumante sobre os riscos de fumar e os benefícios 

de parar, para motivá-lo e apoiá-lo a deixar de fumar, fornecendo-lhe orientações para que possa lidar 

com a síndrome de abstinência, com a dependência psicológica e os condicionamentos associados ao 

hábito de fumar(2;15). Idealmente, ações visando à prevenção primária e à parada do tabagismo devem 

fazer parte da prática médica. É importante que em cada consulta médica haja uma ação sistemática 

visando à identificação do fumante, seu aconselhamento e fornecimento de apoio àqueles que querem 

parar de fumar. Comprovadamente, um breve e objetivo aconselhamento traz resultados 

favoráveis(74;75). Deve-se evitar que os fumantes ou seus familiares saiam de uma consulta ou 

internação hospitalar sem a informação de que fumar acarreta danos à saúde. 

É importante destacar, também, a participação de profissionais de saúde das diferentes áreas 

e da população em geral na implementação de programas para apoio à cessação do tabagismo. Isso 

implica a necessidade de esses profissionais estarem capacitados e preparados para entender esse 
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hábito como uma doença crônica, que pode envolver fases de remissão e recidiva, devendo os 

pacientes ser abordados sem censura, para identificar fatores que os levaram a recair, para que 

estejam mais bem preparados para a próxima tentativa(2).  

Desta forma, capacitar profissionais de saúde para que possam apoiar de forma efetiva os 

fumantes no processo de cessação de fumar é uma necessidade, uma vez que eles não se sentem 

suficientemente preparados(5;76;77). Equipes treinadas têm melhores oportunidades de abordar o 

fumante. Para isso, o estudo do processo de cessação deveria ser parte central do currículo dos 

profissionais de saúde(31), para que eles estejam melhor preparados para apoiar o fumante.  

A enfermeira hospitalar também deve contribuir para a aquisição ou modificação do 

comportamento de pacientes fumantes; uma das técnicas preconizadas é agir de forma que as 

conseqüências imediatas daquele comportamento sejam refletidas e possam reforçar a ação dos 

pacientes(78). 

Um estudo qualitativo buscou observar como enfermeiras fumantes descreviam sua 

experiência com a promoção e prevenção de saúde com pacientes fumantes. Doze enfermeiras 

participaram de entrevistas face-a-face e/ou entrevistas em salas fechadas de bate-papo na Internet. 

Os resultados revelaram os temas: estar inserido no mundo dos fumantes, ter uma visão da 

convivência com o tabaco e se reconhecer como viciado em cigarro. As enfermeiras reconheceram que 

faziam intervenções limitadas em relação à cessação do tabagismo com seus pacientes. É preciso, 

pois, criar estratégias para assistir e apoiar não apenas os pacientes, mas também os profissionais 

fumantes, uma vez que o hábito tabágico dos profissionais afeta sua prática em relação à prevenção do 

tabagismo(79). Outros estudos com grupos focais também evidenciaram que a orientação para o 

abandono do tabagismo por enfermeiras fumantes é pouco efetiva(80;81). Entende-se que, para alcançar 

melhores resultados, é importante a realização dessa atividade por profissionais não-fumantes. 

Outro estudo qualitativo sobre fumo e local de trabalho evidenciou que enfermeiras que fumam 

gastam mais tempo no intervalo e menos no cuidado ao paciente, o que reforça o impacto do 

tabagismo no local de trabalho e a necessidade de esforços para apoiar a cessação do tabagismo(82). 

Pesquisa que revisou sistematicamente 20 estudos concluiu que a intervenção das enfermeiras 

durante e após a alta hospitalar aumenta a cessação do tabagismo(83). Outro estudo(84), que avaliou 

274 pacientes internados por coronariopatia, evidenciou que a intervenção de enfermeiras, baseada em 

consultas e contatos telefônicos durante cinco meses, aumentou a taxa de cessação do tabagismo, em 

um ano, de 37% para 50%, e foi necessário tratar cinco pacientes para obter-se um sucesso adicional.  

Inquérito sobre a prevalência de fumantes entre os médicos do Brasil, segundo suas 

especialidades, demonstrou que os maiores índices de não-fumantes estão entre os associados de 
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sociedades de especialidades que possuem programas efetivos de controle do tabagismo, como 

pneumologia, cancerologia, cardiologia e otorrinolaringologia, o que evidencia a importância de os 

médicos receberem informações sobre tabagismo, bem como da realização de programas de controle 

nas sociedades de especialidades e na Associação Médica Brasileira(85). 

Os resultados de um estudo qualitativo que buscou investigar 27 médicos ingleses para saber 

como eles acreditam que deveriam aconselhar os pacientes a parar de fumar e as razões que 

sustentam suas crenças mostraram um repertório limitado de técnicas para lidar com os fumantes que 

não estavam motivados a parar, e o uso de aconselhamento confrontador com pacientes que 

continuavam a fumar mesmo sofrendo de doenças relacionadas ao fumo. Os médicos consideram que 

é mais fácil e recompensador discutir essa questão com os pacientes motivados e que é necessária 

uma maior gama de habilidades para lidar com os que não estão motivados(86), o que evidencia a 

necessidade de melhor preparo destes profissionais para auxiliar no abandono do tabagismo. Outro 

estudo mostrou que os programas de cessação do tabagismo necessitam também ser direcionados 

para pacientes que não estão motivados a parar. Nesse processo, o conhecimento dos benefícios da 

cessação pode auxiliar(87).  

Os médicos devem encorajar e apoiar a cessação de todos os fumantes, especialmente os 

pais de crianças e adolescentes, pelo duplo impacto que representa esta atitude, isto é, no tratamento 

dos pais e na prevenção do tabagismo ativo e passivo das crianças. O método de abordagem mínima 

deve fazer parte da abordagem do jovem fumante, em todas as consultas(18). Estudo com grupos focais 

que avaliou a viabilidade e o impacto de um programa de cessação do tabagismo com adolescentes 

refere a importância do tratamento concomitante dos pais(88). Outro estudo refere que adolescentes não 

toleram palestras demoradas, acham que as atividades dos programas de cessação precisam ser 

atrativas, exigem sigilo, e se mobilizam por orientações de fumantes em abstinência(89). 

Em estudo que buscou investigar a relação tabagismo e saúde bucal, foram destacados vários 

aspectos importantes, como a necessidade de alertar os profissionais da saúde para os malefícios do 

uso do tabaco sobre os tecidos e estruturas da cavidade oral, descrevendo as principais doenças 

relacionadas ao tabagismo. Com isso, as lesões potencialmente letais, como o câncer bucal, seriam 

diagnosticadas mais precocemente, aumentando a chance de cura. Destacou também a oportunidade 

de motivar o cirurgião-dentista a orientar seus pacientes quanto aos riscos do tabagismo sobre a 

saúde. O cirurgião-dentista é um dos profissionais da saúde que pouco tem atuado nas campanhas e 

programas antitabágicos(90;91). Outro estudo evidenciou que a baixa participação de dentistas na 

cessação do tabagismo está relacionada à forma fatalista e negativa com que é vista a prevenção, à 

pouca relevância da cessação do tabagismo na odontologia, à hostilidade do paciente e a fatores 

organizacionais do local de trabalho(92).  
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O modo como o terapeuta interage com os pacientes parece ser tão importante, ou até mais 

importante do que a abordagem ou escola de pensamento com que o terapeuta opera. O profissional 

precisa oferecer três condições essenciais para preparar o caminho para a mudança natural: empatia, 

acolhimento não possessivo e autenticidade(64). 

Acredita-se que seja realista calcular a existência de pelo menos um milhão a um milhão e 

meio de idosos fumantes no Brasil. Na medida em que aumentar a procura destes por apoio para 

deixar de fumar, deverá existir número suficiente de profissionais dedicados e com conhecimentos, 

habilidades e atitudes para atendê-los. Quando o aconselhamento é personalizado e realizado de 

forma clara, séria e com o devido apoio, o idoso poderá adquirir a motivação necessária para parar de 

fumar, a qual poderá reforçar sua conscientização da importância de seu papel na família como 

reservatório de sabedoria e refúgio afetivo para crianças e jovens, assumindo, assim, a função de 

modelo de conduta para o futuro adulto(71). 

No Brasil existe uma demanda reprimida de vagas para tratamento da dependência à 

nicotina(93). Visando atenuar este panorama, em agosto de 2002 foi assinada a portaria do Ministério da 

Saúde que inclui o tratamento dos fumantes nos serviços do sistema público de saúde(94). É essencial 

que os avanços alcançados na área de cessação de fumar tornem-se disponíveis aos fumantes para 

que um número cada vez maior consiga deixar de fumar, o que só poderá ser alcançado com 

profissionais de saúde comprometidos com essa ação(2). Cada vez mais a população tem recorrido às 

instituições de saúde em busca de auxílio para parar de fumar, o que nem sempre consegue, devido à 

precariedade do sistema de saúde no Brasil. 

A capacitação e o treinamento de profissionais para o controle do tabagismo e a 

implementação de programas públicos e privados para apoio à cessação são necessários e 

extremamente eficazes na redução do tabagismo.  

 

2.2.4 Abordagem cognitivo-comportamental 

 

A abordagem cognitivo-comportamental, que combina intervenções cognitivas com treinamento 

de habilidades comportamentais, é um dos métodos eficazes para a cessação do tabagismo, sendo 

muito utilizada para o tratamento de dependentes. Ela está centrada no estímulo ao autocontrole, para 

que o indivíduo possa escapar do ciclo vicioso da dependência e tornar-se um agente de mudança do 

seu próprio comportamento. Nessa abordagem, os profissionais devem preparar o fumante para 

resolver seus problemas, estimular habilidades para resistir à tentação de fumar, prevenir a recaída e 

também ensinar como lidar com o estresse. Quanto maior o tempo de abordagem, maior a taxa de 
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abstinência(2). É também importante trabalhar o ambiente social do fumante, a fim de que familiares, 

amigos e colegas de trabalho possam ajudar no processo de abandono do fumo(9;10). 

Estudos evidenciaram que nos setores com intervenção para o abandono do hábito de fumar, 

8,43% abandonaram, no entanto, nos setores sem intervenção, o percentual foi de 0,097%, o que 

reforça a eficácia das técnicas de intervenções(95). 

Para melhor auxiliar e compreender o fumante no processo de abandono do tabagismo, é 

importante inicialmente identificar o grau de motivação em que o indivíduo se encontra. 

 

Fases do abandono do tabagismo 

 
Mudança de comportamento é um processo complexo e por isso o método proposto por 

Prochaska e DiClemente, baseado em aspectos cognitivos e comportamentais, está indicado em todos 

os casos de tentativa de cessação do tabagismo(96). 

Por muito tempo entendeu-se motivação como um traço imutável, ou seja, ou alguém está 

motivado para mudar seu comportamento e aí o clínico pode ajudar, ou não está motivado, e nada 

pode ser feito. Atualmente, entende-se motivação como um processo psicológico que pode ser 

acelerado ou não pela intervenção do clínico(64).  

Os estágios de mudança de comportamento em relação ao uso de uma droga(1;11) estão 

apresentados a seguir. 

Estágio da pré-contemplação: nessa fase, o usuário de uma droga não planeja mudar seu 

comportamento num futuro próximo, talvez por acreditar que os benefícios do uso compensam um 

possível e eventual custo, ou porque os aspectos negativos do uso da droga são subestimados por 

falta de informação, de “insight” ou negação.  

Estágio da contemplação: período em que a relação custo-benefício do uso da substância 

passa a ser avaliada de uma forma um pouco mais realista pelo usuário e há possibilidade de que ele 

considere algumas mudanças de comportamento. Esse estágio pode demorar minutos ou mesmo 

anos. 

Estágio de preparação: período em que o paciente está pensando em marcar uma data para 

parar de usar a droga, porém ainda não tem uma data definida. 

Estágio da ação: mudanças concretas as mais variadas podem ocorrer, como o paciente tentar 

diminuir o consumo por si mesmo, conversar com alguém importante sobre seu problema ou procurar 

um médico para ajudá-lo.  
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Estágio da manutenção: fase em que os indivíduos estão há mais de 6 meses sem usar a 

droga convictos em sua abstinência; nessa etapa, mudanças significativas devem ser feitas no estilo de 

vida, para consolidar a nova forma de comportamento, sem a substância. 

Depois de passar por esses estágios, é possível e bastante provável ocorrer uma recaída. 

Quando ela ocorre, o ciclo se inicia outra vez, porém não necessariamente da fase da pré-

contemplação. Deixar de fumar é um processo que envolve tempo e requer auxílio de um profissional 

preparado para ver o tabagismo como uma doença crônica que pode envolver fases de remissão e de 

recidiva(2). A recaída não deve ser vista como um fracasso, porque a maioria dos fumantes fazem, em 

média, três a quatro tentativas até parar definitivamente(5;53). O ideal é que todos os fumantes que 

estejam parando de fumar sejam acompanhados com consultas de retorno, para garantir-lhes um apoio 

na fase inicial de abstinência, quando os riscos de recaída são maiores. A equipe deve estar preparada 

para conversar abertamente sobre a recaída e orientar o paciente sobre estratégias destinadas a 

ultrapassar essa barreira.  

Atualmente, está sendo proposta uma última fase – a de finalização – quando o processo de 

mudanças comportamentais já se concretizou, com total desaparecimento do problema. O fumante em 

abstinência não tem mais qualquer desejo de fumar, sente-se totalmente confiante de não consumir 

mais tabaco, não se importando com qualquer estímulo(16). 

A abordagem cognitivo-comportamental pode ser realizada de diferentes formas: 

breve/mínima, básica, específica/intensiva, de fumantes que tiveram lapso ou recaída, de fumantes que 

não desejam parar e de não-fumantes(2;9). 

A abordagem breve/mínima pode ser realizada em consulta de rotina e tem duração de três a 

cinco minutos a cada contato. Ela consiste em perguntar a todo paciente se ele é fumante, em avaliar o 

grau de dependência física e de motivação, em aconselhar e preparar para deixar de fumar. Nessa 

abordagem, o médico deve ter consciência de que, muitas vezes, apenas motivar o fumante a pensar 

em parar de fumar já é uma grande conquista. 

A abordagem básica consiste na abordagem breve/mínima com acompanhamento do paciente 

em consultas subseqüentes, para a prevenção de recaídas. 

A abordagem específica/ intensiva implica a estruturação de um ambulatório específico para o 

atendimento de fumantes. Ela pode ser feita individualmente ou em grupos de apoio. São 

recomendadas quatro sessões semanais de 90 minutos, seguidas de duas sessões quinzenais de 60 

minutos e uma sessão mensal, até completar um ano, visando prevenir a recaída(2).  

Fumantes que tiveram lapsos ou recaída devem ser abordados sem críticas e ser estimulados 

a tentar mais uma vez, buscando transformar o fracasso em aprendizado para as próximas tentativas. 
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Nas abordagens de fumantes que não desejam parar, é importante que a equipe os estimule a 

pensar em parar de fumar durante as consultas de rotina. 

Por fim, na abordagem do não-fumante, é imprescindível avaliar se ele convive com fumantes 

no domicílio ou no trabalho e alertá-lo sobre os malefícios do fumo. 

A eficácia da terapia cognitivo-comportamental está bem estabelecida. Entretanto, os 

profissionais de saúde ainda não estão totalmente preparados para ajudar, por exemplo, suas 

pacientes gestantes a abandonarem o tabaco. Programas específicos para gestantes são 

extremamente necessários, uma vez que o tabagismo durante a gravidez é a principal causa evitável 

de desfechos adversos da gestação(70). 

Estudo qualitativo que buscou avaliar a viabilidade, o retorno e a aceitação de uma intervenção 

cognitivo-comportamental para prevenir a recaída ao tabagismo em puérperas incluiu contato com a 

paciente, visita domiciliar e outras duas ligações para seguimento. Participaram 121 mulheres que 

deixaram de fumar durante a gestação e tiveram parto normal. As enfermeiras discutiram com elas 

assuntos relacionados ao tabagismo por aproximadamente 12 minutos. Apenas 4% relataram 

sentimentos negativos ao discutir assuntos relacionados ao tabaco. A conclusão é que intervenções 

desse tipo são viáveis e têm boa aceitação(97).  

A abordagem cognitivo-comportamental consiste em argüir, avaliar, aconselhar, assistir e 

acompanhar(2;9). 

Argüir consiste em sempre perguntar ao paciente se ele fuma e tentar alocá-lo em uma das 

fases citadas. Quando ele está na fase de pré-contemplação, o papel da equipe de saúde é fornecer-

lhe informações sobre as vantagens de parar de fumar. 

Após realizar as perguntas, o profissional de saúde deve avaliá-las com o objetivo de identificar 

o grau de dependência à nicotina e de motivação no momento da consulta. É importante conhecer as 

tentativas anteriores de parar de fumar e as causas dos insucessos, para que desta vez ele possa 

vencê-las.   

Aconselhar quer dizer explicar os malefícios, deixando claro os benefícios de parar de fumar, 

como, por exemplo, informar que pessoas que param de fumar aos 50 anos diminuem pela metade a 

chance de morrer nos próximos 15 anos, comparadas aos que não param de fumar; que apenas um 

ano após a parada, o risco de problemas cardíacos diminui pela metade; que grávidas que param de 

fumar no primeiro trimestre evitam que o feto tenha baixo peso. Nessa fase, também é importante 

discutir com o paciente sobre as dificuldades de parar e mitos. 

Assistir significa ajudar a decidir o dia da parada e discutir sobre os sintomas de abstinência e, 

se necessário, esclarecer a correta utilização de medicamentos. Nessa fase, é importante explicar que 
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a tosse e a expectoração matinal podem piorar no início do tratamento, pois, com a ausência da 

fumaça, retornam os movimentos ciliares da árvore brônquica, e esses movimentam a secreção. 

O ideal é que todos os fumantes que estejam parando de fumar sejam acompanhados com 

consultas de retorno para garantir um apoio na fase inicial de abstinência, quando os riscos de recaída 

são maiores. A equipe de saúde deve estar preparada para conversar abertamente sobre a recaída e 

orientar o paciente sobre essa possibilidade, apontando estratégias alternativas.  

 

2.2.5 A utilização de medicamentos 

 

Quando a abordagem cognitivo-comportamental é insuficiente e, principalmente, nos casos de 

elevado grau de dependência, podem-se associar medicamentos, em situações bem definidas. É 

preciso enfatizar que eles atuam como coadjuvantes no processo de cessar de fumar, pois, ao 

minimizar os sintomas físicos da abstinência, facilitam as mudanças no comportamento do fumante que 

necessitam ser incorporadas no dia-a-dia para viver sem o cigarro. Os medicamentos eficazes são 

divididos em nicotínicos e não-nicotínicos. Os nicotínicos, também chamados de terapia de reposição 

de nicotina (TRN), se apresentam na forma de adesivos, goma de mascar, inalador e aerossol. Os não-

nicotínicos são os antidepressivos e os anti-hipertensivos(2). Estes deveriam estar amplamente 

disponíveis, com custo reduzido, para o alcance de todos os fumantes no mundo(10;98). Essa, porém, 

infelizmente, não é a realidade do nosso país. 

A TRN ajuda a reduzir a fissura por cigarros, bem como a minimizar os sintomas da 

abstinência, de modo que o fumante possa tolerar melhor o abandono do hábito de fumar. Pesquisas 

mostram que fumantes que utilizam alguma forma de reposição de nicotina, juntamente com terapia 

comportamental, dobram a chance de abandonar o tabaco. É recomendável que os fumantes parem 

completamente de fumar antes de começar a usar os produtos de reposição de nicotina, como adesivo, 

goma de mascar, spray nasal, inalação e pastilhas(9;10).  

Muitos estudos demonstram redução dos sintomas de abstinência, como ansiedade, 

irritabilidade, depressão e dificuldade de concentração, com a reposição de nicotina. As orientações 

dadas pelo clínico, associadas à reposição de nicotina, diminuem os índices de recaída em longo 

prazo. Com a reposição, as porcentagens de abandono do fumo são o dobro das normalmente 

encontradas(9). 

A dependência à nicotina pode ser multifatorial e até mudar em um mesmo indivíduo conforme 

o estágio de vida em que se encontra(10). Isso tem implicações na terapêutica, podendo ser necessário 

longo processo de aprendizado até que o indivíduo mude os seus conceitos e idéias a respeito do 

tabaco e saiba viver com equilíbrio, sem os sintomas de abstinência. 
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2.2.6 A utilização de artifícios 

 

Pessoas diferentes têm diversas razões ou motivos para fumar e, dessa forma, podem ser 

influenciadas por variáveis individuais e fatores situacionais que interagem com essas diferenças na 

decisão de parar de fumar. Diferentes situações e ações podem facilitar o processo de abandono do 

hábito de fumar, podendo a utilização de artifícios ser uma delas.  

Os fumantes que estiverem prontos para deixar de fumar devem ser estimulados para que 

marquem uma data para parar. É essencial dar apoio e, em algumas situações especiais, prescrever 

terapias farmacológicas. Avaliar os motivos que levam o indivíduo a fumar e, a partir daí, traçar um 

plano para que ele possa resistir à vontade de fumar é um caminho(9;99) .  

Com os fumantes inseguros, os médicos podem discutir sobre as dificuldades do abandono e 

soluções para enfrentá-las(99). Buscar caminhos individuais para auxiliar os fumantes a deixar de fumar 

pode ser decisivo neste processo, minimizando o sofrimento.  

Parar de fumar é um processo em que o profissional precisa estar preparado para ver o 

tabagismo como uma doença crônica que pode envolver fases de remissão e de recidiva. Os fumantes 

devem ser abordados sem censura, de modo a identificar os fatores que os levaram a recair, para que 

eles estejam mais bem preparados para a próxima tentativa(2).  

 Descobrir substitutos para o gestual do cigarro e colocá-los em prática é uma das maneiras 

para desviar a atenção do desejo de fumar e resistir à fissura, isto é, procurar ver associações positivas 

com o ato de não fumar(9).  

Comumente, algumas situações estão ligadas à vontade de fumar, tais como término das 

refeições, café, bebidas alcoólicas, convívio com fumantes, estados emocionais negativos e/ou 

positivos, entre outros. Após identificar as situações de risco, cabe ao profissional de saúde e ao 

paciente determinar a forma mais adequada de enfrentá-las. Nas primeiras semanas, deve-se evitar 

beber café, substituindo-o por suco ou água, assim como evitar a convivência com fumantes(9). É 

necessário transformar os momentos em que o indivíduo fumava em algo que não o leve a fumar e, ao 

mesmo tempo, lhe dê prazer, para que ocorra a mudança de comportamento imprescindível para o 

sucesso do abandono(63). O ideal seria evitar as situações de risco, o que nem sempre é possível. 

É preciso ficar atento a situações que podem fazer com que o indivíduo volte a fumar. 

Principalmente, ele deve ser orientado no sentido de que não pode, em hipótese alguma, acender um 

cigarro ou dar uma tragada, pois isso, poderá fazê-lo voltar a fumar, até em quantidade superior à que 

fumava antes(9). Vencer a vontade do primeiro cigarro do dia é essencial para conseguir ficar longe do 

fumo. 
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É importante reconhecer os mecanismos que levam à recaída(100). A abordagem cognitivo-

comportamental tem como objetivo a detecção de situações de risco que levam o indivíduo a fumar e o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento dessas situações. O fumante precisa seguir sua 

rotina e aprender a resistir à vontade de fumar; é necessário que ele seja estimulado a tornar-se um 

agente de mudança de seu próprio comportamento (9). 

Ficar longe de fumantes e dos ambientes que o fazem pensar em fumar é muito importante, 

principalmente nos primeiros meses, quando a vulnerabilidade do fumante pode pôr em risco o 

abandono do tabagismo. Essas situações diferem entre os fumantes em abstinência, e é importante 

traçar estratégias individualizadas para enfrentá-las.  

 

2.2.7 A participação em grupos de apoio 

 

Programas educacionais de cessação do tabagismo nas empresas/instituições são 

necessários para que as leis de restrição ao fumo sejam efetivamente cumpridas. Uma das formas para 

sua realização é por meio de grupos.  

O trabalho com grupos terapêuticos produz melhores resultados do que os atendimentos 

individuais. Ao contrário dos grupos terapêuticos com adultos, em que a discussão dos problemas de 

saúde sempre ocorre, com os jovens fumantes a estratégia de abordagem deve valorizar os aspectos 

próprios da idade, focando o estilo e a qualidade de vida como algo mais concreto e palpável, e  

reforçando atitudes e habilidades para enfrentar as situações que os levam a fumar(18;101).  

O grupo pode ser uma experiência única e singular, vivida pelos pacientes, familiares e 

profissionais, no qual cada um interage com pensamentos, sentimentos e comportamentos do outro. 

Estudo com enfoque no profissional enfermeiro mostra que o relacionamento pessoa-pessoa é um 

desafio e o que faz diferença é o profissional de saúde ter conhecimentos e habilidades de que o 

paciente e família carecem para vencer as dificuldades que terão de enfrentar. Para fortalecer a 

interação entre equipe e família com vistas à recuperação do indivíduo é importante contato 

periódico(102). 

Estudo qualitativo com 22 homens fumantes coreano-americanos mostrou que vício, saúde e 

idade são os principais fatores que afetam o comportamento tabágico. As experiências dos fumantes 

em relação ao vício foram similares àquelas encontradas em outros grupos étnicos/raciais, como a 

mudança de percepção dos riscos à saúde relacionados ao hábito de fumar com a chegada dos 40 

anos. Algumas estratégias utilizadas por fumantes em abstinência, como a preferência por encontros 

em grupo em vez de aconselhamento individual, pareceu ser específica dos coreanos(103). 
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Outro estudo qualitativo implementou um programa de intervenção de enfermagem para dar 

apoio a fumantes em tratamento oncológico. O programa consistiu em analisar as notas de um diário 

para entender a experiência de 13 pacientes e 2 enfermeiras. Os resultados foram apresentados em 

três grandes categorias: a relação enfermeiro-paciente, fatores facilitadores ou dificultadores da 

mudança de comportamento e abuso de drogas. No processo de parar de fumar, o aspecto mais 

importante foi a relação terapêutica enfermeiro-paciente. A aplicação da radioterapia por enfermeiros 

tornou possível determinar se o paciente estava motivado a parar de fumar, equilibrar o processo de 

cessação com outros cuidados e ver a cessação do tabagismo como parte intrínseca do tratamento(104). 

 

2.2.8 Educação em saúde 

 

A educação em saúde pode ser um fator determinante de longevidade e de qualidade de vida. 

Existe consenso de que o controle do tabagismo nos países em desenvolvimento deve ser 

fundamentalmente preventivo. No entanto, só a informação não é suficiente. Os profissionais de saúde 

e da educação podem e devem atuar em conjunto na valorização da vida como agentes modificadores 

positivos. A abordagem deve ser centrada na verdade, no respeito, na confiança e no sigilo(49). 

Sabe-se que o hábito de fumar varia de acordo com gênero, idade, aspectos socioculturais e 

sociogeográficos. Portanto, é necessário conhecer o comportamento detalhado das populações diante 

do hábito de fumar, a fim de planejar ações preventivas mais efetivas. Dada a heterogeneidade da 

população brasileira, é importante que se conheçam os processos envolvidos no comportamento 

relacionado ao hábito de fumar. Em nível de saúde pública, a informação e a educação sobre o 

controle do tabagismo são essenciais, pois o fumante precisa ser educado quanto às conseqüências 

adversas do uso do fumo.  

As pessoas que lutam contra os problemas de dependência geralmente chegam ao 

aconselhamento com motivações flutuantes e conflitantes. A entrevista motivacional está centrada na 

administração da ambivalência, que é um estado mental em que coexistem sentimentos conflitantes a 

respeito de fumar ou não fumar. Em muitas situações, trabalhar com a ambivalência é lidar com a 

essência do problema(64).  

A finalidade da ação educativa é desenvolver no indivíduo e no grupo a capacidade de analisar 

criticamente a sua realidade; de decidir ações conjuntas para resolver problemas e modificar situações; 

de organizar e realizar a ação; e de avaliá-la com espírito crítico(105). 

É preciso que seja realizado um trabalho baseado fundamentalmente na educação de todos os 

segmentos sociais, utilizando-se como canais as instituições públicas e privadas da saúde e da 

educação, as empresas e os meios de comunicação de massa. Conversar com os pacientes e 
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familiares sobre a importância de deixar de fumar é um procedimento necessário para os profissionais 

que se propõem a promover a saúde de seus pacientes.  

Estudo que investigou mulheres dependentes mostrou que, mesmo diante do conhecimento 

dos prejuízos ou da preocupação com os filhos, elas não conseguiram parar de fumar. Revela, ainda, 

alguns depoimentos de angústia pelo mau exemplo dado aos filhos e de preocupação com a 

possibilidade de o tabagismo ser a porta de entrada para outras drogas. No entanto, o conceito de 

fumante passivo e os agravos à saúde a que ele está sujeito apareceram apenas superficialmente e 

nem todas as mães fizeram menção a essa preocupação. Projetos educativos e permanentes nas 

escolas são importantes para a promoção da saúde e o controle do tabagismo, não apenas para formar 

e melhorar a qualidade de vida dos alunos como também da sociedade. O binômio legislação-

educação pode ser reforçado com a parceria da Secretaria da Saúde e da Educação na implantação de 

projetos(106).  

A enfermeira tem uma função educativa importante ao ajudar o indivíduo a adaptar-se à sua 

doença, a cooperar com sua terapia e a aprender a resolver problemas quando se defronta com novas 

situações. A educação resultante da simbiose entre enfermeiro e paciente pode impedir o agravamento 

ou uma nova hospitalização pelo mesmo problema de saúde, o que ocorre com freqüência quando uma 

pessoa desconhece a importância do autocuidado.  

A educação para a saúde é um componente essencial no atendimento de enfermagem voltado 

à promoção, à manutenção e à restauração da saúde, bem como à adaptação do paciente aos efeitos 

residuais das doenças, sendo um dos objetivos ensinar as pessoas a atingir seu potencial máximo de 

saúde.  

O conhecimento pertinente é o que é capaz de situar qualquer informação em seu contexto e, 

se possível, no conjunto em que está inserido. Pode-se dizer até que o conhecimento progride não 

tanto por sofisticação, formalização e abstração, mas principalmente pela capacidade de contextualizar 

e englobar as necessidades dos indivíduos(107). Cabe ao enfermeiro partir das informações reveladas 

pelo paciente para iniciar suas orientações; caso contrário, ocorrerá um acúmulo de informações. 

 A entrevista motivacional não é incompatível com o fornecimento de informações e 

orientações; ela simplesmente estabelece uma base para que isso seja feito de uma maneira adequada 

à necessidade dos indivíduos. Ao focalizar a ambivalência motivacional, é especialmente importante 

manter-se em sintonia com os sentimentos, com os valores e com as crenças dos indivíduos. As 

habilidades empáticas dos profissionais são ferramentas importantes no processo de abandono do 

tabagismo(64), e a relação profissional-indivíduo pode ser determinante. 

A informação ou transmissão de conhecimentos, de como ter saúde ou evitar a doença, por si 

só, não vai contribuir para que uma população seja mais sadia e nem é fator que possa contribuir para 
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mudanças destinadas à melhoria da qualidade de vida da população. As mudanças no sentido de ter, 

manter e reivindicar saúde ocorre quando o indivíduo, os grupos populares e a equipe de saúde 

participam. A ação educativa não implica somente a transformação do saber, mas também a 

transformação dos sujeitos do processo, tanto dos técnicos quanto da população. Ser um bom 

educador significa colocar-se no lugar do outro e, com ele, problematizar o viver, a saúde e a doença 

para que, ao mesmo tempo que aprende novos conteúdos, ele desenvolva ao máximo sua habilidade 

de pensar, decidir e agir(105). 

A intervenção educativa possibilita modificar as condutas dos trabalhadores com relação à 

formação de uma cultura preventiva nos cuidados à saúde(108). É necessário saber respeitar as 

crenças, as dúvidas e as apreensões do indivíduo, bem como conseguir passar determinadas 

informações básicas, mesmo que elas sejam repetitivas. Desta maneira, o paciente percebe que 

existem profissionais preocupados com sua saúde e à sua disposição para ajudá-lo e orientá-lo.  

Para crianças e adolescentes, a escola é o principal local externo à família de formação e 

incorporação de hábitos e valores que os acompanharão por toda a vida. Apenas alertar que o cigarro 

faz mal, sem o comprometimento de atitudes compatíveis, não diminui a prevalência de fumantes. 

Fazer da escola um lugar de valorização da vida, com consciência crítica e postura adequada em 

relação ao tabagismo e outras drogas, é um desafio para a melhoria da saúde(109). 

O propósito da promoção da saúde é focalizar o potencial de boa saúde do indivíduo e 

encorajá-lo a alterar seus próprios hábitos, estilo de vida e ambiente, de modo a possibilitar um 

aumento de sua saúde e bem-estar. Envolve, também, os princípios de auto-responsabilidade, 

consciência nutricional, redução e controle do estresse e manutenção de boa forma física. A promoção 

da saúde não se limita a um grupo etário específico, mas se estende por toda a vida para pessoas de 

ambos os sexos e todas as camadas socioeconômicas ou culturais, tanto para os sadios como para 

aqueles com alguma incapacidade ou doença crônica. 

Os enfermeiros têm assumido papéis vitais na promoção da saúde, estando envolvidos no 

desenvolvimento de programas e na liderança de equipes de serviços. A promoção de atitudes e 

condutas de saúde positivas tomou-se um componente integrante do atendimento de enfermagem em 

todos os contextos da prática.  

 

  Informação e campanhas sobre os malefícios do tabagismo 
 

As campanhas maciças contra o tabagismo fizeram com que toda a população ficasse ciente 

dos males causados pelo cigarro. Dizer que "fumar prejudica gravemente a sua saúde" pode não ser a 

mensagem de alerta mais adequada a ser transmitida. Os fumantes sabem do risco de adoecer, e esse 
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prejuízo é aceito por eles como um fato consumado (52). Portanto, pensar em novas formas de abordar 

os fumantes se faz necessário. 

A investigação médica e epidemiológica deve fornecer um mínimo de garantias sobre os 

benefícios de saúde resultantes do abandono do cigarro. É preciso informar os fumantes 

adequadamente a partir de novas perspectivas criativas, no sentido de enfraquecer a fé dos fumantes 

nos benefícios do cigarro, como, por exemplo, informar que os ciclos habituais de irritabilidade e de 

calma são apenas o resultado efêmero da nicotina. É preciso que o fumante reconheça que não tem 

necessidade do cigarro para continuar são de espírito. Muitos fumantes em abstinência afirmam não ter 

encontrado dificuldade em deixar de fumar. Um terço sentia ainda, algumas vezes, a falta do cigarro, 

mas 86% pensavam que já não recomeçariam a fumar. Estes resultados constituem dados positivos 

que devem ser transmitidos aos fumantes. O objetivo deve ser desprestigiar o hábito de fumar e 

desmistificar os benefícios que lhe são atribuídos(52). 

As ações pontuais de combate ao tabagismo envolvem campanhas como Dia Mundial sem 

Tabaco, Dia Nacional de Combate ao Fumo e Dia Nacional de Combate ao Câncer, que têm como 

perspectiva comum a sensibilização e informação da comunidade e das lideranças em geral sobre o 

assunto, bem como a divulgação através da mídia da realização de eventos como congressos, 

seminários e outros para chamar a atenção de profissionais de saúde sobre os malefícios do cigarro(5). 

As ações contínuas objetivam manter um fluxo contínuo de informações sobre prevenção do 

tabagismo. Considera-se que culturas e hábitos são passíveis de mudança somente em longo prazo. 

Portanto, essas ações devem utilizar canais para alcançar a comunidade de forma contínua, através da 

realização de atividades sistematizadas em subprogramas dirigidos aos ambientes de trabalho, escolas 

e às unidades de saúde; em síntese, o tema deve ser inserido nas rotinas desses ambientes(5). Desde 

a década de 1980, ressalta-se a importância da divulgação na mídia dos malefícios do fumo, das 

vantagens de ser fumante em abstinência e dos danos ambientais que ele acarreta(8). 

Os adultos podem fazer as suas escolhas, pelo menos se têm acesso à informação suficiente, 

enquanto crianças e adolescentes que convivem com os fumantes não. Na maioria dos países, mais de 

80% dos fumantes iniciaram-se antes dos 18 anos e, quando perceberam que a nicotina é 

escravizante, já era tarde(98). 

Considera-se que os recursos destinados a programas de combate ao tabagismo deveriam ser 

investidos de forma mais intensa na prevenção ao tabagismo entre os jovens. É uma tarefa de 

relevância social o envolvimento e incorporação de médicos, familiares, professores, juristas, 

legisladores, artistas, comunicadores, entre outros, nas campanhas de conscientização pelo banimento 

do tabaco e de orientação às pessoas vítimas do tabaco. Cada um de nós precisa dar a sua 
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contribuição, seja técnica ou voluntária, no sentido da construção de uma sociedade mais justa, 

alicerçada em princípios ético-valorativos, na qual não cabe espaço para a droga, seja lícita ou ilícita(18). 

 As campanhas que estimulam os fumantes a largarem o tabaco alertam os que não são 

fumantes sobre os riscos da fumaça, convoca os governos a se engajarem na luta, inclusive 

fornecendo tratamento adequado aos que manifestam desejo de parar de fumar, e relembra o poder da 

indústria do tabaco em aliciar novos adeptos e corromper consciências(98). 

Uma das características da dependência é a persistência no uso da substância apesar da 

evidência clara de conseqüências nocivas à saúde(9). A informação sobre os malefícios do cigarro e a 

preocupação com a saúde aumentam as chances de um indivíduo parar de fumar e diminuem a 

recaída em fumantes em abstinência(110). Embora os malefícios do cigarro sejam conhecidos por todos, 

acredita-se que as informações colaboram no sentido de mobilizar o fumante e alertar os não-fumantes 

sobre os riscos à saúde. 

Estudos  referem que fumantes que recebem conselho de seus filhos, moram com crianças ou 

percebem os riscos para a saúde são considerados mais propensos a largar o cigarro(111;112). Os 

fumantes acreditam nos malefícios do cigarro, principalmente que estes atingem as crianças que 

convivem com eles(113).  

Os fumantes hospitalizados geralmente são mais suscetíveis às mensagens antitabágicas, 

devido à sua fragilidade, pelo medo de complicações e de morte decorrentes da doença que motivou a 

internação, e também pela redução da negação de sua doença ou da sua gravidade, especialmente 

após a definição e esclarecimento de seu problema de saúde(71;114). Desta forma, o aconselhamento de 

pacientes internados torna-se um momento especial para promover o abandono do tabagismo. 

Estudo que buscou identificar as necessidades de enfermeiras para apoiar a cessação do 

tabagismo evidenciou que há vários problemas a serem resolvidos para o alcance dos objetivos: 

enfermeiras e outros profissionais de saúde devem ter conhecimentos, atitudes positivas e habilidades 

apropriadas; o apoio à cessação do tabagismo deve fazer parte do tratamento de enfermagem; o 

ambiente hospitalar para a promoção da cessação do tabagismo deve ser adequado; e deve haver 

consenso entre os profissionais sobre a importância do apoio à cessação e atividades de controle do 

tabagismo(115). 

A confrontação é o objetivo de todo aconselhamento e é um pré-requisito para a mudança 

deliberada. O propósito da confrontação é fazer com que o indivíduo veja e aceite a realidade, de forma 

que possa mudar de acordo com ela. A confrontação é um objetivo, um propósito, uma intenção, é 

parte do processo de mudança. Ver a própria situação de forma clara durante o processo de 

hospitalização pode ser um primeiro passo para a mudança(64).   
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Estudo realizado no Canadá mostrou que propagandas agressivas tiveram influência no 

abandono ou diminuição do consumo de cigarro, pois os fumantes tiveram uma resposta emocional 

negativa em relação às figuras (44% medo, 58% repugnância) e cerca de 1/5 dos participantes 

referiram  ter fumado menos por influência das figuras(116). Outro estudo qualitativo evidenciou que 

propagandas agressivas tiveram maior impacto sobre a redução do consumo do tabaco(117). 

As propagandas financiadas pelo Estado estão associadas a maior sentimento antitabaco e 

redução de tabagismo entre jovens. Por isso, cortes no financiamento dessas campanhas podem ter 

conseqüências negativas para a saúde e trazer prejuízos para o Estado. A exposição a pelo menos 

uma propaganda foi associada com menores índices percebidos de fumo entre amigos, maior 

percepção dos danos do fumo, mais fortes intenções de não fumar no futuro e menores possibilidades 

de se tornar um fumante(118).  

No Brasil, pesquisa do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas revelou 

que o uso de tabaco, em todas as faixas etárias, foi de 41,1%. Nos adolescentes (12-17 anos), a taxa 

foi de 15,7%, significando uma queda em relação às pesquisas anteriores, o que pode estar 

relacionado ao impacto das campanhas contra o tabaco realizadas nos últimos anos(50). Esses estudos 

reforçam a importância das campanhas de esclarecimento. 

Reduzir o número de jovens que começam a fumar é um desafio para as autoridades de saúde 

em todo o mundo, e de seu êxito dependerão as mudanças no sentido de impactar o nível do 

tabagismo na vida adulta. É uma tarefa de relevância social o envolvimento de todos nas campanhas 

de conscientização pelo banimento do tabaco e de orientação aos seus usuários(18). 

Entre os jovens, as campanhas educacionais que orientam a resistir às pressões sociais que 

levam a fumar são mais efetivas. Os programas antitabagismo desenvolvidos em escolas, que enfocam 

aspectos sociais, têm mostrado resultados mais convincentes(119). Os conteúdos do aconselhamento 

devem se adequar ao público jovem, usar linguagem, material didático e dinâmicas voltadas para a 

adolescência. Ênfase deve ser dada à atividade física, à perda da capacidade de escolha provocada 

pela dependência, aos aspectos ilusórios da propaganda de cigarros e aos cuidados corporais, como a 

estética e o desempenho sexual(18).  Acredita-se que quanto mais capaz é alguém de dirigir sua vida, 

tanto melhor poderá utilizar seu tempo em realizações construtivas, enfoque que pode ser trabalhado 

junto aos fumantes. 

As ações de promoção devem estar centradas nas gestantes. Os programas para cessação 

direcionados às gestantes têm resultados muito superiores àqueles destinados à população em geral, e 

a relação custo-benefício fica otimizada nesse grupo. Com pequenos investimentos, alcançam-se 

grandes resultados eliminando as exposições materna e fetal ao tabaco, e protegendo o recém-nato, a 

criança em desenvolvimento e as demais  pessoas do fumo passivo(67).  
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A figura da mãe é fundamental na educação; seus hábitos norteiam o comportamento social 

dos filhos e podem influenciar a decisão de futuras gerações em relação ao início do hábito do 

tabagismo(67). Devem ser realizadas campanhas esclarecendo sobre os riscos do tabagismo para a 

saúde das crianças nos primeiros seis meses de vida, pois, controlando o tabagismo dos pais, garante-

se um crescimento mais saudável para as crianças e prevenção das doenças respiratórias (120). 

Mesmo usando estratégias como aumento de preços, controle sobre a publicidade e restrição 

do fumo em certos ambientes, é preciso oferecer ajuda ao fumante(121). Ensinar aos  profissionais da 

saúde técnicas de como parar de fumar pode aumentar seu entendimento sobre como funciona a 

nicotina no organismo  e, assim, aumentar os índices de abandono do tabagismo(122;123). 

Acredita-se que as informações sobre os malefícios do cigarro auxiliam no processo de 

abandono e que as propagandas antitabaco financiadas pelo Estado precisam continuar e serem 

incrementadas, sendo necessário o envolvimento de profissionais e da sociedade para o combate ao 

tabagismo. 

 

Os benefícios da cessação do tabagismo 
 

Existem muitas informações sobre os malefícios do fumo, como também sobre as dificuldades 

referentes ao abandono da prática tabágica. Mobilizar os fumantes para a decisão de parar de fumar 

por meio do conhecimento dos benefícios advindos deste ato pode ser uma estratégia para o abandono 

do tabagismo, já que existem evidências de ganho real de saúde quando se para de fumar. Estudos 

comprovaram que aqueles que abandonam o cigarro no início dos seus 30 anos gozam de uma 

expectativa de anos de vida similar à de quem nunca fumou(98;124). Com a redução da exposição ao 

fumo, os benefícios à saúde são palpáveis, visíveis e podem ser mensurados através de 

marcadores(124). A redução pode ser o primeiro passo, e os benefícios com o parar de fumar ocorrem 

em qualquer idade. 

Estudos referem que os benefícios com o cessar de fumar são os seguintes: após 20 minutos, 

a pressão sangüínea e a pulsação voltam ao normal; após 2 horas, não há mais nicotina no sangue; 

após 8 horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza; após 2 dias o olfato e o paladar  percebem 

melhor o cheiro e o gosto dos alimentos; após 3 semanas, a respiração e a circulação melhoram; após 

5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto é igual ao de quem nunca fumou(5). 

O desafio é descobrir e compreender como ajudar a fortalecer a motivação para a mudança, e 

isso é parte importante da avaliação individual(64). Pois o que é valorizado por alguns fumantes terá 

pouca importância para outros. Não se deve pressupor que eles verão um dado custo ou benefício da 

mesma maneira que os não-fumantes, pois os valores são diferentes.  
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Para Maslow, a satisfação da necessidade de auto-estima leva o indivíduo a sentir-se confiante 

(no seu valor, força, capacidade e adequação), mais útil e necessário ao mundo(125). A perda da auto-

determinação contribui para diminuir a auto-estima, pois muitas vezes as pessoas se sentem culpadas 

por terem, por exemplo, ficado expostas ao cigarro, sabendo que deveriam evitá-lo(126). É comum 

encontrar fumantes pouco preocupados com sua aparência e bem-estar. 

A construção da identidade pessoal inclui, necessariamente, a relação com o próprio corpo, o 

que se faz através da imagem corporal(127). O fumante freqüentemente subestima os riscos do fumo, 

pois acredita ser imune aos seus malefícios, nega os sintomas de doenças já existentes, está pouco 

motivado a abandonar o hábito ou acha não ser capaz de fazê-lo(71).  

Adotar hábitos saudáveis, tais como atividades físicas e alimentação equilibrada, é 

recomendado no processo de deixar de fumar(9). O fumo é um fator relacionado a doenças 

respiratórias, seja como fator causador seja como agravante, mas é percebido pelos fumantes como 

fonte de prazer(126).   

Fumantes que compreendem os riscos para a saúde provenientes do cigarro estão mais 

propensos a parar de fumar(111). Abandonar o tabagismo é uma opção de indivíduos que passam a 

enxergar a vida de outra maneira, na qual a saúde adquire um valor inestimável, e o cigarro aparece 

então com todos os seus malefícios.  

Os critérios pelos quais cada um avalia sua qualidade de vida incluem uma ampla variedade de 

condições internas e externas ao indivíduo. As condições externas predispõem a uma vida de 

qualidade, sem, no entanto, ser fator determinante. Qualidade de vida é definida como uma experiência 

interna de satisfação e bem-estar com o seu processo de viver e difere entre os indivíduos(128). 

Qualidade de vida é um conceito amplo e dinâmico, que se modifica ao longo do processo de 

viver das pessoas. A satisfação com a vida e a sensação de bem-estar podem, muitas vezes, ser 

sentimentos momentâneos. O processo de reconhecimento do que é realmente importante para suas 

vidas, acreditando num futuro melhor, é um elemento que contribui para a qualidade de vida das 

pessoas(126).  

A falta de energia para manter atividades cotidianas é também destacada como tendo forte 

impacto negativo na qualidade de vida das pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica. A fadiga 

e o cansaço influenciam tanto o declínio para a realização de atividades físicas quanto causam 

irritabilidade e frustração, podendo provocar, inclusive, afastamento das atividades sociais(129).  

Se os fumantes forem levados a reconhecer os benefícios reais do abandono do hábito de 

fumar, muitos deles resolverão experimentar parar e farão novas tentativas nesse sentido. Alguns 

voltarão a recair, e parte destes farão novas tentativas. Mas a corrente principal far-se-á, em longo 

prazo, em direção à cessação, e a prevalência do tabaco poderá diminuir(52).  
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O idoso fumante é um verdadeiro sobrevivente que freqüentemente subestima os riscos, 

acredita ser imune aos malefícios do fumo, nega os sintomas já existentes, está pouco motivado a 

parar de fumar ou acha não ser capaz de fazê-lo. Apesar das variações individuais quanto à resposta à 

exposição ao tabagismo, inclusive com idosos fumantes, é verdadeiro afirmar que continuar a fumar é 

sempre nocivo e que parar é benéfico(71). Estudo evidencia que programas específicos para idosos 

obtêm melhores resultados na cessação do tabagismo do que programas genéricos(130). 

Ao paciente recomenda-se enfatizar que os benefícios, em termos de saúde e de qualidade 

de vida, decorrentes do parar de fumar são maiores do que o prazer momentâneo que o cigarro 

proporciona.  

 

 2.2.9 As restrições sociais ao fumo 

 

Fumar é um comportamento social adquirido e estilizado. Embora as influências sociais no 

mundo contemporâneo ofereçam à população, de forma repetitiva, um quadro de como fumar, este 

comportamento está atualmente restrito a determinados ambientes, o que tem contribuído para coibir o 

uso do fumo. 

Muitas doenças e óbitos prematuros em todo mundo estão associados ao tabagismo, que é a 

maior causa evitável de morte por doenças crônicas não-transmissíveis(131-133). Apesar disso, o 

consumo de tabaco tem aumentado no mundo e se concentrado cada vez mais em países em 

desenvolvimento(134).  

O governo brasileiro, reconhecendo a gravidade dessa epidemia mundial e em decorrência de 

sua inserção no processo de negociação da Convenção-Quadrob, vem investindo em ações para 

cumpri-la, no âmbito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo e da legislação vigente no país. 

O Brasil, segundo país a assinar a Convenção-Quadro em junho de 2003, vem fortalecendo o 

compromisso com o controle do consumo de tabaco, um problema de saúde pública que compromete o 

desenvolvimento social e econômico do país(134). 

No Brasil, desde 1988 existem medidas restritivas ao fumo nos ambientes de trabalho e 

têm.sido criadas áreas destinadas exclusivamente ao tabagismo. A lei de nº 9.294/1996 proíbe o fumo 

e qualquer outro produto derivado do tabaco em recintos coletivos, privados ou públicos, como 

repartições públicas, hospitais, salas de aula, bibliotecas, ambientes de trabalho, teatros e cinemas, 

exceto em locais específicos para fumantes. Em 2000, a mesma passou a proibir o uso de produtos 

                                                           
b Tratado internacional de saúde pública que determina um conjunto de medidas cujo objetivo precípuo é deter a expansão do consumo 
de tabaco e seus danos à saúde. 
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derivados do tabaco em aeronaves e demais veículos de transporte coletivo e, em 2003, a venda de 

produtos derivados do tabaco a menores de 18 anos(134). 

A propaganda de produtos de tabaco é proibida em revistas, jornais, TV, rádio, internet, 

outdoors, sendo permitida apenas nos pontos internos de venda. As companhias de tabaco são 

obrigadas a inserir mensagens de advertências com imagens ilustrativas nas embalagens dos produtos 

de tabaco e estão proibidas de usar descritores como light, ultralight, suave e outros(135). Essas 

medidas contribuíram para preservar a população da investida acirrada das indústrias do tabaco e 

mostram que, quando há desejo político, pode-se  avançar em saúde pública (98). 

As intervenções comunitárias costumam incluir múltiplas atividades, todas direcionadas para 

influenciar o comportamento de não fumar, tais como a restrição da idade para compra de tabaco, 

lugares públicos livres de tabaco, campanhas na mídia e programas especiais em escolas(18). 

A forte pressão social e o reconhecimento dos malefícios do tabagismo sobre a saúde materna 

e fetal constrangem as gestantes, fazendo com que grande parte delas não preste informações 

verídicas a respeito de seu hábito tabágico(136). A proibição de fumar no ambiente domiciliar remete à 

mensagem que "fumar é insalubre para ambos, o fumante e a família" e  está associada à diminuição 

do risco de tabagismo para os jovens(137;138), uma vez que é grande o percentual de jovens que iniciam 

o habito por ter cigarros à disposição no próprio lar.  

A Organização Mundial da Saúde considera a redução do tabagismo dos pais elemento-chave 

para melhorar as condições de saúde e desenvolvimento das crianças menores de um ano, 

particularmente daquelas que vivem em circunstâncias socioeconômicas desfavoráveis. À medida que 

crescem, as crianças vão tendo mais atividades sociais e, assim, além da exposição domiciliar, passam 

a correr o risco da exposição ao tabagismo em escolas, creches, centros de compras e outras 

atividades sociais, sendo importante, pois, que o hábito tabágico das pessoas que cuidam das crianças 

também seja modificado(139). As restrições sociais devem estar focadas em ações que protejam as 

crianças da exposição ao fumo, com o objetivo de diminuir os índices de tabagismo nas próximas 

gerações.  

Devem ser pontos capitais das campanhas o controle do tabagismo materno e familiar, bem 

como sua proibição nos meios de transporte, bares e restaurantes(120). As crianças imitam o 

comportamento dos pais, amigos e ídolos, especialmente daqueles com os quais se identificam ou 

admiram, que se tornam "modelos" a serem seguidos. Os programas mais recentes focalizam sua ação 

nos fatores sociais que influenciam o tabagismo e põem ênfase na aquisição de habilidades ou 

estratégias para resistir às pressões para fumar(18).  

Pais fumantes não só geram modelo de comportamento, mas com freqüência deixam o cigarro 

disponível no lar. A publicidade do tabaco na mídia inclui gasto de 10 bilhões de dólares por ano nos 
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EUA. Porém, mais preocupante e importante do que isso é o modelo de comportamento induzido por 

ídolos no cinema e na televisão, que infelizmente ainda ocorre com muita freqüência. Assim que se 

iniciam no hábito de fumar, a maioria das crianças perde rapidamente o controle sobre o 

comportamento. Os jovens podem ser fisgados pelo tabaco após fumar apenas alguns cigarros. Mais 

de 80% dos fumantes, na maioria dos países, iniciaram-se antes dos 18 anos(98). 

As evidências são limitadas, até o momento, em relação à efetividade dos programas 

baseados em prevenir a iniciação tabágica de jovens em escolas. Porém, os programas que incluem 

conteúdos curriculares acerca das conseqüências do tabagismo sobre a saúde a curto prazo, 

combinados com informação sobre as influências sociais que encorajam o hábito de fumar, além de 

treinamento sobre como resistir às pressões para fumar, parecem ser mais efetivos do que as 

tradicionais intervenções baseadas em conhecimento(138).  

O número de jovens que se iniciam no hábito de fumar vem aumentando desde a última 

década, a despeito das restrições impostas à publicidade do tabaco(50). Apesar da proibição da venda 

para menores, a exposição ao tabaco continua através de pontos de venda, inclusive próximos a 

escolas, e do contrabando que disponibiliza o produto no mercado informal. A promoção do tabaco 

ainda permanece no acesso a programas da televisão paga, no acesso irrestrito a sites na internet, no 

circuito da Fórmula 1 e na poderosa indústria cinematográfica americana, a qual tem uma estreita 

aliança com a indústria do tabaco, garantindo dessa forma a invasão dos lares, à revelia de toda a 

legislação restritiva existente(18). 

Os resultados de estudo para avaliar a tendência ao tabagismo em estudantes de medicina nos 

últimos dez anos evidenciaram que a prevalência foi de 21,6% em 1986, e de 10,1% em 2002. A 

maioria dos alunos mostrou-se favorável à proibição do fumo em locais de ensino e assistência e 

referiu que o tema era pouco valorizado no currículo da faculdade(140).  

Vários estudos demonstram que a prevalência de uso de tabaco é mais baixa em escolas que 

adotam políticas para proibir o tabaco e que obrigam ao cumprimento de tais políticas. Em outro 

estudo, as taxas de fumantes foram reduzidas em 40% após implantação de uma política por um 

ambiente livre de tabaco(141). Esta é uma ação que pode ser defendida por um único médico ou grupo 

de médicos dentro de uma comunidade. As restrições ao tabaco em lugares públicos também estão 

associadas com uma mais baixa prevalência de tabagismo entre os adolescentes(138). Atualmente, os 

programas de promoção e tratamento do tabagismo não se restringem apenas aos médicos, 

agregando também enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, assistentes sociais, dentistas, 

educadores e outros. 

A criação do Comitê Nacional para o Controle do Uso do Tabaco e as campanhas nacionais 

com assinaturas mobilizaram a sociedade civil e advogados através do país. O aumento de impostos 
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impôs banimentos à publicidade e criou leis para proteger os não-fumantes e as crianças. Estas 

medidas contribuíram para proteger a população contra a investida do tabaco, e o Brasil mostrou ao 

mundo que, quando há desejo político, pode-se avançar em saúde pública(98). 

A legislação sobre a fumaça ambiental do tabaco precisa ser priorizada pelos governos como 

um instrumento de controle do tabaco(98). Outra ação importante tem sido a divulgação das leis de 

controle do fumo a comunidade, assim como a identificação e articulação de mecanismos que 

possibilitem a fiscalização e o cumprimento das mesmas. É importante ter uma legislação forte, 

sobretudo no que tange às políticas tributária e agrícola e articulada com outros setores do governo, 

constituindo-se em um programa de Estado. A sensibilização e mobilização de diversos setores da 

sociedade para a busca de culturas alternativas para substituir o plantio do tabaco são atividades 

fundamentais para que os esforços nessa área obtenham sucesso(5).  

Estudo evidenciou que adolescentes que moram em áreas de plantio de tabaco estão mais 

sujeitos a iniciar precocemente o uso do tabaco em relação a outros jovens, que as famílias constituem 

uma forte influência positiva ou negativa para o uso do fumo, que pais fumantes influenciam seus filhos 

no habito e que existe preocupação dos jovens fumantes com a saúde dos irmãos mais novos(142). 

As ações de saúde pública para eliminar a exposição ao tabagismo ambiental vão desde a 

construção de fumódromo com áreas e ventilação totalmente separadas, até o banimento total do 

tabagismo dos locais públicos, ambientes de trabalho e lares, o que levaria a proteção máxima aos 

não-fumantes, evitaria a superexposição dos tabagistas nos fumódromos e os custos com a construção 

dos mesmos. Proibir o fumo em lugares públicos é uma obrigação do Estado, que assim está 

protegendo o cidadão dos males que outros podem lhe causar(120).  

O Banco Mundial concluiu que o aumento de impostos e preços é o mecanismo mais eficaz 

para frear a prevalência e o consumo dos produtos de tabaco. Este aumento pode, também, induzir os 

fumantes a consumirem menos tabaco ou persuadi-los a abandonar o hábito, bem como prevenir os 

fumantes em abstinência de recomeçarem. Os países que elevam dramaticamente os impostos sobre o 

tabaco testemunham uma quase imediata redução no seu uso e constatam a correspondente melhoria 

na saúde cardiovascular. Um maço de cigarros a 7 dólares irá, a longo prazo, convencer os fumantes a 

abandonarem o tabagismo e os não-fumantes a não começarem a fumar(98). 

A proibição de fumo na maioria dos hospitais faz os pacientes abster-se de tabaco durante a 

internação sem estarem preparados e independentemente da fase de motivação em que se encontram. 

Durante a hospitalização, é difícil diferenciar sintomas de abstinência da nicotina com os ocasionados 

pela angústia, ansiedade ou depressão inerentes à internação. Por esse motivo, é fundamental o apoio 

da equipe de saúde e tratamento especializado. Entretanto, o número de grupos multidisciplinares 

treinados para tratamento ambulatorial da dependência da nicotina é muito pequeno e ínfimo para o 
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manejo intra-hospitalar(71). Assim, a proibição do tabagismo em ambientes hospitalares não é suficiente 

para colaborar com o abandono do tabagismo; dispor de equipes multidisciplinares especializadas para 

o adequado manejo destes pacientes é necessário para afetividade do tratamento.  

A exposição tabágica do não-fumante que convive com um fumante é aproximadamente 

equivalente a 1% de 20 cigarros fumados ativamente ao dia, sendo registrada no indivíduo em 

exposição passiva ao tabaco maior associação com doenças respiratórias, cardíacas, câncer de 

pulmão e doenças infantis(120). 

  A magnitude da exposição tabágica ambiental é dependente de vários fatores: dimensão do 

espaço onde ocorre a exposição, número de fumantes ativos, intensidade do fumo, tempo de 

exposição, idade da pessoa exposta, freqüência de troca de ar no ambiente fechado e uso de 

purificadores de ar(143). Sabe-se também que a existência de regras claras proibindo o tabagismo 

intradomiciliar reduz a exposição na infância e está associada a taxas menores de tabagismo entre os 

adolescentes(120). O mesmo ocorre em empresas. 

Uma das características da dependência é o abandono progressivo de outros prazeres ou 

interesses em favor do uso da substância e aumento da quantidade de tempo necessário para seu uso 

e/ou recuperação dos seus efeitos(9). Os comportamentos aditivos são, muitas vezes, acompanhados 

de alguma diminuição dos processos de autocontrole que normalmente restringem o comportamento. 

Uma pessoa pode persistir em um comportamento danoso em virtude de um colapso dos processos 

normais de auto-regulação(64).  

Abandonar o fumo não é fácil, pois, assim que taxas de consumo de tabaco pareçam cair, 

táticas agressivas de marketing direcionadas às mulheres e aos jovens são lançadas, visando 

conquistar novos adeptos ao consumo tabágico. Este é um desafio para todos que necessita ser 

vencido. Auxiliar mais fumantes a abandonar o vício é a chave para reduzir a estimativa de mortes 

tabaco-relacionadas para as próximas décadas, e para isso é preciso aumentar as taxas de 

abandono(98). 

Os fumantes impõem elevados custos sanitários com relação a sua saúde e dos que com ele 

convive, assim como à agressão ao meio ambiente. Os riscos e danos justificam medidas para a 

proibição do tabagismo em locais públicos e de trabalho, campanhas educacionais para evitar a 

exposição tabágica intradomiciliar e para encorajar o abandono do fumo. Portanto, faz-se necessário 

maior compromisso por parte do poder público, médicos, educadores e sociedade no intuito de diminuir 

a prevalência do tabagismo(120). 

As restrições sociais contribuem para manter o ar limpo e saudável para os fumantes e os não-

fumantes, enfatizam o direito das pessoas à saúde e contribuem para fazer do fumo uma exceção, ao 
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invés de uma norma. Quanto maiores as restrições ao fumo, maior é o consenso social de que o uso 

de tabaco é prejudicial à saúde. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar fatores que contribuem para o sucesso no abandono do tabagismo em longo prazo 

sob o ponto de vista de fumantes em abstinência. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Identificar a exposição tabágica ativa dos indivíduos que pararam de fumar há mais de seis 

meses. 

Conhecer as motivações que contribuíram para o abandono do tabagismo em indivíduos que 

pararam de fumar há mais de seis meses. 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

O caminho metodológico eleito para compreender o problema investigado e atingir os objetivos 

propostos foi o de uma pesquisa de caráter qualitativo, exploratório, tendo em vista que seu foco 

ampara-se na premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a 

descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e definida por seus próprios autores(144). 
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A pesquisa qualitativa é descrita como aquela em que os pesquisadores têm como alvo melhor 

compreender o comportamento e a experiência humana. Busca-se entender o processo pelo qual as 

pessoas constroem e descrevem seus significados(145).  

 A pesquisa qualitativa trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes e opiniões. São 

características fundamentais o ambiente e o papel desempenhado pelo pesquisador. Ela se propõe a 

aprofundar o conhecimento de uma realidade específica(146;147). Nessa abordagem, a preocupação do 

pesquisador não é com a representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo de indivíduos, de uma organização, de uma instituição, 

de uma trajetória, entre outros(148).  

A pesquisa exploratória inicia-se por algum fenômeno de interesse, mas, ao invés de 

simplesmente observar e registrar, ela busca explorar as dimensões desse fenômeno, a maneira como 

ele se manifesta e os fatores com os quais se relaciona. Tem como objetivo aproximar o pesquisador 

de seu objeto de pesquisa e ampliar o conhecimento de um determinado problema(144;149). 

 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

Participaram da pesquisa 16 fumantes em abstinência há mais de seis meses recrutados 

intencionalmente junto à comunidade de Porto Alegre, no período de 2004 a 2006. Inicialmente foram 

entrevistados 10 indivíduos, e posteriormente foram incluídos mais seis no estudo procurando atender 

uma solicitação do Programa de Pós-Graduação. A captação dos sujeitos se deu por intermédio de 

cartazes, divulgação entre amigos e indicação dos próprios participantes. 

Escolheu-se entrevistar indivíduos abstêmios no período de seis meses com base nos estágios 

seqüenciais da história natural das tentativas de abandonar o hábito de fumar. A fase de manutenção 

configura-se por aqueles indivíduos que, por mais de seis meses, mantêm-se convictos em sua 

abstinência ao fumo(43). A amostra foi encerrada quando a pesquisadora, em supervisão com o 

orientador e em discussão com os pares de seu grupo de pesquisa, perceberam que atingiram o 

critério da saturação das informações, ou seja, a partir do momento em que as respostas se tornaram 

repetitivas(144;150). 

Na pesquisa qualitativa não se busca a representatividade estatística, mas a analítica. A 

análise é efetuada com poucos participantes, e são buscadas intencionalmente aquelas pessoas cuja 

informação é necessária para a compreensão daquilo que a pesquisa investiga(151). 
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4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

Indivíduos concordantes em participar do estudo, que pararam de fumar há mais de seis 

meses, lúcidos, orientados e com capacidade de participar de entrevista e com dependência à nicotina 

≥ 5 pela escala de Fagerström, pois buscou-se trabalhar com indivíduos dependentes, e que, portanto, 

fumavam regularmente.  

 

 

4.4 COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

 

As informações foram coletadas pela autora na residência ou local de trabalho dos 

participantes. Num primeiro momento, houve a aplicação rápida de um questionário denominado pré-

triagem, que define o grau de dependência à nicotina por meio da escala de Fagerström(152) (Apêndice 

A), a qual classifica a dependência dos fumantes de acordo com as seguintes pontuações: 0-2 pontos 

= dependência muito baixa; 3-4 pontos = dependência baixa; 5 pontos = dependência média; 6-7 

pontos = dependência elevada e  8-10 pontos = dependência muito elevada. Puderam participar do 

estudo os indivíduos com pontuação de 5 a 10 pontos. 

O período de abstinência dos entrevistados no momento da coleta de informações oscilou de 

oito meses a quatro anos. Sabe-se que existem diferenças na qualidade das informações de alguém 

que descreve um evento mais recente de outro que se passou há mais tempo, visto que nessa 

segunda situação há mais elementos que permitem uma releitura a partir do momento atual. Acredita-

se que o viés de lembrança não tenha acontecido, uma vez que eles próprios nos procuraram, tamanha 

a representação de parar de fumar em suas vidas. 

Num segundo momento, foi realizada uma entrevista em profundidade, do tipo semi-

estruturada (Apêndice B), a qual dá liberdade de ação gradual e intencional em direção ao tema que se 

busca investigar, valorizando a presença do investigador e oferecendo perspectivas para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias para enriquecer a 

investigação(151;153;154). As entrevistas foram gravadas em áudio e tiveram duração média de 80 

minutos.  

 A entrevista teve por base a conversação e, como tal, foi um evento psicológico e social(155), 

que envolveu o perguntar ou discutir o tema “Como você conseguiu parar de fumar?”. Foram 
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abordados motivos da decisão, estratégias utilizadas, mudanças de hábitos, recaídas e vivência de não 

fumar. A entrevista semi-estruturada garantiu que todas as questões relevantes fossem trabalhadas 

utilizando linguagem de domínio dos participantes. 

Sua principal característica foi basear-se num roteiro que apresenta questões com respostas 

abertas, não previamente codificadas, que permite ao entrevistado discorrer livremente sobre o tema 

proposto, embora ele apresente algumas indagações com respostas previamente codificadas. A 

entrevista parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à 

pesquisa, e em seguida introduz outras questões à medida que o informante desenvolve as respostas. 

Uma das características da pesquisa qualitativa é o pressuposto de que o pesquisador é ele próprio 

instrumento de pesquisa. Por isso, o preparo do pesquisador é importante, devendo sua atuação estar 

devidamente alicerçada em teorias e reflexões sobre o contexto do estudo, bem como considerar os 

sujeitos com os quais trabalhará(151;156). 

Para manter o entrevistado motivado, o diálogo foi animado por gestos ou expressões para 

auxiliá-lo a elaborar a verbalização, sendo perguntado “O que gostaria de dizer sobre isso?”. E ainda,  

segundo Valles(157), foram repetidas, sem formular uma pergunta direta, expressões do entrevistado, de 

modo a fazê-lo continuar em sua narrativa.  

O entrevistador necessita ficar atento ao entrevistado, sensível aos seus sentimentos, tolerar o 

silêncio e proceder em seu roteiro de forma sutil, sem que a entrevista se transforme em um 

interrogatório. Precisa também usar de sutileza para checar incongruências e manter-se livre de fazer 

julgamentos sobre o entrevistado e o que ele veiculou(158). Ao final da entrevista, foi perguntado ao 

entrevistado se ele desejava tratar mais algum tópico que não fora trabalhado; e agradeceu-se sua 

participação no estudo. 

 

 

4.5 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

 

 A análise das informações das entrevistas foi realizada através da técnica de Análise de 

Conteúdo, que é um conjunto de instrumentos metodológicos aplicados à pesquisa qualitativa, com o 

objetivo de compreender o conteúdo dos depoimentos dos participantes. Trata-se de um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos, a 

descrição do conteúdo das mensagens(159). As principais técnicas de análise de conteúdo são de 

expressão, de relações, de representação, de enunciação e temática(150). Esta última foi a eleita para 
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este estudo, por ser mais amplamente utilizada e porque nela o recorte é realizado conforme as 

unidades de significado que aparecem.  

Para que essa análise ocorra de modo sistemático, são propostos três momentos distintos. O 

primeiro consiste na pré-análise, fase de organização do material a ser explorado, onde se faz a 

sistematização e operacionalização das idéias iniciais(159). Nessa fase, as entrevistas gravadas em fita 

K7 foram transcritas na íntegra. O processo de transcrição das fitas, ainda que demande tempo, 

possibilita ao pesquisador penetrar no conteúdo dos relatos. Para isso o material foi lido repetidas 

vezes. As entrevistas foram identificadas por um número, de modo a preservar o sigilo sobre a 

identidade do informante. As gravações serão conservadas para manter intacta toda a informação por 

cinco anos; após esse período, serão desgravadas de acordo com Lei de Direitos Autorais 9610/98(160). 

No segundo momento, exploração do material, foi realizada a classificação do material 

coletado em unidades de significados a partir da diferenciação, por meio de uma codificação específica. 

Após esse procedimento, foi feita a agregação das unidades de significados em categorias, com a 

passagem do discurso ingênuo do participante para a linguagem do pesquisador. Para essa 

organização, os critérios de exaustividade, exclusão mútua, objetividade, representatividade e 

pertinência foram contemplados(159). 

A transcrição e isolamento de cada unidade de registro exigiram eventualmente uma reescrita 

ou até uma pequena transformação do texto original, de modo que os fragmentos tivessem significado 

em si mesmos. A fragmentação foi feita com o máximo de rigor, tentando captar toda a informação de 

um texto, embora sempre haja inúmeras leituras possíveis e nenhuma delas consiga captar todo o 

significado. Nesta sistemática não existem categorias definidas “a priori”, mas essas emergem da 

análise. A categorização inicial resultou em um número elevado de categorias. Porém, à medida que o 

processo avançou, foram percebidas relações entre determinadas categorias, algumas delas se 

aproximavam em termos de seus significados. Para Moraes, a busca de conjuntos de categorias mais 

gerais seguidamente conduz ao que tem sido denominado de categorias intermediárias e, 

posteriormente, de categorias finais(161). 

No terceiro momento, tratamento dos resultados, foram realizadas a descrição das categorias 

evidenciadas e sua interpretação frente ao referencial teórico, de modo a torná-los significativos e 

válidos. É quando se põem em relevo as informações fornecidas pela análise(161). Depois de confirmar 

que todas as unidades de registro foram categorizadas, houve a identificação das principais idéias 

expressas, que foram ordenadas para produzir um texto descritivo que sintetizasse o conteúdo da 

respectiva categoria inicial. O produto do processo de categorização é um texto descritivo em que são 

apresentados os aspectos mais significativos captados com a análise das entrevistas. Neste texto 

foram inseridas passagens retiradas diretamente das entrevistas, o que torna as descrições mais 
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consistentes e contribui para a construção da validade do produto da pesquisa. A análise de conteúdo 

não dispensa a interpretação; ao contrário, ela se constitui em um momento imprescindível dessa 

metodologia. Esse processo não é linear, existindo a necessidade de correções permanentes. 

Para Olabuenaga e Ispizua, o processo de categorização deve ser entendido em sua essência 

como um processo de redução de dados. As categorias representam o resultado de um esforço de 

síntese de uma comunicação, destacando neste processo seus aspectos mais importantes(162).  

 

 

4.6 CREDIBILIDADE DOS RESULTADOS 

 

 

 Para confirmação dos dados qualitativos, utilizou-se a técnica de auditoria da investigação, a 

qual se refere à objetividade ou à neutralidade dos dados, de forma que duas ou mais pessoas 

independentes dos pesquisadores concordem quanto à relevância ou significado dos dados(144). Neste 

estudo, a confirmação das informações se deu por meio do mecanismo de conferência com pares e 

pela participação de um revisor externo, todos com experiência na realização de pesquisa qualitativa e 

análise de conteúdo. O revisor externo fez a leitura e a análise de todas as entrevistas e, após, 

elaborou um resumo interpretativo, chegando na versão final às mesmas categorias identificadas pelos 

pesquisadores. 

 

 

5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Os princípios éticos foram respeitados, tendo sido tomados todos os cuidados para proteger os 

direitos dos participantes da pesquisa, em atenção às determinações dos órgãos que legislam sobre a 

pesquisa com seres humanos no país, estabelecidos pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde(146). 

Inicialmente, os participantes responderam a um instrumento que avaliou a dependência à 

nicotina (Apêndice A), cuja devolução preenchida formalizou o consentimento do informante em 

participar do estudo. Posteriormente, todos os participantes manifestaram concordância em fazer parte 

do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), o qual continha de 

forma simplificada os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, os riscos e benefícios 

previstos, a garantia de privacidade das informações e de uso exclusivo com finalidade científica, a 
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garantia de anonimato dos participantes e do direito de desistirem de participar do estudo a qualquer 

momento. 

Ainda, visando preservar o anonimato, os depoimentos dos entrevistados que aparecem nos 

artigos foram identificados por códigos numéricos que distinguem os entrevistados e sua pontuação na 

escala de Fagerström (exemplo: E1F5 - entrevistado número 1; pontuação 5 na escala). 

O projeto desta investigação foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre, que é credenciado junto ao Ministério da Saúde do Brasil e dos Estados 

Unidos (Anexo 1), e pela Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (Anexo 2).  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  E RECOMENDAÇÕES 

 
Esta pesquisa buscou lançar um olhar sobre a vivência de indivíduos que pararam de fumar, 

com o intuito de contribuir para melhor assistir as pessoas que fumam. A partir da análise de 

entrevistas, foi possível inferir que são vários os fatores que contribuem para o abandono do 

tabagismo: a determinação de abandonar o tabagismo, o apoio recebido, a informação sobre os 

malefícios, as campanhas de esclarecimento, a utilização de artifícios, as restrições sociais ao fumo e 

os benefícios de parar de fumar. 

A determinação de querer parar levou os fumantes a perseverar na sua decisão, a despeito 

das adversidades. A determinação foi necessária para que a mudança de comportamento pudesse 

ocorrer. Os relatos possibilitaram a compreensão de que o indivíduo precisa estar consciente da 

responsabilidade por sua saúde e deixaram evidentes a satisfação e o orgulho dos participantes por 

terem abandonado o tabagismo. 

A decisão de parar é influenciada pelos valores da sociedade e, por isso, a importância da 

participação de toda comunidade no processo. A determinação de parar de fumar teria sido, segundo 

os entrevistados, motivada por influências de outras pessoas, como familiares, amigos e meios de 

comunicação social. 

Além disso, o apoio profissional, familiar, social e espiritual teve papel de destaque na 

promoção do abandono do fumo. Os achados permitem inferir a importância de os profissionais de 

saúde e a sociedade compreenderem a dificuldade que é parar de fumar e criarem condições afetivas e 

técnicas que fortaleçam a motivação para a mudança de comportamento, sem a qual os fumantes não 

conseguirão ficar em abstinência.  

Em razão da importância da motivação no processo de deixar de fumar, seria muito promissor 

se todas as oportunidades disponíveis fossem utilizadas para mobilizar as pessoas para o abandono do 

tabagismo. Ressalta-se que todos podem contribuir para isso, em especial os profissionais da saúde.  

Nesse sentido, vale destacar a importância da inclusão do tabagismo como um sinal vital, não só nas 

internações hospitalares como também nas consultas com os profissionais da saúde, e a necessidade 

da reestruturação dos serviços de saúde para fornecer o acompanhamento adequado a esses 

indivíduos. 

Os depoimentos apontaram que as leis de restrição ao fumo, criadas para proteger a saúde de 

todos os cidadãos, contribuíram para mudar comportamentos sociais: o que no passado era visto como 

charme, sinônimo de afirmação e hábito social, passou a ser reconhecido como um ato incorreto, 

indesejado e não saudável. Portanto, é fundamental o desenvolvimento de estratégias de 

monitoramento e vigilância das leis de restrições sociais para sua continuidade e aprimoramento. 
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As restrições sociais ao fumo, além de auxiliar, mobilizar e educar o fumante e o não-fumante, 

têm constrangido e banido o fumo em alguns locais públicos, colaborando para o processo individual 

de abandono do tabagismo, uma vez que as pessoas querem ser incluídas e não excluídas do convívio 

social. 

Os entrevistados indicam que o banimento total do tabagismo nos locais públicos, ambientes 

de trabalho e lares evitaria alguns constrangimentos para a pessoa que opta por parar de fumar, a qual, 

encontrando-se ainda vulnerável, pode voltar ao hábito por interferência do meio. 

A partir dos depoimentos, pode-se inferir que a comunidade como um todo tem a importante 

tarefa de apoiar e acolher o fumante no processo de abandono do fumo e, em especial, de colaborar 

para a implantação de medidas restritivas ao fumo, visto que elas atuam na decisão individual de 

abandonar o hábito. 

A dependência à nicotina fez os entrevistados passar por situações constrangedoras ao se 

depararem com restrições sociais ao tabaco. Para futuras pesquisas, sugere-se avaliar o 

comportamento dos fumantes diante das restrições ao fumo impostas em seu ambiente de trabalho. 

Apesar de essas restrições sociais terem causado constrangimentos e desconfortos, elas contribuíram 

para desacomodar os participantes e fazê-los refletir sobre o prazer e desprazer do ato de fumar.  

Diante das dificuldades inerentes ao parar de fumar, acredita-se que cabe aos profissionais de 

saúde auxiliar, estimular, mobilizar e conscientizar os fumantes e não-fumantes sobre a importância do 

hábito de não fumar para a saúde da população. A divulgação dos benefícios pode contribuir para 

promover o abandono do tabagismo. Entre os estímulos para permanecer longe do cigarro, os 

entrevistados incluíram perceber-se com melhores condições de saúde e rendimento do corpo e 

melhora na auto-estima e, conseqüentemente, mais autoconfiança, auto-respeito, orgulho, 

responsabilidade sobre si e sua saúde. O sentir-se mais saudável, a satisfação com os elogios sobre a 

sua aparência física e por ter parado de fumar também foram fatores que contribuíram para manter a 

abstinência ao fumo.  

Sendo assim, uma das alternativas de educação a ser realizada pelos profissionais da saúde e 

pela mídia, visando diminuir a prevalência do tabagismo, é a motivação e ênfase na divulgação dos 

benefícios advindos do cessar de fumar. Para tanto, pode-se valorizar a participação de fumantes em 

abstinência como modelos de identificação e referenciais de estratégias de sucesso. 

As informações sobre os malefícios do fumo foram fatores importantes, mas não 

determinantes, no processo de parar de fumar, pois todos relataram ter informação muito antes de 

decidirem parar de fumar. A informação alertou os fumantes e os não fumantes para os prejuízos à 

saúde, desacomodou o fumante e, assim, reforçou a conscientização e o comprometimento necessário 

à tomada de decisão. As campanhas têm também o papel importante de promover a saúde entre 
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crianças e jovens, para não se iniciarem no hábito. Além disso, crianças e jovens foram peças 

importantes no processo de conscientização e auxílio aos fumantes na difícil tarefa de deixar de fumar. 

Recomenda-se que os profissionais da saúde aproveitem todas as oportunidades para 

disseminar métodos efetivos de abandono, alertar sobre os malefícios do cigarro, e participem 

ativamente de campanhas de esclarecimento e que os órgãos públicos continuem a divulgar na mídia 

os malefícios do fumo, pois esses foram fatores motivadores eficazes no abandono do tabagismo.  

A utilização de artifícios constituiu um caminho que auxiliou os indivíduos a persistir e vencer a 

vontade de fumar e/ou para substituir essa vontade por outra atividade saudável, pois, como foi 

verbalizado, “a vontade de fumar é como o vento, vem e vai embora”. 

O processo de abandono do tabagismo não ocorreu da mesma forma em todos os indivíduos 

estudados, tendo cada um escolhido a melhor maneira para permanecer longe do hábito. Acredita-se 

que o querer de fato parar é preponderante sobre os demais fatores e que o fumante necessita de 

muita determinação, bem como do apoio de toda a sociedade, para conseguir vencer a dependência ao 

fumo. 

Na pesquisa qualitativa, a generalização dos resultados se dá por meio dos leitores da 

pesquisa, que podem avaliar a riqueza e utilidade dos achados para melhor compreender os pacientes 

fumantes em sua área de atuação. Os resultados obtidos ficam restritos aos fatores relacionados à 

amostra, a despeito da diversidade de indivíduos entrevistados.  

A realização desta pesquisa possibilitou conhecer as experiências e alguns dos percalços que 

o fumante encontra quando abandona o hábito de fumar, bem como refletir sobre as dificuldades que 

acompanham tal processo. Espera-se, assim, contribuir para a elaboração de estratégias e políticas de 

prevenção do tabagismo.  
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9 APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Escala de dependência à nicotina 

 

 

A pesquisa intitulada “FATORES DE SUCESSO NO ABANDONO DO TABAGISMO” tem 

como objetivo avaliar os fatores que contribuem para o sucesso no abandono do fumo a longo prazo 

em indivíduos dependentes da nicotina. É importante para nós saber como você conseguiu parar de 

fumar tendo o conhecimento de que muitos querem e poucos conseguem.  

Convidamos você a participar do estudo. Para tanto, é importante você responder as questões 

descritas a seguir e colocá-las em um envelope lacrado e em branco para este fim, para que possamos 

obter subsídios para a temática proposta. Não é preciso se identificar e nos comprometemos com o 

anonimato das informações. Ao devolver o questionário respondido, você estará consentindo em 

participar do estudo. O pesquisador responsável por este projeto é o Prof. Sergio Menna Barreto, 

telefone para contato e informações:  3334 63 23. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Measuring nicotine dependence: a review of the Fagerström Tolerance Questionnaire(152). 
 
 

ESCALA DE DEPENDÊNCIA A NICOTINA ( FAGERSTRÖM) 

1.Quanto tempo após acordar você fumava o primeiro cigarro? 

Dentro de 5 min= 3                    Entre 6 e 30 min=2 

Entre 30 e 60 min=1                    Após 60 min.=0 

 

2.Você achava difícil  não fumar em lugar proibido, como igrejas, bibliotecas, cinemas, ônibus? 

Sim=1                             Não=0 

 

3.Qual cigarro do dia trazia mais satisfação? 

Primeiro da manhã=1        Outros=0 

 

4.Quantos cigarros você fumava por dia? 

  Menos de dez= 0               De 11 a 20=1 

  De 21 a 30=2                   Mais de 31=3 

 

5.Você fumava mais freqüentemente pela manhã? 

  Sim=1                Não= 0 

6.Você fumava mesmo doente, quando precisava  ficar de cama a maior parte do tempo? 

  Sim=1                Não=0  
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APÊNDICE B – Entrevista 

 

 

No: 

 Pontuação na Escala de Fagerström: 

Local (Instituição): 

Cidade e data: ________________________________________ , ____ / ____ / ______________________  

Início: ______ : ______ h. Término: ______ : ______ h. Duração em min: ____________________________  

Entrevistador: ________________________________ Assinatura:  

  

 I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1. Nome completo:                                  

2. Endereço para contato:   

3. Idade atual?    

4. Sexo?                                                  

5. Escolaridade?  

6. Profissão?   

7. Renda familiar? 

8. Idade em que começou a fumar? 

9. Duração do hábito de fumar em anos/ meses? 

10. Você convive com fumantes em casa? 

( ) Sim            Quem? 

( ) Não             De que forma? 

11. Pai fumante? 

12. Mãe fumante? 

13. Filhos fumantes? 

14. No seu ambiente de trabalho as pessoas fumam? De que forma? 

15. Há quanto tempo você parou de fumar? 

16. Quantos cigarros você fumava por dia? 

17. Como você classifica a dificuldade que você encontrou para deixar de fumar?  

( ) muito difícil  

( ) razoavelmente difícil 

( ) pouco difícil 
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  II – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1. Qual o motivo ou motivos que levaram você a tomar a decisão de parar de fumar? Como foi, 

como aconteceu? 

 

tentativas anteriores 

  

2. Como você conseguiu parar de fumar? Que estratégias foram utilizadas? O que contribuiu? 

 

aspectos facilitadores  

mudanças de atitudes e hábitos 

restrições sociais 

aspectos dificultadores 

 

3. Existem situações que representam ameaça ao hábito de fumar? Fale-me sobre isto!  

 

como lida com a situação 

como se sente sem fumar  

 

4. O que você diria para quem pretende deixar de fumar? 

 

Informação/ dicas  

percepção atual do fumante 

 

5. Levando em consideração que este estudo visa entender o processo de abandono do 

tabagismo, há algum outro aspecto que você gostaria de relatar?  
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APÊNDICE C – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

Solicito sua colaboração no sentido de participar da pesquisa intitulada “FATORES DE 

SUCESSO NO ABANDONO DO TABAGISMO”, cujo objetivo é avaliar os fatores que contribuem para 

o abandono do fumo em indivíduos que pararam de fumar há mais de seis meses. Sua participação é 

muito importante e consiste na resposta a um questionários e a participação numa entrevista semi-

estruturada. Todos os instrumentos vão abordar questões referentes ao abandono do tabagismo. 

Espera-se que os resultados da pesquisa possam contribuir para aprimorar as campanhas já 

existentes contra o tabagismo, com abordagens dos principais fatores de sucesso no abandono do 

cigarro a partir da experiência que quem parou de fumar. 

Pelo presente consentimento, declaro que fui informado, de forma clara e detalhada, dos 

objetivos, da justificativa, do questionário a que responderei e dos benefícios do presente projeto de 

pesquisa. Fui igualmente informado: da garantia de requerer resposta a qualquer pergunta ou dúvida 

acerca da investigação; da liberdade de deixar de participar do estudo a qualquer momento, sem que 

isso traga prejuízo a mim; da segurança de que não serei identificado e que se manterá o caráter 

confidencial das informações relacionadas a minha privacidade; do compromisso de proporcionar 

informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que essa possa afetar minha vontade de 

continuar participando.     

O pesquisador responsável por este projeto é Sérgio Saldanha Menna Barreto, professor da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo esse documento sido 

revisado e aprovado pelo Comitê de Ética do HCPA e Comissão de Pesquisa da EEUFRGS. 

Nome e assinatura do participante: ___________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: ________________________________________________ 

Data:    /    /           Tel.: 33168601 com Prof. Dr.Sérgio Menna Barreto e 32234699 com Isabel Echer  
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10 ANEXOS 
 
 

ANEXO A – Aprovação do projeto HCPA 
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ANEXO B – Aprovação do projeto EEUFRGS 
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