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Estudos sobre tabagismo

Com o objetivo de caracterizar o perfil do consumo de cigarro de nicotina e o grau de dependência nos graduandos, 
detectar situações em que os usuários de cigarro de nicotina aumentam o consumo, este é um estudo descritivo 

e exploratório, com abordagem quantitativa realizado em uma universidade privada. A amostra foi constituída por 33 
graduandos de enfermagem com o tempo de consumo de cigarros médio de 7,82 anos com um desvio padrão de 6,59 
anos e amplitude variando de 4 meses a 30 anos de uso. O número de cigarros fumados por dia em 19 (57,57%) dos 
graduandos foi menor que 10. O grau de dependência nesta população segundo teste de Fagerström foi muito baixo e 
baixo para 26 (78,78%) ficando claro, a pequena dependência física desta população, não sendo indicada, reposição 
de nicotina e sim a terapia cognitiva comportamental e os principais fatores citados e relacionados ao aumento do con-
sumo: após ingestão de bebidas alcoólicas, ansiedade, situações estressantes, tristeza e após refeições.
Descritores: Nicotina, Estudantes de Enfermagem, Hábito de Fumar

With the aim of characterizing the profile of the consumption of nicotine cigarette and students dependence degree, to 
detect situations in which the users of nicotine cigarette increase the consumption. This is an exploratory descriptive 

study, with quantitative approach. The study was accomplished in a private university and the sample was constituted by 
33 nursing students with the average time of cigarettes consumption of 7,82 years with a 6,59 years standard deviation 
and width varying from 4 months to 30 years of use. The number of cigarettes smoked a day in 19 (57,57%) by students 
was smaller than 10. The dependence degree in this population according to test of Fagerström was very low and low 
for 26 (78,78%) being clear the little physical dependence of this population, not being indicated therefore the nicotine 
replacement but the cognitive behavioral therapy and the principal mentioned factors and related to the increase of the 
consumption: after the ingestion of alcoholic drinks, anxiety, stressful situations, sadness and after meals.  
Descriptors: Nicotine, Students of Nursing, Smoking Habit 

Este es un estudio con el objetivo de caracterizar el perfil del consumo de cigarro de nicotina y el grado de dependen-
cia de los estudiantes y descubrir situaciones en que los usuarios aumentaron el consumo de cigarro de nicotina. Es 

un estudio descriptivo y exploratorio, con acercamiento cuantitativo. Esta investigación fue cumplida en una universidad 
privada y la muestra constituida por 33 estudiantes de enfermería con el tiempo de consumo medio de los cigarros de 
7,82 años, con una desviación de 6,52 años y una amplitud de 4 meses a 30 años, con relación al numero de cigarros 
19 (57,57%) de los estudiantes fumaban menos que 10. El grado de dependencia en esta población según test de Fag-
erström era muy baja y baja en 26 (78,78%) estando claro la pequeña dependencia de esta población, no indicándose el 
reemplazo de nicotina, siendo conveniente la terapia comportamental cognoscitiva y los factores relacionados al aumento 
del consumo: ingestión de bebidas alcohólicas, ansiedad, situaciones de stress, la tristeza y después de las comidas. 
Descriptores: Nicotina, Estudiantes de Enfermería, Hábito de Fumar 
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ção do docente responsável pela sala, sendo recolhido 
100% após preenchimento pelos alunos. 

Análise e tratamento dos dados
Os dados foram inseridos em planilha eletrônica utilizan-
do o programa Excel 2000 e a caracterização da amos-
tra foi realizada através do uso da estatística descritiva. 
As questões abertas foram analisadas e categorizadas por 
pessoa com apresentação da freqüência relativa.

Procedimentos Éticos
Foi solicitada a aprovação ao Comitê de Ética e Pes-
quisa da Universidade Anhembi Morumbi e os dados 
foram coletados após parecer favorável desta comissão 
e antes da coleta de dados os pesquisados recebiam ex-
plicação dos objetivos e finalidades do estudo e assina-
vam termo de consentimento livre e esclarecido.

Resultados  
A amostra ficou constituída por: 05 (15,15%) alunos do 
2º semestre matutino, 05 (15,15%) alunos do 2º semestre 
noturno, 09 (27,28%) alunos do 4º semestre matutino, 02 
(6,06%) alunos do 4º semestre noturno, 06 (18,18%) alu-
nos do 6º semestre matutino, 06 (18,18%) alunos do 8o 
semestre matutino.

A idade média da amostra foi de 23,6 anos com 
desvio padrão de 4,61 anos e amplitude variando de 
17 a 42 anos de idade. Quanto ao sexo 29 (87,88%) 
graduandos eram do sexo feminino e 4 (12,12%) do 
sexo masculino.

Quanto à atividade 22 (66,67%) apenas estudavam 
e 11 (33,33%) estudavam e trabalhavam.

Em relação ao tempo de uso de cigarro de nicotina a 
média ficou de 7,82 anos com um desvio padrão de 6,59 
anos e amplitude variando de 4 meses a 30 anos de uso.

Observamos, segundo a tabela 1, que a maioria dos 

Tabela 1. 
Graduandos de enfermagem segundo grau de de-
pendência/Teste de Fagerström. São Paulo, 2003.

Grau de dependência 

Muito baixo
Baixo        
Médio
Elevado
Muito elevado
Total

popular e o menos dispendioso16. No Brasil estão dis-
poníveis nas formas de adesivo e goma de mascar e 
quando associadas à Terapia Cognitiva Comportamen-
tal sua efetividade aumenta16,17,18.

A terapia cognitiva comportamental consiste na 
aplicação de teorias da aprendizagem a um problema 
de vida com o objetivo de ajudar o individuo a supe-
rar a dificuldade. Esta vê a pessoa como individuo úni-
co que tem um problema e os tratamentos incluem 
técnicas para aumentar a atividade e o prazer, melho-
rar as habilidades sociais e reduzir o comportamento 
indesejado. Para isto, avalia-se ações, pensamentos e 
sentimentos do paciente em situações particulares e 
inclui coleta de informações para a identificação do 
problema e as variáveis ambientais que são influencia-
dos no comportamento17,19.

Assim, surge a duvida de quais as situações que 
levam o consumo do tabaco. Pretende-se, com este 
estudo, conhecer quais são as situações que desenca-
deiam o ato de fumar e relacionar a sua causa, dando 

subsídios para os profissionais atua-
rem nas situações as quais se verifica 
o consumo. Com este conhecimento, 
poderemos atuar em conceitos rela-
cionados com o vício e na substitui-
ção do hábito de fumar, tendo como 
objetivos: caracterizar o perfil do con-
sumo de cigarro de nicotina e o grau 
de dependência nos graduandos e de-
tectar situações em que os usuários 

de cigarro de nicotina aumentam o consumo.

Metodologia
Tipo
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com 
abordagem quantitativa, realizado em uma Universida-
de privada do município de São Paulo com a popu-
lação de graduandos regularmente matriculados no 
Curso de Enfermagem, que atendiam aos critérios de 
fazer uso de tabaco, estarem presentes no dia da cole-
ta de dados e concordarem em participar do estudo.

Procedimentos para coleta de dados
Foi elaborado, pelos autores, um instrumento de cole-
ta de dados (Anexo 1) que continha 11 questões para 
caracterizar a população, identificar situações em que 
ocorre o aumento de consumo, tentativas de abando-
no do fumo e o “Questionário de Tolerância de Fagers-
tröm” para avaliar o grau de dependência (Anexo 2)16,17.

Foram entregues 33 instrumentos, após autoriza-

“O USO DE CIGARROS É 
A MAIS DEVASTADORA 

CAUSA EVITÁVEL 
DE DOENÇAS E 

MORTES PREMATURAS 
DA HISTÓRIA”.

Introdução 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), “o uso de cigar-
ros é a mais devastadora causa evitável de doenças e 

mortes prematuras da história”. No Brasil oitenta mil pes-
soas morrem precocemente a cada ano, acometidas de 
doenças causadas por este hábito1,2. Apesar do conheci-
mento sobre os malefícios do cigarro ainda temos gran-
de número de fumantes, em média 32,9% dos adultos3,4,5.

Dentre os componentes do cigarro temos a nicotina 
que é considerada pela Organização Mundial da Saúde 
como droga psicoativa e causadora de dependência. Esta 
droga age imediatamente sobre o Sistema Nervoso Cen-
tral (SNC) e daí sendo reconhecida por receptores espe-
cíficos, liberando hormônios psicoativos e neuropépti-
des, diminuindo a prostaglandina e prostaciclina (PG12), 
bem como produzindo tromboxane A2. Assim, provoca 
agregação plaquetária, vasoconstricção, aumento da 
pressão arterial e freqüência cardíaca, desenvolvimento 
de aterosclerose, angina e infarto do miocárdio6,7.

O monóxido de carbono que tem 250 vezes maior 
afinidade com a hemoglobina que o 
oxigênio, ocasiona menor aporte de 
oxigênio aos tecidos com redução da 
capacidade cerebral e muscular8,9.

O alcatrão é um composto cance-
rígeno e também agride o aparelho 
respiratório que é afetado pela depo-
sição de 80 a 90% das partículas do 
tabaco, causando bronquite crônica, 
enfisema e câncer de pulmão8,10,11.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o 
fumo é responsável por 90% dos casos de câncer de 
pulmão, 30% das mortes ocasionadas por outros tipos 
de câncer, 85% das mortes causadas por bronquite e 
enfisema, 45% das mortes por infarto agudo do mio-
cárdio na faixa etária abaixo de 65 anos e 25% dos ca-
sos de doenças vasculares2,4,12,13.. 

Com relação às complicações na gravidez, afeta 
feto e recém nascido, pois a nicotina atravessa rapi-
damente a placenta, sendo encontrada na veia umbi-
lical e líquido amniótico, alterando o fluxo placentá-
rio, além de causar risco de abortamento espontâneo, 
dentre outros14,15.

No tratamento do nicótico dependente é usado 
repositor de nicotina para aliviar os sintomas da sín-
drome de abstinência quando o grau de dependência 
segundo Fagerström for médio, alto ou muito alto ou 
para pacientes que consomem mais de dez cigarros 
por dia. É considerado um método seguro no trata-
mento da dependência de nicotina, sendo o mais 
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graduandos possui um grau de dependência segundo 
Fagerström Muito Baixo, seguido de Baixo. A depen-
dência da nicotina esta na Classificação Internacional 
de Doenças da Organização Mundial de Saúde – CID/
10ª revisão13. 

Assim, podemos inferir que a maioria desta popula-
ção “abusa” dessa substância.  Repositor de nicotina é 
indicado para prevenção da síndrome de abstinência 
em pessoas que irão parar de fumar a partir do grau 
de dependência médio, no nosso caso poderia ser in-
dicado para 21,22% dos graduandos. Portanto, o trata-
mento indicado para a maioria dessa população seria 
à terapia cognitivo comportamental.

ção do docente responsável pela sala, sendo recolhido 
100% após preenchimento pelos alunos. 

Análise e tratamento dos dados
Os dados foram inseridos em planilha eletrônica utilizan-
do o programa Excel 2000 e a caracterização da amos-
tra foi realizada através do uso da estatística descritiva. 
As questões abertas foram analisadas e categorizadas por 
pessoa com apresentação da freqüência relativa.

Procedimentos Éticos
Foi solicitada a aprovação ao Comitê de Ética e Pes-
quisa da Universidade Anhembi Morumbi e os dados 
foram coletados após parecer favorável desta comissão 
e antes da coleta de dados os pesquisados recebiam ex-
plicação dos objetivos e finalidades do estudo e assina-
vam termo de consentimento livre e esclarecido.

Resultados  
A amostra ficou constituída por: 05 (15,15%) alunos do 
2º semestre matutino, 05 (15,15%) alunos do 2º semestre 
noturno, 09 (27,28%) alunos do 4º semestre matutino, 02 
(6,06%) alunos do 4º semestre noturno, 06 (18,18%) alu-
nos do 6º semestre matutino, 06 (18,18%) alunos do 8o 
semestre matutino.

A idade média da amostra foi de 23,6 anos com 
desvio padrão de 4,61 anos e amplitude variando de 
17 a 42 anos de idade. Quanto ao sexo 29 (87,88%) 
graduandos eram do sexo feminino e 4 (12,12%) do 
sexo masculino.

Quanto à atividade 22 (66,67%) apenas estudavam 
e 11 (33,33%) estudavam e trabalhavam.

Em relação ao tempo de uso de cigarro de nicotina a 
média ficou de 7,82 anos com um desvio padrão de 6,59 
anos e amplitude variando de 4 meses a 30 anos de uso.

Observamos, segundo a tabela 1, que a maioria dos 

Tabela 1. 
Graduandos de enfermagem segundo grau de de-
pendência/Teste de Fagerström. São Paulo, 2003.

Grau de dependência 

Muito baixo
Baixo        
Médio
Elevado
Muito elevado
Total

N

18
8
2
4
1
33

%

54,54
24,24
6,07
12,12
3,03
100,00

Com relação ao número de cigarros consumidos 
ao dia, a maioria 19 (57,58%) dos graduandos tem um 
baixo consumo, menos de 10 cigarros. Observamos 
nesta população que apenas dois (6,06%) dos gradu-
andos fumam mais de um maço de cigarros por dia. 
O numero de cigarros fumados por dia é um dado im-
portante na avaliação do grau de dependência, sendo 
que nesta população é baixo.

Segundo Achutti2, o Serviço Nacional de Saúde dos 
Estados Unidos mostrou que entre 70% dos adolescen-
tes que começam a fumar, 25% passam rapidamente a 
fazê-lo todo o dia. O uso das demais drogas nesta popu-
lação declina com a idade, mas isto não acontece com 
o tabaco20. De maneira geral, as pessoas que experimen-
tam drogas o fazem por curiosidade e as utilizam ape-
nas uma vez ou outra (uso experimental), após algum 
tempo passam a usá-las de vez em quando, de maneira 
esporádica (uso ocasional), sem maiores conseqüências 
na maioria dos casos. Apenas um grupo menor passa a 
usar as drogas de forma intensa, em geral quase todos 
os dias, com conseqüências danosas (dependência)20.

Stewien20 desenvolveu uma pesquisa que teve como 
objetivo levantar conhecimentos, práticas e atitudes 

Tabela 2. 
Graduandos de enfermagem conforme número de 
cigarros consumidos por dia. São Paulo, 2003.

Número de cigarros 

  0 –I 10
10 –I 20
20 –I 30
30 e +
Total

N

19
12
2
0
33

%

57,58
36,36
6,06
0
100,00

popular e o menos dispendioso16. No Brasil estão dis-
poníveis nas formas de adesivo e goma de mascar e 
quando associadas à Terapia Cognitiva Comportamen-
tal sua efetividade aumenta16,17,18.

A terapia cognitiva comportamental consiste na 
aplicação de teorias da aprendizagem a um problema 
de vida com o objetivo de ajudar o individuo a supe-
rar a dificuldade. Esta vê a pessoa como individuo úni-
co que tem um problema e os tratamentos incluem 
técnicas para aumentar a atividade e o prazer, melho-
rar as habilidades sociais e reduzir o comportamento 
indesejado. Para isto, avalia-se ações, pensamentos e 
sentimentos do paciente em situações particulares e 
inclui coleta de informações para a identificação do 
problema e as variáveis ambientais que são influencia-
dos no comportamento17,19.

Assim, surge a duvida de quais as situações que 
levam o consumo do tabaco. Pretende-se, com este 
estudo, conhecer quais são as situações que desenca-
deiam o ato de fumar e relacionar a sua causa, dando 

subsídios para os profissionais atua-
rem nas situações as quais se verifica 
o consumo. Com este conhecimento, 
poderemos atuar em conceitos rela-
cionados com o vício e na substitui-
ção do hábito de fumar, tendo como 
objetivos: caracterizar o perfil do con-
sumo de cigarro de nicotina e o grau 
de dependência nos graduandos e de-
tectar situações em que os usuários 

de cigarro de nicotina aumentam o consumo.

Metodologia
Tipo
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com 
abordagem quantitativa, realizado em uma Universida-
de privada do município de São Paulo com a popu-
lação de graduandos regularmente matriculados no 
Curso de Enfermagem, que atendiam aos critérios de 
fazer uso de tabaco, estarem presentes no dia da cole-
ta de dados e concordarem em participar do estudo.

Procedimentos para coleta de dados
Foi elaborado, pelos autores, um instrumento de cole-
ta de dados (Anexo 1) que continha 11 questões para 
caracterizar a população, identificar situações em que 
ocorre o aumento de consumo, tentativas de abando-
no do fumo e o “Questionário de Tolerância de Fagers-
tröm” para avaliar o grau de dependência (Anexo 2)16,17.

Foram entregues 33 instrumentos, após autoriza-
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ex-fumante de sucesso. É neste período que ele sen-
te com maior intensidade os sintomas da síndrome 
de abstinência sendo então, nesta fase, a maior ocor-
rência de insucesso. Após um ano sem fumar, pode-se 
considerar a pessoa um ex-fumante, porém continua 
um dependente químico da nicotina.

Dos 33 graduandos pesquisados, 17 disseram que a in-
gestão de bebidas alcoólicas aumenta o consumo de cigar-
ros. Segundo o MS1, a ingestão de bebidas alcoólicas facilita 
o fumar e é considerada uma das causas mais poderosas de 
recaída quando houver a vontade de largar o vício. Pesquisa 
realizada por Valença et al22  demonstrou uma forte correla-
ção entre tabagismo regular e alcoolismo.

Ansiedade, tristeza e situações estressantes foram 
citadas por 32 graduandos e o MS1 refere que estas si-
tuações desencadeiam o ato de fumar.

Em relação a emoções positivas como alegria, al-
guns fumantes, gostam de usar o cigarro para acentu-
ar o sentimento positivo2, neste caso, isto ocorria com 
sete graduandos.

Em relação ao telefone, por mais que a conversa 
esteja interessante, ocorre um tédio por parte do fu-
mante que considera fumar “algo a fazer” ou funciona 
como estimulante para o usuário entediado4, neste 
caso, o aumento do consumo, estava relacionado com 
seis graduandos.

O comportamento de usar uma droga é adquirido 
através de condicionamento, sendo reforçado pelas 
suas ações farmacológicas, o individuo dependente 
começa a associar humores e fatores ambientais es-
pecíficos aos efeitos esperados da droga e ao desejo 
compulsivo de usá-la novamente, também aprende 
que não fumar causa sensações desagradáveis passan-
do a considerar a irritabilidade de qualquer causa um 
estímulo ao ato de fumar2.6.

Avaliar momentos associados ao hábito é importan-
te para condução do tratamento através da terapia cog-
nitivo comportamental, tendo como estratégia abordar 
as conseqüências negativas de continuar fumando e 
as conseqüências positivas de parar de fumar, utilizar 
meios de evitar situações desencadeadoras do ato de 
fumar, distrair-se quando tem “fissuras”, adiar o ato de 
fumar e a eliminar objetos relacionados ao cigarro4.17.

Considerações Finais
A analise dos resultados obtidos permitiram as seguin-
tes conclusões: 
• 18 (54,54%) graduandos possuem um grau de de-
pendência segundo Fagerström muito baixo;
• 19 (57,58%) referiram fumar menos de 10 cigarros 
por dia;

em relação ao fumo e à saúde em alunos de uma escola 
de 1º grau na cidade de São Paulo. Nos seus achados 
verificou que 8,2% dos alunos da 5ª série fumavam e 
esse número era de 25,6% na 8ª série. Em geral, os alu-
nos começam a fumar cigarro por curiosidade, imitar 
os colegas e os pais e em busca de aceitação e reco-
nhecimento e os motivos que os mantém fumando são: 
prazer, se sentir adulto e que o cigarro acalma. A por-
centagem dos alunos que nunca fumaram cai de 78,5% 
na 5º série para 50,4% na 8º série.

No caminho para a dependência, fumar deixa de ser 
um prazer e se torna uma necessidade. A falta de cigar-
ros acarreta sensações desagradáveis como mal estar, 
nervosismo, irritabilidade e dificuldades no trabalho in-
telectual, estes são os sintomas de abstinência21.

A população deste estudo tem características diferen-
tes da população geral que consome mais de 10 cigarros 
por dia a fim de obter os efeitos desejados e a atenuação 
dos sintomas de abstinência12, provavelmente este achado 
ocorre por se tratar de uma população jovem, que iniciou o 
consumo há pouco tempo, e a tendência é que aumentem 
o consumo e se tornem mais dependentes, sendo impor-
tante a implementação de ações para combater esse hábito.

Em relação ao convívio com outros fumantes, é fre-
qüente em 31 (93,94%) e apenas 2 (6,06%) não estão 
freqüentemente perto de fumantes, o que pode indicar 
a influencia do convívio com outros fumantes no abu-
so da substância, sendo que o MS1 refere que outros fu-
mantes estimulam um individuo a fumar. Outras causas 
seriam a falta de destreza nas situações sociais, fatores 
inerentes ao individuo, como os genético-hereditários2. 

Em relação a terem pensado em parar de fumar por 
estar na área da saúde, 9 (27,27%) graduandos nunca 
pensaram, já a maioria 24 (72,73%) já pensaram em pa-
rar por ter visto os malefícios que o cigarro pode causar.

Na Brasil 25% dos médicos fumam mesmo com todo 
o conhecimento que têm, apesar de verem as pesso-
as adoecendo, muitos não conseguem largar o cigarro 
porque são nicotino-dependentes, entraram em conta-
to com a nicotina, em suas adolescências (como quase 
todos os fumantes), só depois se tornaram profissionais 
de saúde19, isto prova que a informação e o conheci-
mento cientifico não são armas suficientes para derro-
tar o vício, sendo necessário intervenção profissional15.

Em relação à possibilidade de pararem de fumar sem 
ajuda profissional, 25 (75,76%) graduandos referem que 
conseguiriam parar de fumar e 8 (24,24%) disseram 
que não o conseguiriam. Com a utilização prolongada 
da nicotina presente no cigarro ocorre à dependência, 
com conseqüente dificuldade de largar o vicio sozinho. 
A dependência química significa, portanto, a perda do 

controle sobre o uso de uma droga, em razão da neces-
sidade psicológica e/ou física da mesma22,23.

O processo da dependência envolve vários fatores: 
ambientais, biológicos e psicológicos. Fatores não farma-
cológicos são importantes para a determinação dos pro-
blemas relacionados ao uso de tabaco e sua prevalência 
e os farmacológicos são os que definem a dependência2.

Em relação ao numero de graduandos que já tenta-
ram largar o vicio, 19 (57,58%) graduandos já tiveram 
experiência neste sentido, porem retornaram ao hábi-
to, e 14 (42,42%) graduandos nunca tentaram deixar 
o cigarro. A dificuldade de lidar com os sintomas da 
abstinência faz com que as pessoas retornem ao vício 
que lhe dá prazer e provoca uma melhora no seu es-
tado momentâneo. A síndrome de abstinência é me-
diada pela noradrenalina, e inicia-se oito horas após o 
último cigarro, atingindo o auge no terceiro dia2,24.

Netto et al25, diz que o indivíduo ao tragar um 
cigarro produz um efeito estimulante rápido no 
sistema nervoso central, semelhante àquele descri-
to pelos usuários de cocaína/crack. Este efeito, em 
contraposição aos sintomas desagradáveis da falta 
da substância no cérebro, pode contribuir para a di-
ficuldade na manutenção da abstinência, pois entre 
os fumantes que já tentaram parar de usar o tabaco, 
cinco a sete tentativas são necessárias. Assim, nas pri-
meiras tentativas as pessoas desistem por não esta-
rem preparadas para lidar com a falta do cigarro e 
não procurarem ajuda profissional. Segundo Stuart et 
al19, as duas primeiras semanas após se parar de fu-
mar são fundamentais para que a pessoa torne-se um 

Quadro 1. 
Graduandos de enfermagem segundo as situa-
ções especificas em que ocorre um aumento no 
consumo de cigarros. São Paulo, 2003.

SITUAÇÕES 

Ingerir bebidas alcoólicas
Ansiedade        
Situações estressantes
Tristeza
Após as refeições
Alegria
Falar ao telefone
Ingerir Café
Estar trabalhando

N*

17
13
11
8
8
7
6
3
1

%

51,51
39,39
33,33
24,24
24,24
21,21
18,18
9,09
3,03

(*) Foi colocado o valor total e a freqüência relativa de cada resposta 
citada pelos graduandos, já que alguns deram mais de uma resposta.
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ex-fumante de sucesso. É neste período que ele sen-
te com maior intensidade os sintomas da síndrome 
de abstinência sendo então, nesta fase, a maior ocor-
rência de insucesso. Após um ano sem fumar, pode-se 
considerar a pessoa um ex-fumante, porém continua 
um dependente químico da nicotina.

Dos 33 graduandos pesquisados, 17 disseram que a in-
gestão de bebidas alcoólicas aumenta o consumo de cigar-
ros. Segundo o MS1, a ingestão de bebidas alcoólicas facilita 
o fumar e é considerada uma das causas mais poderosas de 
recaída quando houver a vontade de largar o vício. Pesquisa 
realizada por Valença et al22  demonstrou uma forte correla-
ção entre tabagismo regular e alcoolismo.

Ansiedade, tristeza e situações estressantes foram 
citadas por 32 graduandos e o MS1 refere que estas si-
tuações desencadeiam o ato de fumar.

Em relação a emoções positivas como alegria, al-
guns fumantes, gostam de usar o cigarro para acentu-
ar o sentimento positivo2, neste caso, isto ocorria com 
sete graduandos.

Em relação ao telefone, por mais que a conversa 
esteja interessante, ocorre um tédio por parte do fu-
mante que considera fumar “algo a fazer” ou funciona 
como estimulante para o usuário entediado4, neste 
caso, o aumento do consumo, estava relacionado com 
seis graduandos.

O comportamento de usar uma droga é adquirido 
através de condicionamento, sendo reforçado pelas 
suas ações farmacológicas, o individuo dependente 
começa a associar humores e fatores ambientais es-
pecíficos aos efeitos esperados da droga e ao desejo 
compulsivo de usá-la novamente, também aprende 
que não fumar causa sensações desagradáveis passan-
do a considerar a irritabilidade de qualquer causa um 
estímulo ao ato de fumar2.6.

Avaliar momentos associados ao hábito é importan-
te para condução do tratamento através da terapia cog-
nitivo comportamental, tendo como estratégia abordar 
as conseqüências negativas de continuar fumando e 
as conseqüências positivas de parar de fumar, utilizar 
meios de evitar situações desencadeadoras do ato de 
fumar, distrair-se quando tem “fissuras”, adiar o ato de 
fumar e a eliminar objetos relacionados ao cigarro4.17.

Considerações Finais
A analise dos resultados obtidos permitiram as seguin-
tes conclusões: 
• 18 (54,54%) graduandos possuem um grau de de-
pendência segundo Fagerström muito baixo;
• 19 (57,58%) referiram fumar menos de 10 cigarros 
por dia;

• 31 (93,94%) dizem que convivem com pessoas que 
utilizam o cigarro de nicotina;
• 24 (72,73%) já pensaram em parar de fumar por es-
tar na área da saúde;
• 25 (75,76%) referem que provavelmente parariam 
sem ajuda profissional;
• 19 (57,58%) graduandos dizem que já tiveram tenta-
tivas de abandono do vício; 
• As situações mais relacionadas ao aumento de con-
sumo foram: ingestão de bebidas alcoólicas em 17 
graduandos, ansiedade em 13 graduandos e situações 
estressantes em outros 11.

Trata-se de uma população com nível de dependência 
baixo, onde o hábito de fumar está mais relacionado aos 
fatores ambientais, sendo indicado para o tratamento a 
terapia cognitivo comportamental que vai atuar nas situ-
ações que desencadeiam o consumo. Por se tratar de uma 
população de estudantes da área da saúde com os conhe-
cimentos dos malefícios do cigarro fica claro que somente 
este conhecimento não é suficiente para o abandono do 
hábito.  A forma mais eficaz de evitar este problema é atu-
ar na prevenção com orientações voltadas para crianças e 
adolescentes, além de uma vigilância mais rigorosa na ven-
da de cigarros, proibição de fumar em bares ou outros sa-
lões fechados e proibição de propagandas sobre cigarros.

Os enfermeiros devem atuar como veículos de cons-
cientização e multiplicadores das ações de prevenção nos 
locais de trabalho. Como outros profissionais de saúde, 
eles têm a responsabilidade e o dever de falar, bem como 
aconselhar seus clientes a respeito dos malefícios decor-
rentes do uso de derivados do tabaco e encaminhar, se ne-
cessário, para tratamento em centros especializados. 
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Anexo 1

Idade:

Há quanto tempo fuma:

Ocupação: (  )estudante (  )estudante e trabalhador;

Sexo:    (1)Feminino  (2)Masculino;

Semestre:   (  )2º sem.  (  )4º sem.  (  )6º sem. (  )8º sem.

Você convive com fumantes?

(  ) NÃO  (  )SIM. Quem:(  ) Pai;  (  ) Mãe;  (  ) Irmão;  

(  ) Amigos;           (  ) Namorado(a);          (  ) Outros:        

Conhece os malefícios do cigarro?

(  ) NÃO                (  ) SIM

Já pensou em parar por estar na área da saúde?

(  ) NÃO                (  ) SIM

Você conseguiria parar de fumar sem ajuda profissional?

(  ) NÃO                (  ) SIM

Teve tentativas anteriores de abandono do cigarro?

(  ) NÃO                (  ) SIM

Existem situações especificas em que você aumenta o consumo?

(  )após as refeições (  )ingerir bebidas alcoólicas (  )ingerir café 

(  )falar ao telefone   (  )estar trabalhando              (  )alegria                

(  )tristeza                 (  )ansiedade    (  )situações estressantes       

(  )outras situações:

Anexo 2

Avaliação do grau de dependência à nicotina - teste de Fagerström.

Quantos cigarros você fuma?

(0) Menos de 10

(1)De 11 a 20

(2)De 21 a 30

(3) Mais de 31

Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro?

3)dentro de 5 minutos;

2)entre 6 e 30 minutos;

(1)entre 31 e 60 minutos;

(0)após 60 minutos;

Você acha difícil não fumar em lugares proibidos como igrejas, 

bibliotecas?                   

(0) NÃO                (1) SIM

Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação ?                         

 (1) o primeiro da manhã;       (0)- outros;

Você fuma mais freqüentemente pela manhã ?                           

 (0) NÃO                (1) SIM

Você fuma mesmo doente quando precisa ficar de cama a 

maior parte do tempo ?

(0) NÃO                (1) SIM

Grau de dependência: 

0 – 2 pontos = muito baixo/3 – 4 pontos  = baixo/ 5 pontos =  

médio/8 – 10 pontos = muito elevado
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