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RESUMO 

 

O tabagismo é um dos vilões em contribuir para que as pessoas adoeçam e como 
conseqüência afeta a qualidade de vida das pessoas e de quem convive. O ato de 
fumar tem aspectos físicos e psicológicos que dificultam o usuário em deixar o vicio. 
Por isso torna-se necessário a área de saúde pública do município atuar na 
promoção e na prevenção do anti-tabagismo. Uma das formas de tratamento para 
que o tabagista deixe de fumar é o grupo de abordagem ao fumante do Município de 
Caçador (SC) onde apresenta a soma do conhecimento de diversos profissionais da 
área da saúde para a sensibilização e acompanhamento das pessoas interessadas 
em deixar de fumar.  Este trabalho orienta os tabagistas sobre o quanto o cigarro 
atrapalha na qualidade de vida bem como dos familiares. Sendo que torna-se de 
suma importância estes reconhecerem os sintomas e como lidar com a abstinência 
no período em que esta ocorrendo a cessação. A troca de experiências com os 
demais do grupo fortalece e permite conhecer as alternativas para lidar com a 
abstinência e os sintomas. Conclui-se por meio dos questionários que o programa de 
controle ao tabagismo contribui para a mudança de hábitos dos participantes, sendo 
assim colaborando para que os tabagistas abandonem o vício e como conseqüência 
a diminuição das doenças ocasionados pelo tabaco e contribuindo para que os 
participantes tenham uma melhoria na Qualidade de vida. A perspectiva da pesquisa 
é realizar uma análise bibliográfica juntamente aos questionários realizados com ex-
tabagistas que participaram do Grupo de Apoio para saber o que mudou na sua 
Qualidade de Vida e como poderão influenciar os demais fumantes a procurarem 
pelo Grupo de Apoio. 

 
Palavras-Chaves: Tabagismo – Qualidade de Vida – Grupo de Abordagem ao 
fumante 
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ABSTRACT 

 

Smoking is one of the villains in contributing to people sick and consequently affects 
the quality of life and who lives. The act of smoking has physical and psychological 
aspects that hinder the user to leave the addiction. Therefore it is necessary to public 
health in the municipality work in the promotion and prevention of anti-smoking. One 
form of treatment for the smoker stop smoking is the boarding party to Caçador (SC) 
Municipality which displays the sum of knowledge of many health professionals to 
raise awareness and monitoring of people interested in help smoking. This work of 
guiding the smokers about how much smoking impairs quality of life and the family. 
Being that becomes very important to recognize these symptoms and how to deal 
with abstinence in the period during which the termination occurs. The exchange of 
experiences with the group's other strengthens and allows to know the alternatives 
for dealing with withdrawal and symptoms. It was concluded through the 
questionnaire that the driver smoking contributes to the changing habits of the 
participants, thus contributing to the smokers give up the habit and as a 
consequence the reduction of diseases caused by smoking and contributing to that 
participants have an improvement in quality of life. The perspective of the research is 
to conduct a literature review along to the questionnaire conducted with ex-smokers 
who participated in the Support Group to find out what has changed in their quality of 
life and how they could influence other smokers to seek the support group. 
 
Key -Words: Smoking - Quality of Life - Group Approach to Smoking 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Tabagismo é um problema de saúde mundial que contribui para as doenças 

e mortes prematuras. Com isso, os usuários ocasionam gastos para saúde pública e 

apresentam muitas variáveis que intervém na sua Qualidade de Vida e de seus 

familiares, colegas de trabalho, amigos e para sociedade. 

O tabagista muitas vezes sofre preconceitos da sociedade sendo julgado por 

não abandonar o vício. Sabe-se que o tabaco tem componentes orgânicos que 

interferem os usuários em abandonar o vício. Para contribuir com a redução e 

posteriormente o abandono do uso do tabaco tem os Programas de Controle ao 

Tabagismo desenvolvido pela rede de Atenção a Saúde do Município. 

Devido ao tabaco contribuir para o surgimento das doenças e para muitos 

usuários, um desconforto perante aos não tabagistas e como conseqüência sua 

qualidade de vida é prejudicada. 

Com todos esses malefícios, percebe-se que são poucos os que procuram 

tratamento coletivo para abandonar o vício de uma forma acompanhada, com 

suporte emocional e técnicas com embasamento científico. 

O desejo deparar de fumar não se trata de uma simples decisão brusca em 

transformar-se de  a um "não fumante". Para que um indivíduo realmente deixe do 

vício, ele percorre um caminho sutil, muitas vezes acompanhadas das recaídas. Ou 

seja, deixo de fumar por uns dias ou meses e dependendo do que ocorrer de 

estressante ou até mesmo comemorativo ou convívio com fumantes retorna a fumar. 

A partir do momento que o Tabagista inicia num grupo de Apoio, ele aprende 

como lidar com os aspectos da dependência, a compulsão, tolerância e a síndrome 

de abstinência visando que no momento em que sentir vontade de fumar consiga 

utilizar as técnicas aprendidas com os profissionais que atuam neste grupo de apoio 

para a redução de ansiedade e de sofrimento durante o período. 

Nada melhor do que os participantes destes Grupos em falar de melhoria da 

qualidade de vida durante o processo de redução e reeducação ao vício. 

Além do rompimento do ato de fumar tem-se variáveis que melhoram na 

qualidade de vida, sendo que esta pesquisa poderá contribuir para os tabagistas que 

ainda não aderiram ao programa. 

Este trabalho na área de Gestão em Saúde Pública tem como finalidade 

elencar e relatar as melhorias na qualidade de vida dos tabagistas que freqüentaram 
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os Grupos de abordagem e tratamento ao fumante. Acredita-se que partindo dos 

que participaram do Programa para deixar do vicio poderão contribuir para os 

usuários do Município na sensibilização e na busca pelo tratamento. 

O levantamento das variáveis que contribuem na melhoria da qualidade de 

vida dos Tabagistas que freqüentaram o Grupo é um dos objetivos deste trabalho, 

que por meio de sugestões destes poderão contribuir na elaboração de promoção e 

prevenção em relação ao uso do tabaco. Diante dessa perspectiva, o indivíduo que 

participa do Grupo e vivência as técnicas aplicadas pelos profissionais da área de 

enfermagem e psicologia para o possível abandono. 

Então como forma de valorizar a participação dos ex-tabagistas do programa 

de saúde do Município e buscar estimular que outros participem surge a seguinte 

pergunta de pesquisa:  

Quais as mudanças na Qualidade de Vida dos ex- tabagistas do Grupo de 

abordagem e tratamento ao fumante da cidade de Caçador (SC) e as possíveis 

contribuições que estes darão para promoção e prevenção do uso do tabaco? 

O objetivo desta pesquisa é analisar as mudanças na Qualidade de Vida de 

ex- tabagistas que participaram dos Grupos de abordagem e tratamento ao fumante. 

 Os ex-tabagistas que frequentaram os programas poderão influenciar outras 

pessoas tabagistas que ainda possuem a crença que é impossível deixar do vicio e 

contribuir com dicas para os agentes de saúde em campanhas de promoção e 

prevenção referente ao tabagismo. 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

• Pesquisar os motivos que levam a buscar o tratamento para deixar de 

fumar. 

• Identificar quais são os fatores psicológicos que mais interferem na 

qualidade de vida dos tabagistas. 

• Verificar quais foram as mudanças na sua qualidade de vida ocorridas 

neste período. 

• Sugerir campanhas para promoção e prevenção do uso do Tabaco 

advindas do grupo de Tabagistas visando a atração de um número maior 

de tabagistas para participarem dos Grupos. 

A responsabilidade não é somente da área da saúde em orientar e divulgar os 

grupos de apoio, mas também de todos os cidadãos que se preocupam com a 
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saúde e conseqüentemente a qualidade de Vida das pessoas que convivem. A 

responsabilidade e de cada um de nós.  

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Alto do Vale do Rio do Peixe - UNIARP com o 

número CAAE: 49909415.0.0000.5593. 
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2 TABAGISMO 

 

A América é o berço do tabaco. A população indígena que vivia nas 

Américas antes da chegada dos europeus mascava ou fumava tabaco em rituais 

religiosos. A folha era plantada em todo o continente e por meio do comércio e os 

colonizadores, em pouco tempo espalhou-se pela Europa. Cinquenta anos depois de 

sua chegada ao velho mundo, fumava-se cachimbo em todo o continente, o que era 

um símbolo de civilização. Nesta época o ato de fumar estava mais voltado para as 

crenças indígenas do que para o prazer. O tabaco, cujo nome científico é Nicotiana 

Tabacum, veio para o Brasil por meio dos índios Tupis guarani. Na época quando 

Cristóvão Colombo e os portugueses começaram a ter contato com estes indígenas, 

tiveram o conhecimento do Tabaco e levaram para a Espanha. (ROSEMBERG 

2015) 

A Rainha da Franca entre o período de (1519 a 1589) Catarina de Médice, 

recebeu do embaixador de Portugal Jean Nicot, um maço de folhas de tabaco para 

combater as dores de cabeça da mesma. Este utilizava o tabaco para fins 

medicinais. Devido a Jean Nicot, um dos componentes do cigarro que cria 

dependência chama-se Nicotina (Cigarro Med 2015). 

No Brasil um dos primeiros e notórios documentos é a “Carta de Salvador”, 

redigida em março de 1979. Relata os prejuízos econômicos e os malefícios à saúde 

provenientes do tabaco, retrata o tabagismo no Brasil, indica as medidas 

fundamentais de luta antitabagista. Logo a seguir, em julho de 1979, em São Paulo, 

por iniciativa da Sociedade Brasileira de Cancerologia, elaborou-se o Programa 

Nacional de Combate ao Fumo com medidas propostas como a solicitação ao 

Congresso Nacional da instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o 

tabaco e saúde; estimular o Governo a adotar medidas legislativas contra o 

tabagismo; estabelecer incentivos fiscais para a conversão das culturas de tabaco 

em outras de maior interesse comunitário; desencorajamento de investimentos de 

capital em indústrias de tabaco. Em Abril de 1980 realizou-se em Vitória a Primeira 

Conferência Brasileira de Combate ao Tabagismo com contribuições nacionais, na 

qual se debateram três temas: efeitos nocivos do fumo do cigarro nos fumantes 

involuntários e direito dos não fumantes; prevalência do tabagismo; história natural 

do fumante. (ROSEMBERG, 1981, p. 299). 
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No Brasil, o chamado sistema integrado de produção de fumo foi criado pela 

British American Tobacco (BAT) na época controladora acionária da Souza Cruz 

desde 1914 a 1918, na Região Sul. A BAT se torna, no fim da 2ª Guerra Mundial, a 

maior fabricante de cigarros do mundo, com seu crescimento principalmente na 

China. (BOEIRA & JOHNS 2007) 

Desde a antiguidade o tabagismo em vários países era proibido e poderia 

receber penalidades pelo ato de consumir. 

 
O antitabagismo é antigo. A primeira obra nesse sentido é de 1604, escrita 
pelo rei da Inglaterra, Jaime I (1556-1625). Vários países tentam proibir o 
consumo no início do século XVII. O papa Urbano VIII proíbe o uso de 
tabaco entre eclesiásticos em 1642 (NARDI, 1996). Mais tarde, na década 
de 1830, a Igreja Adventista (EUA) dá consistência a uma tradição cristã 
antitabagista e de combate ao alcoolismo. Mas a urbanização favorece a 
popularização do consumo. Paralelamente, emerge na década de 1860 a 
consciência crítica de médicos, que se somam aos religiosos na luta contra 
o “vício” (OMS, 1992). Formava-se assim a base de uma rede social 
antifumo(BOEIRA & JOHNS p. 03 2007). 

 

Em meados do século XIX, surgiu o cigarro, devido ao grande consumo de 

tabaco e foi inventada a máquina que fazia cigarros. Com isso, mais um estímulo 

para as pessoas fumarem, pois, esta invenção fez com que o produto tornasse mais 

barato para o consumo e mais cômodo para carregar. Nos Estados Unidos, houve 

verdadeira explosão do cigarro na década de 1880, quando se inventou uma 

máquina que produzia duzentas unidades por minuto (RUAS apud ROSEMBERG, 

2012). 

O perfil da indústria de tabaco na modernidade, no período do capitalismo 

dito “organizado”, inclui expansão legal e ilegal, apesar da (e inclusive devido à) 

repressão. As indústrias conseguem ganhar mercado absorvendo as críticas 

antitabagistas, como no caso do lançamento do cigarro com filtro (BOEIRA apud 

Santos 2006). 

Muitos estímulos surgiram reforçando o ato de fumar. Desde a associação e 

com o consumo de café servia de estímulo físico e intelectual. Os artistas de 

Hollywood demostravam charme, sedução e sinônimo de liberdade ao fumar. O 

cigarro foi considerado um símbolo de status, charme e poder. Com a 

industrialização do cigarro surgiram muitas publicidades dando ênfase no ato do 

consumo. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1992), acompanhando as 

conclusões de Miles (1982) e de Taylor (1984), conclui que o incremento das 
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operações diretas fora dos Estados Unidos ocorre provavelmente devido ao 

estancamento do mercado interno desse país, e que isso se deve ao 

reconhecimento público da relação entre tabaco e problemas de saúde. 

Somente a partir do século XX, algumas publicações relatavam que fumar 

fazia mal a saúde e poderia contribuir para o câncer. Mas como ainda não havia 

confirmações sobre estes fatos, as pessoas continuaram a fumar. 

Alguns médicos preocupados com a ampliação dos índices de doença 

começaram a elaborar pequenos panfletos orientando sobre a prevenção e o 

diagnóstico precoce. Este fato pode ser constatado na matéria de 1939, publicada 

no Jornal da Tarde do Rio de Janeiro INCA (2007), intitulada “O Fumo é uma das 

causas do Câncer que anualmente mata 20 mil pessoas no Brasil”, uma entrevista 

com o médico Mário Kroeff, fundador do Centro de Cancerologia em 1937, e que 

mais tarde se tornaria o Instituto Nacional do Câncer (INCA), já apontava que o 

tratamento dos cancerosos é problema árduo porque é preciso diferenciar os 

pacientes pelas estatísticas do Centro, observando-se que a pele é a localização 

mais frequente (RUAS, 2012). 

Os problemas referentes ao tabaco ocasionam a dependência física devido a 

nicotina e psicológica gerando um grau de dificuldade para os tabagistas deixarem 

do vicio e como conseqüência sendo este prejudicial a saúde merecendo uma 

atenção da saúde publica para promoção e prevenção do consumo. 

 

2.1 TABAGISMO E SAÚDE PÚBLICA 

 

O tabagismo é considerado desencadeante de 50 diferentes doenças 

incapacitantes e fatais. Sendo que 45% das mortes por infarto do miocárdio, 85% 

por doença pulmonar, 25% por cérebro vascular (derrames) e contribui no 

aparecimento de diabetes e hipertensão e 90% dos casos de câncer no pulmão 

ocorre em fumantes (INCA, 2007). 

Segundo as pesquisas do INCA (2007) no Brasil são 200 mil mortes anuais, e 

se a atual tendência de consumo se mantiver em 2020 serão 10 milhões de mortes 

por ano e 70% delas acontecerão em países em desenvolvimento. 

Mesmo as pessoas que não fumam correm os riscos quando convivem com 

usuário de tabaco. Estes são considerados tabagistas passivos com um risco de 

desenvolverem um câncer de pulmão, entre outras patologias. 
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De acordo com Cavalcante (2005) os efeitos imediatos da exposição da 

poluição Tabagística ambiental não se limita apenas aos efeitos de curto prazo, 

como irritação nasal e ocular, náusea, tosses e problemas respiratórios, mas se 

relacionam ao aumento entre os não fumantes do risco de câncer de pulmão entre 

outras doenças relacionadas ao tabaco. 

Nas grávidas fumantes é maior o número de complicações devido ao cigarro. 

O feto da mãe fumante, na vida intra-uterina, pode ser considerado um fumante 

passivo, sujeito a mortalidade perinatal, atraso no desenvolvimento físico, mental e 

malformações congênitas. Sendo que as ex-fumantes quando engravidam 

apresentam riscos semelhantes ao das quais nunca fumaram (DUNCAN et al, 2014). 

No Brasil a Lei 9.294/96 proíbe fumar em ambientes públicos e fechados e 

isso contribui para que diminua a exposição das pessoas não tabagistas e a 

incidência do tabagista em fumar. Mesmo sendo o tabagismo uma prática antiga no 

mundo, só após os anos 80, a nicotina foi incluída como droga que causa 

dependência psicoativa entre os critérios diagnósticos de doenças (ISMAEL, 2007).  

A década de 1990 deu início à segunda batalha contra o tabagismo. Para isto, 

utiliza-se o conhecimento atual sobre o tabaco e sua dependência, a fim de realizar 

a prevenção primária e programar intervenção de interrupção. Para erradicação da 

epidemia de doenças relacionadas ao fumo, deve-se informar e planejar ações. 

Neste plano é importante compreender a epidemiologia, rever conhecimento acerca 

do risco de saúde resultante do tabagismo, saber diagnosticar e tratar dependência 

da nicotina, programar intervenção clínica rápida para pacientes fumantes e intervir 

com público jovem de forma prática (CURY 2015). 

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) é o primeiro tratado 

internacional de saúde pública, desenvolvido sob os auspícios da Organização 

Mundial da Saúde, entre 1999 e 2003, após audiências públicas e seis reuniões de 

negociações envolvendo os 192 países membros da OMS. Este tratado entrou em 

vigor em fevereiro de 2005 e o Brasil foi um dos líderes em seu processo de 

desenvolvimento. Seu objetivo é “proteger as gerações presentes e futuras das 

devastadoras conseqüências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas 

pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco” (ACTBR, 2015). 

 Esta Convenção foi desenvolvida como uma resposta à globalização da 

epidemia do tabagismo. Representa uma mudança de paradigma no 
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desenvolvimento de uma estratégia de regulamentação que aborda substâncias 

aditivas em contraste com outros tratados de controle de drogas.  

A maioria dos tratados através das convenções quadros organiza protocolos 

dentro de linhas temáticas. No contexto; do uso do tabaco foram estabelecidas oito 

áreas relacionadas a saúde pública, implicações internacionais e propostas de 

soluções tais com :harmonização internacional de preços e impostos dos derivados 

do tabaco, ações para coibir o contrabando, eliminação da venda de produtos livres 

de taxas e impostos, eliminação da propaganda e dos 34 patrocínios promovidos 

pelas marcas de derivados do tabaco, avaliação e divulgação dos constituintes 

tóxicos presentes nos derivados do tabaco, regulamentação de rótulos e 

embalagens do tabaco, definição de políticas agrícola e de comércio deste, 

promoção de cooperação e troca de informações entre os países membros 

(Cavalcanti 2001). 

A CQCT da OMS enfatiza a necessidade de estratégias de redução da 

demanda e da oferta. Outro fator importante representado pelo gráfico abaixo foi a 

redução no consumo de tabaco que afetou a produção das embalagens para o 

cigarro contendo 20 unidades. Entre os Anos de 2007 e 2014 a diminuição foi de 

36% na produção de cigarros (INCA 2015). 

 

Figura 1- Produção de Cigarros – Embalagens com 20 unidades. 

 
Fonte: (INCA 2015)  
 

Através do gráfico acima o nota-se quanto reduziu a produção de cigarro no 

Brasil isso faz refletir que a cessação do tabagismo vem ocorrendo e que as Leis 

impostas tanto para o fumante quanto para a indústria do tabaco, os programas de 
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promoção e prevenção ao antitabagismo vem contribuindo fortemente para diminuir 

e o foco principal de extinguir o consumo. 

Nota-se que esta Convenção visou a redução da epidemia do tabagismo 

utilizando meios de comunicação como publicidade, advertências, tratamento aos 

tabagistas bem como a prevenção deste. 

Através do gráfico acima o quanto reduziu a produção de cigarro 

Visando diminuir o número de fumantes e sensibilizar os mesmos surgem as 

ações educativas criadas pela saúde pública intensificam as sensibilizações visando 

prevenção do uso do tabagismo. Sendo estas: 

Dia Mundial sem Tabaco: Foi criado em 31 de maio de 1987 pela OMS para 

alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. No Brasil, o 

INCA, órgão do Ministério da Saúde que coordena as ações de prevenção e controle 

do câncer e Centro Colaborador da OMS para controle do tabaco é o responsável 

pela divulgação e comemoração da data de acordo com o tema estabelecido a cada 

ano pela Organização. As ações comemorativas são articuladas com as secretarias 

estaduais e municipais de Saúde dos 26 estados e Distrito Federal. 

Dia Nacional do Combate ao Fumo: Criado em 29 de agosto 1986 pela Lei 

Federal nº. 7.488, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de 

agosto, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e 

mobilização da população brasileira para os danos sociais, políticos, econômicos e 

ambientais causados pelo tabaco. Essa foi a primeira legislação em âmbito federal 

relacionada à regulamentação do tabagismo no Brasil. Inaugurou-se assim, de forma 

ainda tímida, a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema 

de saúde coletiva (INCA, 2011). 

O Dia Nacional de Combate ao Fumo não precisa seguir necessariamente 

orientações temáticas definidas por órgãos internacionais como o Dia Mundial sem 

Tabaco cujo tema e definido pela OMS pois e uma data comemorativa no Brasil 

contribuindo para que as ações sejam de acordo com a necessidade e cultura do 

local. 

Outra contribuição para sociedade é a lei 12.546/2011, regulamentada pelo 

decreto 8.262/2013, tem entre suas principais inovações a ampliação das restrições 

do fumo em locais públicos, incluindo a vedação de fumar em espaços de acesso 

público ou uso coletivo, total ou parcialmente fechados. Com isso o conceito de 

áreas de fumantes (fumódromos) não é mais permitido no Brasil. 
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Conforme (INCA 2015), o consumo de cigarros per capita reduziu-se em 65% 

entre 1980 e 2010 sendo que a tendência da queda iniciou-se no fim da década de 

90, a partir da qual se observa uma redução mais intensa e contínua do consumo. 

Em 2014 o Brasil registrou menor consumo de cigarros per capita (482 unidades) de 

todo o período conforme o gráfico abaixo sobre o consumo per capita x Prevalência 

no Brasil de 2003 a 2014. 

 

Figura 2- O consumo per capita x Prevalência no Brasil de 2003 a 2014. 

 
Fonte: Secretaria Executiva da CONICQ  

 

O trabalho do Brasil no controle do tabagismo foi reconhecido 

internacionalmente pela Bloomberg Philanthropies, que entregou o “Prêmio 

Bloomberg para o Controle Global do Tabaco” ao ministro da Saúde, Arthur Chioro, 

no dia 18 de março de 2015). A cerimônia de entrega ocorreu durante a 16ª 

Conferência Mundial Sobre Tabaco ou Saúde em Abu Dhabi, capital dos Emirados 

Árabes Unidos (PAULA, 2015). 

A premiação é um reconhecimento ao papel desempenhado pelo Ministério 

da Saúde e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no 

monitoramento epidemiológico do uso do tabaco e na implantação de políticas 

públicas para enfrentar o desafio da luta contra o fumo.O motivo da escolha do 

Brasil para o prêmio, foi destacado pela entidade internacional que é a atuação do 

país no controle do tabagismo. “O trabalho que o Ministério da Saúde fez é modelo 
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para outros países que também atuam nessa área”, ressalta o documento da 

Fundação Bloomberg (PAULA, 2015). 

Citado nesta quinta edição do Tobacco Atlas estimando que 5,8 trilhões de 

cigarros foram consumidos em todo mundo em 2014. As reduções consideradas 

significativas foram no Brasil, Reino Unido e na Austrália e outros países que 

implementaram rígidas leis para o controle do tabaco foram compensadas pelo 

aumento do consumo de um único paÍs a China. Sendo que este consumo é 

considerado o consumidor de mais cigarros do que todos os outros países de baixa 

e média renda juntos (INCA, 2015). 

Apesar da evolução em relação a diminuição do consumo em alguns países 

como o Brasil, o uso do tabaco ainda é elevado o consumo de acordo com o gráfico 

abaixo. 

 

Figura 3- Consumo Percapita no Mundo -2014 entre a população > que 15 anos. 

 
Fonte: INCA 2015  
 

Mesmo que o Brasil tem seus méritos conforme as pesquisas em relação a 

diminuição do tabagismo, torna-se cada vez mais importante dar ênfase nas 

campanhas de promoção e prevenção e além dos vários aspectos a serem 

trabalhados o fumante precisa entender os aspectos físicos e psicológicos que 

afetam sua dificuldade em abandonar o vicio. E para os que não fumam saber 
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destes aspectos para evitar, principalmente os jovens que geralmente acontece o 

caminho de entrada para o tabagismo. 
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3 VICIO X QUALIDADE DE VIDA 

 

De acordo com (Buss 2010), a saúde e qualidade de vida estão estreitamente 

relacionados, isso é, a saúde contribui para melhorar a qualidade de vida e esta é 

fundamental para que um individuo ou comunidade tenha saúde. Este mesmo autor 

enfatiza que a Conferencia Internacional sobre Promoção da saúde realizada em 

Ottawa, no Canadá em 1986 estabeleceu uma série de princípios éticos e políticos 

entre eles considerando a promoção de saúde como um processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da qualidade de vida e saúde incluindo maior 

participação no controle deste processo. 

Outro fator que atrapalha a qualidade de vida do tabagista é que este pode ter 

até 12% menos da capacidade aeróbica, devido à maior concentração do monóxido 

de carbono no sangue (COSTA et al, 2006). 

 O hábito de fumar vem sendo amplamente criticado na atualidade por ser um 

comportamento rejeitado socialmente pelos males causados à saúde e por trazer 

consigo diversas comorbidades. A abordagem terapêutica dessa doença é complexa 

e demanda que alguns fatores biopsicossociais sejam identificados por equipe 

interdisciplinar para estas questões envolvidas serem tratadas. As características da 

personalidade e do meio, além das físicas e psicológicas, são fatores importantes no 

desenvolvimento e controle do tabagismo. Por isso torna-se necessário o fumante 

conhecer os fatores psicológicos, físicos e biológicos para entender o que acontece 

nos momentos em que sente dificuldade em deixar do vício e como superar para 

que possa usufruir uma vida mais saudável.  

 

3.1 DIFICULDADES DE PARAR DE FUMAR: EFEITOS PSICOLÓGICOS E 

FISICOS 

 

O vício intervém na Qualidade de vida que abrange o bem-estar dos 

indivíduos tabagistas no âmbito social, profissional, afetivo e na saúde. Muitas vezes 

alguns fatores prejudicam a qualidade de vida do indivíduo, como doenças físicas, 

perdas, dificuldades de relacionamento interpessoal, entre várias dependências, o 

tabagismo. 

“Equivocadamente muitas pessoas acreditam que o tabagista não tem força 

de vontade e que não deixa de fumar porque não quer”. Este pensamento não é 
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adequado, pois quem fuma sofre de dependência química, ou seja, é alguém que 

muitas vezes ao tentar deixar do vício, se defronta com grandes desconfortos físicos 

e psicológicos que trazem sofrimento, e que pode impor a várias tentativas até que 

finalmente consiga abandonar o cigarro. Sendo que para ocorrer a abdicação 

precisará de apoio de profissionais que atuam nos programas de saúde. 

Entender os sintomas biológicos e psicológicos apresentados pelo tabagista e 

o motivo pela qual ele quer deixar de fumar é fundamental para que se possa 

entender as dificuldades de deixar do vício e como é importante o acompanhamento 

junto com os profissionais da área da saúde. 

Desde 1992 a Organização Mundial da Saúde, na Classificação Internacional 

de Doenças (CID 10), catalogou o tabagismo como “uma desordem mental e de 

comportamento em razão da síndrome da dependência à nicotina”. 

O ato de começar a fumar pode ser estimulado por vários fatores entre eles a 

facilidade e o acesso ao cigarro no dia a dia, convivência com fumantes, a 

curiosidade de experimentar, emagrecer, sentir-se independente ou de pertencer a 

um grupo. 

Segundo Tiba (1997, p. 41), no início a sensação provocada pelo ato de 

fumar é ruim, muitas vezes causando sintomas físicos como náuseas e tontura. Mas 

se estes fatores não forem percebidos de forma negativa, ou tendo algumas 

gratificações psicológicas, a tendência do individuo é de continuar a repetir o uso do 

tabaco. Geralmente esta repetição se da no convívio social, ou seja, alguém vai 

fumar e oferece e essa repetição com frequência vai contribuir para adquirir o hábito. 

Segundo o INCA (2001, p. 23), A dependência a nicotina possui 3 

componentes básicos:  

• Dependência física: Responsáveis pelos sintomas de abstinência quando 

se deixa de fumar. 

• Dependência Psicológica: Responsável pela sensação de ter o cigarro 

como apoio ou uma forma de lidar com situações relacionadas a pressão 

social, frustração entre diversos fatores. 

• Condicionamento: Representado por hábitos adquiridos, ou seja, fumar 

após as refeições, durante a conversa com amigos entre outras situações. 

Para muitos fumantes que desejam parar de fumar, a possibilidade de 

engordar pode representar uma grande barreira para a cessação. A preocupação 

com o ganho de peso pode inibir as tentativas de parar de fumar, principalmente 
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entre mulheres. E, para aqueles que estão tentando parar, o ganho de peso pode 

ser um importante fator de recaída. Para alguns grupos, esse ganho de peso pode 

ser motivo inclusive para a iniciação no tabagismo.  

E devido a dependência física, autoridades de saúde pública alegam que a 

capacidade dos produtos de tabaco ocasionarem dependência é influenciada por 

vários fatores como os ingredientes, princípios ativos e aromatizantes. (INCA, 2008) 

Para a pneumologista Cristina Catarina (2004) todas as pessoas têm 

receptores cerebrais específicos para a nicotina, porém o fumante tem um pouco 

mais e a nicotina em questão de segundos, uma vez que inalada atinge o cérebro e 

causa uma sensação de prazer.  

O fumo contém mais de quatro mil substancias nocivas sendo que a nicotina é 

considerada a principal.  

 
Após a tragada a nicotina atinge o cérebro em sete segundos. Como cada 
cigarro é tragado em torno de dez vezes e as pessoas fumam vários por 
dia, pode-se concluir que é uma droga que age com muita intensidade. Ao 
longo prazo, a pessoa não sente mais seus efeitos, porém sofre com a falta 
de nicotina, que causa dependência física (ROCHA, PG 154, 2009). 

 

Sabe-se que a abstinência gera vários sintomas desagradáveis como 

ansiedade e muitas vezes como conseqüência cometem o exagero na alimentação e 

como conseqüência o aumento de peso, irritabilidade, dificuldade no sono e 

principalmente a fissura em fumar. 

A dependência à nicotina é incluída na Classificação Internacional de 

Doenças da Organização Mundial de Saúde (CID). Ao ser inalada a fumaça produz 

alterações no Sistema Nervoso Central, modificando assim o estado emocional e 

comportamental dos indivíduos, da mesma forma como ocorre com a cocaína, 

heroína e álcool. Depois que a nicotina atinge o cérebro, libera várias substâncias 

para os neurotransmissores que são responsáveis por estimular a sensação de 

prazer explicando-se assim as boas sensações que o fumante tem. Com a inalação 

contínua da nicotina, o cérebro se adapta e passa a precisar de doses cada vez 

maiores para manter o mesmo nível de satisfação que tinha no início. Esse efeito é 

chamado de tolerância à droga. Com o passar do tempo, o fumante passa a ter 

necessidade de consumir cada vez mais cigarros (INCA,2013). 

A dependência física é um estado em que o corpo se ajustou ao uso repetido 

de uma droga e necessita de sua presença para manter o funcionamento psicológico 
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“normal”. Surge a síndrome de abstinência quando o uso desta é descontinuado e 

desencadeia sintomas psicológicos e físicos desagradáveis (Straub, 2005). 

De acordo com este autor, os especialistas na área de saúde estão 

descobrindo diversos transtornos que até então eram considerados do 

envelhecimento e que o fato prolongado de fumar contribuiu para o declínio mental 

como, por exemplo: Parte do declínio mental de um idoso pode ser causada por 

sangramentos no cérebro relacionados com o cigarro. 

Este mesmo autor ressalta que foi verificado em pesquisas as evidencias de 

um componente genético na razão pela qual os fumantes continuam a fumar sendo 

que os fumantes para os não fumantes diferem em um gene que influencia nas 

respostas fisiológicas a dopamina. 

Muitos fumantes vêem o cigarro como uma forma de lidar com o estresse 

reforçado assim o habito. Muitas vezes, quando o fumante deixa de fumar, podem 

surgir sintomas desagradáveis, tais como irritabilidade, inquietação, ansiedade, 

insônia, agressividade, cefaléia, tontura, dificuldade em concentrar-se, impaciência, 

sudorese fria e desejo intenso por cigarros, a chamada "fissura". Estes sintomas 

caracterizam a "síndrome de abstinência" e iniciam-se em algumas horas após parar 

de fumar, tendo sua intensidade aumentada nos quatro primeiros dias, e 

desaparecem em torno de uma a duas semanas. A "fissura" em geral não dura mais 

que cinco minutos e tende a permanecer por mais tempo que os demais sintomas. 

Porém, ela vai reduzindo gradativamente a sua intensidade e aumentando o espaço 

entre um episódio e o outro (Meireles & Gonçalves 2004). 

De acordo com (Dórea 2004), a abstinência e outro fator ocasionado pelo 

tabaco que gera muitos sintomas na tentativa do abandono do vicio entre estes: 

Psicológicos: Humor eufórico ou deprimido, Insônia e sonolência diurna, 

Irritabilidade frustração, raiva, ansiedade, dificuldade de concentração, inquietação e 

fissura.  

Biológicos: Frequência cardíaca diminuída, pressão arterial diminuída, 

aumento do apetite, ganho de peso, tremores, tosse, constipação e diarréia.  

• Sociais: Relacionamento social instável em consequência da ansiedade.   

Tem-se realizado algumas ações para evitar e até mesmo sensibilizar os 

fumantes a deixarem de fumar como a exposição de fotos chocantes e frases atrás 

da carteira de cigarro. De acordo com o (INCA 2008) é uma forma de comunicação a 



 27 

utilização destas embalagens incluindo os produtos derivados do tabaco para a 

população. 

Além da dificuldade natural de deixar de fumar, particularmente em indivíduos 

adictos a nicotina, muitos não tem buscado ajuda dos profissionais da saúde para 

fazê-lo. 

O tratamento da dependência do tabaco é particularmente importante para a 

economia, pois a abstinência pode prevenir uma variedade de doenças crônicas cujo 

o custo terapêutico é elevado. Uma intervenção breve, o mínimo que se pode 

esperar de um profissional de saúde, como alertar o fumante que produz taxa de 

cessação de 5 a 10% por ano (INCA 2008). 

Os métodos de cessação de fumar podem ser diretos e indiretos. Os 

primeiros são procedimentos clínicos de avaliação do grau de dependência da 

nicotina, psicoterapia, esclarecimentos, aconselhamento, aplicação de 

medicamentos e acompanhamento; os segundos constituem ações anti-tabágicas 

integradas na atenção primária da rede de saúde pública, campanhas educativas 

atingindo, desde a infância, os diversos segmentos da população, proibição de 

fumar em locais públicos, elevação dos impostos sobre os preços dos cigarros e 

advertências nas embalagens dos produtos do tabaco (ROSEMBERG, 2003). 

As recomendações sugeridas não se restringem unicamente a atividade 

clinica dos médicos. O sistema de saúde deve organizar-se com atividades de 

controle de tabagismo na comunidade e nos serviços de saúde, envolvendo uma 

equipe multidisciplinar como enfermeiros, agentes comunitários, psicólogos e 

voluntários treinados. Os programas de treinamento e organização em nível 

nacional, estadual e local, se ainda não implantados devem ser fortemente 

considerados (SOUZA, 2008). 

De 70% dos fumantes que desejam parar de fumar, apenas 5% deles 

chegarão a esse resultado. Cerca de 40% deles realizam tentativas sérias de 

controle da dependência, mas 90% dessas tentativas são realizadas sem tratamento 

formal. Daqueles que tentam parar de fumar, 33% mantêm-se em abstinência por 

dois dias, e apenas de 3 a 5% mantêm essa façanha por até um ano (Bordin et al, 

2004). 

Diante desta estatística percebe-se que para deixar do vício, os tabagistas 

precisam entender os efeitos físicos e psicológicos e buscar o tratamento nos grupos 
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Anti-tabagismo oferecidos pela rede Municipal. As persistências no tratamento bem 

como a manutenção para evitar as recaídas contribuirão para o abandono do vicio. 

Devido a nicotina ser um dos componentes do cigarro responsável pela 

dependência física e psíquica do usuário, sendo muitas vezes o cigarro  é utilizado 

como uma forma de segurança em que os fumantes  tem em relação ao 

enfrentamento das situações diárias ou até mesmo em pertencer a um grupo social. 

Para que a população desenvolva suas habilidades sociais e evite o inicio do 

tabagismo, bem como a busca de tratamento para abandonar este, tem-se na rede 

Municipal de Caçador (SC) os programas que apóiam a promoção e a prevenção do 

tabagismo. 

 

3.1.1 Programas de promoção e prevenção do Tabagismo 

 

A partir da década de 70 se tornaram-se mais evidentes as manifestações 

organizadas para controle do tabagismo no Brasil. Inicialmente começou com 

profissionais isolados, associações médicas, religiosas e outras ONGs, sem nenhum 

apoio governamental. Na esteira das publicações científicas e das divulgações na 

mídia surgiram os primeiros projetos de lei, as manifestações públicas e declarações 

de entidades e algumas leis municipais e estaduais restritivas, campanhas e 

programas de educação em saúde, principalmente dirigidos a escola. Ao final da 

década de oitenta, o Ministério da Saúde passou a assumir o papel que lhe cabia na 

organização de ações sistemáticas, continuadas e abrangentes, através do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA 2001). 

Ao longo desse período, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

(PNCT) foi construído com o apoio de alianças e parcerias e envolvendo dois 

grandes grupos de ações: o primeiro, voltado para a prevenção da iniciação do 

tabagismo, tendo como público-alvo, crianças e adolescentes; o segundo, 

envolvendo ações para estimular os fumantes a deixarem de fumar. Ambos os 

enfoques são reforçados por ações legislativas, econômicas e ações de 

comunicação social. Durante 9 anos, as ações educativas foram apenas pontuais, e 

a partir de 1996 passaram a envolver também ações contínuas (INCA 2001). 

O alcance nacional dessas ações se deu graças a um processo de 

descentralização através da parceria com secretarias estaduais e municipais de 

saúde e da parceria com organizações não-governamentais (ONGs). Esse processo 
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contribuiu para uma significativa mudança de paradigma, onde o tabagismo, de um 

comportamento elegante e charmoso, transformou-se progressivamente num 

comportamento indesejável. Como conseqüência desse efeito, no Brasil, onde em 

1988 a Pesquisa Nacional sobre Estilo de Vida realizada pelo Ministério da Saúde 

mostrava que tínhamos cerca de 30,6 milhões de fumantes, dos quais 78% 

gostariam de deixar de fumar (Ministério da Saúde, 1998), ocorreu um aumento 

progressivo na demanda por ações de apoio à cessação o que por sua vez colocou 

em evidência o papel das instituições de saúde e de seus profissionais nesse âmbito 

(INCA 2001). 

 No entanto, pesquisas mostram que apesar da maioria dos fumantes 

desejarem parar de fumar, apenas cerca de 3% conseguem parar definitivamente a 

cada ano. Destes, 85% deixam de fumar sem um apoio formal, o que aponta para o 

grande potencial que a abordagem rotineira do fumante pelos profissionais de saúde 

pode oferecer para reduzir a prevalência de fumantes (Ministério da Saúde. 2001). 

De acordo com o art. 196, da Constituição Brasileira: a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

A promoção da saúde é uma das estratégias do setor Saúde para buscar a 

melhoria da qualidade de vida da população. O objetivo é promover uma gestão 

compartilhada entre usuários, trabalhadores do setor sanitário, de outros setores e 

movimentos sociais. Sendo que a promoção da saúde, como um modo de pensar e 

de operar articulado às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no SUS, 

contribui para ações que possibilitam responder às necessidades sociais em saúde.  

(INCA, 2015). 

Para a OMS (2004), está comprovado que a influência dos profissionais de saúde é 

um dos principais métodos capazes de fazer com que os fumantes abandonem o 

vício.  

De acordo com levantamento feito pela OMS (2004), 

 
de um lado existem maneiras convencionais e alternativas de lidar com o 
tabagismo, é por meio da prevenção que os profissionais de saúde, 
enquanto educadores e formadores de opinião devem preocupar-se no 
estabelecimento de uma prática interdisciplinar, buscando inserir no seu 
cotidiano e em sua atividade profissional práticas saudáveis, ao mesmo 
tempo objetivando a criação de espaços para esclarecimento e debates de 
temas emergentes que favoreçam uma ação efetiva e assim despertar, em 
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cada pessoa, sensibilidade aos problemas apontados quanto ao uso do 
fumo, visto que hábitos, atitudes e valores são reflexos de uma construção 
processual. 
 
 

Destaca-se a importância do trabalho ser multidisciplinar, pois cada 

profissional vai atuar de acordo com suas habilidades somando os conhecimentos 

para que atinja o resultado esperado. Vale ressaltar o participante que pretende 

deixar do vício é o principal responsável deste processo.   

A saúde é um fenômeno multidimensional, com características individuais e 

coletivas, que envolve de forma dialética aspectos físicos, psicológicos e sociais da 

natureza humana. O que é considerado normal em um indivíduo pode não ser para 

outro. Assim, a saúde é a capacidade que temos de consumir vida. É a possibilidade 

de ultrapassar as normas vitais, sendo a doença considerada como um luxo 

biológico. Este estado permite ao indivíduo adoecer e se recuperar (Hortense, 2015). 

Para o planejamento das ações, sensibilizações e trabalho em grupo anti-

tabagista não se tem respostas prontas e sim a conduta dever ser feita de acordo 

com a realidade. 

 
O ato de fumar influência de acordo com gênero, idade, aspectos sócio 
culturais e geográficos. Isso faz com que necessite conhecer o 
comportamento das populações diante do habito de fumar e por meio dos 
dados planejar as ações. (ECHER; LUZ; LUCENA; MOTTA; GOLDIM; 
MENNA BARRETO, 2008) 

 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 1997), reforça a ideia ao enfatizar que é 

preciso educar para a saúde, considerando os aspectos envolvidos na formação 

desses hábitos e atitudes que acontecem no cotidiano. Com este enfoque é que 

diante do tabagismo, enquanto problema de saúde pública, os profissionais de 

saúde juntamente com educadores e pais que exercem o importante papel de 

agentes promotores que contribuirão e intercederão no intuito de informar, 

esclarecer, por intermédio de seus conhecimentos, respeitando as histórias de vida 

dos fumantes, suas experiências, sua individualidade e seus desejos, como sujeitos 

ímpares que necessitam ser entendidos e auxiliando-os no sentido de que 

comportamentos referentes ao hábito e uso do tabagismo devem ser reeducados em 

prol da integridade e manutenção da saúde. 

 A estrutura biofísica social do indivíduo é o produto de seu determinismo 

estrutural, ou seja, do sistema em que vive das influências intrapessoais e 

ambientais. As mudanças serão desencadeadas pelas perturbações, mas as 
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intervenções em educação em saúde poderão construir fatores desencadeantes de 

modificações. Sendo assim o papel dos profissionais que atuam na saúde é de 

trabalhar as mudanças nos hábitos (Costa, et all, 2009).  

Com a mudança de hábitos poderá melhorar sua Qualidade de vida conforme 

definição de Sampaio & Goulart (1999, p. 22): 

 
Definem como qualidade certos atributos ou características consideradas 
indicadores de superioridade em relação a determinado assunto, sendo que 
o termo vida só pode ser entendido numa perspectiva bem contextualizada, 
pois abrange uma categoria de vários fatores ligados a saúde, condições 
financeiras, relações familiares entre outras. 
 
 

O usuário deverá ser persistente e ter um acompanhamento de alguns 

profissionais da área de saúde durante várias semanas, pois ensinarão técnicas e 

quando necessário farão o encaminhamento ao médico para o controle 

contribuindo para que este não retorne fumar. E de suma importância que os 

familiares e amigos contribuam e reforcem o comportamento de não fumar. 

Para Hortense (2015), existem muitos métodos propostos na literatura com o 

objetivo de dar apoio aos tabagistas que queiram deixar de fumar; esses métodos 

diferem quanto à sua efetividade. Os programas de cessação de fumar mais 

documentados são estruturados com uma equipe multiprofissional associando 

abordagem cognitiva-comportamental à reposição de nicotina e a bupropiona.  

 
O papel crítico da dependência nicotínica e sua importância na persistência 
do fumo e na dificuldade para sua suspensão são bem conhecidos. Esta 
dependência é um processo complexo que envolve a inter-relação entre 
farmacologia (dependência física), componentes comportamentais 
(condicionamento) e/ou psicológico (dependência psicológica). (HALTY; 
HUYNTTNER; OLIVEIRA NETTO; SANTOS; MARTINS, 2002). 
 

Por isso a necessidade do tabagista em procurar o atendimento do Grupo de 

Abordagem do seu Município, pois terá as orientações e o tratamento com 

acompanhamento. 

 

3.1.2 O Grupo de Abordagem e Tratamento ao Fumante (Antitabagismo) do 

Município de Caçador SC 

 

Implantado em 2001 no município de Caçador, o programa Antitabagismo 

serviu de modelo para outras cidades, além de receber um prêmio em Florianópolis 

em 2002. Os profissionais que atuam no grupo (psicóloga e enfermeiras) alegaram 
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que a Lei municipal que proíbe o uso do cigarro em ambientes fechados, aprovada 

em 2001 auxiliou na realização do projeto. A equipe deste programa realizava 

orientações sobre os malefícios do cigarro e que o fumante perceba os benefícios 

que ele terá deixando deste (PORTAL HOME CAÇADOR, 2011). 

Não somente o trabalho com os Grupos de tabagistas a secretaria Municipal 

de saúde realizou as campanhas de prevenção como no Dia Mundial sem Tabaco 

que em 2010 além das sensibilizações e orientações na praça Nossa Senhora 

Aparecida foi entregue mudas de arvores reforçando os danos causados no meio 

ambiente.  A enfermeira coordenadora do Projeto frisou que “Estudos apontam que 

a cada 300 cigarros consumidos são necessários derrubar uma árvore, trazendo, 

além de prejuízos à saúde, um enorme estrago na natureza. Queremos levar esta 

informação as pessoas a fim de conscientizá-las”. Este evento também contou com 

ex- fumantes que participaram dos grupos do município para contribuir com as suas 

experiências e reforçar o abandono do vício (PORTAL HOME CACADOR, 2011) 

Em 2013, outra campanha realizada para o Combate ao fumo comemorado 

no dia 29 de agosto foi da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa Municipal 

de Combate ao Tabagismo, onde realizou um concurso entre as Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) da área urbana, para comemorar o Dia Mundial sem Tabaco (31 de 

maio) e o Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto). O tema foi “Os 

Malefícios do Tabaco” onde cada Unidade fez uma decoração onde uma equipe 

avaliadora analisou os quesitos de criatividade, os impactos à população e 

associação ao tema. As equipes vencedoras foram: em terceiro lugar a Unidade de 

Saúde do CAIC; em segundo lugar a Unidade do bairro Berger e em primeiro lugar a 

Unidade do bairro dos Municípios (PORTAL HOME CAÇADOR, 2013). 

 Em março de 2015 A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de 

Caçador realizou a primeira reunião do ano sobre o grupo de Abordagem e 

Tratamento ao Fumante (Anti-tabagismo) com a equipe responsável pelo programa. 

Como diferenciação os encontros aconteceram no período noturno. O tratamento é 

organizado em 05 encontros que acontecem 01 vez na semana. 

O cadastro e gratuito e a população interessada deverão procurar o posto de 

saúde mais próximo de sua residência e solicitar a inscrição (PORTAL CDR 2015). 

Na turma do horário noturno em junho de 2015 concluiu com 17 participantes. 

Oferecer atividades que proporcione auto-conhecimento em grupo, faz com 

que os membros percebam que existe evolução de alguns colegas bem como 
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aceitar das suas dificuldades sem sentir-se culpado e partilhe com estas pessoas 

que estão vivendo a mesma situação. 

Isso contribui para passar de uma forma mais positiva esta fase de 

dificuldades, além dela detectar melhor os sintomas e muitas vezes recordar os 

depoimentos realizados pelos colegas do grupo bem como utilizar as dicas que 

contribuíram para cessação neste período. 

Na abordagem dos grupos e aceito as dificuldades, os sintomas sendo 

reforçada a capacidade de tirar do foco a vontade de fumar. Muitas vezes estas 

pessoas precisam perceber os ganhos no tratamento dentário como clareamento 

dos dentes, fazer um planejamento financeiro do valor que gastava em comprar 

cigarros e o quando economizará podendo comprar algo que deseja. 

Os profissionais trabalham visando a cessação do hábito de fumar avaliando 

os aspectos físicos e comportamentais sendo que quando há necessidade de fazer 

o uso de medicamentos como o adesivo entre outros, estes recebem via SUS e em 

alguns casos trabalha somente o comportamental. A intervenção em grupo visa 

fortalecer alguns comportamentos como controle de estresse, ansiedade entre 

outras emoções negativas, ou seja, identificar o que ocasiona e em que momentos 

fuma o que pode fazer para melhorar e buscar orientação psicológica devido muitas 

situações que vem a tona e que naquele momento está atrapalhando ou interferindo 

para deixar de fumar. 

O fato é aprenderem a identificar e a controlar os estímulos para deixar de 

fumar. Isso contribuirá para que nos momentos de dificuldade não fumem. Os 

adesivos de nicotina como as gomas de mascar e a bupropiona que atua como 

antidepressivo poderão contribuir neste processo. Ressaltando que para obter-se 

sucesso no tratamento é necessário o tratamento em conjunto, ou seja, o uso de 

medicamentos e a abordagem comportamental. 

No município de Caçador (SC) as pessoas são orientadas nos postos de 

saúde e nos grupos de apoio a deixar seu nome e contato e após e chamado para o 

cadastro. Tem-se um protocolo do grupo onde as enfermeiras verificam se há 

necessidade do uso do adesivo de nicotina e ou a goma de mascar. Quando a 

enfermeira juntamente com o usuário percebe a necessidade de uma avaliação da 

condição clinica e prescrição do Bup (anti-depressivo). Os inscritos são convidados 

para os 05 encontros com duração media de 02 h por encontro.  Cada encontro tem 

um tema conforme abaixo: 
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1- Apresentação da equipe multidisciplinar e dos participantes. Neste 

primeiro encontro são abordados a historia do tabaco, os problemas que 

ocasiona na saúde, qualidade de vida e na família. 

2- Problemas relacionados com o cigarro.  

3- Orientações da dentista sobre os malefícios do cigarro para os dentes. É 

agendado horário para o tratamento dentário dos interessados. 

4-  A nutricionista aborda os aspectos voltados à alimentação visando uma 

alimentação saudável e principalmente orientações para evitar o ganho de 

peso. Sendo esta uma das principais preocupações dos que participam 

dos grupos. A psicóloga e os demais profissionais da equipe orientam 

sobre os sintomas e intervêm quando necessário. 

5- É realizado o encerramento onde cada membro comenta sobre quantos 

dias esta sem fumar, se conseguiu a cessação, as vantagens que estão 

acontecendo neste período em que não estão fumando. Os profissionais 

reforçam está situação e convidam que se for necessário poderão 

participar dos próximos grupos buscando evitar as recaídas.  

 Em cada encontro o participante verbaliza sobre seus sintomas psicológicos 

e físicos apresentados durante a semana e os avanços, percepções que conseguiu 

obter. 

 

3.1.3 Os benefícios em deixar de fumar 

 

Se comparadas às pessoas que continuam a fumar com as que deixam de 

fumar antes dos 50 anos de idade, apresentarão uma redução de 50% no risco de 

morte por doenças relacionadas ao tabagismo após 16 anos de abstinência. O risco 

de morte por câncer de pulmão sofre uma redução de 30 a 50% em ambos os sexos 

após 10 anos sem fumar; e o risco de doenças cardiovasculares cai pela metade 

após um ano sem fumar (INCA, 2001). 

Segundo INCA (2001) as Pesquisas mostram que cerca de 80% dos 

fumantes querem parar de fumar. No entanto, apenas 3% consegue a cada ano, e a 

maioria desse grupo pára sem ajuda. Esse dado é um indicador da capacidade da 

nicotina causar dependência, pois, provavelmente, os que têm baixa dependência 

são os que mais conseguem parar de fumar sem um tratamento formal. Também é 

um indicador do baixo acesso dos fumantes aos avanços no campo da cessação de 
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fumar, que chegam a aumentar as taxas de cessação de 3% para 20% a 30% em 

um ano.  

E as vantagens de parar de fumar não beneficiam apenas a saúde: “os 

pacientes que, tomando por base um maço de cigarros ao preço médio de R$ 4,50, 

em 20 anos o indivíduo gastará R$ 32.850” (Abcfarma, 2014). 

 

Figura 4 - Porcentagem de Pessoas com mais de 15 anos que deixaram de usar 
tabaco fumado por Região: Brasil 

  
Fonte: (IBGE: PNAD 2008) – Adaptada por Médici 2013 
 
 

Conforme a tabela acima em algumas regiões do país, a proporção de 

mulheres que abandonaram o hábito de fumar foi maior do que a proporção de 

mulheres fumantes, como é o caso do Norte, Nordeste e Centro Oeste, mas isso 

não ocorre entre as mulheres do Sul e Sudeste e entre os homens de todas as 

Regiões. O gráfico 2 mostra a razão entre fumantes e pessoas que deixaram de 

fumar. Nas Regiões onde esta razão é inferior a 1, existe uma tendência menor ao 

abandono do cigarro, enquanto que naquelas onde esta é maior do que um, o 

número de ex-fumantes já supera o de fumantes (MEDICI, 2013). 

Conforme a publicação na Revista da SOCERJ (2006) “A cessação do 

tabagismo leva a uma redução significativa da morbidade e mortalidades associadas 

a este hábito reduz o risco de doenças cardiovasculares e neoplásicas”. Sendo que 

os sintomas respiratórios como a tosse e pigarro rapidamente melhoram após a 

cessação, se o paciente ainda não apresentar danos pulmonares estruturais 

significativos. 
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O Conselho Nacional de Saúde ressalta os benefícios psicológicos e físicos 

que ocorre devido a abstinência do cigarro: 

 

• Após 20 minutos: a pressão arterial, a frequência do pulso e a 

temperatura das mãos e pés tende a normalizar.  

• Após 8 horas: o nível de monóxido de carbono no sangue diminui, 

aumenta o nível de oxigenação no sangue.  

• Após 24 horas: diminui riscos de problemas cardíacos. 

• Após 48 horas: as terminações nervosas começam a regenerar-se, o 

olfato e o paladar ficam mais aguçados, ocorre à diminuição do 

monóxido de carbono no organismo e uma diminuição em torno de 

50% de chance de infarto.  

• Após 72 horas: a árvore brônquica relaxa favorecendo a respiração, a 

capacidade pulmonar aumenta e a sua função aumenta em até 30%.   

• Após 2 semanas a três meses: a circulação sanguínea aumenta e a 

prática da atividade física torna-se menos cansativa.  

• De 1 a 9 meses: diminui a tosse, a congestão nasal, a fadiga e a 

dispnéia (falta de ar); movimento ciliar dos brônquios volta ao normal, 

purificando os pulmões e reduzindo os riscos de infecções respiratórias 

e aumento da capacidade física (MORAES, 2006) 

Fonte: MORAES, 2006 

 

O desejo e as tentativas de abandonar o vício são inúmeros e muitas vezes o 

tabagista percebe e quer os benefícios na saúde e no convívio com outras pessoas, 

mas, porém, encontra diversas dificuldades e sintomas durante o tratamento.  

Torna-se necessário este saber que isso também acontece de forma 

semelhante com os demais tabagistas e que ser persistente e seguir as orientações 

dos profissionais do grupo contribuirão para o tão esperado adeus ao cigarro. 
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3.1.4 Dificuldades durante o processo 

  

Os ex-tabagistas encontram muitas dificuldades durante os primeiros dias ou 

meses para ficarem sem a nicotina e também ter o cigarro como um aliado perante a 

momentos de estresse ou até mesmo de felicidade. 

De 70% dos fumantes que desejam parar de fumar, apenas 5% deles 

chegarão a esse resultado. Cerca de 40% deles realizam tentativas sérias de 

controle da dependência, mas 90% dessas tentativas são realizadas sem tratamento 

formal. Daqueles que tentam parar de fumar, 33% mantêm-se em abstinência por 

dois dias, e apenas de 3 a 5% mantêm essa façanha por até um ano (Bordinl, 2004).  

O objetivo da abordagem intensiva para vencer a nicotino-dependência dos 

tabagistas é conseguir a mudança do seu comportamento que pode se exteriorizar 

em estágios dinâmicos. 

De acordo com Kirchenchtejn (2004) os autores Prochaska e Di 

Clemente descreveram cinco estágios de mudança comportamental até que um 

fumante consiga parar de fumar: 

• Pré-contemplação: O tabagista não está intencionado a tomar decisões 

em relação à mudança de comportamento, frente a uma situação de 

risco. Geralmente, nesse estágio, não consideram a possibilidade de 

deixar de fumar, nem se preocupam com essa questão.  

• Usam como negação os malefícios do cigarro bem como pensamentos 

negativos em relação a deixar de fumar.  

•   Contemplação: Os tabagistas sabem as conseqüências e os riscos que 

sofrem e possuem intenção de modificar seu comportamento, mas ainda 

não marcaram uma data para tais decisões. Estão na fase de avaliar os 

prós e os contras, encontrando-se, portanto, numa situação de 

ambivalência. Nessa fase, geralmente, o fumante admite que o tabagismo 

é um problema e planeja seriamente deixar de fumar nos próximos 6 

meses; encontra um pouco mais contras do que prós no ato de fumar, 

entretanto, em caso de dúvida, não para de fumar. Esse estágio pode 

demorar apenas minutos ou se estender por anos.  

• Preparação para a ação: o fumante já procura soluções para o problema 

e dispõe-se a planejar a mudança de comportamento, passa a considerar 
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seriamente a necessidade de parar de fumar e firma consigo o 

compromisso de fazê-lo, estabelecendo até certa data como marco de 

abandono do tabaco.  

•  Ação: O tabagista toma as medidas necessárias para a decisão firme e 

final, que marcam a mudança do comportamento, deixando de fumar. O 

tempo para a tomada da decisão definitiva de abandono do tabaco varia 

consideravelmente e se alicerça, fundamentalmente, na vontade de fazê-

lo.  

• Manutenção: Exterioriza-se a decisão de não fumar e o comportamento 

para sua manutenção é extremamente variável. Muitos hábitos devem ser 

mudados, e a dificuldade de modificá-los está estreitamente ligada à 

dependência psicológica. Mudar atitudes de rotina como, por exemplo, 

evitar café, álcool e outras atividades por anos vinculadas ao ato de 

fumar. Não conseguindo essa mudança radical do comportamento, ocorre 

a recaída, com a volta a fases anteriores. Para vencer essa fase final, 

impõe-se a necessidade de vencer a 130 nicotino-dependência, que é de 

intensidades variáveis.  

A avaliação dessa situação indicará a necessidade ou não de ajuda 

medicamentosa. A intensidade da intervenção junto ao fumante, para o abandono do 

tabaco, varia com o grau de nicotino-dependência e decisão para deixar de fumar. A 

escolha do método de abordagem do fumante depende de uma boa avaliação inicial, 

considerando-se fatores intrínsecos e extrínsecos; dos intrínsecos, destacam-se a 

motivação e decisão do paciente para deixar de fumar (ROSEMBERG, 2003). 

Para Straub (2005) os ex–tabagistas experimentam efeitos colaterais muito 

desagradáveis devido ter eliminado o cigarro: como aumento de peso, dificuldades 

para dormir e concentrar-se e muitos destes tem respostas condicionadas perante a 

um estimulo do ambiente como, por exemplo, tomar café e fumar e retornar a fumar. 

É importante realizar após o processo a prevenção de recaídas com as 

pessoas que conseguem deixar de fumar. 

Oliveira et al (2003, p. 200), 

 
A recaída propriamente dita consiste em um retorno para níveis anteriores 
de ocorrência do comportamento dependente após uma tentativa de parar 
ou diminuir este comportamento. Dependendo da situação em que o 
indivíduo esteja vivendo poderá desencadear a recaída. Mesmo em 
pessoas que deixaram de fumar ainda existe um efeito residual o cigarro na 
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expectativa e na qualidade de vida dos ex-fumantes, pois eles não 
alcançam os mesmos níveis de vida saudável daqueles que nunca 
fumaram. É importante lembrar também que os problemas crônicos 
atingem praticamente todos os fumantes, mesmo que leve alguns anos 
para acontecer (OLIVETTI, 2013). 
 

Sabe-se que a motivação do fumante é o que contribui para evitar as 

recaídas, sendo que as pessoas de seu convívio devem estar cientes que está 

poderá retornar a fumar, e caso aconteça, deverá ser motivado a tentar novamente 

para manter-se sem o tabaco e procurar a orientação dos profissionais da saúde. 

E de suma importância saber a diferenciação entre lapso e recaída sendo que 

o primeiro pode ser considerado um episodio onde o ex–fumante um ou vários 

cigarros sem voltar a fumar com freqüência. Na recaída ele retorna a fumar 

regularmente sendo que poderão acontecer em quantidades menores. 
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4 MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA DE EX-TABAGISTAS DO GRUPO DE 

ABORDAGEM E TRATAMENTO AO FUMANTE  

 

Por meio das pesquisas bibliográficas e também da pesquisa de campo 

percebe-se o quando é difícil o tabagista deixar de fumar. Apresenta muitas vezes 

neste processo a abstinência sendo que os fatores estressantes contribuem para 

que este retorne a fumar. 

Mas pode-se considerar que muitos já conseguem uma melhoria na qualidade 

de vida, pois todos com que conversei alegaram que estavam fumando bem menos 

do que antes e que apesar de todas as dificuldades estão motivados a deixar do 

vício. 

Foi realizada a aplicação de um questionário com os ex-tabagistas que 

participaram nos Grupos de Apoio proporcionado pela Unidade de Saúde da Cidade 

de Caçador SC. 

Os participantes foram de ambos os sexos, de diversas classes sociais, que 

apresentavam antes de participar do grupo hábitos tabagistas e alguns dos contatos 

oferecidos cessaram por um período, no entanto recaíram e voltaram a fumar. 

O número previsto de participantes desta pesquisa era de 20 ex-tabagistas, 

porém ao dialogar com os participantes dos Grupos alguns alegaram que ainda 

fumam, mas em quantidades bem menores e que pretendem retornar no próximo 

grupo. Somente foi realizada a aplicação do questionário com os participantes que 

obtiveram a cessação do vício. 

Os ex–tabagistas indicaram alguns colegas que deixaram de fumar, mas 

estes não participaram do grupo de apoio que representa o foco desta pesquisa. 

Alguns dos participantes cadastrados na Unidade de Saúde não atenderam 

ao telefone bem como não compareceram até a Unidade de Saúde do seu bairro 

para responder o questionário.  Desta forma, foi submetida a aplicação com 10 ex- 

tabagistas. 

O presente estudo recebeu a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP). 
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 4.1 RESULTADOS 

 

O questionário da pesquisa foi composto de 12 questões objetivas e 

descritivas conforme os dados apresentados abaixo. Foram 10 participantes. 

 

1- Distribuição quanto ao Gênero 

 

Tabela 1: Distribuição do histórico dos participantes de acordo com gênero. 
Gênero Número de participantes % 

Masculino 6 60% 

Feminino 4 40% 

Total 10 100%  
 

Fonte: SCOLARO, 2015  

 

A tabela 1, demonstra que foram identificados 4 tabagistas do gênero 

feminino (40%), e 6 tabagistas do gênero masculino (60%), denotando a prevalência 

para o gênero masculino na cessação do vício, durante o período da pesquisa. 

De acordo com o INCA (2008) a OMS alega que as mulheres representam 

cerca de 20% dos fumantes no mundo, ou seja, quase 250 milhões de tabagistas. 

Mesmo que a prevalência de fumantes masculinos atingiu o pico, as taxas do sexo 

feminino estão em ascensão em vários países. As mulheres são alvos estratégicos 

da indústria do tabaco, pois os novos usuários são necessários para substituir os 

atuais fumantes que correm o risco de adoecer e morrer prematuramente devido às 

doenças causadas pelo tabagismo. 

Sabe-se que um fator que para as mulheres tabagistas torna-se mais delicado 

é o da gestação onde não está somente ela correndo um aumento de riscos para 

sua saúde, mas também para o filho.   

Segundo Aranda (2010) Tanto o INCA como a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC) tem mais precaução com as meninas. Antes dos 18 anos, elas 

fumam mais do que os garotos. Sendo que o sexo feminino é o que apresenta mais 

dificuldade em parar de fumar segundo as pesquisas. 

 Pesquisas apontam que os homens são os principais tabagistas. Sendo que 

em todas as capitais o consumo de tabaco, que progressivamente está sendo 
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reduzido no Brasil, apontou uma prevalência de 16% de fumantes, sendo o consumo 

maior entre homens na faixa etária de 40-50 anos. 

 

2 – Idade dos Participantes 

 

Tabela 2: Idade aproximada dos participantes. 
Idade                       % 

18 - 23 anos 0 

24 anos - 29 anos 1 10% 

30 anos - 35 anos 1 10% 

36 anos - 41 anos 2 20% 

Mais de 42 anos 6 60% 

Total 10 100% 

Fonte: Fonte: SCOLARO, 2015 

 

 A tabela 2 foi avaliada com as faixas etárias divididas em grupos de 05 anos. 

Pode-se notar prevalência na taxa de idade mais de 42 anos que procuraram 

o Grupo de Apoio tendo como resultado 60% da amostra. De 36 a 41 tem-se o 

resultado de 20% e os jovens de 18 a 23 anos não tiveram nenhum caso durante no 

período da pesquisa.  

Segundo a reportagem da G1 em 2009. No Brasil, cerca de 16% da 

população acima dos 15 anos fumam. 

De acordo com Aranda (2010) no seu relato sobre a idade de quem procura 

tratamento contra o fumo, são em média, os fumantes de 45 anos. Há 12 anos, os 

fumantes esperavam o 56º aniversário para investir no tratamento. O levantamento 

sobre este perfil foi realizado pelo hospital AC onde analisaram os dados de 6 mil 

pacientes que passaram e deixaram de fumar nesta unidade. 

Tem-se como positivo este resultado, pois não somente quando o cigarro já 

contribuiu para o surgimento de doenças o tabagista busca a cessação e reconhece 

os malefícios.  A busca pela cessação não deve ser uma obrigação, ou seja, por 

solicitação médica, mas sim o tabagista não adiar a procura por tratamento. 

Ainda conforme esta autora tem-se uma preocupação com a experiência 

antecipada dos adolescentes com o fumo. Sendo que o estudo divulgado em 
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novembro pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil, a idade média para 

começar a fumar é 15 anos. Em algumas capitais a idade é ainda mais cedo. 

Além disso, pais ou responsáveis, parentes, professores, ídolos e amigos 

também exercem uma grande influência. O consumo de tabaco pelos pais ou 

responsáveis e a atitude permissiva desses diante do uso por seus filhos promovem 

a aceitação social do tabaco entre as crianças, adolescente e jovem e contribuem 

para incentivar o uso. Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(IBGE, 2012) mostraram que 29,8% dos estudantes brasileiros que frequentavam o 

9º ano do Ensino Fundamental informaram que pelo menos um dos responsáveis 

era fumante. (INCA, 2015). De acordo com as informações dos membros da equipe 

multidisciplinar que atuam nas unidades de saúde referente aos participantes dos 

grupos de Abordagem e Tratamento ao Fumante (Anti-tabagismo) ainda tem-se 

baixa adesão dos jovens. 

 

3 – Escolaridade 

 

Tabela 3: Escolaridade dos participantes 
Escolaridade Quantidade % 

Ensino Fundamental 

Inc. 4 40% 

Ensino Fundamental 

Comp. 0 0% 

Ensino Médio 

Incompl. 0 0% 

Ensino Médio 

Completo 3 30% 

Ensino Superior 

Completo 3 30% 

  10 100% 

 Fonte: SCOLARO, 2015  
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Considera-se: 

 

Ensino Fundamental Completo: Primeira a oitava série. 

Ensino Médio: Primeiro colegial ao terceiro colegial. 

Superior: Graduação 

Na tabela 3, verifica-se a escolaridade, o nível fundamental incompleto 

aparece em primeiro lugar somando 4 tabagistas sendo (40%) da população da 

pesquisa, sendo este seguido do nível médio com 3 tabagistas (30%), e com nível 

superior com 3 tabagistas (30%).  

De acordo com o INCA (2007), de cada 100 mil jovens que iniciam a fumar a 

cada dia, 80% são de países pobres. Na variável escolaridade dos pais, a baixa 

escolaridade tanto do pai quanto da mãe apresentou associação significante para o 

uso  do tabaco pelos estudantes. 

De acordo com a pesquisa apresentada pela revista VEJA (2013) entre pessoas 

que completaram ao menos um ano em um curso superior (12 anos ou mais de 

escolaridade), a queda do tabagismo foi de 57,2% - em 2008, sendo que, 10 9% 

desses indivíduos fumavam. A diminuição foi de 49% entre brasileiros com oito a onze 

anos de escolaridade, alcançando uma prevalência de fumantes de 13,6%. 

Ainda conforme a revista, o pior quadro foi observado entre os indivíduos com 

sete anos ou menos de escolaridade, ou seja, que não chegaram ao ensino médio. 

A queda da prevalência do tabagismo entre o grupo foi de 36,7% entre 1989 e 

2008, chegando a um índice de 22,1% fumantes, o dobro do observado em pessoas 

que se tornaram universitário.  

A coordenadora deste estudo, Vera Luiza da Costa e Silva (2013) acredita que 

um dos fatores a se repensar em relação às campanhas anti-fumo são as mensagens 

de alerta das embalagens dos cigarros. "Elas têm de ser concebidas e testadas entre 

integrantes de classes econômicas mais pobres." 

 Percebe-se por meio da pesquisa que ex- tabagistas que apresentam menor 

escolaridade são os que menos procuram tratamento para a cessação. 
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4 – Tempo em que o Sujeito da Pesquisa Fumou 

 
Tabela 4: Tempo em que fumou 
Anos em que fumou Quantidade de Anos % 

Próximo de 01 ano 0 0% 

01 ano a 02 anos 0 0% 

03 anos a 04 anos 0 0% 

05 anos a 06 anos 0 0% 

Mais de 07 anos 10 100% 

Total 10 100% 

Fonte: SCOLARO, 2015 

 

Em destaque na presença quantitativa 100% dos que procuraram o grupo de 

Apoio da Unidade de Saúde fumaram mais de 07 anos, inclusive 03 sujeitos durante 

o preenchimento do questionário comentaram que fumaram mais de 30 anos. 

Percebe-se que os tabagistas que procuram deixar de fumar são após muitos anos 

que possuem o vício, portanto este fator contribui para as dificuldades e desistência 

durante o processo de cessação. 

Para Pinheiro 2015, o fumante de longa data tem sua expectativa de vida 

reduzida em aproximadamente em 13 anos, e pelo menos 50% dos fumantes 

morrerão de alguma doença diretamente causada pelo cigarro. Mas após 15 dias de 

abstinência do cigarro o risco de câncer cai em 90%, todavia, nunca será igual ao de 

quem nunca fumou. 

Por isso o quanto mais cedo o tabagista procurar recursos para a cessação 

do uso do tabaco, tendem melhores resultados em relação a sua saúde. Mas a 

trabalhar como prevenção, ou seja, evitar que a população inicie a fumar 

principalmente os adolescentes, pois geralmente é nesta fase que o vício se 

estabelece. 

De acordo com Aranda (2010), tem-se uma preocupação com a experiência 

antecipada dos adolescentes com o fumo. Pois muitas vezes inicia por curiosidade 

ou até mesmo para pertencer ao um grupo e como consequência a dependência da 

nicotina.  
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O que muitas vezes inicia por influência dos amigos ou até mesmo diversão 

torna-se um problema grave, o vício que provocará muitos danos na sua qualidade 

de vida.  

 

5- Quantidade de cigarro por dia   

 

Tabela 5: Quantidade de cigarros consumidos diário.  
Quantidade de 

cigarro  Diário  % 

De 01 a 05 cigarros 0% 

De 06 a 10 cigarros 1 10% 

De 11 a 15 cigarros 1 10% 

Mais de 16 cigarros 8 80% 

Total 10 100% 

 Fonte: SCOLARO, 2015 

 

Na tabela acima comprova que os fumantes tendem a fumar a quantidade 

diária de uma carteira, ou seja, nestas contém 20 cigarros conforme a descrição do 

IMETRO. 

No documentário da G1 (Globo 2014) consta que no estudo internacional feito em 

20 países sobre políticas de controle de tabaco, conduzido pelo Canadá e que analisou 

os dados do Brasil, apontou que o brasileiro fumante consome, em média, 17 cigarros 

por dia e que, se pudesse, não teria começado a fumar. 

Conforme Pinheiro (2015), não existe quantidade segura de cigarros nem 

cigarro light. Quem fuma está sujeito a todos esses riscos, seja apenas um cigarro 

ou três maços por dia. Obviamente, quanto maior a quantidade, maior o risco. 

O número de cigarros consumidos diariamente é fortemente considerável, 

pois devido a elevada quantidade e o relato de 03 dos participantes do questionário 

que passava o consumo de 03 carteiras por dia. Isso contribuiu para agravar a  

saúde desses usuários bem como das pessoas que convivem aumentando também 

o contato dos tabagistas passivos que poderão desenvolver algumas doenças 

devido a exposição a fumaça. 
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6- Quanto tempo está sem fumar 

 

Tabela 6: Quanto tempo os sujeitos permanecem sem fumar 
Quanto tempo  Quantidade % 

Menos de 01 semana 0 0% 

Mais de 01 semana 4 40% 

01 Mês 0 0% 

De 02 meses a 04 

meses 0 0% 

De 05 meses a 07 

meses 2 20% 

De 08 meses a 11 

meses 2 20% 

Mais de 01 ano 2 20% 

  10 100% 

Fonte: SCOLARO, 2015 

 

A porcentagem de 40% referente aos tabagistas que participaram dos 05 

encontros sendo que dos 10 inscritos no último encontro compareceu apenas 04 dos 

participantes e comentaram que não estavam mais fumando e que por mais que 

estavam encontrando dificuldades neste processo como nível de estresse elevado 

devido a nicotina e irritabilidade percebem a diferença em não fumar. Alguns 

comentaram que principalmente a família não acreditava que isso fosse possível.  

Percebe-se a cobrança destes para o tabagista no processo de cessação. Os 

demais ex- tabagistas participaram de grupos anteriores.  

Em relação às respostas qualitativas temos os seguintes relatos dos 

participantes conforme as questões abaixo: 
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7 - Quais os motivos que levaram a parar de fumar? 

 

Tabela 7: Motivos que levaram a parar de fumar 
 
Sujeito Resposta 

A 
Conscientização das doenças provocadas pelo tabagismo e 

constrangimento pelo cheiro do cigarro. 

B  Questões voltadas à saúde. 

C  Os gastos, o cheiro, o desprezo e a autoestima. 

D 
Devido aos problemas de saúde. Fez várias cirurgias como de trombose, 

tireóide e linfoma. 

E  A saúde estava ficando ruim demais 

F 
A cunhada tinha problemas cardíacos e o enteado participou de um grupo 

anterior e conseguiu deixar de fumar. 

G 

Sentia cansaço para realizar as atividades físicas, mal cheiro que ficava na 

pele, vergonha de ser fumante, não conseguia dar bom exemplo para as 

outras pessoas e pressão da família para deixar de fumar. 

H 

Amor pela família, pois sua filha caçula cada vez que abraçava reclamava 

que estava com o cheiro horrível e que era a mesma coisa que abraçar um 

cinzeiro. Isso doía muito. 

I Saúde do Pai e pelos filhos 

J O cheiro nas roupas era horrível 

Fonte: SCOLARO, 2015 

 

Pelo relato destaca-se que a preocupação da saúde e a cobrança dos 

familiares foram os principais fatores para participar do grupo de apoio ao 

Antitabagismo.   

Segundo a revista Veja (2014), o fumante sabe que abandonar o cigarro é 

uma medida essencial para melhorar a sua qualidade de vida, evitar doenças e viver 

mais. Mas essa é uma missão delicada para a maior parte dos tabagistas. Sendo 

que uma pesquisa da Unifesp mostrou que nove em cada dez fumantes gostariam 

de deixar o cigarro, e que a maioria (63%) já tentou fazê-lo, sem sucesso. 

Os estudos realizados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro com 1.200 

tabagistas revelam que 80% dos brasileiros usuários de cigarro declararam que já 
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tentaram parar de fumar e 54% dos fumantes alegaram ser dependentes do cigarro. 

Segundo esta mesma pesquisa as razões mais comuns para os fumantes pensarem em 

deixar de fumar são a preocupação com a saúde, dar exemplo aos filhos, preocupação 

com o efeito da fumaça em não fumantes e as advertências sanitárias encontradas nos 

maços de cigarro (INCA, 2014). 

Infelizmente os tabagistas geralmente procuraram o grupo de apoio quando já 

estão com a saúde debilitada. Poderiam antes ter evitado ou com menos sofrimento 

durante o processo. Em conversa com um membro que trabalha na equipe 

multidisciplinar alegou que muitos casos são por meio da solicitação médica que 

procuram para participar do grupo. 

 

8 – Quais os sintomas apresentados durante o período que estava deixando de 

fumar? 

 
Tabela 8: sintomas apresentados durante o período que estava deixando de fumar 
Sujeito Resposta 

A  Insônia e nervosismo 

B  Sede 

C Dor de Cabeça, enjoo e nervosismo 

D Nervoso e estressado 

E Ansiedade e Inquietação 

F Vontade enorme de fumar 

G 

Irritação, dores na cabeça, queria ficar sozinha neste período, tinha a 

sensação que faltava algo, tomou muita água com gengibre para aliviar a 

vontade, precisou mudar a rotina e não tomar mais café para não fumar 

H Ficou muito estressada, chorava todos os dias 

I Boca Seca e dor de Cabeça 

J Bom ar 

Fonte: SCOLARO, 2015 

 

Nota-se que todos os ex- tabagistas apresentaram as dificuldades físicas e 

psicológicas no período da cessação do tabaco. Mas a motivação em deixar do vício 

foi muito grande permitido reconhecer os sintomas e o que fazer no momento de 

abstinência. 
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Quando o tabagista deixa de fumar, poderá apresentar vários sintomas ruins, 

tais como: dor de cabeça, enjoos, irritabilidade, nervosismo, alteração do sono e 

aumento de apetite, deprimido, dificuldade de concentração, tosse e outros sintomas 

que caracterizam a síndrome de abstinência da nicotina.  

Outra situação agravante que consta nas literaturas e se observa nos relatos 

das participantes nos grupos é que os tabagistas temem em ganhar peso durante e 

após a cessação. Em relação a essa preocupação tem-se explicações biológicas 

referente o provável aumento de peso.  

De acordo com Chatkin (2007) a inalação da nicotina através da fumaça do 

cigarro promove o aumento da concentração no cérebro dos neurotransmissores, 

como dopamina e serotonina que são substâncias inibidoras da vontade de 

consumir alimentos. Sendo assim este mecanismo contribui para que o fumante tem 

seu apetite diminuído. 

Por isso a importância do acompanhamento psicológico para trabalhar com 

mudanças de comportamento e da área de nutrição para atuar na mudança de 

hábitos alimentares. 

Pesquisas revelam que a orientação por um profissional de saúde pode 

aumentar as taxas de cessação do tabagismo. Uma metanálise que avaliou o tempo 

de contato e que a orientação em 35 estudos mostrou uma taxa de abstinência 

estimada de 11% caso o fumante tentasse parar de fumar sozinho versus 14,4% 

quando submetido a uma orientação mínimo (< 3 minutos); 18,8% a uma orientação 

entre 4 a 30 minutos; e 26,5%, se o aconselhamento for intensivo (31 a 90 minutos) 

(NUNES apud DIEHL, 2011). 

 

9- Como você avalia a sua qualidade de vida após o abandono do cigarro? 

 

Tabela 9: Qualidade de vida após o abandono do cigarro 
Qualidade de vida sem cigarro % 

Ótimo 7 70% 

Bom 3 30% 

Regular 0 0% 

Ruim 0 0% 

Total 10 100% 

Fonte: Fonte: SCOLARO, 2015 
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Apesar de todo o sofrimento que o ex- tabagista passa nos momentos de 

abstinência foi considerada elevada a mudança na qualidade de vida conforme a 

tabela acima. 

A motivação para deixar de fumar e os objetivos que o fumante espera 

alcançar são que sustentarão sua decisão quando surgirem as adversidades que 

poderão sabotar sua iniciativa.  

Os tabagistas com baixa autoestima têm maior dificuldade para cessação, o 

que exigirá outras estratégias bem como o encaminhamento para a psicoterapia. 

Alguns demonstram sentimentos de culpa em reconhecer a necessidade de 

tratamento por ser isso percebido como fraqueza e pouca força de vontade. 

 

10- Atualmente faz algum acompanhamento psicológico ou médico? 

 

Tabela 10: Acompanhamento psicológico ou Médico  
Atualmente faz acompanhamento 

psicológico/médico 

                                           

% 

Sim 3 30% 

Não  7 70% 

Total 10 100% 

Fonte: SCOLARO, 2015 

 

Nota-se que somente 30% estão com acompanhamento, ou seja, 02 sujeitos 

estão em acompanhamento psicológico e 01 em acompanhamento médico. 

Comentaram que não devido ao tabaco mais sim outras comorbidades que 

surgiram. 

Devido a gravidade da dependência e anos de uso do tabaco, isso contribuiu 

para o aparecimento de outras doenças sendo que é importante realizar exames 

regularmente para diagnosticar precocemente alguma doença bem como 

acompanhamento psicológico para buscar aprimorar suas habilidades sociais e lidar 

com situações que geram estresse. 
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11- Você percebeu melhoras na sua qualidade de vida após o abandono do 

tabaco? 

 
Tabela 111: Percebeu melhoras na sua qualidade de vida após o abandono do 
tabaco   
Sujeito Resposta 

A  Melhorou a respiração 

B  Respiração 

C Melhoria no relacionamento com os filhos e o marido 

D  Melhorou para respirar e a ronquidão. Os filhos ficaram mais contentes. 

E 
 Fôlego. Voltou a praticar esporte, academia, caminhada, corrida, andar de 

bicicleta entre outras coisas que não fazia quando fumava 

F  Somente engordou 

G 

Posso caminhar e não me sinto cansada. Melhorou a coloração da pele e 

o cabelo. Aumentou a apetite. A família gostou muito e os amigos reforçam 

que foi positivo.  

H  Minha respiração está melhor e a pele também  

I  Melhoria para falar e caminhar 

J Tudo ficou melhor 

Fonte: SCOLARO, 2015  

 

Pela descrição dos sujeitos da pesquisa a ênfase foi na respiração para sua 

melhoria da qualidade de vida. E o fato de não fumar mais tem-se um 

reconhecimento da família e dos filhos que muitas vezes ficaram desacreditados que 

seria possível o abandono. 

Observo-se que isso contribuiu para os demais colegas tabagistas que estão 

muitas vezes desacreditados que poderão abandonar o vício ou até mesmo o 

quanto o cigarro impacta na sua Qualidade de Vida.  
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12 – O que você sugere para ser trabalhado em nosso município para diminuir 

o número de fumantes? 

 
Tabela 122: O que você sugere para ser trabalhado em nosso município para 
diminuir o número de fumantes   
Sujeito Resposta 

A Palestras e Grupo de Apoio 

B  Mais Grupos de Apoio 

C  Incentivo para participar dos Grupos 

D  Mais reuniões com o grupo de apoio 

E 
 Propaganda, pois muita gente não sabe dos Grupos de Apoio. Fazer uma 

panfletagem de Mão em Mão nos pontos de comércio seria interessante 

F 
 Dar continuidade dos grupos principalmente com os que querem parar de 

fumar 

G 

Conscientização. Principalmente nas escolas para os adolescentes pois 

geralmente é nesta idade que inicia o vício. Ter um programa também de 

atividade física para os participantes do grupo 

H 

 Grupos de Apoio de combate ao tabagismo e conscientizar que o cigarro 

não traz beneficio nenhum, pelo contrário acaba com a tua vida e com o 

teu dinheiro 

I  Fazer palestras mais seguidas 

J 
 Fazem um ótimo trabalho no grupo, somente não deixa quem não quer. 

Agradeço por ter participado do grupo, pois sem não teria largado do vício 

Fonte: SCOLARO, 2015 

 

Por meio das respostas acima ressalta o valor que os ex-tabagistas tão ao 

programa de Apoio ao Anti-tabagismo.  Para estes ex- tabagistas deveriam ter um 

incentivo como uma homenagem perante a sociedade como reconhecimento para 

que tragam mais pessoas tabagistas que convivem. 

Pode-se notar que o programa é muito importante na cessação ao tabagismo 

e com isso faz com que os participantes adquiram uma melhor qualidade de vida. 

Além da sua Qualidade de Vida também das demais pessoas que poderão 

usufruir melhor do atendimento e dos programas de saúde pública que hoje possui 

gastos gigantescos devido a contribuição do tabagismo. 
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Temos os gastos públicos com ações educativas e assistenciais para a 

redução do tabagismo, a sociedade brasileira que arca com um enorme ônus 

decorrente das doenças relacionadas ao tabaco. Só em 2005, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) gastou cerca de 339 milhões de reais (R$ 338.692.516,00) apenas 

com hospitalização para casos de câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias 

atribuíveis ao tabagismo. Esse montante correspondeu a quase 30% dos custos 

hospitalares totais do SUS para o tratamento de apenas três das cinqüenta doenças 

ao tabaco relacionadas (Mendonça et all, 2011). 

Mesmo com a diminuição do número de tabagistas, ainda precisa diminuir o 

numero de usuários e principalmente trabalhar para que os jovens não permitam o 

uso evitando assim a dependência. 

Reforçar na divulgação os custos e as doenças enfrentadas pela saúde 

pública relacionada ao tabagismo no Brasil e no Município de Caçador, (SC) nas 

escolas, no comércio e nos principais meios de comunicação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Para muitos fumantes o cigarro contribui para ajudar a controlar o estresse e 

as dificuldades encontradas no dia a dia. Porém o que parece ajudar, muitas vezes 

torna-se o grande vilão das complicações de saúde e de convívio com as demais 

pessoas que não são fumantes. 

Os gastos anuais no mundo com os problemas de saúde causados pelo 

tabagismo ultrapassam os 200 bilhões de dólares. Pessoas que fumam consomem 

em média 40% mais recursos dos sistemas de saúde que os não fumantes (Pinheiro 

2015). 

Este exagero gasto pela saúde pública poderá ser diminuído e se transformar 

em estratégias de prevenção que visam não somente o tratamento mais sim a 

promoção do não uso do tabaco. Reforçar as campanhas educativas nas escolas, 

diálogos freqüentes ao adolescente sobre as conseqüências do tabagismo bem 

como orientá-los que fumar muitas vezes é a porta de entrada para outras drogas. 

É preciso fazer um trabalho na comunidade em relação ao tabaco reforçando 

o desenvolvimento das habilidades sociais e a aversão ao cigarro. De preferência 

esse programa deve acontecer desde os primeiros anos de escola. 

No Programa de Apoio ao Anti-tabagismo a família deveria participar. 

Considera-se de suma importância que o familiar mais próximo participasse de um 

encontro onde deverão ter as informações sobre a dependência física e psicológica 

e como devem reforçar positivamente e compreender os momentos de dificuldades 

que este em abstinência poderá enfrentar. 

A família é uma forte referência em auxilio para reforçar e ao mesmo tempo 

contribuir para que este seja um ex- fumante. Isso trará grandes benefícios para o 

ex-tabagista e também melhorará o convívio com os familiares, tendo assim 

menores chances de adoecer, menos gastos na compra do cigarro e melhoria na 

sua qualidade de vida. 

Como sugestão para as campanhas de não concentrar somente nos 

malefícios que o cigarro proporcionará, mas sim na diferença na qualidade de vida 

que tem as pessoas que não fumam. Realizar um levantamento nos colégios e 

Universidades o número de adolescentes que não fumam e reforçar que estes estão 

no caminho certo dizendo não ao uso do tabaco e fazer com que estes influenciem 

os colegas tabagistas a buscar orientações para o abandono precoce do vício. Com 
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isso, elaborar campanhas para aumentar os comportamentos aversivos em relação 

ao ato de fumar. 

Outro fator que merece atenção é o que a revista saúde e desenvolvimento 

(2013) ressalta que os pacientes psiquiátricos tendem a maior vulnerabilidade a 

nicotina e que fazem o uso para aliviar os sintomas do transtorno, pois muitas vezes 

o fumar poderá aliviar os sintomas do transtorno. Sendo assim, a síndrome de 

abstinência constitui-se ao fator de risco para ativar os sintomas da doença. 

Por isso a importância de participar do Grupo de Abordagem do Anti-

tabagismo, pois além de agregar o conhecimento de vários profissionais também 

terá o acompanhamento correto evitando outros problemas durante o período de 

cessação. 

Através da pesquisa percebe-se por meio dos relatos que o fato desses 

sujeitos terem deixado de fumar tornam-se vitoriosos, contribuindo para a melhoria 

da saúde principalmente em relação a respiração e a sua autoestima perante 

familiares e colegas. 

Mas o público que conquistou o abandono ainda é pouco. Como fontes de 

pesquisa de quantos tabagistas existem nos bairros poderia ser levantado pelas 

agentes de saúde e contemplar mensalmente uma unidade básica de saúde do 

bairro para realizar o programa. Este trabalho deverá também ser realizado com os 

profissionais internos, ou seja, os servidores públicos. 

Em relação as empresas privadas, realizar parcerias e dependendo do 

número de tabagistas fazer os encontros no ambulatório ou sala de treinamento da 

empresa. 

Sobre as sugestões dos ex–tabagistas para ser trabalhado no município foi 

unânime a continuação e a divulgação do Grupo de Apoio ao Anti-tabagismo. 

Tem-se muito trabalho para ser executado, mas a responsabilidade não e 

somente dos programas, mas sim de todos nós e cabe a cada cidadão contribuir 

para que tenham um número significativamente reduzido de tabagistas e com isso 

menos gastos da saúde pública e conseqüentemente melhorias na qualidade de 

vida da população. 

Pode-se afirmar através da pesquisa realizada que o programa é de extrema 

importância na contribuição para a cessação do tabagismo.  
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Pesquisa sobre melhoria de Qualidade de Vida de ex tabagistas que 

freqüentaram o grupo de Abordagem e Tratamento ao Fumante 

(Antitabagismo). 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada " MUDANÇAS NA 

QUALIDADE DE VIDA DE 20 EX TABAGISTAS DO GRUPO DE ABORDAGEM E 

TRATAMENTO AO FUMANTE DE CAÇADOR (SC) ", que fará parte do Trabalho de 

Conclusão de Curso de Pos Graduação em   Gestão em Saúde Pública da UNIARP, 

da acadêmica Suzana Scolaro, sob orientação do professor orientador Clayton Luiz 

Zanella. A sua participação é livre e voluntária. Contudo, a sua participação é muito 

valiosa. Por isso, solicito a leitura das questões e a resposta sincera. 

 

1 - Sexo: F ( )  M ( ) 

 

2 - Idade 

( ) 18 anos a 23 anos 

( ) 24 anos   a  29 anos 

( ) 30 anos a 35 anos 

( ) 36 anos a 41 anos 

( ) Mais de 42 anos 

 

3 - Escolaridade: 

( ) Ensino Fundamental Incompleto 

( ) Ensino Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio Incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

( ) Ensino Superior 

 

4 - Por quantos anos você fumou? 

( ) Próximo de um ano 

( ) 24 anos   a  29 anos 

( ) 30 anos a 35 anos 

( ) 36 anos a 41 anos 

( ) Mais de 42 anos 
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5 – Quantos cigarros fumava por dia? 

( ) De 01 a 05 cigarros 

( )  De 06 a 10 cigarros 

( )  De 11 a 15 cigarros 

( )  Mais de 16 cigarros 

 

6 -  Quanto tempo que esta sem fumar? 

( ) menos de 01 semana  

( ) Mais de uma Semana 

( )  01 mês 

( ) De 02 m a 04 meses 

( ) De 05 m a 07 meses 

( ) De 08 m a 11 meses 

( ) Mais de 01 ano 

 

7 – Quais os motivos que levaram a parar de fumar? 

 

8 – Quais os sintomas apresentados durante o período que estava deixando de 

fumar? 

 

9 - Como você avalia sua qualidade de vida após o abandono do Cigarro? 

( ) Ótimo           ( ) Bom    ( )  Regular      ( ) Ruim 

 

10 - Atualmente faz algum acompanhamento psicológico e ou físico? 

( ) Sim             ( ) Não 

Caso sim, qual (is): 

 

11- Você percebeu melhoras na sua qualidade de vida após o abandono do cigarro? 

( ) Sim     (  ) Não 

Quais: 

 

12 – O que você sugere para ser trabalhado em nosso município para diminuir o 

número de fumantes? 


