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 Como o tabagismo interfere na saúde e qualidade de vida das pessoas? 
 

 Quais os princípios epidemiológicos do tabagismo? 
 

 Como medir a dependência à nicotina? 

Questões 



O que tem um cigarro? 



Isto já foi permitido... 



Doenças associadas ao tabagismo 



Nicotina 
• Nicotina é um alcalóide  amarelo pálido  

encontrado naturalmente na planta do  
tabaco, tomates, batatas, berinjelas e  
pimentas verdes. É hidro e lipossolúvel. 
 

• Atua sobre o aparelho cardiovascular por  
estimulação direta dos receptores de  
acetilcolina sobre os gânglios autônomos,  
medula suprarrenal e uniões neuromusculares,  
com descarga de múltiplas catecolaminas e  
peptídeos vasoativos ( adrenalina ). 
 

 



Nicotina 
• Atua sobre o aparelho cardiovascular e sobre o 

sistema nervoso central 
 

• Doses baixas: aumentam o estado de alerta e 
rendimento cognitivo 
 

• Doses altas: estimulam o sistema límbico 
 

• Chega rapidamente ao ser aspirada ao espaço 
intracelular por ser lipossolúvel 
 

• Dose letal em humanos: 40 mg 



Nicotina 
• Ponto de ebulição baixo, se absorve facilmente  pelos 

pulmões, 100 a 200 microgramas em cada aspirada  
   
• Concentração diminui em 20 a 30 min. 

 
• Meia-vida de 30 a 120 min. 

 
• Após doses repetidas, se acumula por  mais de 6 a 8 

horas.  
  
• 85-90% metabolizados no fígado 

 
• Metabólito- cotinina tem meia vida de 18-36 horas 



Síndrome Nicotínica 
 

A nicotina produz taquicardia 
e elevação da  pressão 
sanguínea através de sua 
ação no sistema nervoso 
simpático ou no sistema de 
“luta e fuga” 

A nicotina diminui o apetite. 

Por suas ações nos músculos 
esqueléticos e diafragma, a 
nicotina produz paralisia e asfixia 



Doenças associadas ao tabagismo 
Doença coronariana  (25%) 
Angina e infarto 

D.P.O.C.  (85%) 
Bronquite e enfisema 

Câncer  (30%) 
Pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, 

rim, bexiga, colo de útero, estômago e fígado 

Doença cerebrovascular  (25%) 
Acidente vascular cerebral 



Tabagismo e gravidez 
Os efeitos do tabagismo se manifestam 

antes, durante e depois da gravidez, 
principalmente: 
Alterações da fertilidade  
Aborto, ameaça de e parto prematuro 
Alterações placentárias severas 
Retardo no crescimento intrauterino e 

aumento na morbidade perinatal 
Aumento na incidência de enfermidades 

respiratórias na infância e adolescência 



O que faz as pessoas se tornarem fumantes? 

Publicidade 

 Fácil acesso 

 Modelos de comportamento 

 Suscetibilidade individual 

 Aceitação social 

90% dos fumantes 
começaram a fumar 

antes dos 19 anos 



Ambivalência do Fumante 

manutenção ou recaída  
do tabagismo 

Tenho que deixar 
de fumar... 

 medos: 
 do sofrimento 
 de não saber lidar  
   com os problemas 
   do fracasso 
 pressão social 

 Conhece:  
 riscos para a saúde 
 benefícios de parar 
 sofre pressão social 

deixa de fumar 

Acho  que  não vou 
conseguir... 



Mídia e tabagismo 



Mídia e tabagismo 



Mídia e tabagismo 



Consumo mundial 



Mundo: 
1,1 bilhão de fumantes / 6 trilhões cigarro/ano 
Brasil: 
30,6 milhões de fumantes  
Mortalidade: 
4,9 milhões de pessoas / ano  
Brasil: 8 a 10 pessoas / hora  
                                                        
                     WORLD HEALTH ORGANIZATION 

EPIDEMIOLOGIA DO PROBLEMA 



O cigarro é responsável por: 
90% dos casos de câncer de pulmão 
30% de todos os outros cânceres 
85% das doenças pulmonares crônicas 
50% das doenças cardiovasculares 
1/3 das mortes do mundo - diminuição da 

expectativa de vida em 7 a 10 anos 

PARTICIPAÇÃO EM DOENÇAS 
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INTERFERÊNCIA NO TRABALHO 



Fases do programa: 
  “prevenção sempre”: sobre trabalhadores e 

formadores de opinião 
  “saúde e coerência”: aborda profissionais de saúde 
  “saber saúde”: visa orientar alunos do ensino 

fundamental (6-14 anos) 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE - INSTITUTO NACIONAL 
DO CÂNCER 
 

PROGRAMA NACIONAL DE 
CONTROLE DO TABACO 



portaria 3 257 (set/88): restringe fumo no ambiente de 
trabalho 

 lei 9 294 (jul/96): restringe fumo em recintos coletivos 
 lei 10 167 (dez/00): propagandas ligadas ao desporto 

(estádios / meios de comunicação) 
  No estado de São Paulo foi proibido fumar m lugares 

fechados 
 
 
 

LEGISLAÇÃO ANTI - TABACO NO 
BRASIL 



 lei 10 702 (jul/03): proibe eventos esportivos internacionais a 
partir de set/05 e determina a veiculação de advertências sobre 
o fumo durante as transmissões 

  MP 2 134 - 30 (mai/01): advertências em imagens nas 
embalagens de cigarro 

 lei 7 488 (jun/86): dia nacional de combate ao tabagismo - 29 de 
agosto 
 

LEGISLAÇÃO NACIONAL SOBRE TABACO NO BRASIL - 
AGO/03 
 
 

LEGISLAÇÃO ANTI - TABACO 
NO BRASIL 



Abordagem cognitivo - comportamental: 
detecção dos fatores de risco de recaída 
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento: 

auto-monitoração, controle de estímulos, técnicas de 
relaxamento =  aprendizado do auto-controle e como 
ser seu próprio vigilante 

MÉTODOS PARA CESSAÇÃO 
DO TABAGISMO 



perguntar e avaliar: importância e dependência do 
fumo 

aconselhar e preparar: detalhes sobre morbidade, 
responder perguntas 

acompanhar: visitas frequentes, abordagem enfática 
se recaída 
 

MÉTODOS DE ABORDAGEM 



parada imediata: ideal, mas com apenas 3% de 
sucesso 

parada gradual: redução diária / retardando a hora 
do primeiro cigarro 

não esqueça: máximo de 2 semanas para completar 
a parada gradual 

TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO 



cigarros de baixos teores: 
sem evidência  
mantém dose de nicotina 
 relaxamento muscular 
ocupar-se com outra distração 

 
   MINISTÉRIO DA SAÚDE - INSTITUTO 

NACIONAL DO CÂNCER 

TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO 



 tratamento nicotínico 
 tratamento não nicotínico: anti-depressivo 

(bupropiona, nortriptilina), anti-hipertensivo 
(clonidina) 

critério: 
 tabagista importantes 
sem sucesso em terapia não farmacológica 

TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO 



1) Quanto tempo após acordar você fuma o primeiro 
cigarro? 
  Dentro de 5 minutos = 3 
  Entre 6-30 minutos    = 2 
  Entre 31-60 minutos = 1 
  Após 60 minutos  = 0 

 

 2) Você acha difícil não fumar em lugares proibidos como  
igrejas, cinemas, ônibus, etc? 

  Sim = 1 
  Não = 0 

Teste de Fagerstrom 



 3) Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação? 
  O primeiro da manhã = 1 
  Outros   = 0 

 4) Quantos cigarros você fuma por dia? 
  Menos de 10            = 0 
  De 11 a 20  = 1 
  De 21 a 30  = 2 
  Mais de 31  = 3 

 5) Você fuma mais freqüentemente pela manhã? 
  Sim = 1 
  Não = 0 

Teste de Fagerstrom 



 6) Você fuma mesmo doente, quando precisa ficar de cama? 
  Sim = 1 
  Não = 0 
                                  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
   Grau de Dependência: 

 
   0 - 2 pontos    = muito baixo 
   3 - 4 pontos    = baixo 
   5 pontos    = médio 
   6 - 7 pontos    = elevado 
   8 - 10 pontos   = muito elevado 

Teste de Fagerstrom 



Parar de fumar é um bom negócio para o 
fumante e para quem convive com ele. 

O sujeito que consegue parar vive mais e 
melhor. 

Diminui riscos de infartos, AVCs, câncer. 
Economia de dinheiro público. 

Finalizando 
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