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aRTIgO ORIgInaL    •    origiNal articlE

Educação em saúde sobre tabagismo no hospital 
universitário Cassiano Antônio de Moraes: dados 
preliminares

Smoking education in health in cassiano antônio Moraes university hospital: preliminary data

lorena albertasse1, Mônica Nogueira altoé2, Marluce Miguel de Siqueira3

RESUMO o objetivo desta pesquisa é promover a criação do Hospital livre do tabaco, 
no Hospital Universitário Cassiano antônio de Moraes, por meio da implantação de 
fumódromos e ações educativas sobre tabagismo dirigidas a usuários e funcionários 
da instituição. trata-se de um estudo descritivo e exploratório, que utilizou as etapas 
metodológicas preconizadas pelo Programa Nacional de Controle do tabagismo. Este 
estudo apontou maior prevalência de fumantes entre usuários do sexo masculino e 
entre funcionários do sexo feminino, tendo a inserção dos profissionais de saúde nas 
diferentes ações para o controle do tabagismo como um dos maiores enfrentamentos do 
programa.

PALAVRAS-CHAVE: tabagismo; Fumódromo; Educação em Saúde.

ABSTRACT the objective of this research is to promote the creation of the tobacco Free 

Hospital at cassiano antonio de Moraes University Hospital through the implantation of smoke 

rooms, and educative actions about tobacco directed to users and employees of the institution. 

this is a descriptive and exploratory study, which used the methodological stages praised by 

the National Program of tobacco control. this study evidenced higher prevalence of smokers 

between users of the male gender and employees of the female one, and the insertion of health 

professionals in different actions to tobacco control becomes one of the biggest confrontation 

of the program.

KEYWORDS: Smoking; Smoke room; Education in Health.
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Introdução

Os derivados do tabaco são consumidos desde tempos 
remotos, principalmente entre os indígenas, sendo que, 
ao longo das décadas, o comportamento de fumar foi 
se tornando familiar e o cigarro se tornou um objeto 
de desejo de milhões de pessoas (CLARET, 2001). O 
tabagismo faz com que os fumantes se exponham con-
tinuamente à cerca de 4.720 substâncias tóxicas, sendo 
um fator causal de aproximadamente 50 doenças di-
ferentes, destacando-se as doenças cardiovasculares, o 
câncer e as doenças respiratórias (BRASIL, 2003). 

Dados de pesquisas epidemiológicas realizadas 
pelo Ministério da Saúde (MS), em 2006, apontam 
que a frequência de fumantes na população adulta em 
27 capitais brasileiras é de 16,2%, sendo maior entre 
os homens (20,3%) do que entre as mulheres (12,8%). 
Em ambos os sexos, a frequência dos fumantes tende a 
aumentar com o tempo até os 54 anos de idade, decres-
cendo a partir da mesma (BRASIL, 2007). De acordo 
com o Inquérito Domiciliar sobre Comportamentos 
de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos 
Não-transmissíveis,  que foi realizado em 2002 e 2003, 
no Brasil, 1/3 da população adulta é fumante (27,9 mi-
lhões de pessoas), sendo 60% do sexo masculino e 40%, 
do feminino. Entre as regiões brasileiras, o Sudeste ocu-
pa o primeiro lugar no ranking do tabagismo, com 42% 
de seus habitantes fumantes (BRASIL, 2004).

Segundo dados da Pesquisa Nacional sobre Estilos 
de Vida, realizada pelo MS no Brasil, em 1988 (BRASIL, 
1989), 78% dos fumantes existentes gostariam de deixar 
de fumar, no entanto, eles não conseguiam, fato este que 
contribui para aumentar, a cada dia, a demanda por ações 
de apoio à cessação do ato de fumar (BRASIL, 2001).

A partir da década de 1970, tornaram-se mais evi-
dentes as manifestações e intervenções públicas para con-
trole do tabagismo no Brasil. Em 1985, o MS lançou o 
Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), 
visando à prevenção de doenças na população, com o de-
senvolvimento de ações que contribuam para a redução 
da incidência e mortalidade por câncer e doenças relacio-
nadas ao tabaco no país (BRASIL, 2001).

Uma das principais metas dentro do PNCT é im-
plantar o Programa Hospital Livre do Tabaco, apoiado 
na Lei Federal nº 9.294, de 16 de julho de 1996, e na 

Portaria GM/nº 300, de 9 de fevereiro de 2006, o qual 
busca estimular mudanças culturais na aceitação social 
do livre consumo de tabaco com o desenvolvimento 
de atividades educativas, as quais devem ser inseridas 
juntamente com a normatização e sinalização da res-
trição ao consumo de tabaco na instituição em áreas 
destinadas exclusivamente para este fim, denominadas 
de fumódromos (BRASIL, 1996a; 2003).

As ações educativas, propostas pelo MS, têm como 
ponto de partida a disseminação do conhecimento 
científico sobre câncer e tabagismo e as possibilidades 
para sua prevenção, numa abordagem comportamental. 
Podem ser de caráter pontual, como as campanhas de 
conscientização e divulgação de informações pela mí-
dia, e continuadas, que são essenciais para transformar 
as informações disseminadas em mudanças favoráveis a 
uma vida mais saudável (BRASIL, 2003; 2008). 

Espera-se, assim, que a qualidade dos serviços 
prestados possa melhorar e possibilitar a efetividade da 
inserção das ações de saúde mental na atenção básica 
de saúde. Face ao exposto, foi estabelecido como obje-
tivo, promover a criação do Hospital Livre de Tabaco, 
no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 
(HUCAM), e analisar o perfil dos usuários e funcioná-
rios do setor ambulatorial do HUCAM, os quais foram 
submetidos à educação em saúde sobre tabagismo.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, realizado 
nos ambulatórios do HUCAM, da Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES). O estudo foi realizado obser-
vando-se a Resolução no 196/96, do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) (BRASIL, 1996b), de pesquisa com seres 
humanos, sendo aprovada pelo Comitê de Ética do Centro 
de Ciências da Saúde da UFES (nº CEP-006/08).

A pesquisa englobou os seis ambulatórios da insti-
tuição, que são: Pediatria, Ginecologia, Clínica Médica I, 
Oftalmologia e Otorrinolaringologia, Clínica Médica II 
e Ortopedia. A população do estudo foi constituída de 
usuários e funcionários dos ambulatórios do HUCAM, 
sendo desenvolvida no período de agosto de 2007 a ja-
neiro de 2008. Os usuários foram abordados enquan-
to aguardavam as consultas e os funcionários foram 
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convocados pelo enfermeiro responsável pelo ambulató-
rio, para uma reunião educativa sobre tabagismo. 

Para implantação do Programa Hospital Livre do 
Tabaco, é necessária a realização de uma série de ações 
preconizadas pelo PNCT, no qual a educação da popu-
lação-alvo deve ser realizada pela Intervenção Educativa 
e Promoção da Temática e, ainda, deve preceder a etapa 
de implantação dos fumódromos (BRASIL, 2008). 

Para a implantação dos fumódromos, criou-se 
uma Portaria Interna para normatização do Hospital 
Livre do Tabaco no HUCAM-UFES. Após a normati-
zação, os fumódromos foram inaugurados seguindo as 
fases estabelecidas para divulgação do dia ‘D’, ou seja, 
o dia da inauguração dos fumódromos, e adotando a 
metodologia básica estabelecida pelo Instituto Nacional 
de Combate ao Câncer (BRASIL, 2006).

As ações contínuas foram organizadas sob a forma 
de palestras educativas, com duração média de 30 minu-
tos em média cada uma. Para realizá-las, foi elaborado um 
material educativo, ‘Álbum Seriado: Orientações sobre 
Tabaco’, criado a partir da pesquisa bibliográfica em mate-
riais educativos do MS e do Instituto Nacional de Câncer 
(INCA). Nesse material, foram abordados aspectos sobre 
o conceito, a epidemiologia e os impactos do tabagismo 
na saúde. Após cada palestra, também foi distribuído aos 
fumantes o folheto informativo do MS, entitulado ‘Existe 
maneira mais fácil de se proteger do cigarro’.

As ações de caráter pontual têm como objetivo pro-
mover a temática na instituição por meio de campanhas, 
panfletagem e inserção do tema em eventos científicos 
internos (BRASIL, 2008). Para atender este objetivo do 
PNCT, foi distribuido o folheto informativo ‘Fumar não 
combina com a qualidade de vida’, como também, foram 
afixados cartazes ‘Ambiente Livre do fumo é por conta 
da casa’ e ‘Existe maneira mais fácil de se proteger do 
cigarro’ no Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio), no 
Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto) e no 
Dia Nacional de Combate ao Câncer (27 de novembro). 
Foram também afixados os cartazes ‘Ambiente Livre do 
fumo é por conta da casa’ e ‘Existe maneira mais fácil de 
se proteger do cigarro’, no HUCAM. Houve a inserção 
da temática antitabagística em dois eventos científicos 
internos, IV e V Ciclo de Debates em junho de 2007 e 
dezembro de 2007, organizados pelo Núcleo de Estudos 
sobre Álcool e outras Drogas (NEAD) da UFES.

Os resultados parciais obtidos com a implantação do 
Programa Unidade de Saúde Livre do Tabaco no HUCAM 
foram analisados de forma qualiquantitativa, consideran-
do-se como indicadores as intervenções educativas (con-
tínuas) e de promoção da temática (pontuais).

Resultados 

Para a sinalização da instituição como livre do tabaco, foi 
inaugurado o fumódromo no HUCAM em dezembro 
de 2007, sendo utilizadas para a implantação do mesmo, 
as etapas preconizadas pelo PNCT (BRASIL, 2006).

Com relação à intervenção educativa dirigida a 
usuários do HUCAM, foram realizadas seis palestras 
educativas para usuários dos ambulatórios do HUCAM. 
A Tabela 1 apresenta a distribuição dos pacientes sub-
metidos à intervenção educativa, sendo atingido 127 
sujeitos, com prevalência de 77,2% de não-fumantes; 
14,15%, fumantes e 8,65%, ex-fumantes. No ambula-
tório de Clínica Médica I, atingiu-se o maior número de 
pacientes por meio da ação educativa (22,8%), enquanto 
no ambulatório de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, 
o menor número de pacientes (12,6%).

A maior prevalência de fumantes ocorreu entre 
pacientes masculinos (61,2%), que utilizavam os ser-
viços prestados pelos ambulatórios de Ginecologia e 
Clínica Médica I. Com relação aos não-fumantes, 51% 
eram do sexo feminino, os quais utilizavam os serviços 
dos ambulatórios de Pediatria e Ortopedia. 

Com relação à intervenção educativa dirigida a 
funcionários do HUCAM, foram também realizadas 
seis palestras educativas aos funcionários nos referidos 
ambulatórios. Na Tabela 2, é possível notar a distribui-
ção dos funcionários submetidos à intervenção educa-
tiva sobre tabagismo, sendo atingido um total de 50 
sujeitos, com prevalência de não-fumantes (76%) sobre 
fumantes (14%) e ex-fumantes (10%). O ambulató-
rio que contou com o maior número de funcionários 
participando da intervenção, foi o de Clínica Médica 
II (24%), enquanto que o ambulatório de Ortopedia 
teve o menor número (8%). A maior prevalência de 
fumantes ocorreu nos funcionários do sexo feminino 
(85,7%), que prestavam serviços nos ambulatórios de 
Clínica Médica I e II.
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O Gráfico 1, apresenta a prevalência de tabagis-
mo entre usuários e funcionários do HUCAM, no qual 
é possível notar uma semelhança entre os percentuais 

encontrados entre os sujeitos fumantes (14,15 e 14%), 
não-fumantes (77,2 e 76%) e ex-fumantes (8,65 e 10%) 
estudados no âmbito ambulatorial.

Com relação à promoção da temática tabagismo 
no HUCAM por meio de ações pontuais, foram distri-
buídos 127 folhetos informativos sobre tabagismo, tan-
to após as 12 palestras (usuários e funcionários) quan-
to nas três campanhas educativas realizadas em maio, 
agosto e novembro de 2007, e inserção da temática em 
dois eventos científicos, que correspondem ao IV e V 
Ciclo de Debates. Foram também afixados 60 cartazes 
nos seis setores ambulatoriais, no Centro de Ciências da 
Saúde e no Departamento de Enfermagem.

Discussão 

Inicialmente, vale ressaltar que as ações educativas es-
timulam a adoção de comportamentos e estilos de vida 
saudáveis, a partir do momento em que os pacientes 
fumantes, ex-fumantes ou não-fumantes têm acesso a 
informações epidemiológicas sobre o tabagismo e às 

Ambulatórios
Fumantes Ex- fumantes Não-fumantes

Total
F M F M F M

1 1 2 1 1 10 6 21
2 2 3 0 0 8 7 20
3 1 3 1 3 9 12 29
4 2 0 0 1 7 6 16
5 1 2 2 0 6 9 20
6 0 1 0 2 10 8 21
Total (%) 7 (5,5%) 11 (8,65%) 4  (3,15%) 7 (5,5%) 50 (39,4%) 48 (37,8%) 127 (100%)

tabela 1. Distribuição dos pacientes submetidos à intervenção educativa sobre tabagismo

F: feminino; M: masculino.

Ambulatórios
Fumantes Ex- fumantes Não-fumantes

Total
F M F M F M

1 1 0 0 0 6 0 7
2 0 0 1 0 8 0 9
3 2 0 0 0 7 1 10
4 0 0 1 0 7 0 8
5 2 1 2 0 7 0 12

6 1 0 0 1 2 0 4

Total (%) 6 (12%) 1 (2%) 4 (8%) 1 (2%) 37 (74%) 1 (2%) 50 (100%)

tabela 2. Distribuição dos funcionários submetidos à intervenção educativa sobre tabagismo

F: feminino; M: masculino.

gráfico 1. Prevalência de tabagismo entre usuários e 
funcionários do HUCAM.
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doenças a ele relacionadas (BRASIL, 2003). De acor-
do com o levantamento de Jha et al., as pesquisas so-
bre causas, consequências e custos do uso do tabaco, 
em países membros da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), fizeram 
com que as pessoas ficassem mais conscientes sobre 
os riscos causados pelo tabagismo e sobre os impactos 
para a saúde, contribuindo para a criação de um am-
biente favorável à implementação de políticas destina-
das ao seu controle e redução do tabagismo (BANCO 
MUNDIAL, 2007).

Durante a realização das palestras educativas para 
os funcionários, observou-se um baixo interesse dos 
mesmos no que refere-se à adesão ao programa. De 
acordo com Cavalcante et al. (2005), importantes fa-
tores têm sido identificados como causa desta situação, 
dentre eles, o incipiente reconhecimento do tabagismo 
como doença entre profissionais de saúde e a pouca va-
lorização do seu tratamento nas rotinas de assistência à 
saúde, assim como a falta de conhecimento destes sobre 
métodos eficazes para a cessação de fumar e a falta de 
motivação para assumir essa tarefa. 

As pesquisas epidemiológicas realizadas no Brasil 
apontam uma prevalência do tabagismo maior entre 
homens, no entanto com mundial tendência de dimi-
nuição da prevalência de fumantes em ambos os sexos, 
porém mais lenta no sexo feminino, o que faz com que, 
nesta década, em muitos dos trabalhos de prevalência 
de tabagismo, os números encontrados sejam iguais 
entre homens e mulheres (RIBEIRO et al., 1999). 
Nesta pesquisa, pela análise dos dados da Tabela 1, o 
número de fumantes foi maior entre usuários do sexo 
masculino submetidos à intervenção educativa, o que 
corrobora com os achados do Inquérito Domiciliar so-
bre Comportamentos de Risco e Morbidade Referida 
de Doenças e Agravos Não-transmissíveis (BRASIL, 
2004), em 2003, que aponta aproximadamente 23% 
de fumantes entre homens e 15% entre mulheres; e na 
pesquisa realizado pelo MS em 2006, na qual 20,3% 
dos homens eram fumantes e 12,8% das mulheres eram 
fumantes (BRASIL, 2007).

Se for considerada a proporção entre fumantes, na 
amostra de usuários, de acordo com sexo, tem-se aproxi-
madamente 60% de fumantes do sexo masculino e 40% 
do feminino, o que novamente demonstra uma paridade 

com os achados do Inquérito Domiciliar (BRASIL, 2004).  
O fato de o ambulatório da Clínica Médica I ter sido o 
de maior número de usuários pode ser explicado pela alta 
rotatividade de pessoas no mesmo, visto que esse atende a 
uma grande quantidade de especialidades clínicas, como 
diabetes, gastroenterologista, hematologia, nefrologia, en-
tre outras. Verificou-se também que a prevalência de ex-
fumantes encontrada foi maior no sexo masculino do que 
no feminino entre os usuários.

O índice de cessação do tabagismo, que é a relação 
entre os ex-fumantes sobre a soma de fumantes mais 
ex-fumantes, foi de 37,93% entre os usuários e 41,6% 
entre os funcionários. Nas 16 capitais brasileiras estu-
dadas pelo Inquérito Domiciliar (BRASIL, 2004), o 
índice de cessação de fumar variou de 44,0% (em João 
Pessoa) a 58,3% (em Campo Grande); não pôde ser ob-
servado um padrão específico entre as regiões do país, 
verificando-se que este índice é mais elevado no grupo 
com maior escolaridade, com exceção das cidades de 
Manaus e São Paulo (BRASIL, 2004).

A prevalência do tabagismo entre os funcionários 
é maior no sexo feminino, mas deve ser levado em con-
ta o fato de que 85,7% da amostra de funcionários fu-
mantes foi composta por mulheres. Os dados referentes 
à ex-fumantes e a não-fumantes também se modifica-
ram devido à amostra ser composta predominantemen-
te por mulheres.

Ao se comparar a prevalência de fumantes, ex-fu-
mantes e não-fumantes entre usuários e funcionários no 
setor ambulatorial do HUCAM, observa-se que os resul-
tados entre ambas as amostras são semelhantes, com apro-
ximadamente 14% de fumantes, 9,32% de ex-fumantes 
e 76,6% de não-fumantes, assim como com os resultados 
da pesquisa do MS, realizada em 2006, na qual a preva-
lência de fumantes foi de 16,2%; ex-fumantes, 22,3% e 
não-fumantes, 61,5%, no conjunto da população adulta 
em 27 cidades brasileiras (BRASIL, 2007). 

Quanto à implantação do Hospital Livre do 
Tabaco, a realização dessas atividades culminou com 
a elaboração e divulgação de uma Portaria Interna 
do HUCAM, que proíbe o consumo de derivados 
do Tabaco na Instituição. Como metas futuras, o 
HUCAM pretende credenciar-se ao INCA para ini-
ciar um Programa de Atenção e Atendimento aos usu-
ários e funcionários tabagistas.
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Conclusões

Qualquer instituição de saúde coerente com o seu pa-
pel de restaurar e preservar a saúde deve buscar eliminar 
o tabagismo de suas dependências e domínios, visando 
atingir o processo de cessação de fumar e a preservação da 
saúde de fumantes e não-fumantes (BRASIL, 2006). 

O estabelecimento de ações preventivas, dentro e 
fora das instituições de saúde, e as pesquisas sistemá-
ticas possibilitam um maior conhecimento sobre as 
atuais tendências do tabagismo, propiciam um melhor 

direcionamento das políticas de saúde, e, consequente-
mente, a inserção efetiva do apoio à cessação de fumar 
na rotina de atendimento à população (CAVALCANTE 
et al., 2005).

Neste contexto, um dos grandes desafios enfrenta-
dos se refere ao envolvimento de profissionais de saúde 
nessas diferentes frentes de ação para o controle do ta-
bagismo. Uma das grandes áreas para controle do taba-
gismo, para a qual espera-se maior envolvimento desses 
profissionais, relaciona-se ao braço cessação de fumar 
do PNCT (CAVALCANTE, 2005). 
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