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Abstract
Objective: Despite anti-smoking prevention programs, many adolescents start smoking at
school age. The main objectives of this study were to determine the prevalence and risk factors
associated with smoking in adolescents living in Uruguaiana, RS, Brazil.
Methods: A prospective study was conducted in adolescents (12---19 years), enrolled in municipal schools, who answered a self-administered questionnaire on smoking.
Results: 798 adolescents were enrolled in the study, with equal distribution between genders.
The tobacco experimentation frequency (ever tried a cigarette, even one or two puffs) was
29.3%; 14.5% started smoking before 12 years of age and 13.0% reported smoking at least one
cigarette/day last month. Having a smoking friend (OR: 5.67, 95% CI: 2.06---7.09), having cigarettes offered by friends (OR: 4.21, 95% CI: 2.46---5.76) and having easy access to cigarettes (OR:
3.82, 95% CI: 1.22---5.41) was identiﬁed as factors associated with smoking. Having parental
guidance on smoking (OR: 0.67, 95% CI: 0.45---0.77), having no contact with cigarettes at home
in the last week (OR: 0.51, 95% CI: 0.11---0.79) and knowing about the dangers of electronic
cigarettes (OR: 0.88, 95% CI: 0.21---0.92) were identiﬁed as protection factors.
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Conclusion: The prevalence of smoking among adolescents in Uruguaiana is high. The implementation of measures to reduce/stop tobacco use and its new forms of consumption, such as
electronic cigarettes and hookah, are urgent and imperative in schools.
© 2016 Sociedade Brasileira de Pediatria. Published by Elsevier Editora Ltda. This is an open
access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).

PALAVRAS-CHAVE
Tabaco;
Adolescente;
Fatores de risco;
Cigarro

Prevalência e fatores associados ao tabagismo entre adolescentes
Resumo
Objetivo: Apesar dos programas de prevenção antitabagista, muitos adolescentes começam a
fumar na idade escolar. Foram objetivos do estudo determinar a prevalência e os fatores de
risco associados ao consumo de tabaco em adolescentes moradores do município de Uruguaiana,
RS, Brasil.
Métodos: Estudo transversal, feito com adolescentes de 12 a 19 anos, matriculados em escolas
do município, que responderam questionário autoaplicável sobre tabagismo.
Resultados: Participaram 798 adolescentes com igual distribuição entre os gêneros. A frequência de experimentação de tabaco (Alguma vez tentou fumar um cigarro, mesmo que uma ou
duas tragadas) foi de 29,3%, 14,5% começaram a fumar antes dos 12 anos e 13% deles aﬁrmaram
ter fumado pelo menos um cigarro/dia no último mês. Foram identiﬁcados como associados ao
tabagismo: ter amigo tabagista (OR: 5,67, IC95%: 2,06-7,09), ter oferta de cigarro pelo amigo
(OR: 4,21, IC95%: 2,46-5,76) e facilidade de conseguir cigarros (OR: 3,82, IC95%: 1,22-5,41).
Ter orientações dos pais sobre tabagismo (OR: 0,67, IC95%: 0,45-0,77), não ter contato com
cigarro em casa na última semana (OR: 0,51, IC95%: 0,11-0,79) e saber os malefícios do cigarro
eletrônico (OR: 0,88, IC95%: 0,21-0,92) foram identiﬁcados como de proteção.
Conclusões: A prevalência de tabagismo entre os adolescentes de Uruguaiana é alta. A
implantação de medidas nas escolas para reduzir ou acabar o consumo de tabaco e de suas
novas modalidades, como os cigarros eletrônicos e o narguilé, é urgente e imperiosa.
© 2016 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo
Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.
0/).

Introdução
O uso de tabaco é a principal causa evitável de morte e
doenças no mundo e estima-se que no século 21 um bilhão
de pessoas morrerão por causa do tabagismo.1 Aproximadamente 80% dos fumantes em todo o mundo vivem em países
com renda baixa e/ou média, onde a carga das doenças
relacionadas ao tabaco tem grande impacto.2
São atribuídas ao consumo de tabaco 11% das mortes
por doença isquêmica cardíaca e 70% das por câncer de
pulmão, brônquios e traqueia. Acredita-se que o aumento
da prevalência de tabagismo observado nos países em
desenvolvimento ao longo dos anos será responsável pelo
dobro de sobrecarga com os cuidados de saúde por doenças
não transmissíveis.3 Assim, torna-se necessário um mecanismo de vigilância eﬁciente e sistemático para monitorar
as tendências de consumo de tabaco e seus derivados.4
Estudo colaborativo internacional em escolares de
131 países documentou ser a adolescência o grupo de maior
risco para o início do tabagismo, uma vez que a prevalência
global de escolares tabagistas ativos foi 8,9%, na América
(17,5%) e na Europa (17,9%) e inferior a 10% nas demais
regiões avaliadas.5
No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PeNSE) documentou que 30% dos jovens entre 13 e 15 anos

começaram a fumar antes dos 12.6 É descrito que os hábitos adquiridos nessa fase da vida costumam ser mantidos na
idade adulta e são difíceis de modiﬁcar7 e que apesar de
os adolescentes terem conhecimentos sobre os riscos que
supõe o consumo de cigarro e seus derivados, seus hábitos
parecem ser contrários.8 É nos anos de transição, entre o
ensino médio e o superior, que há maior iniciação de usuários
do tabaco, assim como maior estabilização do seu comportamento de fumar.9
Por esse motivo, ao longo das últimas décadas, o
ambiente escolar tem sido foco de esforços particulares
para inﬂuenciar o comportamento dos adolescentes com
intervenções competentes que os ajudem a evitar o uso de
tabaco nessa etapa tão precoce de suas vidas.10,11
Assim, considerando o consumo de cigarro pelos adolescentes um comportamento de risco à sua saúde e que
embora estudo brasileiro recente12 demostre redução da
prevalência de tabagismo entre os jovens, em especial os
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, na cidade
de Uruguaiana o tabagismo entre adolescentes ainda é um
grande desaﬁo.
Por esse motivo nos propusemos a fazer o presente
estudo entre adolescentes atendidos na rede pública de
ensino do município de Uruguaiana para avaliar a verdadeira
dimensão do problema.
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Métodos
Desenho do estudo
Estudo prospectivo feito entre março e junho de 2015 na
cidade de Uruguaiana, RS, cuja população geral é estimada em 125.435 habitantes, dos quais 6% estão na faixa
etária de estudo, ou seja, 12 a 19 anos.13
Das 66 escolas da cidade (31 municipais, 32 estaduais e
três privadas) foram excluídas 51 (31 municipais e 20 estaduais) por não atenderem escolares da faixa etária estudada.
Das 15 escolas restantes, foram sorteadas oito que participaram da pesquisa. Numa segunda etapa foram selecionadas,
aleatoriamente, em cada escola, as classes que continham
alunos na faixa etária em estudo e eles foram convidados a
participar do estudo.

Cálculo amostral
O cálculo amostral teve como parâmetros: prevalência de
10% para o consumo do tabaco com nível de conﬁança de
95% e erro alfa de 5%. Chegou-se a 750 estudantes, que
acrescidos de eventuais perdas (20%) nos ﬁzeram considerar
900 estudantes.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana e foi outorgada
autorização para a pesquisa pela Secretaria de Educaçāo
do estado e pelas respectivas escolas particulares de
Uruguaiana.
Todos os adolescentes assinaram o termo de assentimento
e os menores de 18 anos também apresentaram a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido por seus
responsáveis.

Coleta de dados
Os adolescentes autorizados a participar do estudo responderam, em sala de aula, ao questionário autoaplicável e por
questões de sigilo esse foi identiﬁcado apenas por idade e
gênero. Os questionários foram preenchidos sob supervisão
de investigador treinado (VJO, professor de educação física)
presente na sala de aula nesse momento.
O questionário autoaplicável empregado foi o California Tobacco Survey,14 traduzido para o português e
adaptado para a cultura brasileira segundo recomendações
internacionais.15 O questionário foi traduzido para o português por dois médicos brasileiros especializados em alergia
(forward translation) e de modo independente. As duas
traduções foram comparadas por outros dois médicos, as
divergências eliminadas após consenso e o produto foi vertido para o inglês por tradutor nativo de língua inglesa
(backward translation) e comparado com o questionário
original. Não houve diferenças relevantes entre ambos. A
versão ﬁnal obtida em português foi administrada a um grupo
de adolescentes para veriﬁcar o seu entendimento e as diﬁculdades de respondê-lo. Foram feitas pequenas adaptações
de linguística (testagem de pacientes). Poucas adaptações
foram feitas e a versão ﬁnal do questionário foi concluída
(tabelas 1 e 2).
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O questionário é constituído por perguntas relacionadas
ao fumo e ao ato de fumar, bem como sobre pensamentos e
conhecimentos sobre o tabaco (tabela 1) e sobre a exposição
ao fumo de outras pessoas (tabela 2), o status de membros
da família e amigos e o conhecimento de hábitos perigosos
de fumo.
Foi considerado experimentador do fumo o adolescente
que fumou cigarro em algum momento da vida (Alguma vez
tentou fumar um cigarro, mesmo que uma ou duas tragadas). Os adolescentes que fumaram cigarros em ‘‘um ou mais
dias nos últimos trinta dias’’ foram considerados fumantes
atuais conforme preconizado pelo Center for Disease Prevention and Control (CDC) e pela Organização Mundial da
Saúde (OMS).15

Análise estatística
Após a revisão dos questionários devolvidos, foram descartados 102 por erros de preenchimento e restaram 798. Os
dados obtidos foram transferidos à planilha Excel para posterior análise estatística. Tomando-se o tabagismo como
variável dependente, os resultados foram apresentados em
relação à exposição ou não ao fumo e empregou-se o
teste do qui-quadrado ou exato de Fisher. As variáveis identiﬁcadas como signiﬁcantes (p < 0,05) foram lançadas em
modelo de regressão logística (stepwise backward) e as signiﬁcantes foram identiﬁcadas.

Resultados
Foram preenchidos de forma adequada 798 questionários,
com igual distribuição segundo o gênero, uma vez que foram
distribuídos em número igual para ambos os gêneros, em
cada sala de aula.
De acordo com a resposta aﬁrmativa à pergunta Alguma
vez você tentou fumar um cigarro, mesmo que uma ou
duas tragadas?, os adolescentes foram caracterizados como
‘‘tentaram fumar’’ (n = 234) e os com resposta não em nunca
fumaram (n = 564).
A tabela 1 reúne as respostas dos adolescentes com
relação ao ato de fumar. Referiram ter tentado fumar 29,3%
(234/798) deles, 21,4% (50/234) referiram nunca ter fumado
um cigarro inteiro, 14,5% começaram a fumar antes dos
12 anos e 64,1% após os 13.
Inquiridos sobre havia quanto tempo fumaram um cigarro
inteiro, 11,5% referiram ter sido no último mês (tabela 1).
Embora no mês anterior 6,8% (16/234) adolescentes referiram ter fumado a maioria/ou todos os dias, 13,2% (31/234)
consumiram pelo menos um cigarro todos os dias e 32,1%
(75/234) consumiram pelo menos cinco cigarros nos últimos
30 dias (tabela 1). Além disso, 32,1% (75/234) referiram ter
tentado parar de fumar no último ano e 32,9% (77/234) acreditam que conseguem deixar de fumar se assim o desejarem
(tabela 1).
A análise comparativa entre os dois grupos mostrou de
modo signiﬁcante que 80,3% dos que tentaram fumar referiram achar muito/pouco fácil deixar de fumar se desejarem,
32,9% (77/234) acreditam conseguir deixar de fumar se
o quiserem e 20,9% (49/234) referiram querer parar de
fumar.
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Respostas obtidas dos adolescentes referentes ao uso e pensamento sobre o tabaco

Questão

Tentou fumar
Sim (n = 234)

Idade ao tentar fumar
Nunca fumei um cigarro
≤ 12 anos
≥ 13 anos

Não (n = 564)

50 (21,4)
34 (14,5)
150 (64,1)

-------

Há quanto tempo você fumou um cigarro inteiro?
Há 30 dias

27 (11,5)

---

Quantos dias você fumou no último ano?
A maioria/todos os dias

16 (6,8)

---

Você fumou pelo menos um cigarro todos os dias, durante 30 dias?
Sim
31 (13,2)

---

No último mês quantos dias você fumou cigarros?
Até 9 dias
Mais de 10 dias

62 (26,5)
25 (10,6)

-----

Quantos cigarros/dia você fumou no último mês?
Até 5
Mais de 5

75 (32,1)
17 (7,3)

-----

É fácil conseguir cigarros quando deseja fumar?
Muito/pouco fácil

188 (80,3)a

369 (65,4)

Você tentou deixar de fumar cigarros no último ano?
Sim

75 (32,1)

---

Você quer parar de fumar cigarros?
Sim

49 (20,9)

1 (0,1)

Você acredita que consegue deixar de fumar, se quiser?
Sim

77 (32,9)a

0 (0,0)

Você acredita que vai fumar um cigarro alguma vez durante o próximo ano?
Deﬁnitiva/provavelmente Sim
89 (38,0)a

129 (22,9)

Fumar cigarros faz com que os jovens te olhem de uma forma ‘‘melhor’’ ou se sintam parte do grupo?
83 (35,5)
Deﬁnitiva/provavelmente sim

169 (30,0)

Você acredita que os jovens que fumam têm mais amigos?
Deﬁnitiva/provavelmente Sim

107 (45,7)

227 (40,2)

Os jovens correm risco de se prejudicar se fumam de 1-5 cigarros/dia?
Deﬁnitiva/provavelmente Sim
140 (59,8)

354 (62,8)

É seguro fumar somente durante um ou dois anos, se você deixar de fumar depois desse tempo?
Deﬁnitiva/provavelmente Sim
83 (35,5)

182 (32,3)

Se saísse algum novo tipo de cigarro com sustâncias que causem menos danos, você o usaria?
Deﬁnitiva/provavelmente Sim
89 (38,0)a

139 (24,6)

Você conhece cigarro eletrônico?
Já usou?
Faz mal à saúde?

28 (12,0)a
140 (59,8)

17 (3,0)
404 (71,6)a

Você conhece narguilé?
Já usou?
Faz mal a saúde?

69 (29,5)a
148 (63,2)

30 (5,3)
438 (77,7)a

Qui-quadrado/Fisher.
a Signiﬁcantemente maior do que o outro grupo.

Com relação aos pensamentos sobre o tabaco (tabela 1)
entre os que tentaram fumar, houve relato signiﬁcativamente maior de adolescentes que acreditam que fumarão
no próximo ano. Entretanto, ambos os grupos acreditam que

fumar cigarros faz com que sejam olhados por seus pares
de forma melhor ou se sentem integrantes do grupo, que
os fumantes têm mais amigos, apesar de achar que fumar
um a cinco cigarros por dia não os coloca em risco e que
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Tabela 2
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Respostas obtidas dos adolescentes referentes à exposição ao fumo de outras pessoas

Questão

Tentou fumar
Sim (N = 234)

Nos últimos sete dias, quantos dias você esteve no mesmo quarto com alguém que estava fumando cigarros?
Nenhum dia
126 (53,8)

Não (N = 564)
435 (77,1)a

Nos últimos sete dias, quantos dias você esteve em algum quarto da SUA CASA, com alguém que fumava cigarros?
Nenhum dia
151 (64,5)
467 (82,8)a
Nos últimos sete dias, quantos dias você viajou em um carro com alguém que fumava cigarro?
Nenhum dia
197 (84,2)

515 (91,3)a

Acredita que o fumo do cigarro de outras pessoas lhe faz mal?
Deﬁnitiva/provavelmente Sim

132 (56,4)

320 (56,7)

Alguém que more com você fuma?
Sim

109 (46,6)a

139 (24,6)

Quantos de seus quatro melhores amigos fumam cigarros?
Nenhum

98 (41,9)

473 (83,9)a

Se algum dos teus melhores amigos lhe oferecer um cigarro, você o fumaria?
Deﬁnitiva/provavelmente Sim

98 (41,9)a

132 (23,4)

Quanto seria difícil para você recusar ou dizer ‘‘não’’ a um amigo que lhe ofereça um cigarro para fumar?
Muito difícil/difícil
99 (42,3)

210 (37,2)

Que percentagem de estudantes no seu curso tem fumado cigarro pelo menos uma vez ao mês?
Nenhum
88 (37,6)
Até 20% (poucos)
65 (27,8)
21 a 60% (alguns/metade)
60 (25,6)a
> 61% (maioria/quase todos)
21 (9,0)a

344
124
74
22

(61,0)a
(22,0)
(13,1)
(3,9)

Que frase descreve melhor as regras ou normas relacionadas com o fumo dentro da sua casa?
Não é permitido fumar dentro de casa.
80 (34,2)
É permitido fumar em alguns lugares/algumas vezes
36 (15,4)a
Não é permitido fumar em nenhum lugar na minha casa
44 (18,8)
Não há regras relacionadas com o fumo na minha casa
74 (31,6)a

267
39
120
138

(47,3)a
(6,9)
(21,2)
(24,5)

Algum de seus pais (ou cuidadores) lhe falou para não fumar cigarro?
Somente minha mãe (ou cuidadora)
Somente meu pai (ou cuidador)
Os dois
Nenhum

70
39
425
30

(12,4)
(6,9)
(75,4)a
(5,3)

47
42
140
5

(20,1)a
(17,9)a
(59,8)
(2,1)

Qui-quadrado/Fisher.
a p < 0,05 - signiﬁcantemente maior do que o outro grupo.

fumar por um a dois anos seria seguro se parassem após esse
período (tabela 1).
Inquiridos sobre o uso de um tipo novo de cigarro que
contivesse substâncias que causassem menos danos, 38% dos
que tentaram fumar e 24,6% dos que não fumaram aﬁrmaram que os usariam (tabela 1). Entre os adolescentes que
tentaram fumar houve relato signiﬁcativamente maior de
conhecimento de cigarros eletrônicos e sobre o narguilé
quando comparados com os que nunca fumaram, é também maior o uso desses pelos que tentaram fumar (tabela
1). Em contrapartida, entre os que nunca fumaram houve
maior relato de ambos (cigarro eletrônico e narguilé) serem
prejudiciais à saúde (tabela 1).
Com relação à exposição ao fumo de outras pessoas,
veriﬁcamos que os que tentaram fumar estiveram signiﬁcativamente mais expostos à fumaça de tabaco de outras
pessoas em casa, no quarto ou no carro (tabela 2). Apesar

disso, não houve diferença signiﬁcante entre os dois grupos
com relação ao pensamento que o fumo de outras pessoas
cause mal: 56,4% para os que tentaram fumar e 56,7% para
os que nunca fumaram (tabela 2).
Os indivíduos que tentaram fumar foram signiﬁcantemente mais expostos ao fumo por morar e conviver com
fumantes, o que facilitaria aceitar a oferta de um cigarro
por um amigo (41,9% para os que tentaram fumar e 23,4%
para os que nunca fumaram) (tabela 2). Além disso, os que
tentaram fumar acusam percentagem elevada de amigos de
escola que fumam, lhes é permitido fumar em casa ou não
há regras sobre restrição de fumo em 47% deles (tabela 2).
Já entre os que nunca fumaram 47,3% aﬁrmam ser proibido
fumar dentro de casa. Em ambos os grupos esse controle é
feito pela mãe e/ou pai (tabela 2).
As variáveis identiﬁcadas como signiﬁcantemente associadas ao tabagismo após análise de regressão logística são

Smoking in adolescence
Tabela 3
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Fatores identiﬁcados como relacionados ao tabagismo na adolescência após análise de regressão logística

Variáveis

OR

IC95%

Tabagismo entre os melhores amigos
Oferta de cigarro pelo melhor amigo
Facilidade para conseguir cigarros
Não é permitido fumar dentro de casa
Malefícios do cigarro eletrônico
Malefícios do narguilé
Orientações dos pais sobre o tabagismo
Sem tabagismo domicílio nos últimos sete dias

5,67
4,21
3,82
0,89
0,88
0,78
0,67
0,51

(2,06-7,09)
(2,46-5,76)
(1,22-5,41)
(0,17-1,11)
(0,21-0,92)
(0,32-1,48)
(0,45-0,77)
(0,11-0,79)

p
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,075
< 0,001
0,127
< 0,001
< 0,001

OR, odds ratio; IC95%, intervalo de conﬁança de 95%.

apresentadas na tabela 3. Foram identiﬁcados como fatores
de risco para o tabagismo: ter amigos fumantes, receber
oferta de cigarro deles, além da facilidade de conseguir
cigarros (tabela 3). Ter orientações dos pais sobre tabagismo, não ser exposto ao tabagismo no domicílio na última
semana e conhecer os malefícios do cigarro eletrônico foram
identiﬁcados como fatores de proteção (tabela 3). Já o fato
de não ser permitido fumar no interior do domicílio apresentou valor limítrofe para signiﬁcância.

Discussão
A adolescência é uma fase marcante na vida, na qual, em
decorrência das descobertas, das inquietações, da necessidade de explorar o desconhecido e de se aventurar
sem preocupações com as consequências, os adolescentes
adotam comportamentos de risco, entre eles o consumo de cigarro.8 Todavia, nem todos os adolescentes
que experimentam cigarros se tornam fumantes, mas a
experimentação é o primeiro passo para uma futura adesão
ao consumo regular dos produtos de tabaco.7
Na deﬁnição de fumante empregamos a preconizada pela
OMS15 e veriﬁcamos ser 37,2% a prevalência de fumantes
entre os adolescentes avaliados e que 13,2% o consumiram
todos os dias, valor superior aos previamente observados em
outras localidades.5 Essas taxas foram inferiores às observadas entre população geral de várias localidades do Brasil
(22,3% a 29,3%).16 Entretanto, foram muito superiores aos
observados em Porto Alegre: 7,4% entre homens e 9,1% entre
mulheres.11
É interessante destacar que entre os adolescentes aqui
avaliados 14,5% iniciaram o consumo de cigarro antes dos
12 anos e 64,1% o ﬁzeram após os 13, à semelhança do
previamente observado entre alunos da rede pública de
ensino de 10 capitais brasileiras ao documentar que 11,6%
dos alunos já haviam experimentado o cigarro entre os 10
e 12 anos,17 assim como no Estudo dos Riscos Cardiovasculares em Adolescentes brasileiros (Erica),11 no qual 30%
dos jovens experimentaram fumar antes dos 12 anos e mais
precocemente do que o observado por outros autores.18
A iniciação precoce no consumo de tabaco é importante
fator de prognóstico para o adoecimento e deve ser evitada.
O atraso de alguns anos no início do consumo pode reduzir,
em quase o dobro, os riscos de danos provocados pelo tabaco
à saúde.6 Por outro lado, demonstra-se que com o avançar
da idade o adolescente que experimenta tabaco, e não

interrompe o hábito, passa a conﬁgurar-se como consumidor
de tabaco, consolida consequentemente o hábito de fumar.7
Os principais fatores associados ao fumo de cigarro pelos
adolescentes aqui avaliados foram: ter amigos que fumam,
receber oferta de cigarros deles, além de ter facilidade de
conseguir cigarros (tabela 3). Apesar de, no Brasil, haver leis
que diﬁcultem o aceso e o consumo de cigarro por crianças
e adolescentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe a venda, o fornecimento ou a entrega de
cigarros à criança ou ao adolescente,19 conﬁrmamos pelos
nossos dados que tal prática não tem sido respeitada e foi
identiﬁcada como fator de risco para o tabagismo, uma
vez que 80,3% dos adolescentes fumantes aﬁrmaram conseguir cigarro ‘‘avulso’’ quando tiveram vontade de fumar
(tabela 1).
Entretanto, não se pode onerar exclusivamente o comércio legal do produto, há que lembrar a obtenção do cigarro
de forma clandestina, como ocorre com os que são fruto do
contrabando e mesmo na obtenção de amigos e/ou parentes
tabagistas. Além disso, ﬁca claro o papel das redes sociais na inﬂuência e no reforço dos hábitos de fumar, cada
vez mais estudado, e demonstra que ter amigos que fumam
aumenta a tolerância a esses hábitos, assim como a possibilidade de adotá-los,20 identiﬁcada como o principal fator
de risco para tabagismo entre os adolescentes aqui avaliados (tabela 3). Esses dados são corroborados por estudo
americano ao observar que adolescentes não fumantes que
têm amigos fumantes têm maior probabilidade de começar
a fumar no futuro do que os sem amigos fumantes.21
É interessante notar que apesar de o hábito de fumar
pelos pais ser mais frequente entre os adolescentes fumantes (tabela 2), não foi identiﬁcado como fator de risco para
o tabagismo atual. Isso se contrapõe à observação de outros
estudos que apontam inﬂuência crítica dos pais sobre o
comportamento de fumar do adolescente. Sabe-se que as
crianças são mais propensas a reproduzir os comportamentos e as atitudes de seus pais, que são considerados por
eles como modelos. Além disso, os pais que fumam são mais
propensos a permitir o fumo dentro de casa.22
Por outro lado, ter orientações dos pais sobre tabagismo,
não ser exposto ao tabagismo no domicílio na última semana
e conhecer os malefícios do cigarro eletrônico foram identiﬁcados como fatores de proteção (tabela 3). De certo modo
todos esses fatores são derivados de educação sobre os malefícios do cigarro.
Embora tenha sido documentada redução nas taxas de
tabagismo entre os pais, o mesmo não ocorreu entre os
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adolescentes.23 Isso sugere que as intervenções sobre o
controle do tabagismo devem ser mais abrangentes e direcionadas a outras inﬂuências, tais como amigos,20 escola,9
mídia visual,24 ou sobre a aquisição de novos hábitos como o
uso de narguilé25 ou de cigarros eletrônicos,26 esses últimos
como importantes agentes iniciadores do tabagismo, e ao
aumento da taxa de impostos.2
Assim, na confrontação dos resultados observados
pelos estudos Erica11 e PeNSE-2012,27 a prevalência de
experimentação foi de 18,5% versus 19,6%, respectivamente, inferiores à nossa de 29,3%, e de tabagismo atual
5,7% versus 5,1%, contra 13% entre os nossos adolescentes. Apesar disso, não podemos descartar a possibilidade de
subnotiﬁcação por parte dos próprios adolescentes, apontada como comum em estudos sobre tabagismo. As taxas
baixas observadas por esses estudos nacionais,11,27 possivelmente, são o reﬂexo do pioneirismo do país na condução
de políticas abrangentes e de grande impacto na redução
do consumo de tabaco entre jovens, como a legislação que
instituiu a proibição de fumar em ambientes públicos fechados, a proibição da propaganda em todas as mídias, exceto
em pontos de venda, e a proibição de descritores enganosos
light ou ultra-light nos maços de cigarros.28
Na cidade de Uruguaiana (Região Sul) os resultados foram
diferentes. Possivelmente o encontro de prevalências mais
elevadas na região sul do país pode ser decorrente de essa
região concentrar o cultivo e produção de fumo e também
ter maior inﬂuência de migração europeia, que tradicionalmente apresenta prevalências elevadas de hábitos de
fumo que podem ser transferidos através de gerações.11 A
tudo isso deve ser acrescentada a facilidade de obtenção
do cigarro de forma clandestina como ocorre com os que
são fruto do contrabando, como recentemente declarado
acontecer na cidade de Uruguaiana.29
É importante que os programas educacionais antitabagismo sejam incentivados dentro das escolas, para que os
alunos recebam orientação e ajuda proﬁssional, sobretudo
para os que querem deixar de fumar.9,30 A procura por
serviços de saúde especializados, fora do ambiente escolar, pode acarretar em aumento do absenteísmo escolar e
ainda diﬁcultar o acesso e a adesão dos adolescentes aos
programas.
Os resultados aqui apresentados reforçam a necessidade do fortalecimento, quer em nível municipal ou
estadual, de políticas públicas voltadas para a redução ou
eliminação do contato das crianças e/ou adolescentes com
o cigarro. O cumprimento das leis de restrições de venda
e consumo de cigarro, o aumento da maioridade legal para
sua obtenção, a promoção de estilos saudáveis de vida, o
envolvimento da família em programas de prevenção dos
hábitos de fumo, a majoração do preço, a implantação de
programas antifumo dentro das escolas, bem como a garantia de tratamento adequado para os fumantes, são algumas
das medidas que poderiam ser tomadas.
O pediatra, por ser o primeiro proﬁssional a assistir a
criança, conhece sua exposição ambiental, acompanha seu
desenvolvimento, tem papel primordial como educador e
promotor de hábitos saudáveis.
Embora as consequências do tabagismo sejam observadas na vida adulta, deve-se destacar que a redução ou a
restrição do consumo na adolescência terá impacto educativo para a saúde e poderá diminuir a possibilidade de
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contato com outras restrições ou drogas ilícitas, por isso é
fundamental que o médico esteja atento, bem informado e
participe da elaboração de novas abordagens para o combate ao fumo, de forma integrada e interdisciplinar.
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