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tabagismo e ConDições méDiCas assoCiaDas

o tabagismo é uma das maiores causas de doenças e mortes. 
A mortalidade geral é duas vezes maior nos fumantes quando 
comparados aos não fumantes. Fumar cigarro pode provocar: câncer, 
doença cardiovascular, doenças pulmonares, úlcera péptica e outras 
patologias.

Esse hábito é considerado a mais importante causa de 
morbidade e mortalidade prematura no mundo.

É responsável por cerca de 90% de câncer de pulmão em 
homens e 70% de câncer de pulmão em mulheres. Entre outros 
fatores de risco do tabagismo, estão 56-80% para doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPoC) e 22% para doenças cardiovasculares. o 
tabaco também é uma das principais causas de câncer de orofaringe, 
bexiga, pâncreas, laringe, esôfago, cólon e  colo do útero. o tabagismo 
passivo, ou seja, a exposição à fumaça ambiental, é uma das causas 
de câncer de pulmão. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2002).

Estima-se que, em todo o mundo, por ano, ocorram cinco 
milhões de mortes relacionadas ao hábito de fumar, sendo ele 
responsável por 10 mil mortes por dia, ou seja, uma pessoa a cada 
seis segundos, reduzindo a expectativa de vida em 15 anos. (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2008). Se não ocorrerem mudanças 
no atual padrão de consumo de tabaco, a organização Mundial da 
Saúde (oMS) estima que o número de fumantes passará, do ano 
2000 a 2030, de 1,2 bilhões para 1,6 bilhões, e que o número de 
mortes atribuíveis ao tabagismo passará para 10 milhões, sendo 
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que 70% ocorrerão nos países menos desenvolvidos. (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2004). No mundo, é estimado que o 
tabagismo cause cerca de 8% das mortes (4,9 milhões) e cerca de 4% 
das incapacitações (59,1 milhões). A mortalidade em homens é de 
13,3%, e das mulheres, 3,8%. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 
2002).

o tabagismo e a exposição à fumaça do cigarro estão 
associados a aproximadamente 443.000 mortes prematuras, e a 
5,1 milhões de anos de vida perdidos. A prevenção de início e a 
cessação do tabaco em todas as idades é benéfica na redução da 
mortalidade e da morbidade. Nos Estados Unidos, estima-se que 
19,8% dos adultos são fumantes atuais de cigarros, e cerca de 40% 
dos fumantes tentam parar a cada ano. o tabagismo aumenta os 
custos médicos e contribui para a perda de produtividade em todo o 
mundo. Anualmente, calcula-se um custo de US$ 64.2 bilhões para 
homens e cerca de US$ 32.6 bilhões para mulheres. (CENTERS 
FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2008).

Estima-se que, no Brasil, todo o ano, 200 mil pessoas morram 
devido ao tabagismo, sendo o câncer de pulmão o que mais mata 
homens no Brasil, e a segunda causa de morte por câncer entre 
as mulheres. (CAVALCANTE, 2005). os fumantes têm maior 
probabilidade de morrer por doença coronariana, especialmente 
os homens entre 45 e 54 anos de idade, que têm quase três vezes 
mais probabilidade de morrer de infarto do que os não fumantes da 
mesma faixa etária. o câncer, segunda causa de morte por doença no 
país, é responsável por grandes gastos com tratamento e internações 
hospitalares, e tem, entre seus fatores de risco, o fato de que 90% dos 
cânceres de pulmão e 30% de todos os tipos de câncer são devidos 
ao tabagismo. (BRASiL, 1998).

o tabagismo associa-se com enormes custos sociais e 
econômicos originários do aumento da morbidade e mortalidade 
relacionadas com o fumo. Eles incluem custos gerados pelos 
fumantes (uso de recursos de saúde, ausência no trabalho, perda 
da produtividade, pagamento de auxílio-doença, etc.). De acordo 
com as estimativas do Banco Mundial, os gastos relacionados com 
o fumo representam 6% a 15% dos custos anuais de países de alta 
renda. (FARGERSTRÖM, 2002).
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Um levantamento nacional realizado em 1989 revelou a 
prevalência do tabagismo de 40% para adultos do sexo masculino 
e de 25% do sexo feminino. (RAW; LARANJEiRAS, 2001). Fato 
também percebido em estudo realizado na cidade de Londrina (PR), 
em estudo com amostra de 42.517 pessoas, sobre a prevalência do 
tabagismo em uma população acima de 12 anos, o que revelou um 
índice próximo de 41,3 % e 22,79 %, respectivamente, para homens 
e mulheres. Também demonstrou que a dependência do tabaco 
tem um caráter familial, visto que familiares em primeiro grau de 
dependentes de tabaco têm uma frequência significativamente maior 
de dependentes do que em parentes de probandos não dependentes 
de tabaco. (NUNES et al., 1999).

Assim como em outros estudos que avaliaram o perfil do 
fumante em programas de cessação do tabagismo, observou-se 
que a idade média para o início do tratamento foi de 45 anos. A 
busca para o tratamento de cessação do tabagismo foi maior entre 
as mulheres, 61,1%, se comparada aos homens, 38,9%. Fumantes 
foram relacionados com incapacidades laborais e domésticas, 
hospitalização, depressão, uso de sedativos e transtorno mental, 
na família. Fumantes tiveram piores escores do que não fumantes 
em todos os domínios da qualidade de vida do WHoQoL- Bref. 
(CASTRo, 2009).

Embora o maior benefício da cessação de fumar seja obtido 
na juventude, parar de fumar na meia-idade evita muitos fatores 
de risco concomitantes, de modo que 15 anos depois de deixar de 
fumar, o risco de morte dos ex-fumantes não é maior do que o risco 
daqueles que nunca fumaram. (FARGERSTRÖM, 2002).

Dos tabagistas que começam a fumar na adolescência, 50% 
morrem prematuramente na meia-idade, perdendo cerca de 20 a 
25 anos de expectativa de vida em comparação aos não fumantes. 
o risco é maior naqueles que começam a fumar regularmente na 
adolescência. (FARGERSTRÖM, 2002).

o consumo de tabaco geralmente começa cedo. A média de 
idade de início do consumo é de 15 e 16 anos. (NUNES et al., 2006; 
CASTRo et al., 2008). Quanto mais precoce, maior será a gravidade 
da dependência e os problemas a ela associados. Além disso, a 



tabagismo: Prevenção, aborDagem e tratamento

20

maioria dos fumantes que alcançam a abstinência sozinha, recai em 
poucos dias. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1996; 
MARQUES et al., 2001).

os Centers for Disease Control and Prevention – CDC (2008) 
verificaram ainda que, nos EUA, os investimentos em programas de 
prevenção e controle do tabaco totalizaram US$ 595 milhões, cerca 
de 325 vezes menos do que os gastos com o fumante.

A relutância do fumante em procurar ajuda e a falta de 
serviços dotados de profissionais treinados para detectar o paciente 
de risco são barreiras na procura de tratamento. Dos cerca de 1,3 
bilhão de fumantes que existem no mundo, 89% vivem em países 
em desenvolvimento, e dos 100.0000 jovens que começam a fumar 
a cada dia, 80% são desses mesmos países. (BRASiL, 2004).

Cerca de 80% dos fumantes desejam parar de fumar. No 
entanto, apenas 3% conseguem a cessação a cada ano, e a maioria 
para sem auxílio. Com abordagem e tratamento do fumante, 
esses percentuais aumentam, atingindo 20% a 30% em um ano. 
(BRASiL, 2001). Com os tabagistas que buscaram tratamento nos 
Ambulatórios de Tratamento do Fumante do SUS, implantados no 
Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Londrina (HC/
UEL), e no Centro de Referência CiDi da 17ª Regional de Saúde de 
Londrina, observou-se que a cessação de fumar em quatro semanas 
foi de 39% na Regional da Saúde e de 46,5% na UEL. (NUNES 
et al., 2006). Tais resultados foram semelhantes ao da abordagem 
preconizada pelo Ministério da Saúde e pelo instituto Nacional de 
Câncer (iNCA), com índices variando de 30% a 46% de participantes 
que permaneceram abstinentes após 12 a 18 meses da cessação de 
fumar. (BRASiL, 2001).

o tratamento para cessar de fumar deverá considerar o 
contexto clínico, a gravidade da dependência de nicotina, a idade de 
início do consumo do tabaco, as co-morbidades, a história familial, 
a motivação para cessar, os condicionamentos, as situações e os 
sentimentos relacionados com o tabagismo. (NUNES et al., 2006). 



tabagismo, ComorbiDaDes e Danos à saúDe

21

relação entre tabagismo e ComorbiDaDes PsiquiátriCas

Em estudos anteriores, foi estabelecido que fumantes com 
uma história de desordens mentais têm uma baixa taxa de sucesso 
na cessação do hábito, sendo duas vezes maior a probabilidade de 
fumar do que pessoas sem doença psiquiátrica. (SCHMiTZ; KRUSE; 
KUGLER, 2003).

o uso de várias drogas é frequente pelos indivíduos com 
dependência, e muitos preenchem tais critérios. Desordens 
psiquiátricas estão associadas com um aumento do risco de abuso. 
Um diagnóstico dual (abuso de substância e desordem mental) 
tem implicações desfavoráveis para o tratamento e para suas 
consequências. (CAMi, J; FARRE, M, 2003).

Cerca de 50% dos pacientes psiquiátricos fumam, em contraste 
com os 25% da população geral. Também, 50% da população geral 
consegue parar de fumar, enquanto somente 15% dos pacientes 
psiquiátricos o fazem. Fumantes depressivos percebem o cigarro 
mais prazeroso do que aqueles sem comorbidades. Esse acaba por 
ser um fator que mina a motivação desse grupamento de tabagistas 
para deixar de fumar. (LEMoS; GiGLioTi, 2006).

Para identificar fumantes com comorbidades por outras 
substâncias psicoativas, pode-se utilizar o Teste de Seleção 
Envolvendo Álcool, Cigarro e Substâncias Psicoativas (ASSiST), 
desenvolvido pela organização Mundial de Saúde (oMS) (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, ASSIST, 2002) para detectar e para 
qualificar o uso dessas substâncias e problemas relacionados nos 
cenários da atenção médica primária e geral. Tabaco, álcool e drogas 
ilícitas estão entre os 20 maiores fatores de risco de problemas 
de saúde identificados pela oMS. É estimado que o tabaco seja 
responsável por 9% de todas as mortes e por 4,1% da carga global 
de doenças, medido pelos anos de vida, ajustados por incapacidade 
(disability ajusted life years, DALYs), enquanto que o álcool é 
responsável por 3,2% de mortes e 4,0 % de DALYs. As drogas ilícitas 
são responsáveis por 0,4% de mortes e 0,8% de DALYs. (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, ASSIST, 2003).
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A dependência de nicotina entre pessoas com dependência do 
álcool é mais do que três vezes mais alta (45,4%) do que na população 
geral (12,8%). Por outro lado, a prevalência de dependentes do álcool 
é cerca de quatro vezes maior dentre as pessoas com dependência do 
tabaco (13.5%) do que no resto da população. (GRUCZA; BiERUT, 
2006).

Existem fortes evidências de que as taxas de tabagismo são 
muito mais altas em pacientes com transtorno de uso de substância 
psicoativas do que na população em geral. A prevalência de 
dependência de nicotina de em um período de 12 meses é de 34,5% 
entre indivíduos com transtorno por uso do álcool e de 52, 4% entre 
indivíduos com qualquer outro transtorno de uso de substâncias. 
De modo inverso, entre pacientes com dependência de nicotina, a 
prevalência de transtorno de uso do álcool  em um período de 12 
meses é de 22,8%, e a de um transtorno por uso de drogas é de 
8,2%, taxas que são, respectivamente, 4,4 e 8,1 vezes mais altas do 
que aquelas observadas em indivíduos não dependentes de nicotina. 
Além disso, a presença de uso do álcool ou de drogas ilícitas pode ser 
um preditor negativo dos resultados de tratamento de cessação do 
tabagismo. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2008).

Em tabagistas recrutados a partir do Centro de Referência 
de Abordagem e Tratamento do Tabagismo no Hospital de Clínicas 
da Universidade Estadual de Londrina (AHC/UEL), observou-
se que esses apresentaram comorbidade com depressão e uso de 
substâncias psicoativas, tais como: álcool, maconha e sedativos.  
(CASTRo, 2008). Pacientes depressivos têm maior risco de fumar e 
usar outras substâncias psicoativas, e isso está associado a maiores 
incapacidades e piores resultados de tratamento, em decorrência 
da depressão exacerbar os afetos negativos encontrados durante a 
tentativa de abster-se de uma ou ambas as drogas. (AiT-DAoUD 
et al., 2006).

indivíduos com transtorno depressivo maior ou dístimico 
também apresentam altas taxas de tabagismo, sendo a prevalência 
em um período de 12 meses em torno de 30%. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2008).
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Tabaco e consumo alcoólico parecem engatilhar automedicação 
para pessoas portadoras de transtornos afetivos. (AiT-DAoUD et 
al., 2006).

Pacientes depressivos têm aumento do risco de serem 
dependentes de nicotina, e a associação de depressão e tabaco 
aumenta duas vezes o risco de doenças cardiovasculares. 
(GLASSMAN et al., 2001).

Fumantes recrutados a partir do Centro de Referência de 
Abordagem e Tratamento do Tabagismo da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), foram comparados com pessoas que nunca 
fumaram doadores de sangue do hemocentro da UEL. Verificou-
se, nesse estudo, mais depressão entre fumantes do que entre 
pessoas que nunca fumaram. (CASTRo, 2009). Tais resultados 
foram consistentes com os tabagistas que buscaram tratamento nos 
Ambulatórios de Tratamento do Fumante do SUS, implantados no 
Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Londrina (HC/
UEL), e no Centro de Referência CiDi da 17ª Regional de Saúde 
de Londrina. (NUNES et al., 2006). Schmitz e colaboradores 
(2006) constataram que os fumantes têm maior probabilidade de 
apresentarem sintomas de depressão e ansiedade do que aqueles 
que nunca fumaram. Episódios recorrentes de depressão maior e o 
nível de depressão imediatamente antes da cessação parecem ser 
preditivos de recaídas. Deve-se considerar, então, que os fumantes 
com depressão devem ser avaliados quanto à intensidade dos 
sintomas depressivos antes e durante a intervenção para identificar 
aqueles que apresentam maiores risco de recaída. (REiCHERT et 
al., 2008).

As taxas de tabagismo em pacientes com esquizofrenia são 
muito mais altas (58 a 88%) do que na população geral. A motivação 
para deixar de fumar costuma ser baixa nesses pacientes e, por 
isso, intervenções motivacionais são fortemente sugeridas como 
tratamento inicial. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 
2008).

Na presença de um transtorno psiquiátrico concomitante, 
o abandono do fumo pode ser mais difícil. Pacientes psiquiátricos 
parecem sofrer mais de abstinência quando param de fumar, 
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provavelmente em consequência de sua maior dependência de 
nicotina e maior consumo de cigarros. (AMERICAN PSYCHIATRIC 
ASSOCIATION, 2008).

Fumantes com depressão e uso de substâncias psicoativas 
tiveram idade de início do consumo de tabaco mais precoce e não 
diferiram quanto às tentativas de cessação do tabagismo, à gravidade 
de dependência de nicotina e ao consumo de cigarros/dia em relação 
aos fumantes sem depressão e sem uso de substâncias psicoativas 
. A média de idade de início do cigarro em fumantes com depressão 
ou uso de substâncias psicoativas foi 14,76 anos, que foi menor do 
que a média dos fumantes sem uso de substâncias psicoativas ou 
sem depressão, de 16.35 anos. (CASTRo, 2009).

os profissionais da saúde deveriam identificar subgrupos de 
fumantes adultos com associação de depressão e uso de substâncias 
psicoativas e promover uma intervenção em ambas as comorbidades, 
para maior efetividade do abandono do tabaco. (CASTRo, 2008).

tabagismo e gestação

o tabagismo caminha para se tornar uma doença com 
maior prevalência no sexo feminino. o gênero feminino é o alvo 
principal da propaganda, tanto por explorar os espaços nos quais 
a mulher se insere e exerce seus múltiplos papéis sociais, quanto 
pelas características da dependência da mulher, associando-se aos 
comportamentos e a um padrão próprio de respostas às situações 
de enfrentamento de crises e pelas demandas sociais e biológicas. 
(ARAÚJo, 2006).

A prevalência do tabagismo nas mulheres, no período anterior 
à gravidez, foi elevada, cerca de 30%, sendo que a percentagem 
de mulheres que mudaram o hábito tabágico durante a gravidez 
foi de 35%. Mas, apesar dos danos à saúde materna e fetal, a 
percentagem de mulheres fumantes durante a gravidez  manteve-
se ainda elevada, cerca de 19%. os profissionais da saúde devem 
desenvolver habilidades de intervenção comportamental por meio 
de um aconselhamento pré-natal, por ser uma boa ferramenta na 
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diminuição do índice de tabagismo em gestantes. (CoRREiA et al., 
2007).

os danos  à saúde materna e fetal causados pelo tabagismo  
durante a gestação são o crescimento intrauterino reduzido e maior 
risco de trabalho de parto prematuro, entre outras alterações. A 
gestação torna-se um momento propício para a interrupção dessa 
dependência. A consulta pré-natal pode ser a forma mais eficiente de 
prestação de esclarecimentos sobre os riscos do tabagismo, somando-
se ao fato de que as gestantes podem ainda aproveitá-la para 
expor dúvidas, medos e angústias decorrentes da gestação. Esses 
sentimentos podem levá-las a quadros de ansiedade e depressão, 
situações que podem levar ao início do tabagismo, uma vez que 
o cigarro costuma estar associado a propriedades relaxantes. 
(MACHADo; LoPES, 2009).

A abordagem à gestante faz-se necessária para redução do 
tabagismo durante a gravidez. Calcula-se que, se todas as mulheres 
grávidas parassem de fumar, as mortes fetais e neonatais poderiam 
ser reduzidas em aproximadamente 10%. o  tabagismo leva a 
um aumento na incidência de sangramento durante a gestação, 
descolamento de placenta, placenta prévia, ruptura prematura de 
membranas, gestação prolongada e gravidez tubária. (BARRoN; 
LiNDHEiMER, 1996).

A exposição do feto ao fumo materno é o exemplo mais 
grave de tabagismo passivo. Cerca de 60 estudos envolvendo 500 
mil mulheres grávidas mostraram com fortes evidências que os 
neonatos de gestantes fumantes têm peso inferior ao das gestantes 
que não fumam (redução média de 200g) e a chance dobrada de 
prematuridade. Existem evidências de que a exposição de gestantes 
não fumantes à poluição tabagística ambiental (PTA) também pode 
reduzir o peso do neonato (média de 33g). Dentre outros desfechos 
indesejáveis da gestação em fumantes, estão o risco aumentado de 
placenta prévia, gravidez tubária, aborto espontâneo e síndrome da 
morte súbita na infância. (REiCHERT et al., 2008).

o feto é profundamente afetado pelo  tabagismo materno. 
Pesquisadores compararam os pesos de nascimento em mulheres 
que pararam de fumar em vários períodos da gravidez. Nas mães 
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que pararam de fumar antes da 16ª semana de gestação, os bebês 
pesavam o mesmo que os das mães não fumantes. Bebês de mães 
que pararam de fumar após a 16ª semana eram intermediários 
em peso. Relevante para a prática clínica é a demonstração de que 
a assistência proporcionada para mulheres grávidas tabagistas 
é efetiva na redução do fumo materno e na melhoria do peso de 
nascimento. (BARRoN; LiNDHEiMER, 1996).

A redução da função pulmonar em neonatos de gestantes 
fumantes pode contribuir para o desen volvimento ou agravamento 
de asma durante a vida dessas crianças, maior susceptibilidade à 
hiper-reatividade brônquica e predisposição à DPoC na vida adulta.  
A cessação do  tabagismo é uma das poucas causas evitáveis desses 
desfechos. (REiCHERT et al., 2008).

Aproximadamente 25% das mulheres em idade reprodutiva 
fumam, e 20% a 30% das gestantes continuam a fumar durante a 
gravidez. isso tem um efeito imediato sobre o feto, diminuindo seu 
peso ao nascimento em uma média de 200 gramas. A mortalidade 
fetal aumenta porque suas mães fumam. Fumar durante a gravidez 
pode resultar em lesão fetal, parto prematuro e baixo peso ao nascer. 
o risco de deficiência dos membros fetais é maior nos fetos de 
mulheres que fumam. o tabagismo diminui o peso ao nascimento, 
diminui o crescimento fetal e diminui a idade gestacional. A 
calcificação placentária é duas vezes maior nas mães que fumam, e 
as tabagistas apresentam na placenta membranas vilosas e camadas 
trofoblástica significativamente espessadas em relação às mães que 
não fumam. (CUNNiNGHAM et al., 2005).

Em um estudo, foram avaliados os níveis liquóricos de 
interleucina-6 (iL-6), Fator de Necrose Tumoral - alfa (TNFα) em 
recém-nascidos a termo com encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHi), 
comparando-os com os de recém-nascidos controles. Nos recém-
nascidos asfixiados, as medianas dos níveis liquóricos foram: 157,5 
pg/ml para iL-6 e 14,7 pg/ml para TNF-α, significativamente mais 
elevadas que nos controles (iL-6: 4,1 pg/ml e TNF-α: 0,16 pg/ml). 
os recém-nascidos a termo com EHi apresentaram níveis liquóricos 
de iL-6 e TNF-α mais elevados que controles, possivelmente 
devido à produção local cerebral dessas citocinas, especialmente 
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o TNF-α. Esses achados estimulam estudos futuros, utilizando 
bloqueadores cerebrais das ações dessas citocinas como estratégia 
de neuroproteção. (SiLVEiRA; PRoCiANoY, 2003.)

A nicotina é neuroteratogênica com retardo de crescimento 
cefálico. Em uma análise de 7042 gestantes tabagistas, reduziu o 
crescimento da cabeça fetal. (VERBURG et al., 2007).

As intervenções durante a gestação são de elevada relação 
custo/efetividade na preservação da vida e na redução de danos 
à saúde. os maiores índices de cessação tabagística em mulheres 
ocorrem durante a gravidez. Porém, apenas 1/3 continua abstinente 
após um ano, fato que mostra a importância de intervenções para a 
prevenção da recaída. (REiCHERT et al., 2008).

alterações inflamatórias relaCionaDas ao tabagismo

Doenças cardiovasculares são as maiores causas de morte 
no mundo. Fumar cigarros é o maior fator de risco para doenças 
cardiovasculares, incluindo doenças cardíacas coronarianas, 
acidente vascular cerebral (AVC), doença vascular periférica e 
insuficiência cardíaca congestiva. Fumar cigarros está associado a 
maiores níveis de colesterol, reatividade vasomotora coronariana, 
agregação plaquetária e estado pró-trombótico. Há uma relação 
entre fumar cigarros e aumento da Proteína C Reativa (PCR), 
fibrinogênio e homocisteína. o tabagismo aumenta a inflamação 
e a hiperhomocistenemia, que são importantes mecanismos que 
promovem a arteriosclerose. (BAZZANo et al., 2003).

Fumar cigarros é um fator de risco modificável cardiovascular 
e está associado a resultados adversos cardiovasculares. o cigarro 
está associado aos marcadores de inflamação vascular sistêmica 
que incluem PCR, interleucina-6 (iL-6) e molécula de adesão 
intracelular solúvel tipo 1 (Sicam-1 ), E-selectina e P selectina, 
que podem contribuir para promoção da arteritrombose, ao menos 
em parte, através da inflamação vascular. (BERMUDEZ et al., 
2002). Ativa e libera células inflamatórias na circulação e aumenta 
mediadores inflamatórios tal como proteínas de fase aguda, como 
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proteína C reativa e fibrinogênio  e citocinas pró-inflamatórias. A 
elevação de proteínas de fase aguda aumenta os níveis de citocinas 
pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral alfa (TNFα) e 
interleucina-6 (iL-6), que é um fator de risco e preditor de infarto 
do miocárdio, doença coronariana e acidente vascular cerebral. 
(YANBAEVA et al., 2007).

As alterações no endotélio são causadas principalmente pela 
redução do óxido nítrico, e os fumantes têm menores concentrações 
dos metabólicos do óxido nítrico em relação aos não fumantes. 
(YANBAEVA et al., 2007).

outros estudos também mensuram marcadores inflamatórios 
como Proteína C reativa (PCR), aumentada entre fumantes versus 
não fumantes. o aumento de PCR em fumantes está associado aos 
efeitos adversos cardiovasculares. (MoGHBELi et al., 2005).

o risco coronariano associado com o cigarro pode ser 
decorrente do aumento da atividade inflamatória revelado pelo 
aumento de níveis plasmáticos de TNF α e PCR. (GANDER et al., 
2004).

A inflamação crônica tem um papel importante no 
desenvolvimento da arteriosclerose. Fumar cigarros é um dos 
maiores fatores de promoção e progressão da arteriosclerose. os 
níveis de PCR em fumantes atuais estão elevados, e os pacientes 
que cessaram o cigarro por um período longo podem ter redução de 
risco de desenvolver doenças cardiovasculares por meio de redução 
de mecanismos inflamatórios. (oHSAWA et al., 2005).

induz a danos endoteliais principalmente por meio de radicais 
livres, tais como radicais oxidonítricos. o estresse oxidativo promove 
uma resposta sistêmica de fase aguda possivelmente pela ativação 
da NF-κb (fator nuclear Kappa Beta) e indução de citocinas. 
(FRÖHLiCH  et al., 2003).

os efeitos agudos do cigarro alteram a quimiotaxia e a 
ativação para neutrófilos e macrófagos, efeitos supressivos para 
eosinófilos e várias citocinas inflamatórias, possivelmente explicado 
para alteração local no balanço das citocinas Th1–Th2 ou pelo efeito 
anti-inflamatório do monóxido de carbono. A exposição aguda ao 
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cigarro pode resultar em dano tecidual pelo aumento dos produtos 
da pereoxidação de lipídeos e produtos de degradação de proteínas da 
matrix extracelular. o desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, 
e entre proteases e antiprotease, além de distúrbios no reparo dos 
tecidos, são eventos que podem exercer um importante papel no 
fumante susceptível. (VAN DER VAART et al., 2007).

o cigarro exerce um estímulo inflamatório nos macrófagos do 
pulmão e o fumante geralmente tem menor número de micronutrientes 
antioxidantes. os fumantes têm um comprometimento com o status 
antioxidante e elevada concentração de fator de necrose tumoral 
e interleucina-6, como consequência de fumar. (TAPPiA et al., 
1995).

Pacientes são tabagistas portadores de DPoC decorrente de 
redução da função pulmonar, inflamação sistêmica e elevação do 
PCR. (GAN et al., 2005).

o tabagismo, isoladamente ou em combinação com a depressão, 
pode também contribuir para a supressão de vários parâmetros 
inespecíficos da função da resposta imune, como a linfoproliferação 
de células estimuladas por mitógenos. Além disso, o tabagismo está 
relacionado com uma ativação da resposta imune, com aumento 
da interleucina iL-6, TNF e de outras proteínas de fase aguda, 
marcadores de processo inflamatório e fatores de risco para doenças 
cardiovasculares e coronarianas.

o aumento dos níveis de TNF α e a contagem de células 
sanguíneas brancas têm um importante papel na indução da 
inflamação em fumantes, que poderia estar associado ao risco de 
doenças relacionadas ao tabaco. Tabagistas que perdem a atividade 
da enzima desintoxicante Glutationa-S-Transferase (GST), que 
protege contra a inflamação, têm aumento de doenças relacionadas 
ao tabagismo. (KiM et al., 2006).

o tabagismo também foi relatado como o principal fator 
causal para pelo menos 80% das mortes por DPoC, doença 
cardiovascular e morte precoce, e por aproximadamente 30% de 
todas as mortes por câncer. (CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
AND PREVENTION, 2008).
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o gene CYP1A1 inicia um importante papel no processo 
da carcinogênese de vários tipos de cânceres. (BARTSCH et al., 
2000; SoNG et al., 2001). Foi relatado que indivíduos que têm genes 
polimórficos individuais, tais como CYP1A1, GSTM1 e GSTT1, 
têm respostas anormais a compostos químicos ambientais, como 
o cigarro. Além disso, esses genótipos de risco também têm sido 
associados com o desenvolvimento de uma variedade de cânceres. 
(HiRVoNEN, 1995). Portanto, a análise dos fatores de risco de 
uma população e a relação entre esses fatores e alguns genes 
importantes, como os do biometabolismo e os do reparo do DNA, 
fornecem evidências de quais fatores de risco são verdadeiramente 
cruciais para o desenvolvimento do câncer. (McWiLLiANS et al., 
1995; MoHRENWEiSEN; JoNES, 1998).

Dentre os polimorfismos de reparo mais estudados, destacam-
se os genes envolvidos com o reparo por excisão de bases (REB), 
como os genes XRCC1. (oLSHAN et al., 2002; MATULLo et al., 
2001).

o gene XRCC1 contém 17 exons e está localizado no 
cromossomo 19q13.2. (LAMERDiN et al., 1995). Devido a esse 
importante papel na capacidade de reparar bases, a variabilidade 
na expressão de XRCC1 tem sido examinada extensivamente em 
relação a doenças relacionadas com a idade, incluindo o câncer. 
(GooDE, ULRiCH; PoTTER, 2002). o polimorfismo em XRCC1 
tem sido associado com o risco de muitos cânceres relacionados 
ao cigarro, como os de pulmão, bexiga, esôfago e cavidade oral. 
(GooDE, ULRiCH; PoTTER 2002; MAJUMDER et al., 2005; 
oLSHAN et al., 2002).

o risco de morte por câncer de pulmão é 20 vezes mais 
frequente entre as mulheres que fumam 40 ou mais cigarros diários 
do que entre as que não fumam. Mulheres tabagistas têm aumento 
do risco de câncer de orofaringe, bexiga, fígado, cólon e esôfago. 
Fumar, para mulheres, aumenta o risco de doenças coronarianas, 
derrame cerebral, arteriosclerose, aneurisma de aorta abdominal, 
doença pulmonar obstrutiva crônica. (ARAÚJo et al., 2006).

 o câncer, segunda causa de morte por doença no país, é 
responsável por grandes gastos com tratamentos e internações 



tabagismo, ComorbiDaDes e Danos à saúDe

31

hospitalares, e tem entre seus fatores de risco o fato de que 90% 
dos cânceres de pulmão e 30% de todos os tipos de câncer devem-se 
ao tabagismo. (BRASiL, 1998). A inflamação através da liberação 
de interleucina-6 e proteínas de fase aguda, tal como a Proteína 
C Reativa, está relacionada com doenças cardiovasculares. 
(LESPÉRANCE et al., 2004) e câncer. (MUSSELMAN et al., 
2001).

Castro (2009) observou que, em fumantes, há uma 
hospitalização recente nos últimos 30 dias e, mais doenças que 
sofrem agravos pelo tabaco, como: diabetes, hipertensão, doença 
cardíaca, doença respiratória e úlcera péptica, significativamente 
maior do que em pessoas que nunca fumaram. o tabagismo foi 
relatado como fator de risco para úlcera péptica, diabetes mellitus, 
doenças cardiovasculares, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPoC), câncer de pulmão e outros tipos de câncer. (REiCHERT 
et al., 2008). o tabaco, em todas as suas formas, aumenta o 
risco de mortes prematuras e as limitações físicas por doença 
coronariana, hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, 
bronquite, enfisema e câncer. ( BRASiL, 2003; WoRLD HEALTH 
oRGANiZATioN, 2004).

  Em seus estudos, Castro (2009) também observou que 
fumantes apresentaram menor média  de índice de massa corpórea 
( iMC) do que aqueles que nunca fumaram. Chiolero  e colaboradores 
(2007) reportam que fumantes têm menor iMC do que não fumantes. 
Corroborando com esses achados, Reichert  e colaboradores (2008) 
acrescentam que fumantes pesam em geral menos do que os não 
fumantes e ganham peso quando param de fumar. Ainda segundo 
os mesmos autores, as teorias mais aceitas para explicar essa 
intrínseca relação entre o tabaco e o peso corporal nos indivíduos 
fumantes são: 1) um aumento da taxa metabólica, com maior gasto 
de energia; 2) diferenças na qualidade e na quantidade dos alimentos 
ingeridos; e 3) a ação anorética da nicotina.

A expectativa de vida de um indivíduo que fuma muito é 25% 
menor que a de um não fumante. Nos últimos 20 anos, a educação 
e a persuasão não foram suficientes para promover uma mudança 
política, cultural e social relacionada ao comportamento de fumar. 
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investimentos continuados e mais consistentes voltados para a 
prevenção e o tratamento são necessários em função das projeções 
sobre a mortalidade relacionada ao tabaco para o período de 2000 
a 2049. (MARQUES et al., 2001).

Fumantes que buscaram a cessação do tabagismo no Centro 
de Referência de Abordagem e Tratamento do Tabagismo (CRATT), 
localizado no Ambulatório do Hospital de Clínicas (AHC) de 
Londrina (PR),  foram predominantemente do gênero feminino e com 
a idade média de 45,7 anos; tiveram pior qualidade de vida , maior 
incapacidade laboral e doméstica, mais doenças relacionadas ao 
tabaco, mais hospitalização no último mês, maior história familiar 
em primeiro grau de transtornos mentais, mais fumantes em casa, 
mais depressão e uso de sedativos do que as pessoas que nunca 
fumaram. (CASTRo, 2009).

Programas preventivos do tabagismo deveriam enfocar os 
benefícios de não fumar para a manutenção da saúde, melhora 
da qualidade de vida, redução da morbidade e das incapacidades 
decorrentes do consumo do tabaco, bem como a diminuição dos 
gastos da saúde pública. (CASTRo, 2009).
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