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son�los�objetivos�de�este�estudio.�Para�la�
colecta� de� datos� fue� usado� el� cuestion-
ario�ATS-DLD/78�adaptado�a�la�población�
local.� 3090� individuos� participaron� en� la�
investigación,� subdividida� en� 1008� estu-
diantes,�302�maestros,�1673�trabajadores�
técnico-administrativos�y�107�clasificados�
como�otros.�Cuanto�al�hábito�de�fumar�se�
verificó� 21,4%� de� fumadores,� 15,9%� de�
ex-fumadores�y�62,7%�de�non�fumadores.�
La� variable� sexo� no� presentó� diferencias�
significantes� en� la� proporción� entre� los�
fumadores.� El� stress� y� las� reuniones� so-
ciales� fueran� situaciones� relacionadas�
al� tabaquismo.� Tos,� catarro� y� ronquido�
fueron� frecuentes� entre� los� fumadores� y�
falta�de�aire,�entre�los�non�fumadores.�La�
mayor� proporción� de� fumadores� ocurrió�
entre� los� individuos� con� nivel� educacio-
nal� fundamental,� entre� los� trabajadores�

técnico-administrativos�y�en� la�Administración�General.�Entre�
los�estudiantes�tuvo�la�tendencia�de�aumentar�la�proporción�de�
fumadores� a� lo� largo� de� los� cursos� del� grado� en� Medicina� y�
Zootecnia.�Así,�programas�de�prevención�al�tabaquismo�deben�
volverse�a�jóvenes�e�individuos�con�menor�nivel�educacional.�
Des�crip�to�res:�Tabaquismo,�Sintomas�respiratórios,�Universidad.�

INTRODUO

Otabaco é uma planta originária do continente americano e 
sua utilização remonta há séculos. Os maias, nos anos 700 - 

100 a.C, atribuíam ao tabaco poderes mágicos e usavam-no em 
cerimônias religiosas1. Em termos gerais, o tabagismo ocorre 
predominantemente em indivíduos do sexo masculino, negros, 
de baixo nível sócio-cultural, com início característico na ado-
lescência e forte associação ao uso de bebidas alcoólicas2,3. O 
Brasil é o quarto produtor e o maior exportador de tabaco do 
mundo, com prevalência total de 38 a 42% de fumantes, sendo 
a maioria homens (39,9% entre homens e 25,4% entre mulhe-
res) e adultos jovens, com custo aproximado do maço de cigar-
ros de US$ 0,70. Estudo de prevalência total aponta 10,3% de 
fumantes entre estudantes de uma cidade de médio porte no 
Rio Grande do Sul4 e outra investigação na Unifesp/SP mostra 
o uso do tabaco em 15,5% de estudantes5. Tendo em vista o 
exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar a ocorrência 
do hábito de fumar entre o corpo discente, docente e técnico-
administrativo do Campus Botucatu/Unesp.

METODOLOGIA
O estudo foi realizado no Campus Botucatu da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) que é com-
posto pela Administração Geral (AG) e pelas Unidades Univer-
sitárias: Instituto de Biociências (IB), Faculdade de Medicina 
(FM), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMV) e 
Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA). A comunidade uni-

versitária é constituída por segmentos designados de corpo dis-
cente, corpo docente e corpo técnico-administrativo.

A presente pesquisa constituiu-se de estudo transversal, no 
período de fevereiro de 1998 a novembro de 2000, abrangen-
do a população do Campus composta por aproximadamente 
5397 indivíduos.

O instrumento utilizado foi o questionário da 
racic Society - Division of Lung Disease
em questão, com características de auto-aplicabilidade e volun-
tariedade. Cada questionário constou de informações sobre a 
pesquisa e identificação dos responsáveis. A parte inicial referia-
se à identificação do indivíduo e, posteriormente, subdividia-se 
em três seções distintas: um para fumantes, outro direcionado a 
ex-fumantes e outro voltado a não-fumantes. Os fumantes e ex-
fumantes foram definidos como tendo consumido mais de 5 ma-
ços (100 cigarros) ao longo da vida. Os não-fumantes eram indi-
víduos que nunca haviam fumado. Para fumantes e ex-fumantes, 
as informações foram relativas ao hábito tabágico e aos sintomas 
respiratórios e para não-fumantes, sobre os sintomas respirató-
rios. O projeto foi encaminhado à Comissão de Ética Médica da 
FMB, recebendo parecer favorável. A análise estatística deu-se 
por meio de testes de associação entre tabagismo e variáveis de 
interesse, realizado através do Teste de 

RESULTADOS
Do total de indivíduos, 3090 responderam o questionário, cor-
respondendo a 57,25% da população do Campus, sendo 32,6% 
(1008) discentes, 9,8% (302) docentes, 54,1% (1673) servidores 
técnico-admistrativos e 3,5% (107) classificados como outros. A 
faixa etária variou de 17 a 69 anos, com média de 32,9 anos. 
O sexo no que se refere ao retorno de questionários houve pre-
domínio do feminino sobre o masculino, respectivamente em 
56,1% (1734) e 43,2% (1334), e 0,7% sem esta informação. 
Quanto ao grau de escolaridade, 8,8% (271) apresentavam nível 
fundamental, 21,6% (669) nível médio, 68,2% (2107) nível su-
perior e 1,4% (43), sem informação.

Em relação ao hábito de fumar: 21,4% 
(660) eram fumantes, 15,9% (490) ex-fu-
mantes, 62,7% (1938) não-fumantes e 
0,1% (2) sem informação.

Considerando-se os fumantes, a média 
de tempo do tabagismo foi de 17,2 anos 
(±10). Entre os ex-fumantes, a média de 
tempo de tabagismo foi de 12 anos(±8,9) e 
a média de tempo de abandono foi de 8,8 
anos (±7,8).  

No tocante a variável sexo não houve 
diferença entre os fumantes; entre os ex-
fumantes, houve um predomínio do sexo 
masculino e entre os não-fumantes, o pre-
domínio foi do sexo feminino. Em ambos 
os sexos, a maior proporção foi de não-fu-
mantes, seguida de fumantes e, por último, 
de ex-fumantes.

A�PREDOMINÂNCIA�DE�
FUMANTES�E�EX-FUMANTES�

FOI�NA�FAIXA�ETÁRIA�
DE�11�A�20�ANOS.

Verificar�a�ocorrência�do�hábito�de�fumar�e�
identificar� os� sintomas� respiratórios� entre�
o�corpo�discente,�docente�e� técnico-admi-
nistrativo� do� Campus� de� Botucatu/Unesp�
são� objetivos� deste� estudo.� Para� coleta�
de� dados� utilizou-se� o� questionário� ATS-
DLD/78,�adaptado�à�população�local.�3090�
indiví�duos� �participaram�da�pesquisa,�sub-
divididos� em� 1008� discentes,� 302� docen-
tes,� 1673� servidores� e� 107� classificados�
como� outros.� Quanto� ao� hábito� de� fumar�
verificou-se�21,4%�de�fumantes,�15,9%�de�
ex-fumantes� e� 62,7%� de� não� fumantes.� A�
variável,� sexo,� não� apresentou� diferenças�
significativas�de�proporção�entre�fumantes.�
Os�estados�de�estresse�e�as� reuniões�so-
ciais�foram�situações�mais�relacionadas�ao�
tabagismo.� Tosse,� catarro� e� chiado� foram�
mais� freqüentes� entre� os� fumantes� e� ap-
néia,� entre�os�não� fumantes.�A�maior�pro-
porção�de�tabagistas�ocorreu�entre�indivíduos�com�nível�funda-
mental�e�médio,�entre�os�servidores�e�na�Administração�Geral.�
Entre�os�discentes,�houve�tendência�em�aumentar�a�proporção�
de�fumantes�ao�longo�dos�Cursos�de�Graduação�em�Medicina�
e�Zootecnia.�Assim,�programas�de�prevenção�ao�tabagismo�de-
vem�voltar-se�a�jovens�e�indivíduos�com�menor�escolaridade.
Descritores:�Tabagismo,�Sintomas�respiratórios,�Universidade.

This�study�aims�to�verify�the�occurrence�of�the�habit�of�smok-
ing� and� to� identify� the� breathing� symptoms� among� students,�
professors�and�technician-administrative�workers�of�the�Cam-
pus� of� Botucatu/Unesp.� For� data� collection� it� was� used� the�
questionnaire�ATS-DLD/78,�adapted�to�local�population.�3090�
individuals�participated�in�the�research,�subdivided�in�1008�stu-
dents,�302�professors,�1673�technician-administrative�workers�
and�107�classified�as�others.�According�to�the�habit�of�smoking�
it�was�verified�21,�4%�of�smokers,�15,�9%�of�ex-smokers�and�
62,�7%�of�non�smokers.�The�variable�gender�didn’t�present�sig-
nificant�differences�of�proportion�among�smokers.� The�stress�
and�social�meetings�were�situations�more�related�to�the�smok-
ing.�Coughs,�catarrh�and�chest�wheezing�were�more�frequent�
among�the�smokers�and�apnea,�among�the�non�smokers.�The�
largest� smokers’� proportion� occurred� among� individuals� with�
fundamental�and�medium�level,�among�the�technician-adminis-
trative�workers�and�in�the�General�Administration.�Among�stu-
dents�there�was�a�tendency�in�increasing�the�smokers’�propor-
tion� along� to� the� Medicine� and� Zootecnia� graduation� period.��
So,� smoking� prevention� programs� should� turn� to� young� and�
individuals�with�low�education�level.�
Des�crip�tors:�Smoking,�Breathing�Symptoms,�University.�

Verificar�la�ocurrencia�del�hábito�de�fumar�e�identificar�sínto-
mas� respiratorios� entre� los� estudiantes,� profesores� y� traba-
jadores�técnico-administrativos�del�Campus�de��Botucatu/Unesp�
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son�los�objetivos�de�este�estudio.�Para�la�
colecta� de� datos� fue� usado� el� cuestion-
ario�ATS-DLD/78�adaptado�a�la�población�
local.� 3090� individuos� participaron� en� la�
investigación,� subdividida� en� 1008� estu-
diantes,�302�maestros,�1673�trabajadores�
técnico-administrativos�y�107�clasificados�
como�otros.�Cuanto�al�hábito�de�fumar�se�
verificó� 21,4%� de� fumadores,� 15,9%� de�
ex-fumadores�y�62,7%�de�non�fumadores.�
La� variable� sexo� no� presentó� diferencias�
significantes� en� la� proporción� entre� los�
fumadores.� El� stress� y� las� reuniones� so-
ciales� fueran� situaciones� relacionadas�
al� tabaquismo.� Tos,� catarro� y� ronquido�
fueron� frecuentes� entre� los� fumadores� y�
falta�de�aire,�entre�los�non�fumadores.�La�
mayor� proporción� de� fumadores� ocurrió�
entre� los� individuos� con� nivel� educacio-
nal� fundamental,� entre� los� trabajadores�

técnico-administrativos�y�en� la�Administración�General.�Entre�
los�estudiantes�tuvo�la�tendencia�de�aumentar�la�proporción�de�
fumadores� a� lo� largo� de� los� cursos� del� grado� en� Medicina� y�
Zootecnia.�Así,�programas�de�prevención�al�tabaquismo�deben�
volverse�a�jóvenes�e�individuos�con�menor�nivel�educacional.�

�Tabaquismo,�Sintomas�respiratórios,�Universidad.�

tabaco é uma planta originária do continente americano e 
sua utilização remonta há séculos. Os maias, nos anos 700 - 

100 a.C, atribuíam ao tabaco poderes mágicos e usavam-no em 
. Em termos gerais, o tabagismo ocorre 

predominantemente em indivíduos do sexo masculino, negros, 
de baixo nível sócio-cultural, com início característico na ado-
lescência e forte associação ao uso de bebidas alcoólicas2,3. O 
Brasil é o quarto produtor e o maior exportador de tabaco do 
mundo, com prevalência total de 38 a 42% de fumantes, sendo 
a maioria homens (39,9% entre homens e 25,4% entre mulhe-
res) e adultos jovens, com custo aproximado do maço de cigar-
ros de US$ 0,70. Estudo de prevalência total aponta 10,3% de 
fumantes entre estudantes de uma cidade de médio porte no 

 e outra investigação na Unifesp/SP mostra 
. Tendo em vista o 

exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar a ocorrência 
do hábito de fumar entre o corpo discente, docente e técnico-

O estudo foi realizado no Campus Botucatu da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) que é com-
posto pela Administração Geral (AG) e pelas Unidades Univer-
sitárias: Instituto de Biociências (IB), Faculdade de Medicina 
(FM), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMV) e 
Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA). A comunidade uni-

versitária é constituída por segmentos designados de corpo dis-
cente, corpo docente e corpo técnico-administrativo.

A presente pesquisa constituiu-se de estudo transversal, no 
período de fevereiro de 1998 a novembro de 2000, abrangen-
do a população do Campus composta por aproximadamente 
5397 indivíduos.

O instrumento utilizado foi o questionário da American Tho-
racic Society - Division of Lung Disease6, adaptado à população 
em questão, com características de auto-aplicabilidade e volun-
tariedade. Cada questionário constou de informações sobre a 
pesquisa e identificação dos responsáveis. A parte inicial referia-
se à identificação do indivíduo e, posteriormente, subdividia-se 
em três seções distintas: um para fumantes, outro direcionado a 
ex-fumantes e outro voltado a não-fumantes. Os fumantes e ex-
fumantes foram definidos como tendo consumido mais de 5 ma-
ços (100 cigarros) ao longo da vida. Os não-fumantes eram indi-
víduos que nunca haviam fumado. Para fumantes e ex-fumantes, 
as informações foram relativas ao hábito tabágico e aos sintomas 
respiratórios e para não-fumantes, sobre os sintomas respirató-
rios. O projeto foi encaminhado à Comissão de Ética Médica da 
FMB, recebendo parecer favorável. A análise estatística deu-se 
por meio de testes de associação entre tabagismo e variáveis de 
interesse, realizado através do Teste de Goodman7,8. 

RESULTADOS
Do total de indivíduos, 3090 responderam o questionário, cor-
respondendo a 57,25% da população do Campus, sendo 32,6% 
(1008) discentes, 9,8% (302) docentes, 54,1% (1673) servidores 
técnico-admistrativos e 3,5% (107) classificados como outros. A 
faixa etária variou de 17 a 69 anos, com média de 32,9 anos. 
O sexo no que se refere ao retorno de questionários houve pre-
domínio do feminino sobre o masculino, respectivamente em 
56,1% (1734) e 43,2% (1334), e 0,7% sem esta informação. 
Quanto ao grau de escolaridade, 8,8% (271) apresentavam nível 
fundamental, 21,6% (669) nível médio, 68,2% (2107) nível su-
perior e 1,4% (43), sem informação.

Em relação ao hábito de fumar: 21,4% 
(660) eram fumantes, 15,9% (490) ex-fu-
mantes, 62,7% (1938) não-fumantes e 
0,1% (2) sem informação.

Considerando-se os fumantes, a média 
de tempo do tabagismo foi de 17,2 anos 
(±10). Entre os ex-fumantes, a média de 
tempo de tabagismo foi de 12 anos(±8,9) e 
a média de tempo de abandono foi de 8,8 
anos (±7,8).  

No tocante a variável sexo não houve 
diferença entre os fumantes; entre os ex-
fumantes, houve um predomínio do sexo 
masculino e entre os não-fumantes, o pre-
domínio foi do sexo feminino. Em ambos 
os sexos, a maior proporção foi de não-fu-
mantes, seguida de fumantes e, por último, 
de ex-fumantes.

A predominância de fumantes e ex-fumantes foi na faixa 
etária de 11 a 20 anos.

Quando questionados sobre situações ligadas ao tabagismo, 
houve uma tendência a relacionar o estresse como a situação 
mais propícia ao hábito de fumar, entre os fumantes; já entre os 
ex-fumantes as reuniões sociais. 

Com relação aos sintomas respiratórios considerados no estudo, 
encontramos 38,8% para tosse, 39,3% para catarro e 24,7% para 
chiado em fumantes e 12,8% para falta de ar em não fumantes.

Quanto ao grau de escolaridade, as maiores proporções de 
fumantes se deu entre os indivíduos que têm nível fundamental 
e médio incompleto e as menores, entre aqueles com grau su-
perior; situação inversa ocorreu entre os não-fumantes. 

O maior número de fumantes estava entre os servidores; de ex-
fumantes, entre os docentes; os não fumantes entre os discentes.

Os Cursos de Graduação em Agronomia, Enfermagem e Me-
dicina Veterinária não apresentaram diferença na proporção de 
fumantes, ex-fumantes e não fumantes no decorrer dos anos de 
formação. Em contrapartida, os resultados relativos à Medicina 
e à Zootecnia mostraram tendência no aumento de fumantes 
ao longo da graduação.

DISCUSSO
Os resultados obtidos permitiram conhecer aspectos relaciona-
dos ao tabagismo no referido complexo universitário. A classifi-
cação dos indivíduos de acordo com o hábito de fumar revelou 
que 21,4% eram fumantes, 15,9% ex-fumantes e 62,7%, não 
fumantes, valores condizentes com achados da literatura para 
a população específica, porém, inferiores aos obtidos em diver-
sos outros estudos para a população brasileira. Segundo dados 
da WHO, de 19972, a prevalência de fumantes no Brasil, em 
1989, era da ordem de 32,6%, com muitas cidades apresen-
tando taxas mais altas variando entre 38 a 42%, principalmente 
entre homens e adultos jovens. Entretanto, Ribeiro et al.5 de-
tectaram cifra inferior em torno de 15,5% de tabagistas na Uni-

fesp/São Paulo. Estudos nacionais desen-
volvidos com população de trabalhadores, 
também apresentaram valores variados de 
aproximadamente 25 a 30%9,10. Com rela-
ção aos ex-fumantes, as prevalências tam-
bém são variadas. Lemos-Santos et al.10

encontraram 17,9% para ex-fumantes en-
tre funcionários do Hospital Universitário 
do Mato Grosso. Estudos em outros países 
detectaram taxas aproximadas de 3 a 5%, 
chegando mesmo a 21% de ex-fumantes 
entre adolescentes11-13. Entre trabalha-
dores europeus, autores observaram pre-
valências superiores de ex-fumantes, em 
torno de 27 a 34%14,15. Estudo Mexicano 
observou que os valores de ex-fumantes 
tendem a aumentar conforme o indivíduo 
avança na faixa etária devido às práticas 
de abandono16.

AS�MAIORES�PROPORÇÕES�DE�
FUMANTES�SE�DEU�ENTRE�OS�
INDIVÍDUOS�QUE�TÊM�NÍVEL�

FUNDAMENTAL�E�MÉDIO�
INCOMPLETO�E�AS�MENORES,�ENTRE�

AQUELES�COM�GRAU�SUPERIOR.�
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CONCLUSO
Os resultados deste estudo permitiram concluir que a ocorrência 
de tabagismo na população estudada apresentou-se inferior aos 
resultados encontrados na literatura e estimados por relatórios ela-
borados por Organizações de Saúde e Instituições Governamen-
tais. Confirmou-se a tendência mundial de aumento da prevalên-
cia do hábito de fumar entre o sexo feminino na medida em que 
a proporção de fumantes comportou-se igualmente em ambos os 
sexos. A adolescência caracterizou-se como faixa etária predomi-
nante de iniciação ao hábito de fumar. Os estados de estresse e 
as reuniões sociais apresentaram-se como eventos desencadean-
tes do hábito de fumar. Os fumantes apresentaram maiores valores 
para sintomas respiratórios, resultado esperado em virtude da con-
dição tabágica. O número de fumantes teve relação inversamente 
proporcional ao grau de escolaridade dos indivíduos. Sendo assim, 

Considerando a variável sexo nesta investigação, a análise esta-
tística mostrou que não houve diferença de resultados entre os fu-
mantes. No entanto, em São Paulo, detectou-se aumento de 20 para 
36% de mulheres tabagistas de 1971 a 19882. Apesar da diminui-
ção da prevalência ser tendência mundial, esta queda apresenta-se 
menos acentuada entre as mulheres, resultando em cifras aproxi-
madamente iguais, em ambos os sexos. Outros estudos realizados 
na última década mostraram tendência semelhante a esta pesqui-
sa. Um estudo analisando a população universitária da Unifesp/SP 
em 1996, também não encontrou diferença em relação a variável 
sexo5. Uma pesquisa de escolares de Sevilha detectou porcenta-
gens de fumantes muito próximas entre homens (19,8%) e mulheres 
(18,3%)17. Em estudo realizado com trabalhadores de uma empresa 
bancária carioca, também não encontraram diferenças significativas 
entre os sexos (31,1% para sexo masculino e 27,8% para o femini-
no)9. Embora a WHO reconheça a tendência 
mundial de diminuição da prevalência total e 
aumento das cifras entre as mulheres, dados 
da literatura nacional e internacional ainda 
mostram valores superiores para o sexo mas-
culino. O Ministério da Saúde em 1993, num 
levantamento em doze capitais brasileiras en-
controu prevalência de 45% para homens e 
33% para mulheres18. No relatório geral da 
WHO de 19972, as cifras mundiais chegaram 
a 47% e 12%, respectivamente para o sexo 
masculino e feminino e para o Brasil o mes-
mo relatório aponta porcentagens de 39,6% e 
25,4% respectivamente. Em relação aos ex-fu-
mantes em ambos os sexos, os dados aqui le-
vantados são similares a dados da literatura na 
medida em que encontramos a maior propor-
ção entre homens (18,3%), quando compara-
da às mulheres (14,1%). Em estudo mexicano, 
de 1997 também se encontrou porcentagem 
superior de ex-fumantes entre homens, che-
gando aproximadamente dois homens para cada mulher16.

A análise das faixas etárias de iniciação ao hábito mostrou 
que, entre os fumantes, a maioria começou a fumar após 21 anos 
de idade, ao passo que, entre os ex-fumantes, iniciou-se de 11 a 
15 anos. Os resultados nacionais e internacionais relacionam-se 
a faixa dos 16 a 18 anos9,10,12,13,15,16. É reconhecidamente aceito 
na literatura que, de maneira geral, a iniciação ao hábito de fumar 
ocorre caracteristicamente na adolescência, com média mundial 
de 15 anos, tornando o tabagismo mais prevalente em indiví duos 
jovens2. Entretanto, existem citações de iniciação ao tabagismo 
em faixas etárias ainda mais precoces. Em estudo desenvolvido na 
Espanha, detectou-se indivíduos que iniciaram o hábito na faixa 
dos 11 anos de idade19. Outro estudo também espanhol verificou 
como média 11,5 (± 5) anos, entre escolares masculinos, resultan-
do em idade de iniciação da ordem de até 6 anos17.

Em relação às situações desencadeantes do hábito de fumar, 
o estresse apresentou-se mais prevalente entre fumantes, e reu-
niões sociais, entre os ex-fumantes. Situações de prazer foram as 

primeiras relatadas no estudo espanhol, seguidas de relaxamen-
to, hábito e pressão social19. Uma investigação com alunos de 
graduação em enfermagem sobre o consumo de cigarros mos-
trou que a ingestão de álcool, ansiedade e estresse foram os fato-
res desencadeantes para o tabagismo20.

Os sintomas respiratórios apresentaram-se mais prevalentes entre 
fumantes e não fumantes e menos prevalentes entre os ex-fumantes. 
Tosse (38,8%), catarro (39,3%) e chiado (24,7%) foram mais fre-
qüentes entre os fumantes e a falta de ar (12,8%) entre os não fu-
mantes. A ocorrência dos referidos sintomas entre os não fumantes 
foi de 13% para tosse, 12,4% para catarro e 8,8% para chiado. A li-
teratura nacional conta com citações que descrevem freqüências de 
sintomas semelhantes. Entretanto, estudos internacionais detectaram 
cifras inferiores para tosse e catarro, em torno de 8 a 14%11,21. 

Outro aspecto importante relacionado ao hábito de fumar diz 
respeito ao grau de escolaridade. Os resul-
tados coincidem com a literatura em geral, 
na medida em que os fumantes estavam em 
maior número em indivíduos com nível fun-
damental e médio incompleto e menor pro-
porção naqueles com grau de instrução supe-
rior; o grupo de não fumantes comportou-se 
inversamente ao de fumantes. O relatório 
geral da WHO2 em análise da população 
brasileira mostrou 40,7% de fumantes entre 
indivíduos com nível fundamental e 37% na-
queles com nível superior.

Com relação aos discentes, compararam-
se as Unidades Universitárias e os Cursos de 
Graduação a que pertenciam, os resultados 
mostraram que a proporção de fumantes, 
ex-fumantes e não fumantes não foi diferente 
entre as diversas unidades e cursos. Em pes-
quisa com acadêmicos detectou-se maior 
prevalência de fumantes no Curso de Enfer-
magem, quando comparado a outros como: 

Odontologia, Medicina, Farmácia e Biomedicina5.
A análise realizada ao longo da graduação, não evidenciou di-

ferenças nas proporções de fumantes, ex-fumantes e não fumantes 
entre os discentes de variadas séries dos Cursos de Agronomia, En-
fermagem e Medicina Veterinária. Contudo, entre os discentes dos 
Cursos de Medicina e de Zootecnia ocorreu tendência de aumen-
to de fumantes da primeira para a segunda metade da graduação. 
No estudo da Unifesp, não se verificou diferenças na prevalência 
de fumantes nos diferentes anos dos cursos de graduação envolvi-
dos (Enfermagem, Medicina, Fonoaudiologia e Biomedicina)5.

As menores taxas de tabagismo foram encontradas entre os 
discentes (11,7%), com idade de iniciação ao hábito variando, 
em média, dos 11 aos 21 anos. As categorias com menor grau de 
instrução apresentaram resultados superiores de prevalência tabá-
gica (28,5%) e cifras proporcionalmente menores de ex-fumantes 
(18,1%). Deste modo, a realidade apresentada reforça o conceito 
de que as campanhas de prevenção devam ser direcionadas à po-
pulação jovem e aos indivíduos com baixa escolaridade.
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CONCLUSO
Os resultados deste estudo permitiram concluir que a ocorrência 
de tabagismo na população estudada apresentou-se inferior aos 
resultados encontrados na literatura e estimados por relatórios ela-
borados por Organizações de Saúde e Instituições Governamen-
tais. Confirmou-se a tendência mundial de aumento da prevalên-
cia do hábito de fumar entre o sexo feminino na medida em que 
a proporção de fumantes comportou-se igualmente em ambos os 
sexos. A adolescência caracterizou-se como faixa etária predomi-
nante de iniciação ao hábito de fumar. Os estados de estresse e 
as reuniões sociais apresentaram-se como eventos desencadean-
tes do hábito de fumar. Os fumantes apresentaram maiores valores 
para sintomas respiratórios, resultado esperado em virtude da con-
dição tabágica. O número de fumantes teve relação inversamente 
proporcional ao grau de escolaridade dos indivíduos. Sendo assim, 

o estudo detectou altas taxas de fumantes entre os servidores téc-
nico-administrativos, que possuem basicamente nível fundamental 
de instrução. Estes resultados podem reforçar a hipótese de que o 
aumento do grau de escolaridade possibilita melhoria no acesso 
e na compreensão das informações sobre a saúde, influenciando 
nas tomadas de decisão, no caso de parar de fumar.

A referida investigação mostra a necessidade de programas 
de prevenção contra o uso de tabaco, em especial entre ado-
lescentes, mesmo numa fase anterior à universidade, e entre 
indivíduos com baixo grau de escolaridade. Desta forma, cabe 
à universidade ações integradas de ensino, pesquisa e exten-
são, com ênfase às ações de educação em saúde. Trabalhos de 
assessoria, junto à direção de escolas de ensino fundamental 
e médio, para realização de campanhas preventivas devem ser 
incentivados e implementados no combate ao tabagismo.
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