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Passos seguidos no início do consumo do cigarro por jovens universitários 

 

1. RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo compreender as circunstâncias contextuais 

de início do consumo do tabaco por universitário de diferentes cursos de 

graduação e descrever os passos seguidos pelos tabagistas no início do 

consumo do cigarro. A partir das representações cotidianas em torno do ato 

de fumar. A finalidade da investigação é compreender os caminhos do início 

do consumo do tabaco de modo a desenvolver ações educativas aos 

estudantes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O tabaco é uma droga lícita que gera uma carga econômica substantiva 

para as sociedades, caracterizada pelos custos da assistência médica e pela 

perda de produtividade devido à morbidade e à morte prematura (PINTO e 

UGÁ, 2010).  

A OMS estima que o tabagismo é responsável por aproximadamente 

5,4 milhões de óbitos anuais e que até o ano de 2030 esses números 

sofrerão um crescimento significativo de 48%, passando para 8 milhões de 

óbitos, dos quais 80% ocorrerão em países em desenvolvimento 

(WHO,2008). 

A literatura descreve que a idade média de início de consumo do 

cigarro ocorre por volta dos 13 anos de idade (ANDRADE et al., 2006, 

OLIVEIRA et al., 2010, NUNES, 2004; ALMEIDA e MUSSI, 2006). 

É possível observar até aqui que os estudos epidemiológicos não 

demarcam com clareza as circunstâncias contextuais da iniciação e 

manutenção do consumo do cigarro, limitando-se a apontar quantitativamente 

alguns fatores de risco, isoladamente.  
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3. OBJETIVOS 

Diante das diferenças apontadas pelos estudos quanto ao consumo de 

cigarro entre jovens; da complexa cadeia enredada pela indústria tabagista 

para conquistar consumidores; dos significados atribuídos ao cigarro pela 

mídia, uma pergunta se faz premente para este estudo. Quais são os passos 

seguidos pelos tabagistas ou experimentadores do cigarro para aderência ou 

abandono do consumo do cigarro? Pretende-se portanto levantar e analisar 

as circunstâncias de início de uso do cigarro e descrever os passos seguidos 

pelos tabagistas no início do consumo do cigarro a partir de PANAINO(2012). 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório de natureza qualitativa. A coleta de 

dados será realizada em Instituição Privada de Ensino superior intitulada 

Universidade do Grande ABC em diferentes cursos da graduação 

independente da série do aluno. Os dados serão coletados após aprovação 

pelo Comitê de Ética da Instituição e da direção da Instituição onde serão 

coletados os dados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados colhidos serão analisados de acordo com teoria das 

representações cotidianas (VIANA, 2008), que tem por base a vida real, 

concreta, social, cotidiana dos indivíduos e de suas relações com outros 

indivíduos e com o meio social.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa em questão vem de encontro a um problema de Saúde 

Pública, pois o uso do tabaco é considerado um dos mais importantes 

problemas de saúde pública no mundo, visto que há uma infinidade de 

doenças que vêm sendo atribuídas ou estão associadas ao hábito de fumar, 

como o câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias, além de mortes 

evitáveis. 
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