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Introdução  
É bem conhecido e divulgado que o tabagismo 
acarreta sérios danos a saúde da população, 
aumentando o risco para o desenvolvimento de 
diversas patologias. Neste sentido, torna-se 
necessário revisar a literatura a este respeito, 
relacionando este assunto à realidade da prática dos 
profissionais de enfermagem. 

Revisar a literatura e discutir as principais estratégias 
adotadas para combater o tabagismo. 

Objetivo Geral 

É importante mencionar que este fator de risco 
(tabagismo) é passível de prevenção, uma vez que 
atualmente é aceito que a cessação do tabagismo 
oferece benefícios. Além disso, a redução do uso 
diário diminui o risco de problemas 
cardiovasculares, dos sintomas respiratórios 
adversos e da incidência de câncer, em especial o de 
pulmão. Neste sentido, as ações preventivas foram 
organizadas a partir do inicio da década de 1950, 
coordenadas pelo Ministério da Saúde, visando uma 
política focada em medidas legislativas de educação 
e de regulamentação de produtos originados do 
tabaco. Estas medidas diminuíram 2,5% ao ano  o 
número de tabagistas maiores de 18 anos entre os 
anos de 1998 e 2003. 

Resultados 

Este estudo é do tipo revisão narrativa de literatura, 
desenvolvido com base em materiais já publicados, 
artigos, livros e publicações do Ministério da Saúde e 
Instituto Nacional do Câncer. 

Metodologia  
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Desenvolvimento 

Considerações finais 

Além da dependência química, o tabagismo promove 
dependência psicológica, uma vez que o indivíduo 
passa a buscar o cigarro para aliviar suas tensões, 
ansiedade, angústia, tristeza, medo e estresse. 
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O tabagismo é um grave problema de saúde publica 
no mundo. O combate a este hábito não é de fácil 
resolução, uma vez que o vicio engloba problemas 
psicológicos sociais, econômicos, culturais e ainda, 
danos biológicos. Faz-se necessário que sejam 
desenvolvidas medidas para motivar e ajudar os 
tabagistas a cessarem o ato de fumar e o incentivo 
para garantir a adoção de comportamento mais 
saudável. 

Existem mais de 4000 substâncias químicas no 
cigarro. Algumas destas em contato com as células do 
organismo podem transformá-las e levá-las a morte. A 
pessoa que faz uso de substâncias tóxicas, como a 
nicotina do cigarro, é vista como dependente. 
Portanto, devemos estar conscientes dos efeitos 
sociais e reconhecer o impacto desta condição sobre 
as pessoas usuárias e sobre as que estão próximas a 
elas. 
A nicotina é uma substância química altamente tóxica 
e esta intoxicação pode desencadear diversas reações 
adversas, como, náuseas, salivação, insônia, palidez, 
tonturas, dores de cabeça, hipertensão, taquicardia, 
tremores, tosse e sudorese. 
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