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O que é tabagismo?O que é tabagismo?O que é tabagismo?O que é tabagismo?    

O termo ttttabagismoabagismoabagismoabagismo significa abuso do tabaco.tabaco.tabaco.tabaco.    
O tabacotabacotabacotabaco é uma erva da família das solanáceas (Nicotiana 
tabacum), que possui nicotina e cujas folhas, quando 
dessecadas, constituem o fumo ou tabaco. 

 
Dele, faz-se uso de diversas maneiras:::: inalado 

(cigarro, cachimbo, charuto, cigarro de palha), aspirado 
(rapé) ou mascado (fumo-de-rolo). 
Embora os produtos derivados do tabaco sejam 
consumidos há muitos séculos, somente no século XX 
observou-se acentuado aumento de seu consumo. 

Por volta de 1918, por exemplo, o consumo de 
cigarros já havia suplantado qualquer outra forma de 
utilização do tabaco, provavelmente por influência da 
Primeira Grande Guerra. Nos EUA, em 1990, foi estimado o 
consumo de 2.800 cigarros/ano por adulto. 
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Hoje, o cigarro é a forma mais importante de 

utilização do tabacotabacotabacotabaco, tornado-se um sério problema de 
saúde pública tanto no Brasil como no mundo. 
 

 

O tabagismo é considerado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte 
evitável em todo o mundo. A OMS estima que 40% da 
população mundial adulta, isto é, 2,8 bilhões de pessoas, 
sejam fumantes. Pesquisas comprovam que 
aproximadamente 47% de toda a população masculina e 
12% da população feminina no mundo fumam.  

O total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a 
cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, o que corresponde a 
mais de 10 mil mortes por dia. Caso as atuais tendências 
de expansão do seu consumo sejam mantidas, esses 
números aumentarão para 10 milhões de mortes anuais por 
volta do ano 2030, sendo metade delas em indivíduos em 
idade produtiva (entre 35 e 69 anos).  
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Por que as pessoas fumam?Por que as pessoas fumam?Por que as pessoas fumam?Por que as pessoas fumam?    

As pessoas começam a fumar principalmente por 
hábito cultural e influência da publicidade do cigarro nos 
meios de comunicação de massa. Pais, professores, ídolos e 
amigos também exercem grande influência. A publicidade 
alia as demandas sociais e as fantasias dos diferentes 
grupos – principalmente adolescentes e faixas 
economicamente mais pobres - ao uso do cigarro, fazendo-
os crer que, ao fumar, seus desejos e expectativas sociais 
serão realizados, aumentando, assim, o consumo do tabaco 
entre as pessoas mais facilmente influenciáveis. 

 

Entretanto, faz-se necessário considerar os efeitos 
excitantes e antidepressivos do cigarro. Certamente, este 
não seria um hábito tão arraigado se também não tivesse 
um aspecto “positivo” para o fumante, ao menos 
aparentemente. Porém, deve-se ponderar que há muitos 
outros modos de obtenção dos mesmos efeitos sem as 
sequelas indesejáveis que o tabagismo necessariamente 
acarreta. 
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Causas da dependência 

O tabagismo causa dependência primeiramente 
devido a nicotina, a substância psicoativa presente na 
fumaça do cigarro. Além da dependência física causada 
pela nicotina ainda temos a dependência comportamental 
que se caracteriza pela rotina associada ao uso do tabaco 
criada pelo fumante. 

Ao ser inalada a nicotina se liga aos receptores 
nicotínicos cerebrais localizados na região chamada de 
Sistema de Recompensa Cerebral (SRC) que são ativados 
liberando a dopamina, neurotransmissor que causa 
sensações de prazer, satisfação, melhora da atenção, 
aprendizado e memória.  

 

Os efeitos da nicotina desaparecem ou diminuem 
após algumas horas de seu consumo e os sintomas 
desagradáveis - que compõem a Síndrome de Abstinência - 
surgem, levando ao ciclo da dependência. O uso crônico da 
nicotina leva a uma dessensibilização destes receptores, 
que por um tempo não respondem à dose de nicotina 
inalada levando o fumante aumentar o número de cigarros 
fumados para atingir o mesmo efeito. 
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O que se esconde na fumaça do cigarro?O que se esconde na fumaça do cigarro?O que se esconde na fumaça do cigarro?O que se esconde na fumaça do cigarro?    

O cigarro contém uma mistura de cerca de 4.700 
substâncias tóxicas. Parte delas é gasosa – incluindo o 
monóxido de carbono, e algumas são partículas, como o 
alcatrão, a nicotina e a água. 

O alcatrão, além dos radioativos urânio, polônio 210 
e carbono 14, concentra 43 substâncias comprovadamente 
carcinogênicas, ou seja, que provocam o câncer. A fumaça 
do cigarro contém toxinas que produzem irritação nos 
olhos, nariz e garganta, bem como diminuem a mobilidade 
dos cílios pulmonares, ocasionando alergia respiratória em 
fumantes e não-fumantes. 

 

A fumaça do cigarro é também constituída por 
monóxido de carbono (CO), cuja concentração no sangue 
circulante de quem fuma aumenta rapidamente pela manhã, 
continua a subir durante o dia e decresce à noite. 

Aproximadamente, 3 a 6% da fumaça do cigarro são 
compostos por monóxido de carbono. Quando inalado, o 
monóxido de carbono atinge os pulmões e dali segue para o 
sangue, reduzindo sua capacidade de carregar oxigênio. Em 
conseqüência, as células deixam de respirar e produzir 
energia, o que faz com que o fumante tenha o fôlego 
prejudicado e fique exposto ao risco de doenças 
cardiovasculares e respiratórias. Além de venenoso em 
altas concentrações, o CO está implicado em muitas 
doenças associadas ao fumo, inclusive nos efeitos danosos 
sobre o desenvolvimento do feto das grávidas tabagistas.
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A nicotina, outra das substâncias encontradas no 
cigarro, diminui a capacidade de circulação sanguínea, 
aumenta a deposição de gordura nas paredes dos vasos 
sanguíneos e sobrecarrega o coração, podendo levar ao 
infarto do miocárdio e ao câncer, mas seu papel mais 
importante é reforçar e potencializar a vontade de fumar. 
Ela atua da mesma forma que a cocaína, o álcool e a 
morfina, causando dependência e obrigando o fumante a 
usar continuamente o cigarro.  
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Os nãoOs nãoOs nãoOs não----fumantes acabam fumandofumantes acabam fumandofumantes acabam fumandofumantes acabam fumando    

Os fumantes não são os únicos expostos aos males 
do cigarro. Também os não-fumantes são atingidos, já que 
passam a ser fumantes passivos. Onde quer que alguém 
esteja fumando, são encontradas partículas da fumaça do 
cigarro, principalmente em locais fechados, residenciais ou 
públicos. Rapidamente, as concentrações das substâncias 
tóxicas da fumaça excedem os níveis considerados padrões 
para a qualidade do ar ambiente. 

O cigarro é considerado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como o maior agente de poluição 
doméstica e ambiental, tendo em vista que as pessoas 
passam 80% de seu tempo diário em locais fechados, tais 
como os de trabalho, residência e lazer. 

Atualmente, por todo o mundo, cada vez mais as 
autoridades governamentais têm estabelecido regulamentos 
e leis de proteção aos não-fumantes; além disso, há 
crescente aumento da conscientização dos indivíduos sobre 
a qualidade do ar que respiram, não só em casa, como nos 
ambientes de trabalho e locais públicos. 

Também no Brasil, progressivamente, surgem leis em 
nível estadual e municipal preservando os direitos dos não-
fumantes, o que mostra avanço na conscientização das 
autoridades no que tange à poluição tabágica ambiental. 

A qualidade do ar que respiramos é fundamental 
para nossa saúde, bem como para o bom desempenho de 
nossas funções cotidianas. A permanência em um ambiente 
poluído com nicotina faz com que absorvamos substâncias 
em concentrações semelhantes às de quem fuma. 
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Influência do tabagismo em nãoInfluência do tabagismo em nãoInfluência do tabagismo em nãoInfluência do tabagismo em não----fumantesfumantesfumantesfumantes    

AAAA    curtocurtocurtocurto    prazoprazoprazoprazo    
Irritação nos olhos  
Manifestações nasais  
Tosse e cefaléia  
Aumento dos problemas alérgicos e cardíacos 
    
AAAA    médiomédiomédiomédio    eeee    longolongolongolongo    prazosprazosprazosprazos 
Redução da capacidade respiratória  
Infecções respiratórias em crianças  
Aumento do risco de aterosclerose  
Câncer  
Infarto do miocárdio 
 

Os fumantes ativos e passivos sofrem os efeitos 
imediatos da poluição ambiental, tais como irritação nos 
olhos, manifestações nasais como entupimentos e coriza, 
tosse, cefaléia, aumento de problemas alérgicos 
(principalmente das vias respiratórias) e cardíacos 
(principalmente elevação da pressão arterial e angina ou 
dor no peito). 

Outros efeitos de médio e longo prazos são a 
redução da capacidade funcional respiratória (ou seja, o 
pulmão é cada vez menos capaz de exercer a sua função), 
o aumento do risco de ter aterosclerose (depósito de 
gorduras nas artérias) e o aumento do número de infecções 
respiratórias em crianças. Além disso, os fumantes 
passivos morrem duas vezes mais por câncer de pulmão 
do que as pessoas não submetidas à poluição tabágica. 
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As crianças, principalmente as de baixa idade, são 
particularmente prejudicadas em sua convivência diária 
com fumantes. Nas de zero a um ano, em comparação com 
aquelas cujos familiares não fumam, ocorre maior 
incidência de problemas respiratórios como bronquites e 
pneumonia. Observa-se que quanto maior for o número de 
fumantes no domicílio, maior será o número de infecções 
respiratórias nos moradores, principalmente nas crianças. 
Assim, é fundamental que os adultos não fumem em locais 
onde haja crianças, para que elas não se tornem fumantes 
passivas. 
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Doenças associadas ao uso do cigarroDoenças associadas ao uso do cigarroDoenças associadas ao uso do cigarroDoenças associadas ao uso do cigarro    

DoençasDoençasDoençasDoenças    coronarianascoronarianascoronarianascoronarianas    (25%)(25%)(25%)(25%) 
Angina e infarto 

DoençasDoençasDoençasDoenças    pulmonarespulmonarespulmonarespulmonares    obstrutivasobstrutivasobstrutivasobstrutivas    crônicascrônicascrônicascrônicas    ––––    DPOCDPOCDPOCDPOC    (85%)(85%)(85%)(85%) 
Bronquite e enfisema 

CâncerCâncerCâncerCâncer    emememem    geralgeralgeralgeral    (30%)(30%)(30%)(30%) 
Pulmão (90%) 
Boca 
Laringe 
Faringe 
Esôfago 
Pâncreas 
Rim 
Bexiga  
Colo de útero 
DoençasDoençasDoençasDoenças    cerebrovascularescerebrovascularescerebrovascularescerebrovasculares    (25%)(25%)(25%)(25%) 
Derrame cerebral 

No Brasil, estima-se, anualmente, a morte precoce de 
80 mil pessoas em virtude do tabagismotabagismotabagismotabagismo, número esse que 
vem aumentando ano a ano. Em outras palavras, cerca de 
10 brasileiros morrem por hora por causa do cigarro, sendo 
o câncer a principal causa de morte. 
 

O tabagismotabagismotabagismotabagismo, isoladamente, duplica a possibilidade de 
doença cardíaca. Entretanto, associado à alteração do 
colesterol ou à hipertensão, multiplica esse risco por 4. 
O risco torna-se 8 vezes maior quando os três fatores se 
associam. 

Os fumantes têm 10 vezes mais chances de morrer 
de câncer de pulmão do que os não-fumantes. A chance de 
se ter câncer diminui quando se pára de fumar e, após 15 
anos sem fazer uso do tabaco, os ex-fumantes voltam a 
apresentar características semelhantes àquelas dos que 
nunca fumaram. 
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Sintomas da DependênciaSintomas da DependênciaSintomas da DependênciaSintomas da Dependência    

Segundo o Manual Estatístico e Diagnóstico (DSM-
IV) da Associação de Psiquiatria Americana (APA) os 
critérios diagnósticos para Dependência Química se aplicam 
também ao tabagismo. São eles: 

EsforçosEsforçosEsforçosEsforços para manter o uso diário da substância (nicotina) 

TolerânciaTolerânciaTolerânciaTolerância, definida por um dos dois aspectos a seguir: uma 
necessidade de quantidades progressivamente maiores da 
substância para adquirir o efeito desejado e acentuada 
redução do efeito com o uso continuado da mesma 
quantidade de substância 

Abstinência:Abstinência:Abstinência:Abstinência: sintomas que surgem com a súbita interrupção 
ou acentuada redução do consumo de 
nicotina: irritabilidade, inquietude, tristeza, 
agitação, insônia, ansiedade, fome, falta de concentração, 
alteração do humor, queda da frequência cardíaca, aumento 
do apetite e/ou do peso 

A substânciaA substânciaA substânciaA substância é frequentemente consumida em maiores 
quantidades ou por um período mais longo do que o 
pretendido 

Existe um desejo persistenteExiste um desejo persistenteExiste um desejo persistenteExiste um desejo persistente ou esforços mal-sucedidos no 
sentido de reduzir ou controlar o uso da substância 

Importantes atividadesImportantes atividadesImportantes atividadesImportantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas 
são abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da 
substância e o individuo evite contato social ou situações 
nas quais sabidamente não poderá fumar (viagens longas 
ou ambientes livres de fumo) 

O uso da substância continuaO uso da substância continuaO uso da substância continuaO uso da substância continua, apesar da consciência de ter 
um problema físico (doenças cardíacas, pulmonares, câncer, 
etc.) ou psicológico persistente ou recorrente que tende a 
ser causado ou exacerbado pela substância. 
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Tratamento de TabagismoTratamento de TabagismoTratamento de TabagismoTratamento de Tabagismo    

A pessoa que fuma fica dependente da nicotina. 
Considerada uma droga bastante poderosa, a nicotina atua 
no sistema nervoso central como a cocaína, heroína, álcool, 
com uma diferença: chega ao cérebro em apenas 7 a 19 
segundos. É normal, portanto, que, ao parar de fumar, os 
primeiros dias sem cigarros sejam os mais difíceis, porém 
as dificuldades tendem a ser menores a cada dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte:        http://www.minhavida.com.br/saude/temas/tabagismo 
http://www.portalsaofrancisco.com.br/saude/tabagismo 
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