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TABAGISMO: 
PROBLEMÁTICA GLOBAL DE SAÚDE

O tabagismo continua a ser um grave problema de 
saúde pública sendo a principal causa de morbilidade 
e morte prematura evitável a nível mundial (WHO, 
1998; Ribeiro, 1998). Relaciona-se o tabaco directa ou 
indirectamente com três milhões de mortes por ano em 
todo o mundo, sendo um milhão de pessoas na União 
Europeia. Peto et al, (1996) referem que metade dos 
fumadores morre prematuramente. Estes estudos pre-
vêem que em 2030 ocorrerão dez milhões de mortes 
provocadas pelo tabaco (WHO, 1998). 

O contraste que existe actualmente entre a facilida-
de de acesso ao tabaco e a dificuldade de acesso aos trata-
mentos tem de ser reduzido. Assim, os fumadores devem 
ter apoio e tratamentos acessíveis, integrados no sistema 
de saúde como rotina da prática clínica (WHO, 2003).

O Tabaco na Indução de Patologias 

A folha de tabaco proveniente da planta do taba-
co (Nicotiniana tabacum) contém celulose, substâncias 
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O tabaco, directa e indirectamente, está relacionado com milhões de mortes por ano em todo o 
mundo. este é portanto um grave problema de saúde pública, sendo por isso necessário interessar 
e formar profissionais de saúde para a prevenção tabágica em quantidade suficiente para abranger 
todos os tipos de intervenções necessárias. estes agentes educadores devem desenvolver com-
petências para informarem sobre os efeitos nefastos do tabaco, promovendo efectivas mudanças 
atitudinais e comportamentais relacionadas com o tabaco.

Tobaco consumption is implicated, directly or indirectly, in millions of worldwide deaths per year. 
This is thus an important public health problem requiring the mobilization and specific instruction of 
health personnel in sufficient numbers to cope with the vast array of actions required. These educa-
tion agents must develop specific skills to instruct the public about the dangerous effects of tobacco, 
promoting effective changes in the tobacco related attitudes and behavior.
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orgânicas e inorgânicas de vários grupos de quími-
cos (Ramos-Casado, 2002; Llamas, 1982). O fumo da 
combustão da folha seca de tabaco forma um aerossol 
concentrado com inúmeras substâncias diferentes. Esta 
mistura heterogénea tem substâncias na fase gasosa (ga-
ses atmosféricos) e na fase de partículas.

A fase gasosa é formada por vários gases (formalde-
ído, propano, amónia, monóxido de carbono, anidrido 
carbónico, etc.), sendo o monóxido de carbono e o ani-
drido carbónico os que existem em maior percentagem 
(Llamas, 1982). 

A chamada fase de partícula é composta pelas 
partículas do fumo que são inaladas. Nestas partículas 
têm sido encontradas em maior concentração subs-
tâncias pertencentes ao grupo dos hidrocarbonetos e 
em menor percentagem metais como cobre, arsénio 
e níquel. Com relevância patológica para além da ni-
cotina, alcatrão e monóxido de carbono no fumo do 
tabaco encontram-se produtos cancerígenos, cianeto 
de hidrogénio (responsável pela destruição do mecanis-
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mo de limpeza dos pulmões), os 
pesticidas (usados para combater 
pragas do tabaco nas plantações) e 
os metais (arsénio e níquel).

Os componentes do tabaco 
são classificados de acordo com os 
efeitos biopatológicos, em subs-
tâncias cancerígenas, irritantes e 

substâncias com acção sobre o sistema nervoso e car-
diovascular (Granate, 1987). A acção cancerígena resul-
ta do alto poder de transformação genético de células 
normais em patológicas pelos iniciadores tumorais ou 
seja pelas substâncias isoladas que em experiências la-
boratoriais provocam cancro (alcatrão e substâncias 
do grupo dos hidrocarbonetos) (Ramos-Casado et al., 
2002; Llamas, 1982). Estão também descritas substân-
cias chamadas “promotores tumorais”, que embora não 
tenham acção oncogénica vão potenciar os iniciadores 
tumorais (certos fenóis voláteis, ácidos gordos livres e 
esteres de ácidos gordos). O tabaco é constituído tam-
bém por grupos de químicos (diclorostilbeno e N-ace-
til-carbazois) que aceleram a actividade dos iniciadores 
e dos promotores tumorais (Ramos-Casado et al., 2002; 
Llamas, 1982). Actualmente estão atribuídos ao tabagis-
mo cerca de 30% de todos os cancros. Nestes englo-
bam-se 90% dos cancros do pulmão e 75% dos tumores 
da traqueia, brônquios e laringe (WHO, 1998).

As substâncias com acção irritativa para o aparelho 
respiratório presentes no fumo do tabaco são: formal-
deído, acetaldeído, amónia, ácido acético, fenóis, ace-
tona, ácido cianídrico e a acroleína e seus derivados 
(Granate, 1987). A inalação destas substâncias provoca 
diminuição da actividade e destruição dos cílios vibrá-
teis ficando assim reduzido o mecanismo de drenagem 
de secreções da árvore respiratória (Ramos-Casado et 
al., 2002). O excesso de secreções aumenta a obstrução 
dos brônquios, diminuindo a renovação de ar nos pul-
mões e reduzindo a oxigenação do sangue. 

Segundo Russel (1979, citado por Llamas, 1982), 
as alterações do sistema de imunocompetência celular 
e a diminuição da actividade dos macrófagos alveolares 
do pulmão predispõe para uma maior vulnerabilidade 
às agressões microbianas que originam infecções repe-
tidas. Os fumadores sofrem assim de uma morbilidade 
acrescida devido à maior percentagem de bronquite 

crónica, enfisema e pneumonias a que estão sujeitos 
(Ramos-Casado et al., 2002). 

A acção patológica sobre os sistemas nervoso e car-
diovascular é provocada pela nicotina e pelo monóxido 
de carbono. A absorção do monóxido de carbono nas 
vias aéreas inferiores diminui a capacidade para fixar e 
transportar o oxigénio, provocando hipóxia tecidual que 
favorece os mecanismos que conduzem à arteriosclerose.

A nicotina é uma substância tóxica que não apre-
senta grandes alterações moleculares após a combustão, 
sendo absorvida desde a mucosa da cavidade oral até ao 
estômago. A nicotina é a responsável pelos efeitos de de-
pendência do tabaco, tendo também efeitos estimulan-
tes e depressivos conforme a quantidade de dose inalada. 

A nível cardíaco a nicotina aumenta a frequência e 
o débito cardíaco e provoca vasoconstrição periférica, 
com consequente aumento do trabalho cardíaco.

Para além de fragilizar todo o organismo, o tabaco 
é ainda responsável por sinais de hipóxia fetal, pelo au-
mento da incidência de abortos espontâneos e partos 
prematuros, assim como retardador do crescimento in-
tra-uterino (Ramos-Casado et al., 2002).

O Tabaco e a Dependência 

O fumo do tabaco, inalado, difunde-se rapidamente, 
levando a todo o organismo os seus produtos tóxicos. A 
nicotina é absorvida pelos pulmões em poucos segun-
dos e passa rapidamente para os receptores cerebrais e 
restante organismo, provocando sensações psicoactivas, 
que explicam a dependência provocada pelo cigarro 
(Ramos-Casado et al., 2002). A dependência de subs-
tâncias, onde se inclui a nicotina, é considerada como o 
conjunto de sintomas cognitivos, comportamentais e fi-
siológicos indicativos de que o sujeito continua a utilizar 
a substância apesar dos problemas relacionados com esta.

A nicotina é o principal alcalóide do tabaco que in-
duz a tolerância, ou seja o organismo cria mecanismos 
de defesa e eliminação que gradualmente deixam de 
se manifestar, surgindo dependência física. A nicotina é 
assim a principal substância psicoactiva responsável pela 
natureza aditiva do hábito de fumar. A nicotina estimula 
a libertação de neurotransmissores e hormonas endó-
genas que actuam sobre o humor e o psiquismo, pro-
vocando desinibição. Wesnes (1984, citado por Canella, 
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2001) demonstrou que a nicotina em certas doses au-
menta significativamente a capacidade de concentração. 
A velocidade e precisão de raciocínio são aumentados o 
que segundo este autor pode explicar o uso de tabaco 
por indivíduos que pretendem uma actividade intelec-
tual aumentada. Com efeito, segundo Ashton e Stepney 
(citados por Granate, 1995), a nicotina tem uma acção 
bi-fásica sobre o sistema nervoso a qual pode ser mani-
pulada pelo fumador de forma a provocar estimulação 
no caso de existir apatia mental ou provocar acalmia em 
situações de stress. A sua privação faz com que os fuma-
dores tenham dificuldade em se concentrar, apresentem 
fadiga, irritabilidade, alterações de humor e aumento de 
peso (Llamas, 1982). A dependência da nicotina surge 
progressivamente, começando por se sentir prazer em 
fumar e desconforto com a privação. Assim, o consumo 
do tabaco pode ser qualificado como causador de de-
pendência existindo um mecanismo semelhante ao das 
drogas ilícitas. Clemente (2003) refere que a nicotina 
causa dependência semelhante à heroína ou cocaína, e 
funciona como estimulante que temporariamente pro-
voca sensação de bem-estar e aumento de energia. No 
entanto o organismo necessita de cada vez mais nicoti-
na para atingir a mesma estimulação ou bem-estar.

A dependência psicológica do tabaco está relacio-
nada com as sensações agradáveis que o tabaco propor-
ciona. A nicotina tem um efeito calmante sobre a ansie-
dade, provocando assim uma espécie de dependência. A 
dependência psicológica do tabaco está ainda associada 
ao desejo de ser aceite socialmente, com a procura de 
sensações/riscos, e com a valorização ou rejeição pes-
soal pela identificação e rebelião. 

Slama (2003) salienta a importância de um ambien-
te social antitabágico e de regulamentação para limitar 
o acesso ao tabaco, reduzir o seu consumo e proteger 
os não fumadores. A confluência de todos estes factores 
produzirá um ambiente que facilita a luta contra o tabaco.

Etapas do Consumo de Tabaco: da Iniciação à 
Cessação

O acto de fumar é um “... comportamento que leva 
a efeitos negativos para a saúde. Fenómeno de carácter vo-
luntário com pretensão de prazer, reforço da personalidade e 
procura do êxito intersexual e social” (Llamas, 1982). 

Nesta definição são integrados os factores internos 
(prazer, personalidade) e externos (aceitação social) 
num processo cuja origem parece estar na aprendiza-
gem que se efectua desde muito cedo, com padrões 
comportamentais associados à saúde e eventualmente 
à cultura (Ribeiro, 1998). Estes padrões mudam com 

o desenvolvimento humano, 
devido à pressão cultural, aos 
processos de imitação e reforço 
realizado pelas recompensas de 
origem fisiológica e psicológi-
ca. Algumas das razões para ini-
ciar o consumo de tabaco estão 

relacionadas com a publicidade que apresenta modelos 
ideais, e imagens positivas destes mesmos modelos. Os 
filhos de pais fumadores têm o dobro de probabilidade 
de fumar, tal como os pares fumadores influenciam o 
início do consumo do tabaco.

Na verdade existem vários factores psicossociais 
que induzem ou inibem o consumo do tabaco. A per-
missividade social em relação ao tabaco, assim como o 
fácil acesso são factores que induzem o consumo do 
tabaco (Llamas 1982). O autor menciona ainda a curio-
sidade, a rebeldia e a antecipação da idade adulta, como 
características predominantes na adolescência, que pre-
dispõem para o início de fumar.

Os factores que levam à adição tabágica podem ser 
considerados de ordem social, pessoal e farmacológica 
(Russel, 1979 citado por Llamas 1982). Assim, os facto-
res de ordem social que podem induzir o consumo do 
tabaco são a permissividade social, a estimulação social 
e a difusão tabágica. Também a nível pessoal a perso-
nalidade “aditiva” leva ao consumo do tabaco. As plu-
ritoxicomanias institucionalizadas e a dependência da 
nicotina são considerados factores farmacológicos que 
influenciam a adição tabágica.

Existem no entanto factores psicossociais que 
inibem o consumo do tabaco. Llamas (1982) men-
ciona as atitudes dos indivíduos de referência, pais e 
professores, como essenciais para darem o exemplo 
de não fumadores. Também o conhecimento do efei-
to do tabaco no organismo inibe as pessoas de fumar. 

A aquisição do hábito tabágico passa habitual-
mente por três fases (Perez, 2002), sendo a recaída por 
vezes considerada uma quarta fase (Ogden, 1999). 
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As três fases iniciais são:
Preparação e iniciação: fase que surge de ex-1. 
periências repetidas ocasionalmente mas com 
frequência suficiente para se instalar o hábito. A 
instalação do hábito faz-se gradualmente com 
a intervenção dos processos de dependência 
que condicionam a manutenção. A iniciação e 
experimentação fazem-se entre os sete e os ca-
torze anos. Possíveis causas: curiosidade pró-
pria da idade, a motivação para imitar os adul-
tos, o desejo de conhecer uma substância nova 
e perigosa, e a necessidade de aceitação social.
A segunda fase compreende a habituação, ma-2. 
nutenção e adição: o fumador reforça o hábito e 
fica dependente do tabaco. O hábito de fumar é 
adquirido pelas experiências físicas, psicológicas e 
sociais positivas que o fumar proporciona. O taba-
co cria dependência; esta ocorre geralmente du-
rante a adolescência ou o início da idade adulta.
A última fase possível do fumador é o abandono: 3. 
a maioria dos fumadores não estão satisfeitos com 
o hábito e planeiam em algum momento da sua 
vida abandoná-lo.
Os fumadores, embora conheçam os malefícios do 

tabaco e sofram repressões por parte dos não fumado-
res, continuam a resistir ao abandono. Alguns tentam 
abandonar o hábito mas para a maioria as tentativas de 
abandono são frustradas, passando por diversas reca-
ídas. Matias (2003) salienta que estas recaídas podem 
estar relacionadas com o facto do tabagismo ser uma 
afecção crónica que persiste ao longo do tempo.

A eficácia da cessação tabágica depende da motiva-
ção para deixar de fumar. Autores como Ogden (1999) 
e Mendes (2000) referenciam os estádios em que o 
fumador se situa no processo de cessação tabágica:

Pré-contemplação: o fumador não tenciona dei-1. 
xar de fumar, não está consciente dos problemas 
que o tabaco provoca.
Contemplação: o indivíduo está consciente dos 2. 
malefícios do tabaco e tenciona abandonar o con-
sumo do tabaco nos próximos 6 meses.
Preparação: o fumador planeia deixar de fumar no 3. 
próximo mês.
Acção: o fumador parou de fumar por um perío-4. 
do igual ou inferior a 6 meses.

Manutenção: existe abandono do hábito de fumar 5. 
por um período superior a 6 meses. O indivíduo 
deve prevenir a recaída.
Stackër e Bartmann (citados por Llamas, 1982) 

atribuem o fracasso na cessação de fumar a factores de 
origem interna e externa, os quais englobam estímulos 
sociais, mecanismos de dependência e falta de consci-
ência das doenças que o tabaco provoca. 

Russel (1979, citado por Llamas, 1982) refere que 
as motivações para fumar são, por um lado, psicossociais, 
como o desejo de se sentir como os outros fumado-
res (complexo de reunião social através da actividade 
fumadora) e, por outro, motivações de exaltação da 
personalidade e do sexo, com a manifestação falsa de 
maturidade precoce. Refere ainda motivações de satis-
fação de sentidos, as quais se manifestam pelo tacto do 
cigarro, pelo olfacto e sabor do tabaco, pela observação 
da coluna de fumo, pela acção de chupar o cigarro e 
pela cerimónia de o acender. 

Finalmente existem razões farmacológicas re-
lacionadas com o efeito da nicotina a qual provoca 
euforia, sedação, estimulação e provoca o desapare-
cimento da síndroma de abstinência quando se volta 
a fumar. Russel (1979 citado por Llamas, 1982) refe-
re ainda que os factores mais comuns que mantêm o 
hábito de fumar são a sedação, estimulação e a adição.

Por outro lado Granate (1995) refere que o ta-
bagismo causa satisfação de desejos inconscientes 
vindos da infância que não dependem das escolhas 
racionais. Este desejo pode estar presente em indiví-
duos com personalidades de pouco auto-controlo, 
que gostam de novas sensações, mas pode também 
estar relacionado com a escolha consciente sobre as 
vantagens e desvantagens do tabaco (Granate, 1995). 

A personalidade do fumador segundo Lamas (1982), 
não tem diferenças significativas das restantes personali-
dades. No entanto observam-se com maior frequência 
nos fumadores características impulsivas. Os fumadores 
são atraídos pelo perigo, procurando com o tabaco obter 
sensações fortes (Russel, 1979 citado por Llamas, 1982). 

Os fumadores recorrem aos exemplos de baixa 
probabilidade para argumentarem as probabilidades ge-
rais, ou referem excepções, por exemplo conhecimento 
de um familiar com idade avançada que fuma e não 
apresenta sintomatologia relacionada com o consumo 
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do tabaco (Ribeiro, 1998). No entanto, cerca de 80% dos 
fumadores desejam abandonar o hábito de fumar (Perez, 
2002). A principal motivação para abandonar o hábito de 
fumar está relacionada com o desejo de melhorar o estado 
de saúde. No entanto podem existir outras razões como os 
gastos, a pressão social, o autodomínio, a estética e a preo-
cupação com o exemplo para os filhos e grupos impressio-
náveis. Estas razões são confirmadas por Simpson (2000) 
ao referir algumas características dos fumadores que pro-
curam intervenção médica para deixar de fumar: 

Têm sintomas relacionados com o tabaco, como facto-1. 
res de risco cardiovascular e dificuldades respiratórias.
Não querem que os filhos comecem a fumar.2. 
Pretendem poupar dinheiro.3. 
Têm familiares ou amigos que querem que eles dei-4. 
xem de fumar.

Tipos de Fumadores

O fumar, como já foi referido, é um processo que su-
põe diferentes etapas. A tipificação dos fumadores foi sis-
tematizada por vários autores. Russell (1979 citado por 
Llamas, 1982) descreve oito categorias de fumadores em 
função das motivações individuais e momentâneas:

Fumadores psicossociais: são fumadores que procuram 1. 
no tabaco efeitos de aceitação social. Geralmente não são 
dependentes da nicotina, fumam só em reuniões sociais.
Fumadores sensoriomotores ou motivados por prazer: 2. 
são fumadores que repetem o acto de fumar sistema-
ticamente após situações que não exigem concentra-
ção. Este grupo usufrui das propriedades não farma-
cológicas do tabaco, procurando sensações orais, jogos 
manuais e de postura. 
Fumador complacente ou indulgente: são indivíduos 3. 
que fumam em certos momentos ou situações. Consi-
deram o acto de fumar como um complemento agra-
dável. Fumam pelo “prazer tabágico” sem chegar à adi-
ção, sendo o equilíbrio de prazer/desprazer conflituoso.
Fumador dependente ou habituado: está dependente 4. 
da nicotina. Procura com o tabaco superar necessida-
des físicas e ter maior rentabilidade no trabalho. Existe 
a necessidade de fumar e o jogo limite de prazer/des-
prazer não está bem definido, varia com o momento e 
situação do fumador.

Fumador que procura estimulação: fumador que 5. 
procura no tabaco os efeitos da nicotina com activa-
ção da adrenalina e os efeitos de aumento da concen-
tração. Estes indivíduos necessitam de fumar muito e 
rapidamente para manter os níveis de nicotina. 
Fumador que procura tranquilização: procura o 6. 
efeito sedativo da nicotina para aliviar a ansiedade e 
“ocupar as mãos”. A frequência do fumar nestes in-
divíduos varia com o estado emocional.
Fumador autómato: fuma automaticamente sem re-7. 
parar no que está a fazer, perde a consciência do acto 
de fumar. É o fumador inveterado e adicto da nicotina.
Fumador “socialmente difícil”: neste grupo estão in-8. 
cluídos os fumadores com problemas de adaptação à 
sociedade, em especial jovens e adolescentes.
O conhecimento, por parte do fumador e do seu 

terapeuta, do tipo de categoria em que se encontra é 
importante para o início da desabituação tabágica. Com 
este conhecimento será mais fácil definir metas específi-
cas para o tratamento.
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