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Este trabalho descreve estudo realizado em uma 

escola de 19 Grau da rêde pública estadual da cidade de são 

Paulo, com o fim de levantar conhecimentos, atitudes e práti 

cas dos alunos da 5a. à 8a. série em relação a fumo e saúde. 

Focaliza especialmente a idade em que o adolescente experime~ 

tou seu primeiro cigarro, e em que se tornou fumante regular, 

as razões que o levaram a fumar e as influências dos pais so 

bre a adoção da pr~tica pelo filho. 

o plano para o desenvolvimento de um programa 

anti-fumo a ser desenvolvido nas Escolas de 19 Grau ~ aprese~ 

tado, enfatizando a necessidade de envolver simultaneamente 

professores, pais e alunos. 



I. Introdução 
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Os relatórios elaborados pelo Royal College o~ 

Physicians de Londres, em 1962,26 e pelo Comitê Consultivo 

do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, em 1964,1 repre

sentaram o fim de uma era de controvérsias em torno do consu 

mo de cigarros e a saúde humana. Estas publicações tornaram 

claro a médicos e ao público de todo o mundo que doenças sé 

rias ocorrem em conseqüência do uso de cigarros. Desde então 

apreciável número de estudos foram desenvolvidos e artigos 

publicados, confirmando e ampliando o conhecimento a respei 

to de fumo e saúde. 

Em 1970, a 23~ Assembléia Mundial da Saúde, 

realizada pela Organização Mundial da Saúde ( OMS ), consid~ 

rando o relatório do seu Diretor Geral sobre os riscos da 

saúde associados ao cons~~o de cigarros, propôs uma ~ção no 

sentido de reduzir estes riscos. 25 Em conseqüência foi indi 

cado um comitê de peritos, que preparou relatório sobre a 

"Limitação do hábito de fumar", apresentado e endossado na 

24~ Assembléia, em 1971. 8 e 25 Este relatório analisou mais 

detalhadamente o problema de como limitar o uso do fumo e 

fez recomendações sobre ações a serem tomadas. Reconhecia as 

sim a OMS a importância do uso de cigarros como causa pri~ 

cipal de certas doenças graves e a urgência de se combater o 

hábito nos países em que o uso de cigarros é difundido e de 

se prevenir a sua propagaçao nos demais. 

Em diversos países foram iniciadas ações espe 

cíficas. Nos Estados Unidos já existe programa anti-fumo des 

de 1965. Para a sua execução foi criado no Ministério da Saú 

de e Bem Estar o National Clearing House for Smoking and 

Health e constituído o Interagency Councilon Smoking and 

Health, para coordenar as açoes de numerosas a~ências gove~ 

namentais e particulares. Dois anos mais tarde, por ocasião 



3 

da l~ Conferência Mundial sobre Fumo e Saúde, foi referida u 

ma redução substancial do numero de fumantes na população a 

mericana, como resultado da ação levada a efeito. 

Em outros países, como por exemplo na Inglater 
27 ra, também foi possível observar que programas bem elabo 

rados sao capazes de modificar o hábito de fumar da popul~ 

ção. Na suécia25 foi iniciado em 1973 um programa de contro 

le a longo prazo, em nível nacional, visando criar fundamen

talmente um ambiente anti-fumo para as gerações futuras. 

Na América Latina, estudo realizado em 1975 p~ 

la Organização Panamericana da Saúde (OPAS)12 mostrou alta 

prevalência do hábito de fumar na população urbana, verifi

cando-se que a percentagem de fumantes do sexo masculino atu 

alnente chega a sobrepujar a dos Estados Unidos em seis das 

oito cidades investigadas, incluindo a Capital de são Paulo. 

Já durante o período de 1962 a 1964, as doenças relacionadas 

com o uso de cigarros foram responsáveis por 20% das mortes 

no grupo etário masculino de 35 a 64 anos em 10 grandes cen 

tros urbanos da América Latina. 24 Um estudo sobre os aspec

tos globais de saúde do adolescente, realizado em 1972 na Ci 
4 dade de são Paulo, revelou que o uso do cigarro se inicia 

tastante cedr em nossa p~~ulação e q~~ a maicria e~s adolas

centes começa a fumar regularmente na faixa de 14 a 16 anos 

de idade. 

Desejando contribuir para um melhor conhecime~ 

to do problema propusemo-nos a estudá-lo em adolescentes de 

uma escola do 19 grau da Capital de são Paulo, com os segui~ 

tes objetivos: 

verificar sua ocorrência entre os adolescen 

tesi 

analisar fatores que influem na aquisição 

do hábito de fumar i 

identificar os motivos que levam o adoles

centes a fumar. 
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Com esses dados pretendíamos elaborar um pro

grama anti-fumo. 

Outras razoes nos levaram a estudar o problema 

entre os adolescentes. Em primeiro lugar, foi observado nos 

últimos anos, em diversos países, um aumento do número de e~ 

colares que fumam, o que faz pensar que a propaganda do ci

garro seja eficaz ao nível da população jovem. Em segundo lu 

gar, a observação de que muitos adultos são incapazes de a 

bandonar o cigarro, apesar de suas tentativas neste sentido, 

indica a importância de dirigir esforços educacionais contra 

o uso do fumo, antes que ele se torne regular. Por último, 
~ 

possível, dentro do espírito n~ mais fácil pensamos que e . e. 

prevenir do que remediar", evitar que o hábito de fumar se 

estabeleça entre os jovens. 



2. Considerações gerais 
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2.1 Origem do uso do fumo 

Ao tempo da descoberta das Américas o tabaco 

já era usado pelos indígenas, que fumavam cachimbo ou 

preparavam charutos das folhas sêcas da erva milagrosa. 

Algumas mudas desta planta foram levadas por Colombo p~ 

ra a Espanha, tendo seu cultivo e uso se difundido rapi 

damente em outros países da Europa, Ásia e África. 

Em 1560, Jean Nicot, intelectual e político,le 

vou de Portugal para a França, seu país de origem, amos 

tras da erva santa ou erva sagrada, como era então cha

mado o tabaco. Convencido das qualidades curativas da 

erva, entregou as primeiras mudas a Catarina de Hédicis. 

Neste momento, no dizer de Valléry, havia dado de pr~ 

sente, não somente a ela, mas ao mundo, a maior de to 

das as pestes, que iria subjugar todos os povos. 

Desde o início o uso do fumo provocou apaixona 

das manifestações. Um dos pronunciamentos mais famosos 
30 foi o do rei James l, da Inglaterra, em 1604: 

"Herein is not only a grea"t vani ty , 

but a great contempt of God's good gifts, 

that the sweetness of man's breath, 

being a good gift of GOd, should be 

willfully corrupted by this stinking smoke." 

Alguns poetas famosos escreveram a respeito do 

fumo i entre eles Byron, em 1823: 30 

"Sublime tobacco! h1hich from east to v7est 

Cheers the tar's labor or the turkman's rest 

Which on the Moslem's ottoman divides 

His hours, and rivals opium and his brides .•. " 
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Antes da l~ guerra mundial fumar era consider~ 
do um hábito um tanto rude e másculo. Um verdadeiro ca

valheiro não fumava na presença de uma senhora, pelo m~ 

nos sem pedir permissão. Era inadmissível que uma senh~ 

ra fumasse. Mulheres que fumavam eram consideradas de 

baixo caráter. Nos Estados Unidos o uso do fumo também 
30 estava associado ao comportamento sexual desregrado, 

de acordo com o restrito código moral que prevalecia n~ 

quela época. A gradativa aceitação do fumo pelas mulh~ 

res veio com o afrouxamento dos padrões de moral após a 

l~ guerra mundial, acrescido da popularidade crescente 

do cigarro. Entretanto, a maior parte' das mulheres -nao 

fumava e podemos observar que a maioria delas, hoje,com 
. . O - 30-ldade aClma de 5 anos, nao fuma; e uma imagem, con-

tudo, que está se modificando. 

Com a 2~ guerra mundial o consumo de cjgarros 

sofreu novo impulso e, com a introdução de outras modi

ficações nos padrões morais e sociais, fumar se tornou 

um hábito aceito por todos, salvo por alguns grupos re 

ligiosos. A oposição ao fumo, que se começou a qbservar 

há alguns anos, surgiu da suspeita de haver uma relação 

entre uso de tabaco e doenças, além da possibilidadere~ 

se uso, com o fenomenal aumento no consumo de cigarros, 

originar um problema de Saúde Pública. 

Os motivos pelos quais alguém começa a fumar 
-sao, via de regra, de natureza pessoal, relacionadosoom 

suas necessidades, seus desejos e problemas. Certamente 

estes motivos são insuficientes para explicar a extraor 

dinária difusão do uso de cigarros por todo o mundo. O 

que salta à vista é que em nossa sociedade massificada 

o consumo de cigarros é sustentado por uma indústria g~ 

gantesca. O indivíduo está sujeito ao "metralhamento" 

diário da propaganda em prol do fumo, levando-o a acei

tar e a incorporar, como verdade, os "slogans" mentiro

sos. Estes ressaltam o prazer, a alegria ,de viver, o su 

cesso social, o "machismo" e, até mesmo, () êxito nos es 

portes como atributos que o cigarro oferece. Observa-se 
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que os jovens sao envolvidos desde cedo pela "máquina" 

propagandística, pois através do uso de cigarros eles 

buscam mais a auto-afirmação e a independência do que o 

simples prazer de fumar. 

-2.2 Componentes do fumo e sua açao sobre o organismo 

o fumo é constituído de várias centenas re subs 

tâncias (gases e partículas sólidas), que provocam irri 

tações locais ou sao absorvidas pelo organismo. Alg~ 

mas têm efeito imediato e outras agem por acumula-
- 9,10 e 25 çao. 

Os gases mais importantes que provocam irrita 

ções locais são o dióxido de nitrogênio e a acroleina e, 

dentre as partículas sólidas, os hidrocarbonetos_aromá 

ticos policíclicos. Destes, alguns são substâncias car 

cinogênicas, ou seja, substâncias capazes de produzir 
A 

cancer. 

Entre os sases absorvív~i3, 

tes sao o monóxido de carbono e o gás 

altamente prejudiciais à hemoglobina, 

os mai:.~ import.a!! 

cianídrico, ambos 

assim como ao 

transporte do oxigênio e à oxigenação dos tecidos. Estu 

dos experimentais, realizados com animais de laborató

rio, mostram o aparecimento conseqüente de arterioscle

rose. Isto explicaria a maior ocorrência desta doença~ 
-tre os fumantes do que entre os nao f~~antes. 

A nicotina, por seu efeito tóxico comparável ao 

do cianeto,25 é a mais importante das partículas do f~ 
mo absorvidas pelo organismo. Apresenta um efeito ráp~ 

do e complexo sobre o sistema nervoso, provocando aumen 

to de secreção da adrenalina e aumento da pulsação em 

20 a 30 batidas por minuto, exigindo quota maior de oxi 

gênio para o coração. 
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Diversos estudos mostraram que a exposição aos 

diferentes componentes do tabaco depende da maneira de 

fumar. O fator mais importante é a inalação da fumaça. 

a Entretanto, verificou-se também que tem importância 

porção consumida de um cigarro. Estudos mostraram que, 

se o cigarro é fumado um centímetro a mais do que normal 

mente ocorre, o organismo recebe o dobro de alcatrão e 

nicotina do que recebera do centímetro anterior. 25 

A fim de esclarecer a razão da maior incidên

cia de câncer do pulmão na Inglaterra do que nos Esta

dos Unidos, realizou-se um estudo comparativo entre os 

fumantes dos dois países e foi verificado que os ingle

ses costumam fumar seus cigarros em maior extensão do 

que os americanos, provavelmente devido ao fato de que 

na Inglaterra o cigarro é mais caro. Assim, os fumantes 

ingleses recebem uma dose maior de alcatrão e nicoti-
25 na. 

Sabe-se que o fumo produz alteração no epitél! 

o ciliado das vias respiratórias em grau que depende da 

constituição individual e da quantidade de cigarros cog 

sumida. Certos componentes do fumo causam alterações da 
\.. - . 1 d . d - 9 mucosa J ':::,onqul.ca( e"an o ao apa:r'?('!l.mento o (;ancer. 

Uma das razões pelas quais fumar cachimbo ou charuto cau 

sa número menor de casos de câncer do pulmão do que fu

mar cigarros pode ser atribuído ao fato de não haver i

nalação profunda quando se trata dos primeiros. 

Outro problema sério ocorre em conseqüência do 

uso do fumo em recintos fechados. Neste caso, o ar tor

na-se poluído pelos componentes do fumo e todas as pes 

soas presentes inalam a fumaça, o que leva os não fuman 

tes a fumar passivamente. Para se ter uma idéia da gra

vidade deste problema, estudos revelaram que a f~~açado 

cigarro que se espalha nos recintos apresenta concentra 

ção duas a três vêzes superior em substâncias de alca

trão, monóxido de carbono e nicotina do que a corrente 
28 inalada pelo fumante. 
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Já é, portanto, fato largamente aceito pelos 

especialistas e estudiosos do assunto que o uso de cig~ 

ros exerce influência deletéria sobre a saúde humana. 

Reconhece-se oficialmente o efeito do fumo sobre uma sé 

rie de condições mórbidas, incluindo doenças cardio-vas 

culares, respiratórias, neoplãsicas, e da gravidez.l,2~ 
5,9,10,26 e 27 

Considerável número de estudos epidemiológicos 

retrospectivos e prospectivos, dentre os quais alguns 

baseados em grande contingente de pessoas, revelou au

mento de incidência e de mortalidade pelas referidas do 

enças para os fumantes em relação aos não fumantes. As 

sim, foi encontrado entre os fumantes um coeficiente de 

mortalidade várias vezes maior para o cancer da cavida 

de oral, da laringe, do esôfago, da faringe, do pulmão. 
- ~ 25 As proporçoes na Suecia foram de 1:4, 1:10, 1:6, 1:12 

e 1:12, respectivamente. Nos Estados unidos 30 foram en

contradas proporções semelhantes. 

Verificou-se também que a incidência destas do 

enças nos últimos anos está sofrendo elevação maior no 

sexo feminino do que no masculino, coincidindo este fe

nomeno com um aumenr':) maior de f1~mantes entr~ as mulhe 

res. Além disso, investigações revelaram a existência 

de uma relação estreita entre quantidade de cigarros co~ 

sumida e incidência de câncer do pulmão. Verificou-se 
~ , 25 f d 10 ' d' na SueCla que um umante e clgarros por la corre 

um risco dez vezes maior em contrair cancer do pulmão 

do que um não fumante. Um fumante de 20 cigarros por dia 

corre um risco vinte vezes maior do que o não fumante, 

e assim por diante. Verificou-se, ainda, que existe um 

lapso de tempo de 20 a 30 anos, em média, desde o iní-
, d f - , - 25 C10 do uso o umo ate o desenvolvlmento do cancer. 

Em conseqüência, a incidência do câncer do pulmão refl~ 

te, em qualquer período de tempo, o uso do fumo de duas 

t - d~ d t ~ F' 1- d' 25. d' ares eca as a raso Na ln an la, o consumo e Cl-

garros era há 30 anos cerca de cinco vezes superior ao 

da Suécia; a incidência atual de câncer do pulmão é tam 
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bém cerca de cinco vezes superior. 

Estudos em diversas partes do mundo mostraram 

que a mortalidade por doença das coronárias é quase duas 

vezes maior entre fumantes do que entre nao fumantes. 

Foi observado que a grande maioria dos portadores desta 

doença era de fumantes com cerca de 30 anos de idade. 25 

A bronquite crônica é doença rara entre não fu 

mantesi contudo, torna-se cada vez mais comum entre fu 

mantes, à medida que o consumo de cigarros aumenta. A

lém disto, foi observada a existência de um efeito si

nérgico entre fumo e poluição do ar. Assim como diver

sos agentes dão origem ao nome das doenças que causam, 

como por exemplo a silicose, foi sugerido que para a 

bronquite crônica se desse o nome de "cigarretose".25 

Estudos epidemiológicos prospectivos tambémmos 

tram que a expectativa de vida dos fumantes é menor que 

a dos não fumantes. Os fumantes de 20 cigarros, ou mais, 

por dia têm em média oito anos a menos de vida do que 

os não fumantes. Observa-se, também, entre os f~antes, 

freqüência maior de casos de doenças, ou seja, aumento 

de morbidade, particularmente dos que fumam 20 ou mais 

cigarros diariamente, quando comparados com os nao fu

mantes. Em conseqüência, fumantes faltam ao trabalho e 

à escola maior número de dias por ano do que os não fu-
25 mantes. 

-Em 1965, a razao de fumantes regulares e nao 

fumantes em relação ao número de dias de trabalho perd!. 

dos por doença, por pessoa, por ano, foi nos Estados u
nidos de 1:24 para o sexo masculino e de 1:17 para o se 

xo feminino. Em oito cidades da América Latina esta ra 

zão foi de 1:26 para os homens e 1:29 para as mulhe-
12 res. O que este aumento de morbidade pode representar 

em termos de perda econômica foi calculado na Suécia em 

1967,25 onde se verificou que o total deabsenteísmo re 

sultou em 16.o00"anos de trabalho" perdidos. (o equivale~ 

te a 16.000 pessoas que faltaram ao trabalho durante um 

BIBLIOTJ!CA 
FACULDADE DE SM·u,:: PÚBLICA 
UNIVER~IOADE DE SÃO PAULO .... 
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ano) e um excesso de 4.000 mortes extras de indivIduos, 

por ano. 

Os efeitos do fumo nem sempre se limitam ao 

próprio fumante. Fumar durante a gravidez aumenta a pr~ 

babilidade de uma gestação mal sucedida, de menor peso 

do recém-nascido, aumento de prematuridade, aumento de 

placenta prévia, aumento de mortalidade perinatal e mo 

léstias pulmonares no bebê que vai nascer. Investig~ 

ções realizadas na Inglaterra mostraram retardamento no 

desenvolvimento fIsico e mental das crianças geradas por 

mães que começaram a fumar a partir dos 7 anos de idade 

e continuaram fumando durante a gravidez. 26 

2.3 Proporção de Fumantes segundo o Sexo 

Estatisticas recentes mostraram que nos Esta-
"d 20 - d f dos Unl os a proporçao e umantes, para o sexo mascu 

lino, está em torno de 45% e para o sexo feminino é a

proximadamente 30%. Na América Latina as proporções pa 

ra o sexo masculino variam desde 58% (La Plata) até 34% 

(Lima). Para o sexo feminino, as proporções de fumantes 

variam desde 26% (Santiago) até 7% (Lima). Em são Paulo 

54% dos individuos do sexo masculino fumam, contra 20% 

d f "" 12 o sexo emlnlno. 

O contingente de fumantes entre os adolescentes 

tem aumentado consideravelmente na última geracão, apro , -
ximando-se ao dos grupos etários de 25 a 35 anos. Um i~ 

quérito em nivel nacional, conduzido pela Sociedade Nor 

te-Americana de Contrôle do Câncer, mostrou que, de ca 

da três estudantes do 29 grau (9~ a 12~ séries), um era 

fumante regular. A proporção dos meninos era de 38%, 

comparada com 29% das meninas. A percentagem de fuman 

l2 a ~"h 20 tes na • serle c egou a 44%. 
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Atualmente o jovem começa a fumar mais cedo do 

que em tempos anteriores. Uma investigaç~o realizada em 
28 Newton, Estados Unidos, mostrou que as m~es de estuda~ 

tes da l2~ série, que eram fumantes, haviam começado a 

fumar, em média, em torno dos 22 anos. Suas filhas, en 

tretanto, fumaram seu primeiro cigarro com a idade de 

12 anos e meio, quase 10 anos mais cedo do que suas maes. 

Os meninos, por sua vez, começaram a fumar, em média, 

aos 11 anos e meio, tornando-se fumantes regulares cer 

ca de dois anos mais tarde, o que representou uma dife 

rença de 5 anos e meio, em média, em relação a seus pais. 
- "1" -" 25 ~ 1 " 1 Inquerlto rea lzado na Suecla, em nlve naClona, no 

ano de 1971, mostrou o desaparecimento da diferença en

tre os adolescentes fumantes nos dois sexos. 

Já em 1968 havia nos Estados unidos 28 mais de 

70 milhões de fumantes, aproximadamente metade da popu

lação adulta, que consumiam cerca de 520 bilhões de ci

garros e 7,1 bilhões de charutos por ano. Aproximadame~ 

te 31% dos fumantes do sexo masculino e 17% dos fuman

tes do sexo feminino consumiam 25 ou mais cigarros por 

dia. Em três cidades da América Latina os fumantes do se 

xo masculino, que fumam 20 ou mais cigarros por dia, a~ 

cançam as percentagens de 52% (São Paulo), 51% (Caracas) 

e 38% (La Plata) .12 

2.4 Hotivos que levam a fumar 

Por que o jovem começa a fumar, apesar do en

joo e do mal estar que o cigarro costuma provocar nas 

primeiras tentativas? Observando que fumar faz parte da 

vida dos adultos, ele experimenta seu primeiro cigarro 

por curiosidade. Outros motivos, entretan~o, influem no 

sentido de fazer com que o jovem insista, até que cons~ 

ga tolerar e até mesmo gostar do cigarro. Pesquisas rea 

lizadas neste sentido mostraram que, para reforçar a cu 
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riosidade, há uma combinação de motivos relacionados aos 

padrões de comportamento do grupo ao qual o jovem per

tence ou deseja pertencer. Assim, por exemplo, aceita

ção e reconhecimento por seus colegas, aceitação como ~ 

dulto pelos adultos, demonstração de sua independência 

e direito de se revoltar contra as restrições. 13 ,14,lS, 
19,22,27,28,30 e 31 

Verifica-se também que o hábito de fumar dos 

pais tem forte influência sobre os filhos. Assim,nos Es 

tados Unidos existem duas vezes mais fumantes entre os 

adolescentes escolares do 29 grau cujos pais fumam, do 

que entre aqueles cujos pais não fumam. Do mesmo modo, 

irmãos mais velhos despertam nos irmãos menores o inte 

resse pelo cigarro. O adolescente tenta ser aceito como 

adulto, através da imitação. Além disso, fumar pode se 

tornar uma forma de compensação para o jovem, em virtu

de de fracassos em diferentes atividades. 7 e 21 

Quando o hábito se estabelece, os motivos para 

continuar fumando são, de modo geral, bem diferentes da 

queles que levaram o adolescente a começar a fumar. Em 

bora existam fumantes de diversos tipos, todos aprend~ 

ram ã. ti:. ar alguIT. prúvei to do seu hábito como, por exe~ 

plo, obter concentração, relaxamento ou estímulo. Contu 

do, a maioria dos fumantes sente realmente a necessida 

de de fumar. Muitos aumentam a quantidade de cigarros ~ 

té 40, 50, 60 ou mais, a fim de sentirem o mesmo efeito 

do início com poucos cigarros. Algumas vezes certos fu

mantes tomam a decisão de abandonar o cigarro, com a i~ 

terrupção brusca do seu uso. Ocorrem, então, fenômenos 

tais como gosto desagradável, aerofagia, desassossego , 

ansiedade, estado de tensão, irritabilidade e sensação 

de cabeça oca, o que os leva de volta ao cigarro. 

Realmente, fumar preenche os critérios daquilo 

que e denominado dependência, como definida pela OMS. 3 

O fumo, portanto, deve ser considerado como uma droga 

causando dependência. 
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Sabe-se que alguns fumantes se sentem inclina 

dos a deixar o cigarro somente após terem reconhecido 

os riscos ã safide inerentes ao seu consumo e que esses 

riscos diminuirão se pararem de fumar. Entretanto, a oh 

servação mostra que não é fácil abandonar o hábito. Al 

guns fumantes conseguem deixá-lo; contudo,a maioria não 

obtém sucesso, apesar de diversas tentativas. Resulta 

dos positivos alcançados em recentes campanhas anti-fu 

d ' • d mundoS ,25 1 mo em lversos palses o .evam a supor que u-

ma luta contra o cigarro no Brasil possa também obter 

êxito no futuro. 



3. Material e Método 
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3.1 População estudada 

Tendo em vista aue a Disciplina Educação em 

Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP vi 

nha desenvolvendo programas de educação em saúde em Ins 

tituto de Educação Estadual, localizado na capital de 

são Paulo, resolveu-se estudar sua população, focalizan , -
do a pesquisa os adolescentes das classes de 5~ ã 8~ sé 

ries do 19 grau. Esta escola recebe alunos das várias 

classes sociais, sendo que grande parte é da classe mé

dia, segundo classificação realizada pela Disciplina ~ 

ducação em Saúde Pública, Faculdade de Saúde Pública, 

USP, em 1972. Alunos da 5~ série geralmente têm 11 a 

nos de idade, da 6~ 12 anos, da 7~ 13 e da 8~ 14 anos. 

Trabalhou-se com essas classes tendo em vista que ne~ 

sas idades os alunos têm condições de responder sozi 

nhos a questionários e com maior grau de veracidade. 

Considerando que uma amostra desta população 

poderia reduzir o número de alunos fumantes a níveis es 

tatisticamente insignificantes, decidiu-se trabalhar 

com o universo total, constituído de 1.102 alunos matri 

culados (567 do sexo masculino e 535 do sexo feminino) , 

em 1975, ano da realização da pesquisa. 

Os adolescentes forfu"11 classificados em dois gra~ 

des grupos: 

1. Fumantes, subdivididos em: 

a. Fumante regular 

o adolescente que por ocasiao da pesquisa fuma

va cigarros todos os dias. 

b. Fu~ante ocasional 

o adolescente que por ocasião da pesquisa fuma-

va esporadicaillente. 
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2. Não fumantes, subdivididos em: 

a. Ex-fumante regular 

o adolescente que informou ter fumado regular

mente no passado. 

b. Ex-fumante ocasional 

o adolescente que no passado fumava ocasional

mente. 

c. Nunca fumante 

o adolescente que jamais fumou. 

3.2 Coleta dos dados 

As informações utilizadas neste trabalho foram 

obtidas por meio de um question5rio preenchido simulti

neamente e de modo anônimo pelos alunos em suas respec

tivas classes. Todos os questionários foram aplicados 

em um único dia por docentes e alunos da Faculdade de Sa§ 

de Pública e por alguns professores do Instituto. Dos 

1.102 alunos matricuLados, somente 1.001 estavam prese~ 

tes no dia da aplicação. Por esta razão somente 1.001 a 

lunos foram objeto do estudo. 

Em sua forma original o questionário constou 

de questões abertas; após o pré-teste, realizado em es 

cola cujos alunos eram de nível sócio-econômico seme

lhante aos do Instituto em causa, foi elaborado o ques

tionário definitivo, que passou a conter questões aber

tas e fechadas. Constou de trinta e quatro questões, di 

vididas em três partes. 

A primeira parte, contendo catorze perguntas 

(1 a 14), visava obter informacões de car5ter geral do 

aluno e classificá-lo de acordo com a sua condição de 

fumante ou não fumante, segundo critério apresentado an 

teriormente.A segunda parte (perguntas 15 a 20) de-
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veria ser respondida apenas pelos adolescentes que nao 

fumavam ou que haviam deixado de fumar antes da pesqui-

sa. A terceira parte (perguntas 21 a 34) deveria ser 

preenchida pelos alunos que fumavam no momento da real i 

zação da pesquisa. O questionário encontra-se na ínte

gra no anexo 1 deste trabalho. 

3.3 Apuracão dos dados - , 

Os dados foram apurados manualmente, com o au 

xílio de tabelas mestras, e analisados tendo em vista o 

sexo, idade, série escolar e aspiração do adolescente, 

nível de instrução dos pais e sua atitude em relação ao 

hábito de fumar, tipo e quantidade de cigarros consumi

dos e ambiente e condições em que os adolescentes fumam. 

Além disto, foram apuradas as razões pelas quais começ~ 

ram a fumar, continuam fumando, deixaram de fumar, não 
-fumam ou nao pretendem iniciar. 



4. Resultados e Discussão 
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-Os resultados obtidos sao apresentados a seguir 

na ordem que nos pareceu mais adequada para discussão. Três 

perguntas (6, 9 e 29) foram desprezadas na tabulação por te

rem sido consideradas irrelevantes. 

4.1 Ocorrência e distribuição do uso de cigarros 

(Perguntas 14, 17 e 20) 

Dos 1.001 adolescentes pesquisados, 155(15,5%) 

fumam. A tabela 1 apresenta a distribuição dos dados de 

acordo com o hábito, sexo e a série frequentada. Nota 

-se que há um aumento progressivo da 5~ (8,2%) para a 

8~ série (25,6%) para ambos os sexos. O maior. aumen-
-to na proporçao de fumantes se registrou entre os alu 

nos da 6~ para a 7~ série (8,3% e 21,5%). 

Verifica-se também que o aumento da proporçao 

de "fumantes regulares" da 5<: para a 8~ série foi maior 

no sexo masculino (2,5% para 20,4%) do que no sexo femi 

nino (3,6% para 14,8%). Em relação aos "fumantes ocasi 

onais", observa-se uma regressão na percentagem dos f~ 

mantes do sexo masculino (6,3% para 5,5%) e um aumento 

na proporçao de fumantes do sexo feminino (3,6% para 

10,4%) • 

Consequentemente, a proporçao de adolescentes 

que IInunca fumaram ll diminuiu progressivamente em ambos 

os sexos através das quatro séries do 19 Gráu estudadas. 

Entretanto, a queda maior nesta proporção foi observada 

na 5~ série (78,5%) para a 6~ série (50,4~). 



TAnE~ - Ocorrência e distribuição dos adolescentes segundo o hábito de fumar cigarros, o sexo e a série escolar 

~ 
_a 

6<: 7<: 8~ TOTAL :J. 

F'UHANTES E 
_. 

SEXO NKo FUMAN'I'ES IIQ % N9 ~ NQ % NQ % N9 % 

.~~.- '''''-:;':.'''=- """"--=---~-....,,~~""'"..., =-,..-~~-~-;:.-=-.= =,,~'=-....: .... ~-~"-- "'"=-===.",.. ...... ~_ -=-::;-..,.,.:u.., == =-==--==- ~"..,.. .''::Il10'':=''': "'"='=._- ===~~ 

Fumantes regulares 4 2,5 8 6,0 17 13,9 22 20,4 51 9,8 

Fumantes ocas ionais la 6,3 9 6,7 9 7,4 6 5,5 34 6,5 

Total de fU!TIantes 14 8,8 17 1;:,7 26 21,3 28 25,9 85 16,3 

MASCULINO Ex-fumantes regulares 1 0,6 1 (',8 1 0,8 2 1,9 5 1,0 

Ex-fumantcs ocasionais 14 8,8 31 2:1,1 21 17,2 20 18,5 86 16,4 

Nunca fumanti!s 130 81,8 85 6:',4 74 60,7 58 53,7 347 66,3 

Total de n~o-fumantes 145 91,2 117 8-;,3 9G 78,7 80 74,1 438 83,7 
- ._--

TOTAL 159 100,0 134 10U,O 122 100,0 108 100,0 523 100,0 
---

Fuman t€6 regul ares 4 3,6 3 2,5 20 14 ,9 17 14,8 44 9,2 

Fumante!> ocasionais 4 3,6 1 0,9 9 6,7 12 10,4 26 5,4 

Total de fumantes 8 7,2 4 :1,4 29 21,6 29 25,2 70 14,6 

FEMININO Ex-fumantes regulares 3 2,7 3 :~ , 5 4- 3,0 2 1,8 12 2,6 

Ex-fumantes ocasionais 18 16,2 26 2:!,0 24 17,9 30 26,1 98 20,5 

Nunca fumantes 82 73,9 85 7:!,1 77 57,5 54 . 46,9 298 62,3 

Total de não-fumantes 103 92,8 114 %,9 105 78,4 86 74,8 408 85,4 

TOTAL 111 100,0 118 lOn,O 134 100,0 115 100,0 478 100,0 

--
Fumantes regulares 8 3,0 11 1,3 37 14 ,5 39 17,5 95 9,5 

Fumantesocasionais 14 5,2 la I, o 18 7,0 18 8,1 60 6,0 

Total de fumantes 22 8,2 21 3,3 55 21,5 57 25,6 155 15,5 
I 

TOTAL Ex-fumantes regulares 
4 l"S 4 l.' S 2,0 <I 1,8 17 1,7 

Ex- fun,an tas ocas ionais 32 11,8 57. 22,6 45 17,6 50 22,4 184 18,4 

Nunca fumantcs 212 78,5 170 67,S 151 58,9 112 50,4 645 64,4 

Total de n~D-fumantes 248 91,8 231 91,7 201 78,5 166 74,4 846 64,5 

- _~ -J~ ~~~~~ ~ =_ ~ ~ 
.- . 

'l'Ol'AL GJ-; !tAL 2~OO,O. 252 __ ~:~~ 256 100,0 223 100,0 1001 100,0 

N 
N 
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A observação mais importante, tendo-se em vis 

ta a aplicação de um programa anti-fumo na escola, e o 

aumento do dobro da proporção de "ex-fumantes ocasio 

nais" da 5~ para a 

rece mostrar que a 

cente decide se vai 

6~ série (11,8% e 22,6%). 

6~ série 
~ 

momento e o em que 

fumante regular -ser ou nao. 

Isto p~ 
o ado1es 

Este re 

sultado, juntamente com aquele que refere o aumento si~ 
- a a ~ nificativo na proporçao de fumantes da 6. para a 7. se-

rie, determina a 6~ série como o momento para se dirigi 

rem esforços educacionais contra o hábito de fumar. 

Estudos realizados em 1967 nos Estados Unidos 

por uma equipe mu1tiprofissional da Universidade de 

Ill ' ,6 e 7 h lt d ~ , lnOlS c egararn ao mesmo resu a o, com a unlca 

diferença de que naquele país o momento decisivo ocor

reu num ano escolar mais avançado. 

Os resultados apresentados na figura 1 mostram 

que o aumento maior na proporção dos fumantes ocorre en 

tre as idades de 12 anos (típica da 6~ série) e 13 anos 

(típica da 7~ série). No sexo masculino, o aumento foi 

de 1,8% para 11,7% e no sexo feminino foi de 3,9% para 

10,7%. 

Um inquérito recentemente realizado na Fin1ân 

d ' ... 1 ' 1 25 1 t~ la, em nlve naclona, reve ou, para os grupos e a 

rios de 12, 13, 14, 15 e 16 anos, as percentagens de 

6,5%, 10,9%, 20,6%, 32,6% e 48,0%, respectivamente. 

Estas percentagens são muito semelhantes às encontradas 

no presente trabalho. ~ interessante observar que~ peE 

centagens encontradas em nosso trabalho foram superi~ 

res às recentemente encontradas em inquéritos realiza-

d ~ , 25 ~bl' F d 1 A1 - 18 ~ os na SueCla e na Repu lca e era ema, palses 

em que as cifras atingiram, para o sexo masculino, no 

grupo etário de 16 anos, apenas 31% e 25%, respectiva-

mente. 

12 Uma pesquisa realizada pela OPAS em oito ci 

dades da América Latina, em 1971, revelou uma proporçao 

de 40% de fumantes do sexo masculino na faixa etfirla de 
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15 a 24 anos. Para o sexo feminino, esta proporçao foi 

de 16,0%. Na capital de são Paulo a proporção de fuman

tes na faixa etária de 15 a 74 anos atingiu a elevada 

cifra de 54,0% para o sexo masculino, a segunda mais al 

ta proporção dentre as capitais estudadas. Para o sexo 

feminino esta proporção foi de 20,0%. 

Na figura 2 os fumantes foram classificados em 

3 grupos, de acordo com a idade relacionada à série es

colar em que se encontravam. Segundo esta classificação, 

verifica-se que a grande maioria dos fumantes se encon 

tra entre os adolescentes acima da idade típica da sé 

rie que frequentam, sem distinção de sexo. Este resulta 

do coincide com aqueles encontrados em investigações Te 

1 , d E t d 'd 6,11 e 28 a lza as nos s a os Unl os. 

4.2 Consumo de cigarros 

(Pergunta 23) 

A tabela 2 mostra que 40,0% dos fumantes do se 

xo masculino e 37,7% do sexo feminino consomem, em me 

dia, 1 a 6 cigarros por semana. A maior quantidade de 

cigarros consumida se verifica entre os fumantes do se

xo masculino, dos quais 2,3% fumam mais de um maço de ci 

garras por dia, portanto, mais de 20 cigarros. 

Além disto, verifica-se para o sexo masculino 

um aumento progressivo no consumo de cigarros. Este au 
a a ..-menta foi maior da 7. para a 8. serie, quando se verifi 

ca um acréscimo de 27,0% (19,2% + 3,9% + 3,9%) para 

35,8% (28,6% + 3,6% + 3,6%) de fumantes que consomem dl:, 

ariamente mais de meio maço de cigarros (11 cigarros 

ou +). Para o sexo feminino o consumo de cigarros teve 

uma distribuição irregular. 
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TABELA 2 - Fumantes regulares e ocasionais de acordo com o nümero de cigarros consumidos, segu~ 

do a série escolar e sexo 

N9 DE :1-- I I! -- -
SEXO ~IGARROS li N9 % N9 % N9 % ;i N9 % N9 

C~C ~-~ ~ "-~~ ~ -_." ~-=- c~:'-::::::an:" I~~_~ -: ~ : :T : "~ ~:Tí--:-- -~~":rtJ"·-:-- -- ---~ ~ :: /=-=-~=:=' =---L=,== -

. I 1I !I 
MASCULINO 6 - 10 por dl.a O 5 29, 411 8 30,81! 6 21,411 19 

11 - 15 por dia O O - 5 19,2 ~ 8 28,61
1 

13 

16 - 20 por dia O O 1 03,9 I 1 03,6 1 2 

+ de 2 O por dia O O 1 03,9 I 1 03,61 2 
li I1 

S:t:RIE 5 a 6a 7a li: 8 a 'li 
• • • I • II 

II :1 
TOTl'"L 

% 

40,0 

17,7 

22,4 

15,3 

02,3 

02,3 

100,0 

37,7 

37,7 

10,0 

07,3 

07,3 

--------

100,0 

I TQ'r AL 14 10 O ,O II 17 100 ,O il 26 100 , O ii 85 

II -~ II 11 ~ 1I 
1 - 6 por semana I! 4 50,011' 1 25,0! 9 31,0 I 12 42,9,1 26 

'I : I 1I 

1 - 5 por dia ii 2 25,5/i 2 50,0 il 10 34,6 r 12 42,911 26 

6 - 10 po r d i a 11 1 12 , 5 I' O - II 4 13 , 8 \ 2 O 7 , 2ji 7 

11 - 15 por dia I 1 12, 5 li,' O I 3 10,31 1 03,511 5 

15 - 20 por dia 11 [) I 1 25,0 'I 3 10,3
1

1

, 1 03,51'1 5 
:1 " 11 ! 

+ de 2 O por di a ;1 O - li O - 1 O - li O _! O 

'~~c ~H;- c' ~~= ~~~c~==-~=~~=1~~;~~'~ .'~- c~:~= - r~ 8 ---l-~O-, 0''1= 4 -~o o~=-o' r=-;g- -iü O ,-01' 28 100 ,0'li 69 

FEMININO 
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Os índices de consumo de cigarros encontrados 

neste trabalho chegam a superar os encontrados em 

Illinois 7 para ambos os sexos. 

Na tabela 3 estão classificados os fumantes re

gulares e ocasionais de acordo com o tipo de cigarro con 

sumido. Observa-se que mais de 90% dos adolescentes fu-

mam cigarros com filtro, sem distinção de sexo. :g inte 

ressante notar que os adolescentes que fumam cigarros de 

qualquer tipo estão entre os fumantes que consomem mais 

de 15 cigarros por dia. A preferência de cigarros com 

filtro pela maioria dos fumantes de ambos os sexos prov~ 

velmente se deve mais à propaganda a seu favor, do que 

propriamente à preferência real dos consumidores. 

TABELA 3 - Distribuição dos fumantes segundo sexo e tipo 

de cigarros 

~ 1i 
MASCULINO 

Tipo I 
I! 

~e cig~rro N9 % li 
-

il 
Sem filtro \ 3 3,5 

I Com filtro 78 91,8 

! 
Qualquer tipo 4,7 

I 4 

+ II TOTAL 
:\ 

85 100,0 

4.3 Influência do hábito de fumar dos Da~ 

(Pergunta 7) 

1/ 
FEMININO 

II 

~ r-1O ' . % 

! 
1 1,4 

II 
67 95,7 

II 
2 2,9 

II 

I 70 100,0 

Os resultados da tabela 4 mostram que o hábito 

de fumar dos escolares está relacionado com o hábito de 

fumar dos pais. O uso de cigarros 6 predominante entre 
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-adolescentes em que ambos os pais sao fumantes (18,7% p~ 

ra os do sexo masculino e 15,2% para os do sexo femini 

no). Quando apenas um dos pais é fumante, o hábito de fu 

mar entre adolescentes se mostrou mais frequente quando 
-a mae fuma (14,0% para os do sexo masculino e 11,8% para 

os do sexo feminino). Observou-se também que mais de 60% 

de fumantes regulares de ambos os sexos responderam ter 

um irmão ou uma irmã mais velhos fumantes. A proporção 

correspondente para os não fumantes foi de apenas 20% p~ 

ra ambos os sexos (estes dados não constam na tabela) • 

TABELA 4 - Fumantes regulares segundo o hábito de fumar 

dos pais 

Hábito de Sexo ~ ~'I MASCULINO i FEMININO 

fumar dos pais . !I N9 % ! N9 % 

Ambos fumam 
I1 

17/91* 18,7 I 14/92* 15,2 I I 

1 

Só - fuma a mae 
i 

6/43 14,0 I 4/34 11,8 
I I 

Só o pai fuma 18/190 09,5 
I 

16/182 08,8 

Nenhum dos pais fuma 10/199 05,5 
I 

10/170 05,8 

* N9 de adolescentes fumantes/N9 total de adolescentes 

É interessante observar que os resultados en

contrados no presente trabalho coincidem com os obtidos 
, I' d E t d U 'd 7 e 20 em pesqulsas rea lza as nos s a os nl os e na 

E 26,31 e 33 d b ' f uropa no caso e am os os pals serem uman-

tes regulares. Quando apenas um dos pais fuma, o hábito 

de fumar dos adolescentes americanos, ao contrário do 

que pudemos observar em nossa população estudada,se mos 

trou mais relacionado com o hábito de fumar do pai. Es 

ta diferença deve ser considerada na elaboração de pr~ 

grama anti-fumo para adolescentes em nosso meio. 



4.4 Influência do nivel educacional dos pais 

(Perguntas 2, 3, 4 e 5) 
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A tabela 5 apresenta a distribuição dos fuman 

tes de acordo com o nivel educacional dos pais. Somente 

quando ambos os pais eram de nível superior, o hábito 

de fumar se mostrou menos freqüente entre os filhos 

(6,5% para o sexo masculino). 

TABELA 5 - Relação entre o nivel de instrução 

e a freqüência percentual do hábito 

dos filhos 

I 

dos pais 

de fumar 

Niv~l _ S~~O ~ 
MASCULINO i FEMININO 

de ~nstruçao N9 % ! N9 % dos eais . I 

1I I 
Nenhum dos pais com 'I I pletou o 19 grau -

I 10/83* 12,0 10/69* '14,5 

Um dos pais compl~ 
I! 

I 
tou o 19 grau 13/76 17,1 

I 
8/80 10,0 

I 
Um dos pais compl~ i I 

I ! 
tou o 29 grau 16/98 16,3 i 10/80 12,5 I 

I I 
Um dos pais compl~ I I 
tou a universidade 23/144 16,0 I 21/63 33,3 

I 
I 

Os pais completaram 
, 

a universidade I 15/76 6,5 
I 

12/89 13,5 

Não sabe I 
1I 

8/76 10,5 I 9/97 9,3 

I 

* N9 de adolescentes fumantes/N9 total de adolescentes 

Os resultados por nos encontrados nao coinci 

dem com os observados em países altamente desenvolvi

dos:,20,26,3l onde a prática de fumar cigarros dos ado 

lescentes está inversamente relacionada com o nivel edu 
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cacional dos pais. Quanto mais elevados os níveis de es 

colaridade, tanto menor a proporção de filhos que fumam 

e vice-versa. Esta relação não foi observada no prese~ 

te estudo. 

4.5 Aspirações escolares 

(Pergunta 1) 

As aspirações escolares dos alunos se encontram 

relacionadas na tabela 6. Pode-se observar que a maior 

proporção de adolescentes indecisos quanto a suas aspi

rações é representada pelos "fumantes regulares" do se 

xo masculino (43,1%). O mesmo foi obser~,ado em estudo 

realizado nos Estados Unidos, tanto para o sexo masculi 

t f 
.. 7 e 20 no, quan o para o emlnlno. 

4.6 Fumo e Saúde 

(Perguntas 10, 13 e 32) 

Quando se perguntou sobre as doenças que o há 
bito de fumar pode causar, a maioria (cerca de 70%) de 

fumantes e não fumantes respondeu que o fumo provocac~ 

cer do pulmão (tabela 7). Isto mostra que, de modo g~ 

ral, os adolescentes fumantes e não fumantes -nao ign~ 

ram o risco que o fumo representa para a saúde. 

Entretanto, quando os fumantes regulares e oca 

sionais foram perguntados se estavam a par dos efeitos 

prejudiciais do fumo sobre a saúde, mais da metade res

pondeu que "sabia pouco" (tabela 8). A mesma observação 

foi feita numa pesquisa realizada na França. 31 Isto mos 

tra que boa parte dos fumantes não admite 

prejudiciais do fumo sobre a saúde. 

os efeitos 



TABELA 6 Aspirações dos adolescentes segundo o sexo 

---- - 'I NÃ~--~;M;~ETA~ -COMPLETAR CURSAR -~-I CUR~~R i - I1 NÃO SABE il 
DOLESCEN- li O 19 GRAU I n 19 GRAU 29 GRAU NIVERSIDADE I !! 

1 i ' 

'l'OTAL 

TES FUMANTES E 11: I 

SEXO NÃO FUMANTES ,N9 % I N9 % II N9 % i N9 % ~9 I % l' N9 1 % 

~~==== ~=~~~~~~are-;=---l o ---3- 05~ -0~~-2--; ~:;:~"1-22t 43,1 ~~:;o~,-~ 
Ocasionais I O O 1 02,91 27 79,5 I 6 17,6 34 100,0 

MASCULINO 1 Ex-regulares O O O - I 3 60,0 2 40,0 5 100,0 

Ex-ocasionais O 3 03,5 4 04,7) 59 68,5 20 23,3 86 100,0 

Nunca fumantes O 7 02,0 20 05,81233 67,1 87 25,1 347 100,0 

TOTAL O 13 02,5 28 05,411 345 65,9 il137 26 , 2 11 5 2 3 I 1 O O , O 

II O O 2 04,31131 70,5 11 23,4 44 

r O 2 08,7 2 08,7 18 69,2 4 17,4 25 

Ex-regulares I O - O I O 9 75,0 I 3 25,0 I 12 FEMININO 

Regulares 

Ocasionais 

Ex-ocasionais I O ~\ 1 01,0 ~8 08,2 63 64,3 I 26 26,5 I 98 
Nunca fumantes 'I O - '2 00,7 1 25 08,4 164 55,0 1107 35,9 298 ~~-~"~,-,;~;~-~~"--,,-+";~ ~- - 1~""5-0~~; - 3"7" 07,7 285 59,7 1151 31, 6t 78 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

W 
N 
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T~BELA 7 - Distribuição dos adolescentes de acordo com seu conhecimento sobre doenças que o hábi . -
to de fumar cigarros pode produzir, segundo o sexo 

~ BRONQUITE 
PARALASI~ CÂNCER TUBERCULOSE DOENCAS DO TOTAL 

ADOLESCEN- I n~FANTIL CORAÇÃO . , 

TES FUr1ANTES E I 

I N9 % I N9 % SEXO NÃO FUM.l\NTES "N9 % N9 % N9 j N9 
% 

--==~ =~==~ r·~===--==:~-:~~-- ~~~= 1=- ~==~--, 0=-0== =-= ll=== --- c-= 
=-=-=~=== '=-~-:-= .. = ---==--- --~---' 

Regulares I 13 25,5 \ ° - il 34 66,7 1 2,0 3 5,8 51 100,0 
I 

Ocasionais 5 14,7 ° - 25 73,5 2 5,9 2 5,9 I 34 100,0 

MASCULINO Ex-regulares 2 40,0 Ú - 3 60,0 ° - I ° -

I 

5 100,0 

Ex-ocasionais 21 24,4 O - 62 72,1 1 1,2 2 2,3 86 100,0 

Nunca fumantes 63 18,1 2 0,6 247 71,2 20 5,8 15 4,3 347 100,0 

Regulares 
I 

11 25,0 C -
I 

24 54,5 8 18,2 11 2,3 44 100,0 

Ocasionais 3 11,5 O - 20 77,0 2 7,7 1 3,8 26 100,0 
! 

FEMININO Ex-regulares 5 41,7 O 

1 ~O I 
5 41,7 2 16,6 O - 12 100,0 

Ex-ocasionais 16 16,3 1 70 71,4 7 7,1 I 4 4,1 98 100,0 

- I Nunca fumantes 53 17,7 C 204 68,4 24 8,0 17 5,7 298 100,0 

w 
w 
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As respostas referentes à pergunta 13 mostra 

ram que 49,3% dos 1001 adolescentes consideram que "~ 

mais fácil não começar a fumar do que deixar mais tar 

de"; 32,9% afirmam que "as chances de ter câncerdo pul 

mão aumentam com o hábito de fumar"; 11,9% acham que 

"professores, pais e médicos concordam que adolescen"tes 

não deveriam fumar"; 5,9% acham que "deveriam alertar 

seus pais tendo em vista fatos publicados sobre o peri

go do fumo". 

Isto demonstra que o adolescente está alertado 

para o fato de que, uma vez adquirido, é difícil deixar 

o hábito de fumar. 

TABELA 8 - Fumantes (regulares e ocasionais), de acordo 

com seu conhecimento sobre efeitos 

do cigarros 

nocivos 

~ HASCULINO r 
J 

FEMININO 
FUMAN-

CONHEC. TE Regular Ocasional Regular Ocasional 

SOBRE O F UNO 
N9 % N9 % N9 % N9 % 

"" .-- . li 
Não sabe 4 7,8 O - li 3 6,4 1 4,3 

Sabe pouco 30 58,9 19 55,9 
11

23 48,8 12 52,2 

Sabe bastante 17 33,3 15 44,1 21 44,8 10 43,5 

TOTAL 
I 

I 51 100,0 34 100,0 47 100,0 23 100,0 

4.7 Influência do meio ambiente 

(Perguntas 8, 25 e 26) 

A tabela 9 apresenta a distribuição dos fuman 

tes regulares e ocasionais em relação às circunst5ncias 

em que fumélJ.l1. Aproximadamente 75% dos fumantes afirma 
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ram que "fumam quando estão com seus colegas". Essa ob 
- -servaçao e confirmada pelos resultados da tabela 10, p~ 

la qual se nota que 15 adolescentes fumantes regul~ 

res (15,7% do sexo masculino e 15,9% do sexo feminino) 

referem que todos os seus amigos mais próximos sao fu 

mantes. As percentagens correspondentes para 70 fuman 

tes ocasionais foram de 5,9% (sexo masculino) e 3,8% (se 

xo feminino) . 

TABELA 9 - Condições em que os adolescentes fumam, segundo 

o sexo 

~il 1i 

MASCULINO 1I FEMININO Jl I. 

li 
FUMANTES il 

ocasionais!l Regulares li Regulares Ocasionais 

CONDIÇÃO 
11 

N91 % 11 % % I. N9 % N9 N9 
,I I, 
r- .1 

11 ,I 
11 I 

" Sozinho 
II 

3 5,9 4 11,8 iI 

'I 
3 6,8 3 11,5 

Com colegas II 37 72,5 26 

II 

76,S 
11 

32 72,7 21 80,8 

Com os mais 
I. I 

velhos O - O - i O - O -
I I 

Em qualquer I I 
! 'I 

circunstâncLl I 11 2l,6 4 11,7 :í 19 20,5 2 7,7 I 

TOTAL 

I I, 
I 

" -\ -

I 
- -

51 100,0 34 100,0 44 100,0 26 100,0 

-Dos 430 adolescentes nao fumantes do sexo mas 

culino e 408 do sexo feminino, somente 1,4% e 1,2% res 

pectivamente responderam que todos os seus amigos mais 

próximos fumam. 

Estes dados levam a concluir que o hábito defu 

mar e influenciado pelos amigos. 

Com relação à pergunta 26, verificou-se que 120 

dos 155 (77,4%) adolescentes fumantes responderam que 

fumam mais quando estão nervosos ou tristes e apenas 15 

dos 155 (9,7%) referiram que fumam mais quando est50 fe 

lizes. 



TABELA 10 - Distribuiç~o dos adolescentes em relaçio ao h~bito de fumar dos seus amigos mais pr6x! 

mos, segundo o sexo 

HÁBITO DE FUMAR \1 il I1 II Ili 
DOS AMIGOS !I TODOS FUMlu\1:i HAIORIA FUMAII ALGUNS FUMAM.! NENHUM FUMA ii 

'1 'I ," 

rrOTAL 

1i 11 11 11 :1 

I 1I '~ li lf I SEXO NÃO FUMAN'rES I N9 % i N9 % i N9 % ,I N9 % 1,1 N9 % , I 11 

O===-=-~-""~"=~~---~~=~"~-=--=='~-===-- -~ -=-'--'j" -, --- --==, ~----=-=~:--mf===' -' -1 ' '" I I -
Regulares 8 15,7 \ 29 56,8 li 13 25,5 I l' 2,0 11\ 51 1 100 ,0 

Ocasionais 2 5,9 I 13 38,2! 19 55,9 O - i 34 100,0 

~1ASCULINOI TOTAL DE FUMANTES 10 .11,8 I 42 49,4 32 37,6 1 1,2 il 85 I 100,0 

FEIHNINO 

Ex-regulares 

Ex-ocasionais 

Nunca fumantes 

1'OTAL DE NÃO FUMANTES 

Regulares 

Ocasionais 

TOTAL DE FUMANTES 

I Ex-regulares 

Ex-ocasionais 

Nunca fumantes 

o 
O 

6 

6 

7 

1 

8 

o 
4 

1 

1,8 

1 

8 

21 

1,4 30 

15,9 

3,8 

28 

14 

20,0 

9,3 

6,2 

7,0 

3 

57 

155 

215 

I 
63,7 II 9 

53,9 .1 10 

60,0 

66,3 

45,7 

1 

21 

157 

50,011 179 
•.. _. ___ . ___ . __ . __ .1 ______ 0.0_ 

20,4 

38,5 

O 

1 

11 , 4 li 4 2 I 6 O , O II 19 I 2 7 , 2 I1 1 

20,0 

24,4 

46,3 

41,6 

3,8 

1,4 

.-

5 100,0 

86 100,0 

339 100,0 

430 

44 

26 

70 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 i 2 16,7 r 9 75,0 i 1 8,3 12 

4,1 1. 27 27,6 1 56 57,1 i 11 11,2 98 100,0 

0,3 I 29 9,8 146 49,0 ,'122 40,9 298 
I I 

100,0 

,,' ,~o~=,_==~. _ ~~::~~_.,~,E=-N~~_,:~,~I~=:::~:~~JL~~--,L:.~3- ,J_~~8 _-~J~._1_::_~ __ ~:~-~_=.1=~5~:~~~1-~:=.J,=~~,~_~~--I 4 O ~_~1~.:~~ , 0= . 

8 adolescentes não fumantes do sexo masculino nio responderam a questão. 

w 
CT\ 



4.8 Idade em que os adolescentes fumaram pela 

que se tornaram fumantes regulares 

(Perguntas 21 e 22) 

37 

a 1. vez e em 

A tabela 11 mostra que 13,5% dos fumantes exp~ 

rimentou seu primeiro cigarro entre 8 e 9 anos de idade, 

34,8% entre 10 e menos de 12 anos, 34,0% entre 12 e me 

nos de 14 anos e 17,7% aos 14 anos ou mais. Verifica-se 

na tabela 12 que 70,0% dos adolescentes passaram a fumar 

regularmente entre os 12 e 16 anos incompletos. 

TABELA 11 - Idade em que os adolescentes fumantes atuais fu 

maram pela primeira vez, segundo o sexo 

!I 
I MASCULINO d FEMININO TOTAL 

~~ I 11 

I N9 - % ~ N9 % I N9 % 
=b-= .. =-=====~~==~~===F=== .. ==~-=======~-

81- 10 

10 1- 12 

12 1- 14 

14 e + 

" 11 
II 26 
II 
'I 

li 24 

11 17 

14,1 ti 8 12,71 19 13,5 
3 3 , 3 I' 2 3 36 ,51! 4 9 . 3 4 , 8 

~~:: ~ 2: ~::~ ~:: ~~:~ 
14 alunos fumantes deixaram de responder. 

TABELA 12 - Idade em que os adolescentes fumantes regulares 

começaram a fumar regularmente 

~" I! i! li 

li SEXO li M.Z\SCULINO jl FEHININO TOTAL 
li 

'I ,I II ~D~DE (ANOS) _ I! N9 " i! NO % N? % -o " . 
I1 j; 

.-

10 I-- 12 
li 

11 22,0 !I 9 22,5 I 20 22,2 
i' I 12 I-- 14 17 34,0 !I 18 41,8 35 38,9 

I1 I 

I 
r 

14 r- 16 11 18 36,0 :! 10 23,3 28 31,1 
li q 

'I 
16 e + I' 4 08,0 

\1 
3 07,3 li 7 07,8 

:1 I, 

5 alunos deixaram de responder 
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Comparando os resultados das tabelas 11 e 12, 

verifica-se que o hábito de fumar cigarros leva, em me 

dia, 2 anos para se estabelecer entre os adolescentes, 

sem distinção de sexo. Um estudo anteriormente realiza 

do na cidade de são Paulo, em 1972,4 mostrou, em média, 

um espaço de tempo maior do que 2 anos (aproximadamente 

2 anos e meio) . 

4.9 Razões para começar a fumar 

(Perguntas 27 e 28) 

As principais razoes referidas pelos adolesce~ 

tes segundo as quais começaram a fumar cigarros são mo~ 

tradas na tabela 13. A razão mais apontada pelos alunos 

foi "curiosidade ll (41,2% para o sexo masculino e 54,3% 

para o sexo feminino), seguida de "imitação dos colegas 11 

(22,4% para o sexo masculino e 24,3% para o sexo"femini 

no), "pais fumam" (12,9% e 7,1%) 

dultos" (18,8% e 14,3%). 

e para se "sentirem a 

Em 5 pesquisas realizadas nos Estados Unidos1 3, 
14,15,29 e 32 11"" - d 1 11 f" -a 1m1taçao os co egas 01 a razao pr~ 

dominante em um deles, ocupando o segundo lugar nas de 

mais pesquisas. "Curiosidade" foi a segunda -razao mais 

apontada pelos adolescentes em um dos estudos. 

Estudos sobre a dinâmica social do hábito defu 
7 mar realizado nos Estados Unidos e Inglaterra mostra-

ram que a influência que exercem os colegas, em grupo, 

é o fator de maior importância para o jovem começar a 

fumar. Uma outra investigação realizada nos Estados Uni 
32 dos mostrou que entre os fumantes regulares prevale-

cem outros motivos, tais como "a quebra de tensão" e o 

"prazer de fumar ll
• Essas foram também as razões aponta

das pelos fumantes no presente estudo (ver'tabela 14 ), 

quando se investigou porque fumam atualmentE' 

28) . 

(pergunta 



TABELA 13 - Razões apontadas para come~arem a fumar, segundo o sexo do adolescentes 

~ MASCULINO FEMININO 

Regulares I Ocasionais Total Regulares Ocasionais Total 

RAZÕES N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 " "li 

=:;-=~ . --~~.==--=--;...=-.=;.-=-
==~-F'._- .... ~ l=---==-=--==='=t-==-~+,-",·~~·~·~~jj--~-=-"-+~=c=·==i. ...L. ..-t==~·k,· .. ~~.==·""-~" 

Curiosidade 24 47,1 11 I 32,3 35 41,2 r 25 56,9 13 50,0 38 54,3 

Imitação 12 23,5 7 20,6 19 22,4 10 22,7 7 26,9 17 24,3 

Pais fumam 7 13,7 4 11,8 11 12,9 I 3 06,8 2 07,7 5 07,1 

'I 

Sentir-se como adulto 8 15,7 8 23,5 16 18,8 6 13,61 4 15,4 10 I 14,3 

Outros motivos O 4 11,8 4 4 ,7 I! O - I O O , 

I 

--=-~=,="=:.=.::::::::--=----=-=:::,::.'==--===:.:..-:."=:-"; -::~ .. ~==-=-:.:.--=:=-.=..--=-:-:-. __ ~~.~. ~~ .~~~~~~~~b~~_~~"~~~~,"~~-'~ ,~~~ •. _->~---

'r O TAL 51 100,0 34 100(0 85 100,0 44 100,0 26 100,0 70 100,0 

I1 

w 
~ 
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TABELA 14 - Razões para fumarem atualmente, segundo o sexo do 

adolescente 

~ 
11 

}-lASCULINO 11 
FEHI~INO il 

FU I! 

MAN ;i 
Regulares Ocasionais ES Regulares Ocasionais " I: 

RAZÕES " N9 % N9 % I, N9 % N9 % 
li 

-=jj= = ---- -
I' ,I 

'i 
Imitação 5 09,8 15 44,2 li 

li 9 20,5 12 44,4 
Ii 

Prazer 11 21,6 5 14,7 II 10 22,7 4 14,8 
I' 
I' 

Acalma 19 37,3 6 17,6 
I, 

14 31,8 5 18,6 li 
I, 
11 

Sentir-se I, 
como adulto 16 31,3 5 14,7 " 

la 22,7 6 22,2 
i; 
:i 

Outros li 

motivos O - 3 
08,8 li 1 02'1~ -II 

il 
+=- _ L~= = __ --==_ ;==-~-_--= -

100,0~1~-44 100,0 27 100,0 TOTAL 51 100,0 34 

4.10 Atitudes dos adolescentes em relação ao seu hábito de 

fumar 

(Pergunta 33) 

Na tabela 15 os fumantes regulares e ocasionais 

foram inquiridos sobre suas atitudes em relação ao hábi 

to de fumar. ~ interessante notar que apenas 17,6% dos 

fumantes regulares do sexo masculino e 20,5% do sexo fe 

minino estão satisfeitos com seu hábito e 23,5% dos fu

mantes do sexo masculino e 27,2% do sexo feminino decla 

raram que quiseram nunca ter começado a fumar, mas que 

não pretendiam parar agora. 
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Por outro lado, 35,4% dos fumantes ocasionais 

do sexo masculino e 23,1% do sexo feminino responderam 

que planejam parar de fumar. 

Estes resultados fazem supor que programas edu 

cacionais anti-fumo sejam bem sucedidos em relação aos 

fumantes ocasionais. 

TABELA 15 - Atitudes dos adolescentes frente ao seu hábito 

de fumar, segundo o sexo 

REGULARES OCASIONAIS 

~' 11 

SEXO ;1 :r-1asculinc Feminino lvásculino Feminino 

ATITUDES I N9 % N9 % N9 % N9 % 

Está satisfeito 

I 
9 17,6 9 20,5 2 5,9 3 11,5 

Quisera nunca I 

ter começado I 12 23,5 12 27,2 9 26,4 6 23,1 

Quer deixar mas 
não pode 11 21,6 8 18,2 8 23,5 8 30,8 

Flaneja parar 7 13,7 4 9,1 12 35,4 6 23,1 

Planeja diminuir 12 23,6 11 25,0 3 8,8 3 11,5 

TOTAL 51 100,0 44 100,0 34 100,0 26 100,0 

4.11 Atitudes dos pais frente ao hábito de fumar dos filhos 

(Perguntas 18, 19, 30 e 31) 

As tabelas 16 e 16A mostram que a proporção dos 

pais que proibe os filhos de fumarem é maior entre os 

adolescentes fumantes ocasionais do que entre os fuman 
'. 

tes regulares. Por outro lado, a proporção dos pais que 

aceita o hábito de fumar foi menor entre os fumantes o 

casionais do que entre os fumantes regulares. 



TABELA 16 - Opinião do adolescente sobre a atitude do pai em relação ao seu hábito de fumar, segu~ 

do o sexo 

II I NÃO ACEITA 
li SEXO 11 FUMANTES ACEI'l'A MAS PERMITE PROIBE INDIFERENTE NÃO SABE TOTAL 

I 
I NO 

- ! - N9 % N9 - -
% N9 % N9 % N9 -- % J . % -- , 

Regulares 10 19,6 16 31,4 17 33,3 1 2,0 7 13,7 
I 

51 100,0 
MASCULINO, 

Ocasionais 1 2,9 4 11,8 15 44,1 3 8,8 11 32,4 34 100,0 

Regulares 6 13,6 12 27,3 17 38,6 ° - 9 20,5 44 100,0 
FEMININO Ocasionais 1 3,8 3 11,5 12 46,2 ° 10 38,S 26 100,0 -

TABELA 16A - Opinião do adolescente sobre a atitude da mãe em relação ao seu hábito de fumar, se

gundo o sexo 

SEXO FUMANTES 

1,_ Regulares 
f.'lASCOLINO \; Ocasionais 

FEMININO 
Regulares 

Ocasionais 

ACEITA 

N9 

12 

1 

% 

23,5 

2,9 

6 113,6 

° -

NÃO ACEITA 
MAS . PERMITE 

N9 I % 

25 49,1 

10 29,4 

16 

4 

36,4 . 

15,4 

PROIBE 

N9 

6 

11 

10 

11 

% 

11,7 

32,4 

22,7 

42,3 

INDIFERENTE NÃO SABE 

N9 % N9 %!L N9 

2 I 3,9 6 11, 8 1 51 

3 8,8 9 26,5 II 34 

1 

2 

2,3 

7,7 

11 

9 

25,0 

34,6 

44 

26 

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

.J:>. 
IV 
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-As maes se mostram mais tolerantes do que os 

pais em relação ao hábito de fumar dos filhos,tanto en 

tre os fumantes regulares, quanto entre os fumantes o 

casionais. Essa diferença na atitude dos pais deve ser 

levada em consideração em programas anti-fumo para ado 

lescentes. 

Entre os 846 adolescentes nao fumantes foi ve 

rificado que 48,8% das mães e 51,6% dos pais proibem o 

fumo aos filhos, e 28,6% das maes e 28,8% dos pais o 
-desaprovam. Somente 0,5% das maes e 0,2% dos pais con 

sentiriam o hábito. Isto mostra a diferença de atitude 

que existe entre os pais de adolescentes fumantes e n'ão 

fumantes. 

4.12 Razões gue levam a não fumar 

(pergunta 16) 

A tabela 17 apresenta as principais raz'ões da 

das pelos adolescentes para não fumarem ou terem deixa 

do de fumar. Uma grande percent.agem dos adoJ.escentes de 

ambos os sexos (41,6% masculino e 43,2% feminino) pr~ 

fere não fumar porque "não gosta ou não sente prazer", 

exceção feita ao grupo dos ex-fumantes regulares em que 

40,0% do sexo masculino e 66,8% do sexo feminino res

ponderam porque faz mal. Também foi interessante veri

ficar que houve relativamente poucos alunos não fuman

tes que afirmaram que os pais ou mestres não permitem 

ou desaprovam (6,0% do sexo masculino e 10,5% do sexo 

feminino) • 

As razoes preponderantes apontadas por adoles 

centes em 5 estudos realizados nos Estados unidos13,1~ 
15,29 e 32 foram "porque não gostam" e "porque faz 

mal". Razões financeiras, morais e estéticas (no sexo 

feminino) também foram referidas. 



TABELA 17 

~. 
SEXO :~ 
~-=-=-.....:.;:;:..-:::::=-- -:--._-

MASCULINO 

FEHININO 

---

Razões dos nao fumantes para nao fumar ou para terem deixado de fumar, segundo o 

sexo 

RAZÕES DOS II Não gosta Faz mal Pais e prof. 
-Outro 

'I 
I1 ou não sen 

~ 

não permitem t; um vicio 

I 
a motivo Total 

NÃO FUMANTES I1 te prazer saúde ou desaprovam 
I 

NÃO FUMANTES :\ N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % I N9 % ! = 1'=------=, 1=-, - .- --- - -- -. 

I Ex-regulares 2 40,0 2 40,0 O - 1 20,0 O - 5 100,0 
I 

Ex-ocasionais 34 39,S '25 29,1 8 9,3 17 19,8 2 2,3 86 100,0 

Nunca fumantes 145 42,2 35 24,7 18 5,2 78 22,7 18 5,2 344 100,0 

TOTAL I 181 41,6 112 25,7 26 6,0 96 22,1 20 4,6 435 100,0 

Ex-regulares 1 8,3 8 66,8 1 8,3 1 8,3 1 8,3 12 100,0 

Ex-ocasionais 36 36,7 20 20,4 18 18,4 22 22,4 2 2,1 98 100,0 

Nunca fumantes 139 46,7 79 26,5 24 8,1 52 17,4 4 1,3 298 100,0 

TOTAL 176 43,2 107 26,2 43 10,5 75 18,4 7 1,7 408 100,0 
I 

Três alunos "Nunca fumantes" do sexo masculino nao responderam. 

,p. 

.:::. 



4.13 Número de adolescentes que pretendem fumar no futuro 

(Pergunta 34) 
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A tabela 18 mostra a percentagem de fumantes 

regulares (19,6% do sexo masculino e 27,3% do sexo f~ 

minino) que pretendem continuar fumando. Apenas 5,9% 

do sexo masculino e 4,5% do sexo feminino afirmam que 

nao fumarão no futuro. Os resultados obtidos revelam, 

por um lado, a gravidade da situação entre os fumantes 

regulares e, por outro lado, confirmam a observação 

feita na tabela 15, segundo a qual 35,4% dos fumantes 

ocasionais do sexo masculino pretendem abandonar o h~ 

bito de fumar cigarros. Os resultados mostram a neces 

sidade de se desenvolver programas anti-fumo o mais ce 

do possível, antes que o hábito se estabeleça, a fim 

de que resultados positivos possam ser alcançados. 

4.14 Métodos educacionais 

(Perguntas 11 e 12) 

A tabela 19 apresenta os métodos indicados pe 

los adolescentes como os mais eficientes para orien-tar 

sobre os efeitos do fumo. Grande parte dos alunos 

(40,2% do sexo masculino e 42,1% do sexo feminino) co~ 

sidera "palestra de especialista em classe" como o mé 

todo educacional mais indicado para educar sobre os e

feitos do fumo. 

A tabela 20 apresenta os meios de comunicação 

de massa mais indicados pelos adolescentes. Nota-se 

que TV e Rádio foram os mais indicados (38,8% para 

o sexo masculino e 36,8% para o sexo feminino) e carta 

zes os de menor aceitação (8,4% para ambos os sexos). 



TABELA 18 - Planos para fumar no futuro, segundo o sexo 

...... " I 
'I 

, Certamente Provavel Provavel Cert~ente II -- , PLANOS TOTAL " sim mente sim mente nao nao 'I 

_SEXO ~ FUMANTES E I 
NÃO FUMANTES N9 % N9 % N9 % N9 % N9 9-

I o 

- - - -- -=~ =--~ i=="~~--~-== -=";_.- - ___ 0= ~=,_o ~~~-="-1'~-==" ~-== 
Regulares 10 19,6 27 52,9 11 21,6 3 05,9 1I 51 100,0 

I1 

Ocasionais 3 08,8 10 29,4 13 38,3 8 15,7 :\ 34 100,0 

MASCULINO Ex-regulares 1 20,0 ° - 2 40,0 2 40,0 1i 5 100,0 I 
Ex-ocasionais 3 03,5 17 19,8 31 36,0 35 40,7 

1I 
86 100,0 

1I 

Nunca fumantes 7 02,0 33 09,6 98 28,4 207 60,0 
I1 

345 100,0 

TOTAL 24 04,6 87 16,7 155 29,8 255 48,9 
I 

521 100,0 

Regulares 12 27,3 27 61,4 3 06,8 2 04,5 44 100,0 

Ocasionais 3 11,5 12 46,2 7 26,9 4 15,4 26 100,0 

FEMININO' Ex-regulares 1 08,3 8 66,7 3 25,0 O - 12 100,0 

Ex-ocasionais 6 06,1 37 37,8 40 40,8 15 15,3 98 100,0 
I -

Nunca fumantes 11 03,7 55 18,6 78 26,1 154 51,6 I 298 100,0 

TOTAL 33 06,9 139 29,1 131 27,4 175 36,6 478 100,0 
- - --- --_ .. _-- -- -- -~--- -

2 alunos "Nunca fumantes" do sexo masculino nao responderam. 
.J::>. 
C'\ 



TABELA 19 - Métodos indicados pelos adolescentes para educar sobre os efeitos do fumo, segundo o sexo 

~~TODOS DE ENSINO 
11 Conversa com 

Palestras de Aula II 
especialistas Outros 

I 
Total 

FUMANTES E I os colegas em classe Expositiva 
I 

SEXO NÃO FUMANTES 
N9 % N9 % N9 % N9 % I N9 % 

'-:=:-~-.::-- = iF=- =--- I --- -- -- - == 1==---_== '--=- '===----,='"= 

Regulares 10 19,6 23 45,1 18 35,3 O - I 51 100,0 

Ocasionais 9 26,5 13 38,2 7 20,6 5 14,7 34 100,0 

Total de fumantes _ 19 22,4 36 42,3 25 29,4 5 05,9 85 100,0 

MZ\SCULINO Ex-regulares 1 20,0 4 80,0 ° - ° - I 5 100,0 

Ex-ocasionais 31 36,0 32 37,2 20 23,3 3 03,5 86 100,0 

Nunca fumantes 82 23,6 138 39,8 104 30,0 23 06,6 347 100,0 

Totq~de não fumantes 114 26,g 17~= 39 7 124 __ 2 º_, 3 26 05 9 438 100 O - - - - - - =c=~:-=-'" =--~- -~== ~== -~=-~---,--~-~ 

T O T A I S 133 25,4 210 40,2 149 28,5 31 05,9 li 532 100,0 

~~~~1 Regulares -
- -- _. ._ .. - - - - - -- r - - - -~-

11 25,0 24 54,5 8 18,2 1 02,3 44 100,0 

Ocasionais 9 34,6 5 19,2 9 34,5 3 11,5 :1 26 100,0 

Total de fumantes 20 28,6 29 41,4 17 24,3 4 05,7 I 70 100,0 i 
-' 

PEHININO Ex-regulares 6 50,0 3 25,0 3 25,0 ° - 12 100,0 

Ex-ocasionais I 29 29,6 37 37,8 25 25,5 7 07,1 
I 

98 100,0 
, 

Nunca fumantes I 72 24,2 132 44,3 79 26,5 15 05,0 I 298 100,0 

Total de não fumantes ~gL 26 2 172 42 2 107 26d 22 05 4 408 100 O 
___ o -- ---"=~.~-.=...:..-~""':'"~--==~;:"~-===. ~---,~-=-=""~ ,,_=~=~d== =_-:c_== O-=~ ,, ___ ---=-=~,~~ =~~=o~_~ =~=== ~~=c--'=~--=_~ 

T O 'r A I S 127 26,6 201 t12,1 124 25,9 26 05,4 11 478 100,0 
'=:=-:-= ._::-:-_-=:...~~~.-:-:=-==--~.= -=- :.,,:" .. ~~.::::-:--,==-=-. '- _ .. -- - - _, =-,--:--0==- _===- _ ~~ --~ ____ = ==~-,=== =--- ---=lt==- ~~ =" 

..", 

-.1 



TABELA 20 Métodos de comunicação de massa indicados pelos adolescentes para divulgar os efeitos 

do fumo, segundo o sexo 

~-M1r:TODO;;; COl-lUNICAÇÃO F' 1 J' 
~ E MASSA .. ~ mes orn<:u s e TV e rádio Cartazes Outros Total 
~ D rev~stas 

SEXO -Z:::" F!JMANTES E i N9 1 % N9 % N9 % N9 % N9 % I1 N9 J % 
,~--",.,.::..=..::_-:;~~~)JAQ-~E:',Q~j:'j;-S~-=-=l -.~.=- .=~=-~.=" .--,-~==---" ==~ .. =,=,--. -- ... =.~.~,~ ~·-7-~·~.- = .. ~ .. ~ .. ---- .. -.~ .. = ~_·--~·-=c O~. ~~.,-" ~·.,-.--=_o-==lf·:~ .-.-.".,._~,~.~~-.,.~-

MASCULINO 

FEt1ININO 

·1 

Regulares '12 23,5 12 23,5 22 43,2 5 09,8 O - I 51 100,0 

Ocasionais 6 17,6 10 29,5 8 23,5 5 14,7 5 14,7 34 100,0 

Ex-regulares 1 20,0 1 20,0 3 60,0 O O I 5 100,0 

Ex-ocasionais 11 12,8 20 23,3 36 41,8 6 07,0 13 15,1 ~ 86 100,0 

Nunca fumantes 59 17,5 94 27,8 131 38,9 27 08,0 27 08,0 ~ 338 100,0 

TOTAL 

Regulares 

Ocasionais 

Ex-regulares 

Ex-ocasionais 

Nunca fumantes 

TOTAL 

89 

13 

7 

6 

12 

47 

85 

17,3 1137 

29,5 I 12 

26,9 10 

50,0 3 

12,2 31 

15,8 89 

17,8 1145 

26,7 1200 

27,3 

38,S 

25,0 

31,6 

29,6 

30,3 

18 

5 

2 

37 

114 

176 

38,8 

40,9 

19,2 

16,7 

37,8 

38,5 

36,8 

43 

O 

1 

O 

10 

29 

40 

08,4145 

03,8 

10,2 

09,7 

08,4 

1 

3 

1 

8 

19 

32 

Nove alunos "Nunca fumantes" do sexo masculino não responderam 

08,8 

02,3 

11,5 

08,3 

08,2 

06,4 

'r 06,7 II 

5141 100, O 

44 100,0 

25 100,0 

12 100,0 

98 100,0 

298 100,0 

4781100,0 

.1'>0 
CP 



5. Programa Anti-fumo 
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JUSTIFICATIVA 

Os resultados obtidos com esta pesquisa, 

"0 ADOLESCENTE E O FUMO", mostram que 13,5% dos individuos 

começam a fumar a partir dos 8 anos de idade. Aos 11 anos a 

percentagem de fumantes regulares foi de 5,3% para o sexo 

masculino e 1,3 % para o sexo feminino. Aos 16 anos a perce!!. 

tagem de fumantes chega a ser de 53,3% para o sexo masculi

no e de 46,6% para o sexo feminino. Evidenciaram também que 
- -as principais razoes que levam o adolescente a fumar sao:cu 

riosidade, imitação, pais que fumam e necessidade de se sen 

tir adulto. O hábito de fumar dos adolescentes se mostrou 

estar diretamente relacionado com o dos pais e irmãos mais 

velhos. Esta relação alcançou seu grau mais elevado quando 

pai e mãe fumam. Além disso, a 6~ série do 19 grau foi iden 

tificada como o momento em que o aluno decide se vai se tor 

nar fumante regular ou não. Tais resultados evidenciam a ne 

cessidade de se envidar esforços no sentido d~ evitar que a 

população jo\,sm adquira t:.....TI hábito de c,onseqÜên::.:iaE" sériê:.;s 

para a saúde. 

Justifica-se, pois o desenvolvimento de . 
programas anti-fumo em escolas, já que elas congregam a 

maior parte da população jovem. 

A ação educativa da escola, entretanto,não 

pode se efetivar sem a participação da familia. A educação 

depende da integração escola/aluno/familia. Recente pesqui 

1 , d ~ d J ,17 d t d sa rea lza a por darcon es e unquelra· emons rou que, e 

maneira geral, "a escola, através do aluno, não foi capazde 

influenciar a familia na alte~ação de suas práticas alimen

tares". Isto leva a pensar que o êxito de qualquer programa 

na escola depende da ação combinada e simultânea,que envol 

va o escolar e sua familia.Se a escola atuar ao mesmo tempo 

sobre a criança e seus pais,é possivel que obtenha comport~ 

mentos adequados para a consecução ou manutenção da saúde.A 
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família, trabalhada pela escola, reforcará os conhecimentos 

transmitidos aos escolares. 

Dentro desta linha apresentamos em seguida 

um plano geral de ação para o desenvolvimento de Programa 

Anti-fumo em Escolas de 19 Grau. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos 

O Programa anti-fumo terá por objetivo dar 

aos participantes o embasamento teórico sobre fumo esuas con 

sequéncias para a saúde. Visa, portanto, a esclarecer sobre 

a ação do fumo no organismo. 

Além disso, pretende analisar os motivos 

que levam as pessoas a fumar e sugerir medidas para a preve~ 

ção do hábito, bem como para sua cessação entre os adolescen 

teso 

METODOLOGIA 

O Programa Anti-fumo focalizará escolares 

e pais. 

Programa para Escolares (Vide páginas de 55 a 63) 

Um Programa Anti-fumo em escolas pode ser 

desenvolvido através de diferentes métodos de ensino. Entre 
23 estes, segundo Oberteuffer, destacam-se: 
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Padrão histórico: é o método que introduz a unidade, ca 

pltulo ou aula pela história do assunto a ser tratado. Ao 

aluno é apresentada a história de um problema, como meio 

de lhe dar a perspectiva sobre a importância do assunto. 

No caso do fumo, o professor iniciaria o estudo fazendo 

comentários sobre como foi o tabaco introduzido no mundo 

chegando até a situação presente. 

Padrão psicológico: baseado em problemas dos alunos, l~ 

va em consideração necessidades e interesses e, portanto, 

leva vantagem na consecução de mudanças de comportamento. 

Sendo construído tendo em vista as necessidades e interes 

ses dos alunos, preocupa-se mais com a solução dos probl~ 

mas atuais do que em armazenar conhecimentos para o fu 

turo. 

Este método é desenvolvido à base de unidades, que devem 

durar de uma a quatro semanas. 

Por este método o estudo do fumo seria concentrado duran 

te algumas semanas, analisando-se origem, mecanismo de a 

ção no organismo, desvantagens do seu uso e todos os ou

tros aspectos considerados relevantes. 

Integração: pode ser definida como resultado de um pr~ 

cesso no qual se relacionam partes com o todo. t, prova

velmente, o método ideal para o ensino da saúde,ewDora de 

difícil aplicação, visto que, para que o programa seja de 

senvolvido de maneira integrada, é necessário que: 

haja tempo e imaginação para planejamento das ações in 

tegradas de todos os professores, e 

os professores conheçam muito bem o método de ensino 

integrado. 

Correlacão: consiste em correlacionar o conteúdo de sau , 

de com as demais disciplinas do currículo escplar. ~ de 

aplicação relativamente fácil porque exige apenas que: 
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o professor conheça o conteúdo das diversas discipl! 

nas do currículo escolar, a fim de poder estabelecer a 

correlação do assunto em pauta com as outras disci

plinas; 

os professores precisam ser receptivos à idéia de cor 

relação e estar prontos a usar o método. 

Neste trabalho sugerimos o desenvolvimento 

do Programa Anti-fumo através do método correlacionado, por 

nos parecer mais viável tendo em vista a situação atual do 

ensino nas escolas de 19 Grau. Além disso, seu conteúdo per 

mite correlação fácil com as disciplinas de Ciências, Estu

dos Sociais e Educação Física, devendo ser desenvolvido nas 

classes de 5~ e 6~ séries, quando os escolares atingiram 

os 11 ou 12 anos, idade em que começam a se interessar mais 

vivamente pelo assunto. 

Programa para Pais (Vide páginas 64 a 68) 

o programa para os p~is será de=envolvjdo 

através de métodos de abordagem de grupos, como sejam reuni 

ões e palestras. 

Reuniões ou palestras, a terem lugar men

salmente, devem ser planejadas e coordenadas por professores 

(de Ciências, Estudos Sociais e Educação Física), sob a su

pervisão do Coordenador de Saúde da escola, tendo-se o cuid~ 

do de consultar os pais sobre o horário para a sua realiza

çao. 

Segue-se o plano detalhado do programa a 

ser desenvolvido com os escolares, em que são apresentados os 

objetivos cognitivos, afetivos e comportamentais a serem aI 

cançados, o conteúdo programático e as indicações para corre 

lação com Estudos Sociais, Ciências e Educação Física, bem 

como os critérios e instrumentos de avaliação. 
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Apresenta-se também o plano do programa a 

ser desenvolvido com os pais, que inclue os objetivos visa

dos, conteúdo e sugestões de atividades, além dos critérios 

e instrumentos para avaliação dos resultados. 

Finalmente, descrevem-se as etapas a serem 

seguidas no desenvolvimento do programa, acompanhadas do era 

nograma de atividades. 



PROGRAMA A SER DESENVOLVIDO NA 5~ StRIE DO 19 GRAU 

Objetivo geral: Dar aos participantes embasamento teórico sobre fumo e suas consequências para a 
saúde. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

SUGESTÕES DAS ATIVIDADES CORRELACIONADAS COM AS DISCIPLINAS 

Os alunos deverão 
ser capazes de: 

CONTEÚDO 
ES'lDDOS SOCIAIS CI~NCIAS 

1. Explicar como 
surgiu e se pro 
pagou o hábitõ 
de fumar. 

Histórico do uso doi Levantamento s~ I Pesquisa sobre a 
tabaco. bre a história planta do fumo. 

do uso Co tabaco. 

2. Descrever o a- Anatomia e fisiolo 
parelho respi- gia do aparelho res 
piratório ecir piratório e circu= 
culatório e ex latório. 
plicar seu fun 
cionamento. -

3. Citar os efei- Ação do fumo no or 
tos do fumo so ganismo. 
bre a saúde. - Efeitos negativos 

do fumo sobre a 
saúde: 

• doenças 
• gestação 

dependência 
· fumante passivo 

Levantamento das 
doenças relacio 
nadas ao fumo.-

Estudo da anato
mia e fisiologia 
do aparelho res
piratório e cir
culatório com au 
xílio de atlas 
de anatomia. 

Levantamento e a 
nálise de pesquI 
sas sobre efei= 
tos negativos do 
fumo sobre a saú 
de. 

EDUCAÇÃO FíSICA 

Organizar um clube de não 
fumantes, escolhendo os a 
dolescentes mais velhos e 
com características de lí 
der.Este grupo ficará res 
ponsável por toda a prõ 
gramação que será plane 
jada junto com o professor 
de Educação Física. 

Convidar um especialista 
para explicar a ação do 
fumo sobre o organismo. 

U1 
U1 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

4. Citar razões 
pelas quais não 
se deve fumar. 

5. Reconhecer 
que o hábito 
de fumar de
pende de deci 
são individu= 
alo 

6. Não começarem 
a fumar ou a 
abandonarem o 
cigarro. 

7. Incentivar co 
legas e irmaos 
a não fumarem. 

CONTEÚDO 

Responsabilidade 
quanto ao uso do 
fumo: 

• individual 
. em relação ao 

grupo 

SUGESTÕES DAS ATIVIDADES CORRELACIONADAS COM AS DISCIPLINAS 

ES'_ 'UDOS SOCIAIS CI~NCIAS 

Pesquisar entre Discussão de pes 
farlliliares e a- quisas sobre do= 
migos não fuman enças de fuman 
tes"por que não tes e não fuman= 
fumam" e anali teso 
sar as respos 
tas em classe. 

Levantamento de 
locais onde não 
se pode fumar. 

EDUCAÇÃO FIsICA 

Convidar um esportista fa 
moso eara falar sobre "pO~ 
que nao fuma 11 • 

Fazer competições entre o 
grupo de não fumantes e fu 
mantes, medindo a capacida 
de respiratória. -

U1 
0'\ 



OBJE 
TIVO 

AVALIAÇÃO DO PROGP~t1A 

INSTRUMENTOS 

1 Pergunta: 

Como surgiu e se propagou 
o hábito de fumar? 

2 Teste: 

Indique, entre os itens ci 
tados, aqueles que indicam 
partes do aparelho circula 
tório e respiratório: -

pulmão bexiga 

estomago rins 

alvéolos brônquios 
pulmonares 

( ) coraçao artérias 

3 Explicação oral: 

Explique o funcionamento do 
aparelho respiratório e cir 
latório. 

4 Teste: 

Cite, pelo menos, dois e
feitos do fumo sobre a eco
nomia e dois efeitos sobre 
a saúde. 

5 Pergunta oral: 

Por que o fumo e prejudic~ 
al à saúde? 

57 

5 ~ S:t:RIE 

CRIT~RIO 

Explicacão 100% correta 
sobre as origens do uso 
do fumo. 

Identificação 100% 
reta das partes do 
relho circulatório 
respiratório. 

cor 
apa

e 

Explicação 100% correta 
da fisiologia do apare 
lho respiratório e cir 
culatório. 

Citação de dois efeitos 
do fumo sobre a econo
mia e dois efeitos so
bre a saúde. 

Explicaç~o 100% correta 
dos prejuizos do fumo à 
saúde. ' 



OBJE 
TIVO INSTRm1ENTOS 

6 Teste: 

7 

Você é responsável pelo u 
so do fumo. Por que? (as 
sinale as afirmações cor 
retas) 

( ) o uso do fumo depende 
de decisão do lndiví 
duo. 

( ) o cigarro pode ser 
comprado com facilida 
de. 

( ) a fumaça que é expira 
da prejudica as pes 
soas que ~stão próx! 
mas a voce. 

( ) o uso do fumo é preju 
dicial à sua saúde. 

Pergunta escrita: 

Você acha que o hábito de 
fumar prej~dica a saúde? 

sim nao 

8 Pergunta escrita: 

Você faz alguma coisa pa 
La dss3stimular ~0legas 
ou irmãos a fumarem? 

sim O que? 

-nao Por que? 

9 Pergunta escrita: 

Você teve oportunidade de 
conversar com seus pais 
sobre o uso do fumo? 

sim O que voce disse 
a êles? 

-nao Por que? 
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CRITt:;RIOS 

Indicacão correta de to-
> 

dos os itens. 

Resposta positiva. 

Resposta positiva e indi
cd~ão de um comportamento. 

Resposta positiva e cita
ção do assunto tratado. 



PROGRAMA A SER DEGENVOLVIDO NA 6~ SÉRIE DO 19 GRAU 

Objetivo geral: Dar aos participantes embasamento teórico sobre fumo e suas consequências para a 
saúde. 

OBJETIVOS 

ESPECíFICOS 

Os participantes 
deverão ser capa 
zes de: -

1. Descrever o 
problema do fu 
mo na atualida 
de. 

2. Explicar os com 
ponentes do ci 
garro. 

3 • Explicar o me 
canismo do -fu 
mo. 

4. Enumerar as do 
encas mais co 
múns do apare 
lho respirató= 
rio e circula
tório. 

CONTEÚDO 

O problema do fu 
mo na atualidade. 

Componentes do ci 
garro. 

Efeitos do fumo 
sobre a saúde: 

• doenças 
· dependência 
• fumante passivo 

SUGESTÕES DAS ATIVIDADES CORRELACIONADAS CO~l AS DISCIPLINAS 

ESTrmos SOCIAIS 

Levantamento de 
arti.gos publica 
dos em revistas 
e jornais sobre 
fumo. 

Lev:mtamento e 
discussão de pes 
quisas sobre e= 
feitos do fumo. 

CIÊNCIAS 

Realizar em la 
boratório a anã 
lise do cigarro. 

Pesquisar as do 
enças relacionã 
das ao hábito 
de fumar. 

EDUCJ\ÇÃO FíSICA 

Estimular o clube de não 
fumantes, organizado na 5~ 
série, incentivando as ati 
vidades esportivas. 

Convidar um especialista 
para abordar o tema "meca 
nismo do fumo no organis 
mo". -

Convidar um médico para fa 
lar sobre como prevenir do 
enças do aparelho respira 
tório e circulatório causa 
das ou agravadas pelo uso 
do cigarro. 

Vl 
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OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

5.Explicar areIa 
ção entre doen 
ças do aparelho 
respiratório e 
circulatório e 
o uso do fumo. 

6.Enumerar razoes 
que levam a fu 
mar e explicá=
-las. 

7.Identificar suas 
responsabilida
des. em relação 
ao' uso do fumo. 

CONTEÚDO 

Análise das razões 
que levam a fumar: 

• curiosidade 
• propaganda 
· imitação 
· insegurança 

Responsabilidade 
quanto ao uso do 
fumo: 

· individual 
• grupal 

SUGESTÕES DAS ATIVIDADES CORRELACIONADAS COM AS DISCIPLINAS 

ESTUDOS SOCIAIS 

Analisar as ra 
zões que levam 
o individuo a 
fumar. 

Os alunos reali 
zarão pesquisa 
entre seus fami 
liares sobre 
"razões porque 
fumam" . 

Di,cussão dos 
resultados. 

Analisar a res
pO!lsabilidade 
do individuo e 
do grupo em re 
lar;ão ao uso do 
fumo. 

CIÊNCIAS 

Levantamento de 
pesquisas sobre 
"fumantes passi
vos" . 

EDUCAÇÃO F1SICl\. 

Convidar uma pessoa que se 
ja admirada pelos escola-
res e que tenha deixado de 
fumar, para falar sobre"os 
motivos que a levaram a fu 
mar e a deixar de fumar" .--

0'\ 
o 



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

8.Reconhecer que 
o hábito de fu 
mar é prejudI 
cial à saúde.-

9.Incentivar os 
colegas e ir 
mãos a não fu= 
marem. 

lO.Conversar com 
os pais sobre 
as desvanta
gens do uso do 
fumo. 

11.Tomar a deci
são de que não 
começarão a f~ 
mar ou que a
bandonarão o 
hábito. 

CONTEÚDO 
SUGESTÕES DAS ATIVID~DES CORRELACIONADAS COM AS DISCIPLINAS 

ESTUDOS SOCIAIS 

Levantar as leis 
que proibem fu 
mar em locais 
públicos. 

CI:ÊNCIAS EDUCAÇÃO FíSICA 

0\ 
I-' 



OBJE 
TJ:VÕ 

1 

AVALIAÇÃO DO PROGRANA 

INSTRUMENTOS 

Pergunta oral: 

Fale sobre a problemáti
ca do fumo na atualidade. 

2 Teste: 

Indique, entre os itens 
abaixo, as substâncias 
que compõem o cigarro: 

cocaina 
alcatrão 
gás carbônico 
nicotina 
monóxido de carbono 
substâncias carcino 
gênicas 

3 Pergunta oral: 

Como o fumo age no orga
nismo? 

4 Teste: 

5 

Assinale as alternativas 
que indicam doenças do a 
parelho respiratório e 
circulatório: 

( ) diabete 
( ) enfisema 
( ) verminose 
( ) bronquite 
( ) enfarte 
( ) câncer pulmonar 

Pergunta escrita: 

Qual a relação entre o u 
so do fumo e doenças do 
aparelho respiratório e 
circulatório? 

6 Pergunta escrita: 

Por que não se deve fu
mar? Cite 2 razões. 
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6~ St:RIE 

CRIT~RIO 

Citação de, pelo menos,um 
aspecto relevante. 

Indicação correta de pelo 
menos 3 substâncias. 

Explicação 100% correta. 

Indicação das alternativas 
corretas. 

Explicação 100% correta 

Explicação correta, citan 
do duas razões. 



OBJE 
TIVO INSTRUNENTOS 
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CRITt:RIO 

7 Teste: 

8 

Embora o ambiente leve a Indicação do item "certo". 
pessoa a fumar, a adoção do 
hábito depende, em grande 
parte, da decisão do indiv! 
duo. Assinale a resposta 
que achar correta. 

1=1 certo 1=1 errado 

Pergun"tas: 

Você fuma atualmente? 

1=1 Sim 1=1 Não 

Por que? 

Se voce fuma, pretende dei
xar de fumar? 

1=1 Sim 
Por que? 

Se você nunca fumou, está 
disposto a nao começar? 

[:1 Sim 

Por que? 

Predisposição para não a
dotar o hábito ou a aban
doná-Io. 

9 Pergunta: 

Você fez alguma coisa para Resposta positiva e indi
desestimular colegas ou iE cação de um comportamento 
maos a fumarem? 

1=1 Sim O que? 

1=1 Não Por que? 



PROGRAMA A SER DESENVOLVIDO COH OS PAIS 

OBJETIVO GERAL: Dar aos participantes o embasamento teórico sobre fumo e suas conse~üências para 

a saúde. 

OBJETIVOS ESPEC!FICOS CONTEÚDO 

Os participantes deverão ser ca 

pazes de: 

1. Descrever e explicar o fun 

2. 

3. 

4. 

cionamento do aparelho resp~ 

ratório e circulatório. 

Enumerar os componentes do 

cigarro. 

Explicar a ação do fumo no ar 

. ganismo. 

Explicar os efeitos do fumo 

sobre a economia e a saúde. 

- Hjstórico do uso do 

tabaco. 

- O fumo corno proble

ma de saúde 16 

- Anatomia e fisiolo 

gia do aparelho re~ 

piratório e circula 

tório. 

- Componentes do 

garra. 

- Mecanismo do 

n0 organismo . 

ci 

fumo 

- Efeitos ,do fumo: 

sobre a economia 

• sobre a saúde 

ATIVIDADES 

- Palestra pelo professor de Estudos 

Sociais sobre origens do uso do ta 

baco. 

- Palestra por médico ou enfermeiro 

sobre anatomia e fisiologia do ap~ 

relho respiratório e circulatório. 

- Palestra por médico sobre fumo e 

saúde (estatIstica de mortalidade e 

morbidé'.de) . 

Palestra pelo professor de Ciências 

sobre os componentes do cigarro e 

sua ação no organismo. 

- Palestra pelo professor de 

Sociais sobre pesquisas 

das aos efeitos do fumo. 

Estudos 

relaciono. 

0"\ 
,j::>. 



OBJETIVOS ESPEcIFICaS ---------------l-!-__ CONTEÜDO---r 

- gestação I 

5. Explicar a relação entre doen

ças do aparelho respiratório e 

circulatório e o uso do fumo. 

6. Enumerar as razões que levam a 

fumar e justificá-las. 

7. Enumerar razões pelas quais não 

se deve fumar e justificá-las. 

&. Explicar a responsabilidade do 

indivíduo c da família em rela 

ção ao uso do fumo. 

- doenças 

- dependência 

- fumante passivo 

- Razões que levam a fu 

mé:t': 

· curiosidade 

· propaganda 

· imitação 

insegurança 

- Colocação do problema 

para os filhos 

ATIVIDADES 

- Palestra por um psicólogo sobre 

razões que levam os indivíduos 

a fumar. 

- Discussão, sob a coordenação de 

psicólogo, sobre maneiras de 

abordar os perigos do fumo com 

as crianças. 

NOTA: Após cada palestra os pais 

discutirão em grupo o assunto,an~ 

lisando a responsabilidade que 

lhes cabe para evitar que os fi 

lhos adotem o fumo. Cada grupo se 
O') 

V1 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

9. Tomar a decisão de não fumarem. 

10. Analisar com os filhos as des 

vantagens do hábito de fumar. 

11. Se fumarem, nunca o fazerem em 

ambientes fechados ou na preseg 

ça dos filhos. 

CONTEODO ATIVIDJI.DES 

rá coordenado por um professor. 

0'1 
0'1 
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AVALIAÇÃO DO PROGRA~ffi DOS PAIS 

INSTRUr1ENTO 

Pergunta escrita: 

- Quais sao as partes do ap~ 

relho circulatório e respi 

ratório? 

Oral: 

- Explique o funcionamento do 

aparelho respiratório 

circulatório. 

Teste: 

e 

-

-

CRIT~RIO 

Citação de, pelo menos, 

três partes de cada ap~ 

relho. 

Explicação correta do 

funcionamento do apare

lho respiratório e cir 

culatório. 

2. - Cite três substâncias con- - Citação correta de três 

tidas no cigarro. 

Pergunta escrita: 

substâncias contidas no 

cigarro. 

3. - Que reações o fumo provoca - Citação de duas reaçoes 

no organismo: 

Pergunta oral: 

provocadas pelo fumo no 

organismo. 

4. - Quais os efeitos do fumo so - Citação de três efeitos 

bre a economia e saúde? do fumo sobre a saúde. 

Pergunta oral: 

5. - Qual a relação entre o uso Indicação de que: 

do fumo e doenças do apar~ 

lho respiratório? 
- as pessoas que fumam tem 

maior propensão a doen

ças do aparelho respir~ 

tório e circulatório. 



I 
OBJ§.i 
TIVOI 

6. 

INSTRUMENTO 

Teste: 

- Cite três razoes pelas 

quais não se deve fumar e 

justifique-as. 

Teste: 
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CRI'I:t:RIO 

- essa propensao é tanto 

maior quanto mais cedo 

se adota o hábito de fu 

mar e quanto maior o 

consumo de cigarros. 

- Citação correta de três 

razões pelas quais 

se deve fumar, com 

-nao 

as 

respectivas justificati 

vaso 

7. - Cite três razões que levam - Citação correta de três 

a fumar e justifique-as. razões que levam a fu 

mar, com as respectivas 

justificativas •. 

Pergunta oral: 

8. - Qual a responsabilidade do - Indicação de que o ind~ 

indivíduo e da família em 

relação ao uso do fumo? 

víduo é em grande parte 

responsável pela adoção 

do hábito de fumar e de 

que a família influen

cia a adoção do hábito. 
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ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

O programa deverá ser desenvolvido por etapas, 

sugerindo-se o seguinte esquema: 

1. Envolvimento de todo o corpo docente e administrativo da 

escola, através de reuniões em que serão apresentados da 

dos sobre fumo e saúde. Essas reuniões deverão ser presi 

didas pelo Diretor da Escola e o assunto será apresenta 

do por especialista. 

2. Planejamento do Programa Anti-fumo com os professores, 

sob a coordenação do Coordenador de Saúde ou Professor 

das disciplirias de Ciências, Estudos Sociais ou Educação 

Física. 

3. Planejamento simultâneo do Programa com os pais, sob a 

coordenação do Coordenador de Saúde. 

4. Execução dos programas. 

5. Avaliação. 



Envolvimento do 
corpo docente e 
administrativo. 

Planejamento do 
programa para a-
lunos. 

Execução do pro 
grama com os alu 
nos. 

Planejamento do 
programa para 
'pais. 

--
Execução do pro 
grama com os 
Pél:is . 

, 

Avaliação dos 
programas: 
. parcial 
. final 

C R O N O G R A M A 

FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

I -
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D E A T I V I D A D E S 

HAlO JUNHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

I 

NOVEMBRO 
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6. CODclusoes 
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Os resultados apresentados e discutidos no pr~ 

sente trabalho permitem tirar as seguintes conclusões: 

1. Treze e meio por cento dos escolares estudados experime~ 

taram fumar muito cedo (dos 8 aos 9 anos) e 70% tornaram 

-se fumantes regulares dos 12 aos 16 anos. 

2. O numero de adolescentes que fumam atinge na 8~ série do 

19 Grau a percentagem de 25,6% (25,9% para o sexo mascu 

lino e 25,2% para o sexo feminino), dos quais 15,5% já 

são fumantes regulares (20,4% do sexo masculino e 14,8% 

do sexo feminino). 

3. 

4. 

A 6~ série do 19 Grau foi identificada como sendo o pe 

ríodo crítico no qual o aluno decide se vai se tornar fu 

mante regular ou nao. 

O consumo de pelo menos meio ma.ço de cigarros por dia 

por 19,9% dos fumantes do sexo masculino e 14,6% do sexo 

feminino mostra a gravidade do problema na população es 

tudada. 

5. O hábito de fumar dos adolescentes mostrou-se diretamen 

te relacionado com o dos pais e irmãos mais velhos; esta 

relação alcançou o seu grau mais elevado quando pai e 

mãe eram fumantes. 

6. Em 14,0% dos adolescentes fumantes do sexo masculino e 

11,8% do feminino as mães também o eram. 

7. A maioria dos fumantes se situa entre os alunos mais ve 

lhos das respectivas classes (26,4% do sexo masculino e 

24,7% do sexo feminino). 
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8. A maior percentagem de alunos indecisos quanto às suas 

aspirações escolares foi observada entre os fumantes re 

guIares do sexo masculino (43,1%). 

9. A constatação de que cerca de 70% dos adolescentes con 

sideram que o fumo causa c~ncer do pulmão indica não i~ 

norarem o risco que o uso de cigarros representa para a 

saúde. 

10. Fumar cigarros parece ser um fenômeno social entre os 

jovens, urna vez que aproximadamente 75,0% dos fumantes 

de ambos os sexos referiram fumar quando estão na comp~ 

nhia de amigos ou colegas. 

11. O hábito de fumar leva em média, aproximadamente, dois 

anos para se estabelecer. 

12. As principais razoes indicadas pelos adolescentes para 

começarem a fumar foram "curiosidade "e "imitação dos co 

legas e adultos!' 

13. As principais razoes para continuarem fumando, referi

das pelos adolescentes, foram "quebra de tensdo", "serl

tirem-se corno adultos" e o "prazer de fumar". 

14. Poucos adolescentes fumantes estão satisfeitos com o 

hábito de fumar e três vezes mais fumantes ocasionais 

do que fumantes regulares referiram estar planejando d~ 

xá-lo. 

15. As maes são mais tolerantes do que os pais em relação 

ao hábito de fumar dos filhos. 

16. Os pais de fumantes ocasionais são menos tolerantes do 

que os pais de fumantes regulares. 

17. As principais razoes para nao fumar podem 'ser agrupadas 

em "não gosta", "não sente prazer" e "faz mal". 
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18. Palestras de especialistas em classe e a televisão e o 

rádio são os métodos que os adolescentes estudados con

sideram mais eficazes para educar sobre os perigos do 

fumo. 

19. Programas anti-fumo devem ser desenvolvidos nas escolas 

de 19 Grau para evitar que os adolescentes 

fumar. 

comecem a 

20. Programas anti-fumo só terão sucesso se pais, prOfesso 

res e alunos forem trabalhados simultaneamente. 
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This paper describes a study carried out at a S. Paulo 

city public school with the purpose to investigate 

the knowledge, attitudes and practices about smoking 

of 5th to 8th graders. It particularly focuses at 

which age the first cigarrette is tried and at which 

stage the adolescent becomes a regular smoker, the 

reasons to smoke and the parents influence on srnoking 

habits of children. 

An anti-srnoking plan to be carried out in schoo·ls as 

part of the regular curriculurn is presented, involving 

teachers, parents and students. 
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9. Anexo 



ORIENTAÇÃO PAPA APLICAÇÃO DO QUESTIONÂRIO 

Dizer aos alunos que: 

1. Não precisam assinar seu nome. 

2. Não se trata de um testei portanto, nao há respostas cer

tas nem erradas 

3. Devem responder as questões com franqueza e confiançai os 

pais, professores e demais pessoas da escola não v~o ver 

as respostas que der. 

4. N~o gastem tempo 'quebrando a cabeça' para responder. As 

sinalem a resposta que acharem mais adequada. 

5. Assinalem apenas uma resposta em cada quest~o. 

6. Fazer um círculo na letra correspondente a 

va adequada. 

OBSERVAÇÃO: 

alternati 

Chamar a atenção do aluno explicando que oque~ 

tionário consta de três partes e pedir que si 

gam as instruções. 



Não precisa assinar seu nome. Leia com atenção cada pergunta 

e responda em seguida. Suas respostas são muito importantes. 

Muito agradecida por sua colaboração. 

QUESTIONÁRIO 

S:t:RIE: ...•............. 

IDADE: •..•••..•••.• ., . ao • 

SEXO: Feminino ......... Masculino •.••...•. 

1. Você pretende: 

a. terminar o 19 grau 

b. cursar o 29 grau 

c. fazer um curso universitário Qual? .........•...•••.••• 

d. ainda não sei no momento 
-e. nao pretendo terminar o 19 grau 

2. Qual a profissão de seu pai? (descreva o que seu pai faz) 

3. Qual a profissão de sua mãe? (Descreva o que sua mae faz) 

4. Seu pai: 

a. não sabe ler, nem escrever 

b. cursou até a 4a. série do 19 grau (primário) 

c. cursou até a 8a. série do 19 grau (ginásio) 

d. terminou o 29 grau (colégio) 

e. terminou a faculdade Qual? .................•...••••.. 
--f. nao sei 

g. nao tenho pai 



5. Sua mae: 

a. nao sabe ler, 

b. cursou até a 

c. cursou até a 

d. terminou o 29 

nem escrever 

4a. série do 19 

8a. série do 19 

grau (colégio) 

grau 

grau 

(primário) 

(ginásio) 

2 

e. terminou a f acuIdade Qual? ...•.•.•....••.•••.•.•••.... 

f. nao sei 
-g. nao tenho mae 

6. Você se considera com: 

a. peso normal 

b. peso abaixo do normal 

c. peso acima do normal 

7. Alguém de sua família furna? 

a. Sim Quem? pal ....•..•••• 

b. Não 

-mae. __ .......•. 

irm~o mais velho ...•••••. 

irma mais velha ....•..•. 

outro irmão ou irmã .•.•.•• 

8. Seus amigos mais próximos fumam cigarros? 

a. todos fumam 

b. a maioria furna 

c. alguns fumam 

d. nenhum fuma 

9. Você tem parentes ou amigos que morreram de cancer do pu! 

mão? 

a. sim 
-b. nao 

c. nao sei 
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10. Indique a doença que tem mais relação com o hábito de fu 

mar (assinale apenas urna) 

a. bronquite crônica ou enfisema 

b. paralisia infantil 

c. câncer do pulmão 

d. tuberculose 

e. doenças do coração 

11. Qual o método de comunicação de massa que você considera 

melhor para aprender sobre os efeitos do fumo? 

a. filmes 

b. jornais e revistas 

c. TV e rádio 

d. cartazes 

e. outros Quais? ........................... ., .......... . 

12. Qual o método face-a-face que voce considera melhor para 

aprender sobre os efeitos do fumo? 

a. conversa com colegas 

b. palestras de especialistas em classe 

c. aula expositiva 

d. outI:O-=>\ Quais? ............................. ., ........ . 

13. Qual das afirmações seguintes voce considera a mais verda 

deira (assinale apenas urna) 

a. professores, pais e médicos concordam que 

tes não deveriam fumar 

adolescen 

b. é mais fácil não começar a fumar do que deixar ou ten 

tar deixar mais tarde 

c. fatos novos foram publicados sobre o perigo do fumo e 

eu deveria alertar meus pais 

d. se eu fumo, minhas chances de ter cancer do pulmão s~o 

muito maiores 
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14. Escolha a afirmação que melhor se aplica a voce no momen 

to atual: 

a. eu costumo fumar cigarros todos os dias 
-b. eu fumo cigarros de vez em quando, mas nao todos os 

dias 
-c. eu fumei cigarros algumas vezes, mas nao estou fumando 

mais 

d. eu fumava cigarros todos os dias, mas não estou fuman 

do mais 

e. nunca fumei cigarros 

SE voce marcou a. ou b., passe para a questão 21 

111) 

(parte 

SE você marcou c. d. ou e., passe para a questão 15(parte 

11) 

PARTE 11 - Responda as questões .seguintes se voce assina 

lou c., d. ou e. na questão 14. 

15. Você pensa em fumar cigarros no futuro? 

a. certamente sim 

b. prov~~~lmente -nao 

c. provavelmente sim 
-d. certamente nao 

16. Você tem alguma razão para nao fumar ou por ter 

de fum~r? 

a. porque nao gosto, ou porque nao sinto prazer 

b. porque faz mal 

deixado 

c. porque meus pais e professores nao permitem ou desapro 

vam 

d. porque e um vicio 

e. porque faz descontrolar o meu peso 

f. por outro motivo. Especificar: .............•.......... 



17. Alguma vez experimentou fumar? 

a. Sim Com quantos anos? ........ . 

b. Não 

-18. O que sua mae faria se voce começasse a fumar agora? 

a. ela me proibiria 

b. ela iria desaprovar 

c. ela iria ap:-::-ovar 

d. ela -nao se importaria 

e. nao sei 

19. O que seu pai faria se voce começasse a fumar agora? 

a. ele me proibiria 

b. ele iria desaprovar 

c. ele iria aprovar 

d. ele nao se importaria 
-e. nao sei 

20. Se voce fumou cigarros alguma vez, durante quanto tempo 

fumou? 

a. menos de um ano 

b. de um mes a um ano 

c. de um a dois anos 

d. nunca fumei 

5 

PARTE III - Responda as questõe sseguintes, se voce assi 

nalou a. ou b. na questão 14, página 4. 

21. Com que idade fumou seu primeiro cigarro? 

a. ..... anos 

b. não sabe 

22. Que idade voce tinha quando começou a fumar regularmente? 

a. ••..• anos 

b. não sabe 
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23. Quantos cigarros voce fuma? 

Por dia: a. 1 a 5 

b. 6 a 10 

c. 11 a 15 

d. 16 a 20 

e. mais de 20 

f. nao sabe 

Por semana : 1 a 6 

24. Quando 
A 

fuma cigarros, prefere: voce 

a. cigarros sem filtro 

b. cigarros com filtro 

c. cigarros de qualquer tipo 

25. Você costuma fumar: 

a. apenas quando está sozinho 

b. quando está com seus colegas 

c. quando está com pessoas mais velhas 

d. em qualquer destas circustâncias 

26. Você fuma mais: 

a. quando está feliz ou alegre 

b. quando está nervoso ou triste 

c. quando nada tem para fazer 

d. em qualquer destas circunstâncias 

-27. Aponte a razao que explica porque voce começou a fumar 

a. curiosidade 

b. porque meus amigos fumavam 

c. porque meu pai fumava 

d. porque minha mãe fumava 

e. para me sentir adulto 

f. por outra razão. Especificar: •...•...•••••••..•.....• 
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-28. Aponte a razao que melhor explica porque voce fuma atual 

mente: 

a. meus colegas fumam 

b. eu gosto 

c. me acalma 

d. eu me sinto como adulto 

e. outro motivo. Especificar: •..•..•.....•.•..........•.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29. Você fuma na presença de: 

a. Seu pai Sim ••... Não .•.•. 

b. Sua -mae Sim ••..• Não ....• 

30. O que sua mãe acha de seu hábito de fumar? 

a. aceita 

b. não aceita, mas permite 

c. proibe 

d. é indiferente 

e. não sei 

31. O que seu pai acha do seu hábito de fumar? 

a. éiceitct 

b. não aceita, mas permite 

c. proibe 

d. é indiferente 

e. não sei 

32. Você conhece a possibilidade do fumo causar efeitos pr~ 

judiciais sobre sua sáúde? 

-a. nao 

b. pouco 

c. bastante 



33. Como você se sente em relação ao hábito de fumar 

a. estou satisfeito e não pretendo parar de fumar 

b. quisera nunca ter começado a fumar, mas não 

parar agora 

8 

pretendo 

c. quero parar de fumar, mas não estou certo se eu conse 

guirei 

d. estou planejando parar de fumar definitivamente 

d. planejo diminuir o número de cigarros que fumo,mas não 

pretendo parar de fumar 

34. Você pretende continuar fumando? 

a. certamente sim 

b. provavelmente sim 

c. provavelmente nao 

e. certamente não 
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