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QUEM FUMA EM TODO MUNDO: 

 

Um vírgula um bilhão de pessoas são fumantes em todo o mundo, sendo 800 milhões 

residentes nos países em desenvolvimento e 300 milhões residentes nos  países desenvolvidos. 

    O monóxido de carbono produzido na queima do fumo tem 250 vezes mais afinidade 

oxigênio- do que o bióxido de carbono em nosso organismo. Por essa razão o complexo 

formado carboxihemoglobina pela hemoglobina e pelo monóxido de carbono é permanente 

levando a um prejuízo na oxigenação dos tecidos. 

 A nicotina é o elemento do tabaco responsável pelo vício. 

 A nicotina possue diversas ações sobre o organismo, especialmente sobre o sistema 

cardio vascular onde: 

a) Participa sobre os vasos diminuindo o calibre dos vasos. 

b) Aumenta o ritmo cardíaco. 

c) Aumenta a pressão arterial. 

d) Aumenta a densidade plaquetária. 

e) Aumenta a taxa de depósito de colesteróis no interior das artérias. 

f) Aumenta a força das fibras na contração das fibras do miocárdio no momento da 

contração cardíaca. 

g) Propicia o aparecimento da tromboangeite obliterante periférica devido à micro 

angiopatia periférica decorrente do uso do tabaco. 

Quando a nicotina é metabolizada no fígado, surge a cotinina como metabólito da 

nicotina no organismo. 

A cotinina pode ser dosada no sangue, urina, e saliva. Possui meia vida de 18 a 36 

horas.  Trata-se de um metabolito específico do tabaco, derivado da nicotina que pode 

permanecer no organismo até 2 ou 3 dias após a exposição à nicotina. 

O nível de cotinina circulante no organismo de uma pessoa não fumante, mas que vive 

próximo à pessoas que fumam, especialmente em ambientes fechados, depende do número de 

cigarros no ambiente de modo que na presença  de uma  média de 40 – 50 cigarros dia 

equivale a taxa de um fumante que fuma 3 cigarros no dia. 

O alcatrão não é uma substância específica e sim uma substância formada por 

diversos componentes.  O alcatrão é resultado da queima do tabaco, é formado por cerca de 

43 substâncias todas carcinogênicas. 

O fumo é preparado conforme a finalidade para determinado uso: 

1 - Para charutos, cachimbos, fumo para mascar, o fumo é preparado ao ar livre e se 

utiliza PH alcalino.  Sua absorção é maior na mucosa oral, e propicia maior incidência do 

câncer na boca e na garganta. 

2 - Se o fumo é preparado para cigarros ou cigarrilhas, então a folha do fumo é 

preparada em fornos e se utiliza de PH ácido. Nesse caso a nicotina é mais absorvida no 

pulmão e propicia a maior incidência de câncer no pulmão, trato digestivo e colo do útero. 

Charutos e cachimbos possuem a mesma toxidade na fumaça secundária, mas o 

alcatrão e o monóxido de carbono estão mais concentrados nos charutos e nos cachimbos, 

quando são comparados com o cigarro. 

Fumante passivo é aquele que inala fumaça de derivados do tabaco, quando estão no 

mesmo ambiente do fumante, especialmente em ambiente fechado. 
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Corrente primária é a fumaça gerada durante a tragada e que invade o organismo do 

fumante. A fumaça do cigarro possui por volta de 4700 substâncias tóxicas. 

Corrente secundária é aquela que resulta da queima expontânea do cigarro, sendo 

95% da queima total.  Essa corrente tem 400 substâncias em igual quantidade, quando 

comparada à corrente primária, mas: 

Tem três vezes mais nicotina, três vezes mais o monóxido de carbono, e cinqüenta 

vezes mais substâncias cancerígenas. 

A fumaça do cigarro promove: 

1- Curto prazo:  

- Irritação nos olhos, manifestações nasais, tosse, cefaléia, desenvolvimento ou piora 

de manifestações alérgicas. 

2- Longo Prazo: 

- Redução da capacidade respiratória, risco aumentado em até 50%, para infecções, 

problemas respiratórios em crianças, risco aumentado da arteriosclerose, risco 

aumentado para IAM para não fumantes em 24%, risco aumentado para CA pulmão 

em 30% nos não fumantes. 

 

IMPORTÂNCIA DA CESSAÇÃO DE FUMAR NO CONTEXTO DAS AÇÕES 

PARA O CONTROLE DO TABAGISMO 

 

I- As pessoas que deixam de fumar antes dos 50 anos, após 16 anos sem fumar 

apresentam uma redução de 50% no risco de morte por todas as doenças tabaco-

relacionadas. 

II- Por volta de 80% dos fumantes hoje, querem abandonar o habito de fumar, porém 

apenas 3% conseguem fazê-lo a cada ano. 

III- A incidência da dependência da nicotina varia de 70 a 90% entre os fumantes 

regulares. 

IV- A maioria absoluta das pessoas não deixa de fumar porque julgam serem 

incapazes de consegui-lo. 

V- Poucas são as pessoas que necessitam de aporte medicamentoso para cessarem o 

hábito do tabaco. 

VI- A maioria predominante dos fumantes iniciou o hábito entre 13 e 19 anos de 

idade, portanto em época muito precoce. 

VII- Após três semanas de abstinência do fumo já ocorre melhora na respiração e na 

circulação sanguínea. 

VIII- Após um ano o risco de morte por infarto cardíaco já se reduz à metade. 

IX- Após dez anos o risco de infarto cardíaco volta a ser igual o daqueles que não 

fumam. 

X- Após vinte anos o risco de se ter câncer pulmonar volta a ser igual ao risco 

daqueles que nunca fumaram. 
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DROGAS PSICOATIVAS 

 

 Drogas psicoativas são substâncias naturais ou sintéticas que ao serem ingeridas 

produzem alterações do SNC, modificando assim, estados emocionais e comportamentais.  

São drogas que pseudo-induzem prazer em seus usuários. Após algum consumo elas iniciam 

um processo de dependência e tolerância.  

 

ESTADO DE DEPENDÊNCIA DA DROGA 

 

É um estado psíquico e às vezes psíquico e físico, resultante da interação entre o 

organismo vivo e a substância, caracterizado  por modificações no comportamento e de outras 

reações que sempre incluem um impulso a utilizar a substância de modo contínuo, com 

finalidades de experimentar seus efeitos psíquicos ou orgânicos, muitas vezes para evitar o 

desconforto de sua provação. 

 

TOLERÂNCIA 

 

 Tolerância é um fenômeno ligado ao consumo de drogas em cuja presença se faz 

necessário aumentar o volume da mesma para se obter os mesmos resultados. 

 

DEPENDÊNCIA FÍSICA 

 

 A dependência física se caracteriza pela necessidade do organismo em receber um 

aporte regular, de alguma substância exógena, a fim de manter o equilíbrio orgânico estável, 

sem o que teremos uma sintomatologia com desvio comportamental.  Tal desvio é chamado 

de síndrome de abstinência e se traduzem em sintomas físicos ou psicológicos ou ambos 

caracterizando a dependência física, psíquica ou psicofísica. 

 A dependência psíquica está mais ligada ao comportamento e dependência física está 

mais ligada ao organismo com manifestações somáticas.  

 São causadores de dependência física: 

a) Todas as drogas conceituadas como tal: Anfetaminas - cocaína - craque - maconha – 

dolantina – ópio - morfina, etc. 

b) Todos os barbitúricos = fenobarbital - tiopental - amobarbital - nembutal 

c) Todos os bentodiazepisiquis = diazepan - bromazepam - nitrazepam  

d) Álcool 

 

TESTE PARA SABER SE JÁ HÁ DEPENDÊNCIA DA DROGA 

 

a) Forte desejo ou mesmo compulsão em consumi-la. 

b) Presença de dificuldade em controlar o nível do uso da droga. 

c) Quando diminuído seu uso, surgem reações de ansiedade, distúrbios do sono, depressão, 

convulsão ou outra alteração orgânica ou psicossomática. 

d) Quando se sente a necessidade de aumentar o consumo. 

e) Quando se muda o comportamento no sentido de se usar a droga em detrimento de outros 

prazeres ou interesse e até mesmo prejuízos a si mesmo e a terceiros. 

 



 4 

As drogas podem ser: 

a) Depressoras: são aquelas que diminuem a atividade mental, geralmente afetam o 

cérebro levando-o a funcionar de forma mais lenta. São drogas que diminuem a 

atenção, a concentração, a tensão emocional e diminuem a capacidade intelectual 

quando na vigência de seus efeitos.  

São elas: álcool, morfina, heroína e todos os tranqüilizantes. 

b) Estimulantes: são drogas que aumentam a atividade mental, afetando o cérebro no 

sentido de ter uma atuação mais acelerada. 

São elas: cafeína, anfetamina, nicotina, cocaína e crack. 

c) Alucinógenas: são drogas que alteram a percepção, provocando distúrbios, no 

funcionamento cerebral, levando-o a desordenar sua forma de trabalho, gerando 

delírios. 

São elas: LSD - maconha 

 

A NICOTINA COMO DROGA 

 

 a) a nicotina é uma droga psico ativa, com fácil padrão de administração, de 

aceitabilidade social plena, que leva a compulsão com relação ao seu uso, estabelece a 

tolerância e promove síndrome de abstinência depois de instalado o hábito de seu uso. 

 Sabe-se que 90% dos fumantes iniciaram o fumo antes dos 19 anos e o fizeram de 

forma não consciente, devido à publicidade ser muito ampla levando idéias falsas a respeito 

de sua utilização, envolvendo idéias de saúde, esporte, e prazer e também pelo fácil acesso a 

ela, pois, muitas vezes se inicia o tabagismo como charme ou modelo social. 

As pessoas fumam: 

 a) para relaxar 

 b) pelo sabor de fumar 

 c) para preencher o tempo 

 d) para si ter algo nas mãos 

 e) porque associam o fumo a outros hábitos.  

Geralmente as pessoas continuam fumando porque acham que deixar de fumar é muito 

difícil. 

É bom saber que a nicotina: 

 Diminui o calibre dos vasos sangüíneos. 

 Aumenta o ritmo cardíaco. 

 Aumenta a pressão arterial. 

 Aumenta a adesividade planetária. 

 Promove o aumento dos depósitos de colesterol. 

 Aumenta a força das contrações cardíacas porque promove aumento do debito 

cardíaco com aumento da pré-carga. 

 Propicia o aparecimento da arteriosclerose acelerado pela presença de nicotina e de 

monóxido de carbono. 

A nicotina causa síndrome de abstinência, caracterizada por: 

Ansiedade - Dificuldade de concentração – Agitação – Irritabilidade – Agressividade – 

Tontura – Cefaléia - Desconforto abdominal. 

A síndrome de abstinência da nicotina chega a permanecer até três semanas. 
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FISSURA 

 

Fissura é uma vontade intensa, às vezes insuportável de se fumar, é uma vontade do 

tipo compulsiva que não dura mais que cinco minutos e que pode aparecer em até um ano 

depois de cessada a atividade do fumo.  A fissura é mais grave no início pior na primeira 

semana e vai diminuindo progressivamente ao longo do tempo.  A fissura é a responsável 

pelas recaídas levando ao insucesso das tentativas de cessação de fumar. 

 

FATORES QUE DIFICULTAM A CESSAÇÃO DE FUMAR 

 

Existem vários fatores que dificultam o hábito de cessar o fumo, entre eles: 

a) O aparecimento da depressão ou presença dela já antes do tratamento. 

b) A presença do alcoolismo. 

c) O desenvolvimento da esquizofrenia. 

d) Uso ou dependência de outras drogas. 

e) Ganho de peso. 

 

A DEPRESSÃO 

 

Todo fumante que tem depressão tem muito mais dificuldade para se libertar do vício 

e por isso apresentam com mais freqüência o fenômeno da recaída. Muitos desses pacientes 

usam o cigarro exatamente por serem depressivos, onde o cigarro é um apoio ou uma muleta e 

por isso fumam mais intensamente. 

Tais pacientes possuem síndrome de abstinência associada a sintomas e crises de 

depressão. Por volta de 30% dos fumantes estão envolvidos com a depressão antes de se 

tornarem fumantes. 

Dos fumantes, por volta de 20% estão envolvidos com álcool. 

Dos alcoólatras, 85% estão envolvidos com o tabaco. 

 

O GANHO DE PESO 

 

O ganho de peso devido à cessação do fumo também é uma barreira principalmente 

em mulheres.   

Muitas mulheres fumam por acharem que fumar emagrece. 

Todo fumante pode ganhar de dois a quatro quilos por cessarem o fumo, mas existem 

pessoas que chegam a engordar de onze a treze quilos. 

Isso acontece porque muitas pessoas que fumam, ao pararem de fumar, procuram 

saciar o psiquismo (o qual se acha perturbado pela abstinência) com consumo de balas, 

chocolates, ou comida, etc, e isso os leva ao ganho de peso. 

Quanto a esse ganho de peso, é bom saber que: 

1) É temporário. 

2) Só ocorre nos primeiros meses. 

3) Após um ano tudo volta ao normal. 

Não se aconselha o uso de dietas no período da abstinência do cigarro, mas se 

aconselha a ter uma alimentação balanceada, beber bastante líquido e beliscar coisas 

saudáveis, se necessário. 
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A atividade física ajuda muito a passar pelo período da abstinência: 

Andar de bicicleta, andar a pé no lago, fazer caminhadas, pular corda, dançar, nadar. 

O tabagismo é a maior e mais importante causa de morte por doença previnível em 

todo o mundo.  

O fumo abrevia a vida dos seus usuários habituais, de modo que 25% dos fumantes 

inveterados morrem em média 20 anos mais cedo, perdendo às vezes um terço da vida por 

causa do vício. 

Nesse caso, o mérito de se aconselhar e ajudar um fumante a se livrar do vício tem a 

mesma virtude daquele que trata um câncer maligno, pois está permitindo que a vítima viva 

um pouco mais desde que  consiga livrar-se do problema. 

 Nos países em desenvolvimento, nós encontramos os maiores contingentes de 

fumantes, onde temos uma taxa que varia entre 30% a 59%, de fumantes, enquanto que em 

países desenvolvidos a média é de apenas 10%, especialmente na Inglaterra e na Noruega 

onde estão as menores taxas. 

 A nicotina , quando presente no organismo humano, interfere na ação de alguns 

fármacos reduzindo a sua eficácia e prejudicando o seu usuário. Por exemplo: 

# A nicotina atua sobre a Teofilina quando usada no tratamento da asma brônquica 

prejudicando a recuperação do asmático. 

# A nicotina atua sobre os medicamentos tricíclicos, no caso do tratamento da 

depressão. 

# A nicotina também atua sobre a clorpromazina quando usada em pacientes 

psiquiátricos ou dependentes químicos. 

 

 O CONSUMO DO FUMO, CANCER E A DOENÇA CARDIOVASCULAR 

 

 Sabe-se que o fumo é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, mas sabe-se 

atualmente que a taxa de câncer da boca, laringe, faringe, bexiga, rins e colo do útero está 

aumentada entre os fumantes. 

 O fumo é o principal agente desencadeador da doença cardiovascular, a qual é 

responsável pela maioria dos infartos cardíacos, dos derrames cerebrais e da microangiopatia 

periférica levando o indivíduo a perder as extremidades dos membros, iniciando pelos dedos e 

progredindo para o tronco, principalmente nos membros inferiores.  

 O fumo é o maior responsável por doenças graves como a arteriosclerose O fumo é o 

principal desencadeante da doença pulmonar crônica, que leva o individuo a um sofrimento 

terrível, caracterizado pela falta de ar que vai se instalando de forma insidiosa, lenta e de 

modo pouco perceptível, aparecendo seus sintomas quando já é tarde demais. 

 A nicotina é uma substancia que causa dependência e por isso os indivíduos que são 

dependentes dela necessitam de sua presença no organismo a fim de manterem o seu bem 

estar, a fim de manterem o seu estado de humor. 

         Sem a nicotina tais indivíduos se apresentam nervosos, ansiosos, inquietos e muitas 

vezes agressivos, perdem a criatividade e às vezes até o controle de situações, pois são vítimas 

dependentes do hábito. 

 Os sintomas da abstinência do fumo têm o pico nas 24 a 48 horas subseqüentes à falta 

da nicotina, podendo durar até 30 dias, e mais raramente um pouco mais de um mês.  Passada 

essa fase pode aparecer de forma intermitente uma vontade louca de fumar chamada fissura, a 

qual é rápida e passageira. A fissura não dura mais do que cinco minutos. 
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SINTOMAS DA DEPENDÊNCIA DA NICOTINA 

 

 São sintomas da dependência da nicotina: 

- Insônia, ou sono agitado sem descansar a noite (alteração do sono) 

- Dificuldade de concentração seja na escola, no trabalho, dirigindo ou em outra 

atividade que exija concentração. 

- Alterações do ritmo cardíaco 

- Dores de cabeça. 

- Dores abdominais 

- Obstipação intestinal. 

- Aumento do apetite. 

- Irritabilidade, nervosismo e agitação. 

 

DEPENDENTE DO TABACO 

 

Como avaliar se um indivíduo já é dependente do tabaco? 

I – Já são dependentes do tabaco todas as pessoas que fumam além do pretendido. Todas as 

pessoas que gostariam de fumar menos, não importa o porquê, mas não o fazem, já são 

dependentes da nicotina. 

II – São dependentes da nicotina todo indivíduo que permanece fumando, mesmo quando tem 

a consciência de algum prejuízo, seja social, moral, ocupacional ou ambiental, mas 

mantém o hábito de consumir o tabaco. 

III – São dependentes da nicotina todos os indivíduos que conhecem os malefícios do cigarro, 

mas mantém o hábito em detrimento da saúde. 

IV – São dependentes da nicotina todas as pessoas que vão aumentando o número de cigarros 

consumidos no dia, à medida que o tempo passa. 

V – São dependentes da nicotina todo indivíduo que fica nervoso, irritado, ansioso, agressivo 

ou perde a concentração quando diminui o consumo de cigarros. 

 

PORQUE PARAR DE FUMAR? 

 

Um indivíduo pode interrogar por que parar de fumar se o cigarro muitas vezes faz o 

papel de seu amigo? 

Porque parar de fumar se muitas vezes o indivíduo se sente bem fumando? 

Devemos parar de fumar por que: 

 

* O cigarro tem monóxido de carbono 

Monóxido de carbono é um produto que encontramos no fumo que tem afinidade pela 

hemoglobina tal qual tem o dióxido de carbono com uma diferença: o dióxido de carbono dá 

lugar ao oxigênio no pulmão enquanto que o monóxido de carbono não larga mais a 

hemoglobina e com isso ocorre um comprometimento na oxigenação dos tecidos.  Essa 

diminuição de oxigenação tecidual leva para alterações do metabolismo local, especialmente 

na pele onde: 

Ocorre o envelhecimento precoce. 

A formação de rugas. 

A queda de cabelos. 



 8 

A desidratação da pele levando ao ressecamento e ao prurido. 

 

* O cigarro tem alcatrão. 

O alcatrão não é uma substância, e sim uma mistura de substâncias altamente 

cancerígenas. Associe-se a isso a presença de outros elementos também carcinogênicos tais 

como elementos radioativos onde se incluí o Cádmio, o Carbono 14 e o Polônio, todos estes 

elementos cancerígenos também, daí a taxa de câncer ser maior entre os fumantes. 

 

* O cigarro tem nicotina. 

A nicotina é o agente químico causador da dependência, levando o uso do fumo a ser 

um vício com consumo ou hábito com freqüência cada vez maior. 

A nicotina é um composto químico que no organismo humano promove a diminuição 

dos vasos periféricos ocasionando a doença chamada trombo angeite obliterante periférica. 

A nicotina aumenta o retorno venoso. 

A nicotina promove o aumento da pressão arterial. 

A nicotina favorece o depósito dos colesteróis nas artérias. 

A nicotina promove a diminuição dos vasos periféricos 

A diminuição dos vasos periféricos inicia o processo que leva ao aparecimento  da 

angiopatia nicotínica,  que  por diminuir o calibre dos vasos ,dificulta e compromete  a 

irrigação dos tecidos levando ao desenvolvimento da doença conhecida entre os médicos por 

Trombo Angeite Obliterante Periférica.  O desenvolvimento da T A O P é a causa da perda de 

parte dos membros, iniciando pelos dedos e evoluindo para a perda total dos membros. 

Geralmente inicia nos pés. 

É através do aumento da pressão arterial associado ao depósito de colesteróis que o 

indivíduo faz o derrame cerebral ou o infarto do coração, muitas vezes indo a óbito já na 

primeira ocorrência. 

Na verdade o cigarro possue próximo de 4700 substâncias, entre elas, podemos citar 

ainda: 

- A amônia é um desinfetante para pisos azulejos e privadas, etc. 

- A naftalina é um veneno eficiente para matar ou para afastar baratas nos armários, 

guarda-roupas, pias, etc. 

-  Os elementos Fósforo P4 e P6 que são eficientes venenos de ratos. 

- A acetona é um bom removedor de esmalte das unhas. 

- A terebintina é um solvente que dilui a tinta a óleo. 

- O formol é um conservante de cadáveres. 

 Devemos largar de fumar porque o fumo é associado a uma incidência maior de 

doenças nos consumidores do tabaco, entre as quais podemos citar: 

 A presença de doenças decorrentes do processo de arteriosclerose, exatamente 

porque a nicotina propicia o depósito de colesteróis no interior das artérias.  

As mais temíveis são: 

Derrame cerebral; 

Infarto do coração; 

A própria dislipidemia associada ou não a hipercolesterolemia. 

 Hipertensão arterial – muitas pessoas são hipertensas porque fumam ou fumaram. 

Muitas pessoas teriam suas alterações na pressão arterial, mas certamente de modo mais 

tardio do que se não fumassem. 
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 Leucemias agudas e crônicas 

 Catarata  

 Úlcera gástrica 

 Bronquites agudas e crônicas 

 A doença obstrutiva crônica conhecida por DPOC, acompanhada do enfisema 

pulmonar.  

 Trombo Angeite Obliterante Periférica levando à perda dos membros especialmente os 

inferiores.  

 Disfunção erétil masculina 

 O fumo também está associado à diminuição do nível de inteligência das crianças, 

com diminuição do rendimento escolar, no caso de crianças com mãe fumante ou que 

vivem em ambiente poluído por fumaça de cigarro.  

Porque deixar de fumar: Porque os fumantes possuem: 

 Dez vezes mais risco de ter doença pulmonar, agudas ou crônicas, diminuindo a vida 

útil do pulmão. 

 Duas vezes mais o risco de vir a ter um derrame cerebral. 

 Cinco vezes mais o risco de sofrerem um enfarto cardíaco. 

 Envelhecimento precoce, na aparência e na vitalidade devido à ação dos múltiplos 

elementos contidos no fumo. A pele do fumante desidrata-se mais rápido na presença do 

vício, levando ao aparecimento de rugas precocemente. 

 Os fumantes vão amarelando os dentes devido à ação da nicotina, e isso são 

acompanhados de um envelhecimento precoce das gengivas levando à perda dos dentes 

antes do que seria sem o fumo. 

 Os fumantes reservam para si a tosse crônica do fumante que é decorrente das lesões 

do epitélio pulmonar. 

 Os fumantes reservam para si um índice muito aumentado de desenvolverem um 

câncer e de morrerem devido ao aparecimento dele, especialmente do trato respiratório ou 

gastro intestinal.  

 É bom lembrar que a taxa de câncer entre os fumantes é maior que a taxa da população 

não fumante. 

 

EXISTEM MUITAS RAZÕES PARA SE ABANDONAR O FUMO 

 

 Pois, o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo. 

 Por volta de 45% dos fumantes vão a óbito por patologia tabaco dependente.  

 Por volta de 90% das pessoas que possuem câncer no pulmão é ou foi fumante.   

 A totalidade dos portadores de DPOC se envolveram direta ou indiretamente com o 

fumo. 

 Quase a totalidade dos portadores do enfisema pulmonar foi ou é fumante. 

 

PORQUE DEIXAR DE FUMAR? 

 

 Porque o fumante polui o ambiente prejudicando a saúde dos outros. 

 Porque fumar é apontar para si mesmo uma arma, cujo gatilho é o tempo quem vai 

acionando lentamente. 
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 Porque fumar é queimar dinheiro muitas vezes em detrimento de alimentos para os 

filhos. 

 Porque fumar é uma distração ou atividade que esconde o seu mal, enganando as 

pessoas com prazer falso o qual posteriormente será um tormento. 

 

E QUANTO AS GRÁVIDAS? 

 

Há problemas para o feto?  Certamente que sim, para o feto e para a mãe. 

Os prejuízos para a gestante que fuma são distribuídos para si e para o bebê: 

Primeiro: - Toda gestante que fuma multiplica por dez o risco do infarto. 

Segundo: - Toda gestante que fuma tem 70% de chance de ter um aborto espontâneo. 

Terceiro: - após o 2° trimestre, isto é, a partir do sétimo mês toda gestante que fuma 

tem maior risco de um descolamento prematuro de placenta, podendo levar a mãe e o feto à 

óbito. 

Quarto: - Toda gestante que fuma tem multiplicado e em muito, o risco de ter um 

parto prematuro(tipo normal, mas prematuro) e enfrentar todos os problemas com um nenê 

prematuro, muitas vezes perdendo o nenê em decorrência da síndrome da angústia respiratória 

do recém nascido. Esta síndrome ocorre quando o pulmão do recém nato não é suficiente 

maduro para ventilar o organismo do recém nascido 

Quinto: - toda gestante que fuma corre maior risco de ter uma amniorrexe prematura e 

ir para uma cesárea antes da hora a fim de salvar a criança com o mínimo de complicação.  

Amniorrexe é a rotura da bolsa que contém o nené. 

Sexto: - A totalidade das mães que fumam na gestação possui filhos com baixo peso 

para a idade gestacional. 

Quanto ao bebê: 

 É multiplicado em muito o risco de morte súbita para o nenê, pois ele nasce 

dependente de nicotina.  

  Tal risco é tanto maior quanto maior for o número de cigarros consumidos no dia. 

 Todo bebê de mãe fumante tem diminuído o rendimento escolar e tem diminuído 

seu coeficiente de inteligência. 

É bom saber que: 

 A nicotina passa para o leite materno e o bebê fica dependente de nicotina 

também, pois o leite materno tem três vezes mais nicotina que o sangue circulante 

da mãe. 

 Os bebês de mães fumantes são mais agitados, inquietos e ansiosos quando 

comparados com a criança de mãe não fumante. 

 O ambiente no lar da criança que fuma é mais poluído do que o ambiente da 

criança cujo lar não tem fumantes. 

 

É bom saber que: 

 A fumaça primária, isto é, aquela que é aspirada pelo indivíduo fumante, irrita as 

cordas vocais propiciando problemas com a garganta e com a voz.  

 É uma fumaça que destrói os cílios pulmonares responsáveis pela proteção do 

parênquima pulmonar. 

 Esta fumaça também altera o tecido epitelial das mucosas desde a boca até os 

brônquios devido à presença de elementos químicos nocivos e devido à 
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temperatura elevada da fumaça, devido sua localização ser mais próxima em 

relação à fonte da fumaça. 

 A fumaça secundária, aquela que é resultado da queima espontânea do cigarro, 

contém o triplo da nicotina que a fumaça primária.  Tem também o triplo do 

monóxido de carbono. 

 Que o cigarro tem por volta de 4700 substâncias que podem ficar impregnadas e 

aderir nos móveis, cortinas, roupas, etc. 

Parar de fumar é um verdadeiro desafio.  A nicotina vicia o organismo e este necessita 

daquela, mas existe a resistência da consciência que leva à manutenção da obstinência.  Nessa 

fase inicia o período da obstinência no qual todos os fumantes necessitam de ajuda, 

compreensão e apoio. 

 O período mais difícil é a primeira semana, sendo pior mesmo o primeiro dia.  A 

dificuldade persiste às vezes até o final da segunda semana, mas eventualmente todo o 

primeiro mês é difícil.  

 Após esse período se forma mais fácil manter-se abstêmio porque o organismo já está 

livre da dependência da nicotina, mas ocorre momento de ataque, chamados de fissura. Tais 

momentos não duram muito, e se traduzem em vontade intensa de fumar, mas são momentos 

efêmeros e esporádicos, que devem ser vencidos. 

 Se colocarmos o primeiro cigarro na boca, perderemos todo o trabalho anterior e 

certamente estaremos derrotados nessa etapa. 

 

AÇÔES E PROGRAMAS PARA INTERROMPER O HABITO DE FUMAR 

 

O ministério da saúde, através do: 

INCA (Instituto Nacional de Câncer),  

Comprev (Coordenação de prevenção e vigilância), 

Da divisão de programa e controle do Tabagismo e outros fatores de risco de câncer, 

atua em duas áreas distintas no programa nacional de controle do tabagismo: 

- Programa: Ambiente Livre do Cigarro 

- Programa: Ajudando Seu Paciente a Deixar de Fumar 

O programa Ambiente Livre do Cigarro é um programa amplo, que envolve equipes 

multidisciplinares na qual se envolve toda a sociedade, através de campanhas e procedimentos 

que tendem a criar um ambiente livre do tabaco.  

 Envolve a criação de fumódromos, com divulgação nas escolas, creches, 

universidades, sociedades e amigos de bairros, igrejas, etc.  

Já o programa Ajudando Seu Paciente e Deixar de Fumar, já envolve a capacitação de 

profissionais de saúde com diretrizes para abordagem de ações intensivas para interrupção do 

habito de fumar. 

 O tratamento do fumante envolve a abordagem cognitiva comportamental, no qual o 

indivíduo gerencia suas necessidades e seus problemas.  

A abordagem medicamentosa pode ser inserida nesse contesto nos casos 

individualmente selecionados, onde o indivíduo recebe um aporte medicamentoso como 

auxílio no tratamento. 

É bom saber, nessa altura dos fatos que apenas 3% da população que fuma deixam de 

fumar sem ajuda e dos 97% restantes, a maioria não necessita de medicamentos, mas apenas 

de um apoio psico- comportamental.  

O programa de tratamento ao fumante tem duas frentes de atuação: 
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a) Programa de orientação prática para abordagem mínima; mais ligado à sociedade 

como um todo. 

b) Programa de orientação para abordagem intensiva do fumante, o qual é 

desencadeado por profissionais de saúde e envolve o desenvolvimento de técnicas 

de abordagem e tratamento. 

 

FASES DA VIDA DE UM FUMANTE 

 

Todo fumante pode passar por cinco fases distintas na história do hábito de fumar, a 

saber:  

- Pré contemplação 

- Contemplação 

- Ação 

- Manutenção 

- Recaída 

 

1- Pré contemplação é o período da vida do fumante no qual eles não têm nenhuma 

idéia a respeito de parar o hábito de fumar.  É o período no qual não pensa na 

possibilidade de cessação do hábito, mesmo porque podem não ter consciência dos 

malefícios que o hábito proporciona. 

 

2- Contemplação é o período, ou é a fase na qual o fumante se conscientiza dos 

malefícios do hábito e passa a desenvolver um desejo de interromper tal situação.  

Nesse período muitos fumantes decidem parar de fumar sozinhos, sem procurarem 

ajuda, e a estatística da organização mundial de saúde diz que apenas 3% da 

população fumante consegue se livrar desse hábito sozinho, sem ajuda ou apoio 

externo. 

 

3- Ação é o período no qual o indivíduo toma a decisão de cessar o vício e parte para 

fazê-lo.  É muito natural o insucesso nessa fase e isso depende de vários fatores:  

o Número de cigarros/dia. 

o Tempo de exercício do hábito. 

o Estado de morbidade no momento da privação do fumo. 

 

4- Manutenção é o período no qual o indivíduo permanece abstêmio, pode durar um 

ano.  O grande problema do indivíduo é na ordem: 

o As primeiras 24 horas. 

o As primeiras 72 horas. 

o A primeira semana. 

o O primeiro mês. 

o O primeiro ano. 

Nesse período de manutenção ocorrem as recaídas quando o indivíduo é vencido pelo 

desejo intenso e compulsivo que se chama fissura muitas vezes onde vive a situação "tudo por 

um cigarro". 

Dizemos que um indivíduo é ex-fumante somente depois de um ano liberto do fumo. 
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5- Recaída, é o processo que ocorre quando o indivíduo abstêmio do tabaco volta a 

exercer o hábito, para obtenção de nicotina. 

 

FAGERSTROM 

 

 O Teste de Fagerstrom é um teste que aplicamos no fumante para sabermos o quanto 

esse indivíduo é dependente da nicotina, está associado à necessidade de fumar após o 

despertar matutino, depende do número de cigarros fumados ao longo do dia e depende muito, 

também dos motivos que levam a fumar o primeiro cigarro do dia. 

 Consideramos fumante pesado quem fuma de vinte para mais cigarros ao dia, e fumar 

mais de trinta cigarros é francamente patológico ou extremamente dependente. 

Esse teste também avalia a dependência da nicotina levando em conta o exercício do fumo em 

situações bizarras ou problemáticas para o desempenho da atividade, por exemplo: 

- Paciente acamado em hospital 

- Em reuniões sociais onde não se aceita o exercício do tabagismo. 

Pacientes que possuem Fagerstrom menor que seis são pacientes mais susceptíveis a 

deixarem o vício, mas os pacientes com Fagerstrom igual ou maior que seis já são 

considerados fumantes pesados e Fagerstrom maiores que oito são de difíceis controles e 

necessitam de apoio medicamentoso a fim de conseguirem o sucesso. 

 

O PAPA 

 

O papa faz parte do programa ambiente livre do cigarro e faz parte do programa de 

abordagem mínima ao fumante. È aquele programa que envolve toda a sociedade no 

envolvimento dessa campanha. 

PAPA são iniciais de: 

o Pergunte 

o Avalie 

o Prepare 

o Acompanhe 

É um procedimento que pode ser realizado por qualquer indivíduo que está livre do 

hábito de fumar. 

  PERGUNTE: Constitui a introdução no assunto e pode ser desenvolvida em qualquer 

lugar. 

Primeira pergunta: Você fuma?  Há quanto tempo? 

Essa primeira pergunta permite definir se o indivíduo é fumante regular ou ainda está 

em fase de experimentação porque leva em consideração o numero, mas também o tempo de 

uso.  Por exemplo, se ele responde que fuma cinco cigarros ao dia, mas faz apenas quinze dias 

que está fumando, ele será classificado como fumante em fase de experimentação. 

Segunda pergunta: Quantos cigarros você fuma ao dia? 

Terceira pergunta: Quanto tempo após acordar, fuma o primeiro cigarro? 

Essas duas perguntas falam do grau de dependência da nicotina e estão muito 

relacionadas com o grau de dificuldade de se libertar do fumo.  Fumantes que fumam mais de 

vinte cigarros dia e/ou ascendem o primeiro cigarro antes dos 30 minutos, são fumantes que 

poderão necessitar de abordagem especial a fim de terem sucesso. Muitas vezes dependem de 

auxílio medicamentoso e apoio psicoterápico. 
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Quarta pergunta: Você está interessado em parar de fumar?  O que você acha de 

marcar uma data para deixar de fumar? 

No caso de uma resposta afirmativa, perguntar que data é essa: Quando? 

Quinta pergunta: Já tentou parar de fumar? 

  No caso de uma resposta positiva pode-se perguntar a sexta pergunta: 

Sexta pergunta: O que aconteceu que você voltou a fumar? 

 Essas perguntas de número quatro e cinco avaliam o fumante a respeito de motivação 

para cessar o hábito de fumar. 

A questão seis avalia as possíveis causas de insucesso já ocorridas e que deverão ser 

evitadas. 

Após essas perguntas qualquer indivíduo faz o diagnóstico em qual fase o fumante se 

encontra: Pré contemplação, Contemplação, Ação se por acaso pretender passar nos próximos 

trinta dias.  Nesse caso: 

Deve ser encaminhado para o programa abordagem intensiva ao fumante que é 

desenvolvido pela Equipe de Saúde especialmente preparada para esse fim. 

Recaída, após essa classificação, qualquer indivíduo estará apto a desenvolver o 

segundo passo que é o "Aconselhe". 

 

ACONSELHE: É o momento subsequente às perguntas onde temos algum 

conhecimento do fumante e podemos ajudá-lo a mudar de fase: 

I- No caso do indivíduo não querer deixar de fumar, isto é: se acha na fase da pré-

contemplação, deve ser orientado quanto aos riscos e problemas de se manter o hábito do 

cigarro, entre eles a ocorrência de derrames, infartos, câncer pulmonar, e tantos outros 

problemas decorrentes do tabagismo. 

II- No caso do indivíduo se achar numa fase de contemplação, isto é: deseja parar 

de fumar; deve se discutir com ele as vantagens de cessar o hábito do fumo cujos benefícios 

podem ser do tipo imediato ou mais remoto, (após vinte minutos a PA e o pulso voltam ao 

normal, após vinte e quatro horas não há mais monóxido de carbono circulante, após setenta e 

duas horas a respiração se torna mais eficaz e a disposição geral melhora e muito, após um 

ano da cessação o risco para o infarte já se reduz ao meio, etc). 

Também é bom nessa fase incentivar a cessação do hábito argüindo sobre uma 

possível data para a parada.  No caso de o fumante estiver disposto a parar dentro dos 

próximos trinta dias, ele deve ser encaminhado para o centro de tratamento do fumante.  Deve 

ser reforçada a importância e as vantagens da cessação do hábito a fim de incentivar a ação 

cessatória. 

III - Se o paciente se acha na fase de Ação, isto é, está em fase de abstinência recente, 

incentivá-lo a evitar o primeiro cigarro, dizendo-lhe que "quem evitar o primeiro cigarro 

evitará a todos eles". 

IV- No caso do paciente se achar na fase de recaída devemos exercer um esforço 

máximo em compreendê-lo, pois a recaída é um acidente de percurso muito freqüente porque 

estatisticamente em média ocorrem duas recaídas para cada caso de sucesso.  

Nesse caso ressaltar as vantagens e os benefícios da cessação do hábito.  É bom 

explicar para o indivíduo sobre a crise de abstinência que tem de ser superada, mostrando-lhe 

a farmacologia humana da abstinência. 
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EFEITOS PRIMÁRIOS QUANDO SE 

FUMA 

ABSTINÊNCIA QUANDO NÃO SE 

FUMA 

Prazer Irritabilidade, Agitação 

Excitação, Aumento da vigília Tonturas 

Melhora o rendimento em tarefas Piora concentração, Piora rendimentos 

em tarefas 

Alivia a ansiedade Aumenta a ansiedade 

Diminui a fome Aumenta a fome 

Pode reduzir o peso Aumenta o peso 

Aumenta o nível circulante de catecolaminas 

e vasopressina que alteram o organismo 

Aparece a fissura 

Aumento da atividade metabólica, devido 

aumento das catecolaminas 

Pode diminuir a atividade metabólica 

voltando ao normal 

Lipólise com aumento de gorduras 

circulantes 

Normalização de gorduras circulantes 

por ausência de lipólise 

Aumento da freqüência cardíaca, com 

aumento de pré-carga e aumento do débito 

cardíaco 

Normalização do débito cardíaco e de 

freqüência 

Aumento da PA Normalização da PA 

Relaxamento da musculatura esquelética Normalização do tônus muscular 

 

 O consumo de nicotina promove, através de ação central, um aumento na atenção, no 

batimento cardíaco e na pressão arterial devido um estímulo que aumenta a concentração de 

catecolaminas. 

 Quando ocorre a interrupção no uso da nicotina, inicialmente, ligados aos níveis das 

catecolaminas, surge manifestações de ansiedade, dificuldades na concentração, aparece a 

agitação psicomotora, a irritabilidade, pode surgir agressividade, confusão mental e tontura, 

pode ter cefaléias leves pode ocorrer insônia e pode se ter desconforto abdominal.  Esse 

quadro leva ao aparecimento da fissura, que é um desejo intenso de se fumar um cigarro.  É o 

momento de tudo por um cigarro. 

 A abstinência da nicotina tem seu pico entre vinte e quatro e quarenta e oito horas e 

vai diminuindo gradativamente podendo desaparecer entre uma e quatro ou cinco semanas. 

O desejo de fumar pode surgir principalmente nos momentos de stress, no período de um ano. 

 

PREPARE:  Todos os fumantes que se apresentam com desejo de cessar o hábito 

deve ser conduzido a alcançar esse sucesso. 

 Eles devem ser preparados para a mudança do comportamento, sendo orientados sobre 

as dificuldades da nova etapa. 

 Devem ser orientados para uma alimentação balanceada com frutas, verduras, 

legumes, carnes brancas, especialmente.  Devem ser orientados a desenvolverem exercícios 

físicos (mesmo que seja caminhada, natação, etc.), e devem ingerir muitos líquidos na forma 

de água pura, chá, suco, etc. 

 Leve-o a marcar a data da cessação do hábito e a marcar consulta ou preencher o 

prontuário para o fumante no departamento que trata o fumante. 

 Leve-o a participar do programa intensivo das ações para interrupção do hábito.  
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 Como importante apoio para mudança comportamental é a criação de um clima mais 

favorável à mudança. Tais como:  

 Retirar cinzeiros e ficar longe deles. 

 Não andar com cigarros no bolso. 

 Evitar o uso de alimento que é associado ao hábito, tomar café por exemplo. 

 Se preparar para lidar com o stress.  

Estimular o relacionamento com pessoas não fumantes, freqüentar ambientes livres do 

cigarro. 

 Lembrar que cessar o hábito de fumar é um desafio. 

 

ACOMPANHE: Todos os pacientes que pararam de fumar, com consultas de retorno 

ou não, freqüentando grupos de mudança comportamental ou não, devem ser acompanhadas e 

estimulados a se manterem abstêmios, especialmente no primeiro mês.  É nesse período onde 

se concentram as grandes dificuldades e muitas vezes, um ombro amigo ajuda a secar as 

lágrimas. 

 É nessa fase que ocorre a maior incidência do insucesso. Devemos dar uma atenção 

especial pelo período de dois meses, embora bom seja acompanhá-lo pelo período de um ano.  

Parabenize o fumante à medida que vai vencendo. Elogios ajudam! 

 O paciente será ex-fumante após um ano sem fumar. 

 No caso de recaídas, essas devem ser aceitas como participantes do jogo. 

 Vamos estimulá-lo a fazer tudo outra vez, analisando as circunstâncias e estruturando 

novas estratégias.  

 Ressalte-se que a primeira tragada no primeiro cigarro poderá ser fatal levando ao 

insucesso. 

 Só para saber: 85% dos fumantes tendem a voltar a fumar em seis meses. 

 Vantagens ao cessar o hábito do fumo: 

1- O risco de acidente vascular se iguala ao não fumante após cinco anos. 

2- O risco de infarto cardíaco se reduz à metade após um ano e se iguala à 

população não fumante somente após dez anos. 

3- O risco de câncer oral se reduz à metade em três anos. 

4- O risco de câncer digestivo se reduz à metade em três anos e só se iguala à 

população não fumante após quinze anos.  

5- O risco de câncer de colo fica igual ao da não fumante imediatamente. 

6- O risco de problemas gástricos diminui rapidamente. 

7- O risco de feto com baixo peso será igual à população geral se a grávida não 

fumar. 

8- Problemas pulmonares em jovens fumantes tende a regredir com o tempo, mas 

o enfisema em fumantes antigos não é reversível, nem o DPOC. 

 

TRATAMENTO 

 

 O tratamento para cessar o tabagismo é feito utilizando-se o método comportamental, 

onde o indivíduo é o gerenciador do próprio processo o qual, através de mudança de 

comportamento, estabelece novo objetivo livre do tabagismo. 

 Há duas maneiras de mudar o comportamento: 
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a) Início abrupto 

É aquela situação na qual o indivíduo marca a data da cessação do fumo e nesse dia 

marcado ele cessa de fumar. É o método da parada repentina, de formas abruptas com parada 

total. 

 Esse é o método mais utilizado, com resultados mais favoráveis e com sofrimento 

mais curto.  É um método mais favorável ao sucesso. 

 

b) Cessação Gradual 

É o método no qual o indivíduo também marca a data para deixar de fumar iniciando o 

processo, seis dias antes dela, de modo que vai reduzindo a quantidade de fumo até o dia 

marcado, no qual está livre da ação de fumar. 

 

b1) Método da redução 

É o método no qual o indivíduo vai reduzindo o número de cigarros até zerar, no dia 

marcado.  Tal método tem que ser estudado indivíduo por indivíduo, pois depende do número 

de cigarros que fuma habitualmente ao dia.  Supondo que o indivíduo fuma 20 cigarros ao dia, 

então poderia ser: 

 1° dia fuma 18; 

 2° dia fuma 16; 

 3° dia fuma 13; 

 4° dia fuma 10; 

 5° dia fuma 6; 

 6° dia fuma 2. 

No sétimo dia não fuma mais. 

 

b2) Método do Adiamento 

Nesse método o indivíduo vai adiando o momento de se fumar o primeiro cigarro  do 

dia, de modo a eliminar os cigarros que não foram fumados naquele dia. 

Exemplo: 

 Fuma o primeiro cigarro às 8 horas do primeiro dia; 

 Fuma o primeiro cigarro às 10 horas do segundo dia; 

 Fuma o primeiro cigarro às 12 horas do terceiro dia; 

 Fuma o primeiro cigarro às 14 horas do quarto dia; 

 Fuma o primeiro cigarro às 16 horas do quinto dia;  

 Fuma o primeiro cigarro às 18 horas do sexto dia tendo passado o dia todo sem fumar 

de modo que no sétimo dia estará iniciando seu primeiro dia de abstinência total. 

Esse método geralmente é mais difícil, pois prolonga o sofrimento sendo, portanto, 

mais susceptível de falhar. 

Existem situações especiais que necessitam de medicamentos a fim de se alcançar o 

sucesso definitivo, mas é pequeno esse numero de fumantes que necessitam da medicação. 

A maioria absoluta das pessoas deixa o fumo sem ajuda de medicamentos, utilizando-

se somente da mudança comportamental. 

Geralmente, os pacientes que necessitam do tratamento medicamentoso são: 

 Pacientes afetados por depressão 

 Pacientes dependentes do álcool 
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 Fumantes inveterados, os quais fumam acima de vinte a trinta cigarros por dia ou 

mais. 

 Pacientes que fumam a noite 

 Pacientes cujo Fagerstrom é maior que seis ou maior ainda 

 Pacientes que sofreram recaídas após tentativas porque não suportaram a 

abstinência. 

É bom saber que: 

No geral, 30% dos pacientes desenvolvem a depressão. 

No geral, 20% dos fumantes são dependentes do álcool além do fumo. 

No geral, 85% dos dependentes do álcool são fumantes. 

Todo fumante que fuma acima de trinta cigarros por dia pode desenvolver crise de 

abstinência grave. 

O Brasil todo sofre devido o vicio do fumo, pois: 

1- A fumante falta mais ao serviço, quando comparado ao não fumante. 

2- O fumante tem rendimento produtivo menor do que o não fumante. 

3- O fumante, em média, se aposenta mais cedo que o não fumante, exatamente 

devido às morbidades decorrentes ao tabaco. 

4- O fumante polui o ambiente através: da fumaça, do desmatamento, da poluição 

dos rios e ainda leva os não fumantes a manifestarem crises de asma, bronquites e 

outros quadros decorrentes da fumaça poluidora do ambiente. 

5- O prejuízo causado pelas gestantes com respeito aos bebês com rendimento 

escolar diminuído e com respeito aos problemas de saúde no periparto decorrentes 

do TABACO usado pelas gestantes. 

ASSIM TODOS PAGAM JUNTAMENTE COM AQUELES QUE FUMAM. 

 

CONTEÚDO DAS  SESSÕES 

 

SESSÃO I 

 

Entregar o material do manual do participante num 1. 

I – Atenção individual (+/- 25 minutos). 

a) Apresentação individual com realização das perguntas: 

1- Perguntar o nome 

2- Quantos cigarros você fuma ao dia? 

3- O que faz você fumar? 

4- Qual é o obstáculo mais difícil  para você deixar de fumar ? 

5- Quanto tempo depois de levantar você fuma o primeiro cigarro? 

 

FAGESTRON 

 

II Estratégia e informação (+/- 30 minutos). 

O objetivo primordial dessa reunião é entender porque se fuma e o quanto isso é 

prejudicial à saúde. 

PORQUE SE FUMA? 
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As pessoas iniciam o habito de fumar geralmente sem muita consciência das possíveis 

conseqüências desse ato e quando percebem já estão viciados, isto é: já são fumantes e 

possuem alguma dificuldade para deixar o habito. 

Isso ocorre devido o tabaco possuir uma substancia chamada de NICOTINA. 

 A nicotina é uma substancia que causa dependência física e psíquica de modo que o 

indivíduo não consegue ficar sem ela e conviver bem com essa abstinência.  

 Muitas pessoas acham que não são dependentes do cigarro porque nunca tentaram 

ficar sem ele. 

 

AVALIAÇÃO DA DEPENDENCIA FISICA E PSIQUICA 

  

Para essa avaliação vamos usar as perguntas da capa do manual do participante: 

 Questões 1, 2 e 3. 

  Se duas ou mais respostas a essas questões forem SIM então você já é dependente 

físico da nicotina. 

 Questões 4, 5 e 6. 

 Se você respondeu SIM para duas ou mais questões então você tem associação de 

comportamentos ao seu habito de fumar. 

 Questões 7, 8 e 9. 

 Se você respondeu SIM a duas ou mais dessas questões então você já é dependente 

psíquico do habito de fumar. 

Se você se achou dependente em uma das três avaliações então você é dependente da 

droga e carece de tratamento para se livrar do habito. 

 

III - DISCUSSÃO (20 minutos). 

O QUE FAZER (página seis). 

10 minutos para preencherem a página sete. 

05 minutos para decidirem página nove. 

Decidir: O que eu quero mais: PARAR DE FUMAR OU CONTINUAR FUMANDO? 

A Reunião termina aqui para todos aqueles que decidirem continuar fumando. Todos 

esses podem se retirar muito, obrigado. 

A reunião prossegue para aqueles que querem parar de fumar. 

 

1- Escolha do método para deixar o habito: 

a) PARADA ABRUPTA 

b) PARADA GRADUAL 

Parada gradual por redução     pagina onze. 

Parada gradual por adiamento pagina doze. 

 

2- Data para a parada de fumar. 

Tem que ser a data da nova reunião de modo a ser esse o primeiro dia sem fumo. 

A PROXIMA REUNIÃO SERÁ APENAS PARA AQUELES QUE DECIDIRAM 

PARAR DE FUMAR E JÁ MARCARAM A DATA PARA ESSE DIA DE 

MODO A SER ESSE O PRIMEIRO DIA SEM FUMO. 
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SESSÃO II 

 

OS PRIMEIROS DIAS SEM FUMAR. 

ATENÇÃO INDIVIDUAL (15 minutos). 

 

1- AS BOAS VINDAS 

2- Como foi o primeiro dia sem cigarro? 

Não se esquecer de parabenizar cada um 

 Expectativas extremas sobre a interrupção do ato de fumar geram muitos opostos e 

trazem prejuízos psicológicos. 

 Alguns imaginam que cessar o ato de fumar é muito fácil outros que é impossível, pois 

tal experiência não é a mesma para todos. 

 A data da cessação do ato de fumar pé muito importante e deve ser analisada com 

muito cuidado para se ter sucesso no evento. 

 

 A CRISE DE ABSTINÊNCIA 

INFOMACÕES (30 minutos) 

 

Dependência Física 

 A dependência física se caracteriza pela necessidade do organismo em receber um 

aporte regular, de alguma substância exógena, a fim de manter o equilíbrio orgânico estável, 

sem o que teremos uma sintomatologia com desvio comportamental.  Tal desvio é chamado 

de síndrome de abstinência e se traduzem em sintomas físicos ou psicológicos ou ambos 

caracterizando a dependência física, psíquica ou psicofísica. 

 A dependência psíquica está mais ligada ao comportamento e dependência física está 

mais ligada ao organismo com manifestações somáticas.  

 São causadores de dependência física: 

a) Todas as drogas conceituadas como tal: Anfetaminas - cocaína - craque - maconha - 

dolantina, ópio, morfina, etc. 

b) Todos os barbitúricos = fenobarbital - tiopental - amobarbital – nembutal. 

c) Todos os bentodiazepisiquis = diazepan - bromazepam – nitrazepam. 

d) Álcool. 

A nicotina é o elemento do tabaco responsável pelo vício. 

 

SINTOMAS DA DEPENDÊNCIA DA NICOTINA 

 

A nicotina, por ser o elemento químico que causa a dependência no organismo 

humano, quando ausente , leva o indivíduo a sentir vários sintomas desagradáveis que se 

chama síndrome de abstinência caracterizada por: 

- Insônia, ou sono agitado sem descansar a noite (alteração do sono) 

- Dificuldade de concentração seja na escola, no trabalho, dirigindo ou em outra 

atividade que exija concentração e mais alterações físicas e psíquicas como: 

Alterações do ritmo cardíaco  Ansiedade 

Dores de cabeça  Dificuldade de concentração 

Dores abdominais  Agitação 

Obstipação intestinal  Irritabilidade 



 21 

Agressividade Tontura  

Irritabilidade  Nervosismo 

Angustia  Aumento do apetite 

 

É bom saber que a nicotina: 

 Diminui o calibre dos vasos sangüíneos. 

 Aumenta o ritmo cardíaco. 

 Aumenta a pressão arterial. 

 Aumenta a adesividade planetária. 

 Promove o aumento dos depósitos de colesterol. 

 Aumenta a força das contrações cardíacas porque promove aumento do debito 

cardíaco com aumento da pré carga. 

 Propicia o aparecimento da arteriosclerose acelerado pela presença de nicotina e de 

monóxido de carbono. 

 A síndrome de abstinência da nicotina chega a permanecer até três semanas. 

 

FISSURA 

 

 Fissura é uma vontade intensa, às vezes insuportável de se fumar, é uma vontade do 

tipo compulsiva que não dura mais que cinco minutos e que pode aparecer em até um ano 

depois de cessada a atividade do fumo.  A fissura é mais grave no início pior na primeira 

semana e vai diminuindo progressivamente ao longo do tempo.  A fissura é a responsável 

pelas recaídas levando ao insucesso das tentativas de cessação de fumar. 

 Existe em muito de que a fissura existe para sempre.  Na verdade a síndrome de 

abstinência não costuma passar de um mês. O que costuma ocorrer depois desse período 

são crises de vontade de fumar e essa pode ocorrer até um ano depois, mas ela não 

ultrapassa cinco minutos. 

 É muito importante se ter essa consciência de que o período da abstinência é dos mais 

difíceis para certos indivíduos, enquanto, para outros pode não ser tão difícil assim. 

 Nesse período podem surgir alterações no organismo dependente, tais como: 

- Irritabilidade 

- Nervosismo 

- Agitação 

- Perda de consciência 

- Muito sono durante o dia, com insônia a noite. 

- Insônia à noite 

- Aumento da fome 

- Aumento do peso 

- Batedeiras e Palpitações. 

A crise de abstinência que tem de ser superada, tem a seguinte farmacologia no 

organismo humano: 
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EFEITOS PRIMÁRIOS QUANDO SE 

FUMA 

ABSTINÊNCIA 

Prazer Irritação 

Excitação Agitação 

Aumento da vigília Tonturas 

Melhora o rendimento Piora a concentração e o rendimento 

Alivia a ansiedade Aumenta a ansiedade 

Diminui a fome Aumenta a fome 

Pode reduzir o peso Aumenta o peso 

Aumenta o nível circulante de 

catecolaminas e vasopressina que alteram o 

organismo 

Diminui os níveis de catecolamina e 

aparece a fissura. 

Aumento da atividade metabólica devido 

aumento das catecolaminas. 

Pode diminuir a atividade metabólica 

voltando ao normal 

Lipólise com aumento de gorduras 

circulantes 

Normalização de gorduras circulantes por 

ausência de lipólise 

Aumento da freqüência cardíaca, com 

aumento de pré carga e aumento do débito 

cardíaco. 

Normalização do débito cardíaco e de 

freqüência. 

Aumento da PA Normalização da PA 

Relaxamento de musculatura esquelética Normalização do tônus muscular 

 

 O consumo de nicotina promove, através de ação central, um aumento na atenção, no 

batimento cardíaco e na pressão arterial devido um estímulo que aumenta a concentração de 

catecolaminas. 

 Quando ocorre a interrupção no uso da nicotina, inicialmente, ligados aos níveis das 

catecolaminas, surge manifestações de ansiedade, dificuldades na concentração, aparece a 

agitação psicomotora, a irritabilidade, pode surgir agressividade, confusão mental e tontura, 

pode ter cefaléias leves pode ocorrer insônia e pode se ter desconforto abdominal.  Esse 

quadro leva ao aparecimento da fissura, que é um desejo intenso de se fumar um cigarro.  É o 

momento de tudo por um cigarro. 

 A abstinência da nicotina tem seu pico entre 24 e 48 horas e vai diminuindo 

gradativamente podendo desaparecer entre uma e quatro ou cinco semanas. 

O desejo de fumar pode surgir principalmente nos momentos de stress, no período de 

um ano. 

  

ESTRATEGIAS (20 minutos) 

Existem quatro maneiras práticas e importantes que vão ajudá-lo de várias formas a 

superar suas dificuldades.  

Praticar exercícios de respiração. 

Praticar exercícios de relaxamento muscular. 

Praticar, se necessário, exercícios de fantasia. 
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REVISÃO : PORQUE PARAR DE FUMAR 

 

Um indivíduo pode interrogar por que parar de fumar se o cigarro muitas vezes faz o 

papel de seu amigo? 

Porque parar de fumar se muitas vezes o indivíduo se sente bem fumando? 

Devemos parar de fumar porque 

 

* O cigarro tem monóxido de carbono, alcatrão e nicotina. 

O cigarro possui próximo de 4700 substâncias, entre elas, podemos citar ainda:  

A amônia, a naftalina, Fósforo P4 e P6, a acetona, a terebintina, o formol 

 - Porque fumar é um habito que desenvolve as doenças decorrentes do processo 

de arteriosclerose, exatamente porque a nicotina propicia o depósito de colesteróis no interior 

das artérias.  

As mais temíveis são: 

Derrame cerebral, Infarto do coração e a própria deslipidemia associada ou não a 

hipercolesterolemia. 

 Porque fumar é um habito que desenvolve a hipertensão arterial – muitas 

pessoas são hipertensas porque fumam ou fumaram. Muitas pessoas teriam suas 

alterações na pressão arterial, mas certamente de modo mais tardio do que se 

não fumassem. 

 Porque fumar é um habito que aumenta o risco para as Leucemias agudas e 

crônicas. 

  Porque fumar é um habito que aumenta o risco para a Catarata. 

 Porque fumar é um habito que aumenta o risco para a úlcera gástrica. 

 Porque fumar é um habito que aumenta o risco para a ocorrência de Bronquites 

agudas e crônicas. 

  Porque fumar é um habito que aumenta o risco para a doença obstrutiva crônica 

conhecida por DPOC, ou do enfisema pulmonar. 

 Porque fumar é um habito que aumenta o risco para o desenvolvimento da 

doença Trombo Angeite Obliterante Periférica levando à perda dos membros 

especialmente os inferiores.  

  Porque fumar é um habito que aumenta o risco para a disfunção erétil 

masculina 

 

 Devemos deixar de fumar porque os fumantes possuem: 

 Dez vezes mais risco de ter doença pulmonar, agudas ou crônicas, diminuindo a vida 

útil do pulmão. 

 Duas vezes mais o risco de vir a ter um derrame cerebral. 

 Cinco vezes mais o risco de sofrerem um enfarto cardíaco. 

 Envelhecimento precoce, na aparência e na vitalidade devido a ação dos múltiplos 

elementos contidos no fumo. A pele do fumante desidrata-se mais rápido na presença 

do vício, levando ao aparecimento de rugas precocemente. 

 Os fumantes vão amarelando os dentes devido à ação da nicotina, e isso são 

acompanhados de um envelhecimento precoce das gengivas levando à perda dos 

dentes antes do que seria sem o fumo. 

 Os fumantes reservam para si a tosse crônica do fumante que é decorrente das lesões  

do epitélio pulmonar . 
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 Os fumantes reservam para si um índice muito aumentado de desenvolverem um 

câncer e de morrerem devido ao aparecimento dele, especialmente do trato 

respiratório ou gastro intestinal.  

É bom lembrar que a taxa de câncer entre os fumantes é maior que a taxa da população 

não fumante. 

 

EXISTEM MUITAS RAZÕES PARA SE ABANDONAR O FUMO: 

 

Pois, o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo. 

Por volta de 45% dos fumantes vão a óbito por patologia tabaco dependente.  

Por volta de 90% das pessoas que possuem câncer no pulmão é ou foi fumante.   

A totalidade dos portadores de DPOC se envolveram direta ou indiretamente com o 

fumo. 

Quase a totalidade dos portadores do enfisema pulmonar foi ou é fumante. 

 

SESSÃO III 

 

 1- ATENÇÃO INDIVIDUAL   

 a) Perguntar sobre os benefícios já sentidos na cessação do hábito. 

 

 2- ESTRATÉGIAS E INFORMAÇÕES 

Ganho de peso e dietas 

 

 3- DISCUÇÃO 

Pedir ajuda e recorrer a apoio se necessário 

 

 4- Ler em casa a apostila III relembrar as quatro ajudas da sessão 2. 

 

OBJETIVO 

 

 Como vencer os obstáculos para permanecer sem fumar. (Distribuir os caderninhos só 

no final) 

 Por ter parado de fumar você pode estar experimentando alguns benefícios físicos que 

aparecem quando deixamos de fumar. 

 Você pode, por exemplo, se sentir com mais energia, mais alerta, melhora da 

respiração, pode já ter melhorado o paladar dos alimentos assim como o olfato e por isso 

degustar com mais prazer as coisas. 

 Pesquisar cada um dos participantes se ocorreu algum fato de melhora física em seu 

organismo. 

Parar de fumar tem também seus aspectos negativos, por exemplo: 

1- ganhar peso 

Já sabemos que o ganho de peso ocorre como conseqüência das falta de nicotina, e é 

piorado com o aumento de ingesta de calorias muito normal quando se para o hábito do fumo. 

25% dos fumantes "engordam", quando param de fumar. 

Devemos estar atento para o controle desse problema, formando-o ameno sem 

repercussões em nossa vida. 
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Tal controle envolve alguns sacrifícios extras, para um indivíduo que já enfrenta o 

sacrifício de abstinência do fumo.  Sabemos que: 

1. Alguns indivíduos sentem a necessidade de se colocar algo na boca como 

substituto psicológico do cigarro, bala, chicletes, doce, etc. 

a) Nesse caso acrescente alimentos de poucas calorias, especialmente verduras, 

frutas, legumes e vegetais cru. 

b) Use guloseimas dietéticas, como bala dura e chicletes dietéticas. 

c) Pode carregar cravo ou canela que poderá distrair o psiquismo e ter bom resultado. 

 

2. Alguns outros fumantes decidem-se presentear deliberadamente permitindo como 

prêmio que comam comidas extras, e doces como prêmio por não fumarem mais. 

 a) você pode trocar esse prêmio "comida" por outro prêmio, um CD, por 

exemplo, uma atividade física como nadar, ou outra coisa que poderia gratificá-lo. 

 Em todos os casos, será útil a prática de exercícios físicos e a inclusão de vegetais nas 

refeições. 

 O ganho de peso certamente pode ser minimizado e controlado sem 

repercussões importantes. 

 No caso de pessoas que usam o álcool pode ocorrer uma forte ligação entre o 

fumo e o álcool. 

 É bom saber que a ação do álcool é depressora do INC enquanto que o tabaco é 

um estimulante.  

 A retirada do tabaco pode criar situações de BAIXO ASTRAL.  Isso é muito 

natural por falta do estimulante do INC que é a nicotina. 

Nesse caso é necessário lidar com o álcool de forma inteligente.  Pode-se tentar a 

cessação do álcool a seguir. 

É importante saber que todos os ex-fumantes bem sucedidos afirmam terem parado de 

fumar por si próprios. 

Isso não é afetado se por acaso você necessitar de algum apoio de outras pessoas nesse 

percurso. 

O fundamental é saber que não se pode voltar a fumar o primeiro cigarro após ter 

cessado o hábito. 

Se você evitar o primeiro cigarro você evitará a todos eles, basta evitar somente o 

primeiro! 

 

3. - Ocorre também que a melhora do paladar, aumenta o prazer de comer e se come 

mais. 

4. Também ocorre uma melhora da saúde e com isso pode melhorar o apetite. 

5. Poucos ex-fumantes podem sofrer mudanças no metabolismo o suficiente para 

levar ao ganho de peso mesmo sem aumentar a ingesta de alimentos. 

 

No caso de você achar que merece por prêmio comer mais e melhor. 

Nesse caso: 

TAREFA: Ler o volume três do normal em casa. 

Lembrar dos métodos de respiração e relaxamento da sessão anterior. 

Lembrar de beber água fria, muita água. 

Lembrar que podem usar do recurso de chupar balas, chicletes ou saborear um cravo 

ou canela nos momentos difíceis ou cruciais. 
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SESSÃO IV 

 

BENEFÍCIOS OBTIDOS APÓS PARAR DE FUMAR 

 

 Objetivo da sessão: sentir e usufruir os benefícios do parar de FUMAR. 

 

RECUPERANDO A SAÚDE: 

Alguns fumantes têm dúvidas sobre o real retorno à saúde quando param de fumar. 

Muitos não acreditam que vão melhorar a capacidade respiratória, que vão cortar o 

aparecimento de doenças cardíacas e cerebrais, pois acham que o mal que o cigarro lhes 

causou é permanente. 

Outros querem receber de imediato as condições daqueles que não fumam. 

É bom saber que o parar de fumar é útil em qualquer fase da vida e que após o cessar 

do fumo o organismo irá retornando de forma paulatina aos moldes do não fumante.  Lembrar 

que o tempo de recuperação depende do tempo do uso e também do número de cigarros/dia. 

Só para comparar: 

Num estudo utilizando-se dois milhões de fumantes americanos, pela associação do 

câncer nos EEUU para um não fumante ocorre: cinco mortes por câncer em cada 10.000 aos 

70 anos de idade. 

Se um indivíduo deixou de fumar aos trinta anos ocorre dez mortes. 

50 anos ocorrem vinte mortes. 

60 anos ocorrem quarenta e cinco mortes. 

 

Isso mostra que quanto mais cedo parar de fumar, menos é o risco envolvido nas 

doenças tabaco dependente. 

 

1- Atenção individual 

Estimular os participantes a compartilharem suas experiências. 

Parabenizar a cada um. 

 

2- Estratégia e Informações: 

OBJETIVO DA SESSÃO IV 

Benefícios obtidos após parar de fumar 

Benefícios diretos: 

Economia 

Saúde 

Higiene 

Benefícios Indiretos: 

Orgulho de ter vencido tal proeza 

Aumento de sua auto-estima 

Maior liberdade para viver para si e para os outros 

Aproveitar melhor a vida e recursos que ela envolve. 
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PREVENINDO A RECAÍDA: 

 

a) Cuidado com os momentos difíceis da vida (morte de um ente querido, um 

acidente de carro, problema no trabalho, perder o emprego, a carteira, ou um cartão 

de crédito, etc.) 

Lembrar que devemos enfrentar o momento sem o cigarro, lembrando que este 

momento será passageiro e se voltar a fumar, será perdido todo o sacrifício e voltará a 

estaca zero do início. 

Perguntar a cada um: "Qual é a razão mais forte para não voltar a fumar? 

Procure em mente essa razão, quando lhe sobrevier alguma tempestade, sabendo 

que esta passará, mas deve ser mantida a razão para não fumar. 

Muitas pessoas voltam a fumar por se sentirem muito bem em fazê-lo e voltam a 

fazê-lo por divertimento, circunstância social ou desafio. 

Lembrar da regra: Evite o primeiro cigarro e terão evitado todos os outros. 

Benefícios em longo prazo 

Os benefícios por se ter parado de fumar vão se acumulando com o passar do 

tempo. 

- Aumento de capacidade pulmonar 

- Desaparecimento da tosse do fumante 

- Diminui, à medida que o tempo passa, o risco do infarto cardíaco. 

- Fica espantado a imagem do enfizema 

- Se você já é enfizematoso, o processo cessará de progredir. 

- Desaparecimento da bronquite crônica 

- Melhora da economia no lar por não se gastar em cigarros e remédios. 

As recaídas costumam acontecer nos primeiros meses e se faz necessário uma atenção 

para esse detalhe. 

O risco de acidente vascular se iguala em cinco anos. 

O risco do infarto cai à metade em um ano e volta ao normal em dez anos. 

O enfizema pulmonar não regride, mas melhora a função respiratória no caso de cessar 

o hábito. 

O risco do câncer oral se reduz à metade em três anos e se iguala aos quinze anos. 

O risco de pulmão só iguala o risco após vinte anos. 

O risco de câncer do colo de útero desaparece assim que cessa o hábito. 

O risco do baixo peso do feto desaparece junto com o hábito de fumar. 

Muitos fumantes podem necessitar de apoio medicamentoso q eu é a reposição da 

nicotina.  Esse método repõe a nicotina, mas isenta o indivíduo de todos os malefícios dos 

demais componentes do cigarro.  

Entrega do folheto quatro do participante.  Solicitar que leia o folheto em casa. 

Lembrar novamente as quatro ajudas da sessão dois.  

Fazer avaliação individual de cada um. 


