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1 - RESUMO 

O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o 

mundo, principalmente por câncer, doenças pulmonares e cardiovasculares, além de 

ser um fator de risco para outras doenças. Assim, o presente trabalho teve como 

objetivos identificar a prevalência do tabagismo e as variáveis associadas ao hábito 

de fumar em estudantes do Centro Universitário de Lins/SP - UNILINS, bem como, 

avaliar o grau de dependência à nicotina dos alunos fumantes, identificando, 

também, o estágio em que estão em relação ao interesse em abandonar o vício 

tabágico. Trata-se de um estudo transversal em amostra aleatória simples onde 

foram entrevistados 474 universitários pertencentes aos 16 cursos oferecidos por 

esta Instituição de acordo com o fator de proporcionalidade. Estes alunos 

responderam a um questionário pré-codificado, individual e confidencial, com 

perguntas relacionadas ao hábito tabágico, distribuídas em três domínios, 

direcionadas aos fumantes regulares e fumantes ocasionais, aos ex-fumantes e aos 

não fumantes. A prevalência de tabagismo encontrada foi de 9,9%, índice inferior 

quando comparado com outras pesquisas da área, porém, sugere-se a elaboração 

de medidas de conscientização sobre a prática tabágica visando à profilaxia do 

consumo de cigarros nesta população.  

 

2 - INTRODUÇÃO 

O tabagismo é, hoje, a principal causa de enfermidades evitáveis e 

incapacidades prematuras, com tendências de consumo alarmantes a despeito de 

todo conhecimento científico acumulado. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), para os próximos 30 a 40 anos, a epidemia tabágica será responsável por 10 

milhões de mortes por ano, sendo que 70% dessas mortes ocorrerão nos países em 

desenvolvimento. Anualmente, cerca de cinco milhões de pessoas morrem em todo 

o mundo devido ao uso do tabaco (MAGLIALI et at., 2008).   

É nas faixas etárias mais jovens que a dependência da nicotina se 

estabelece, iniciando-se com a experimentação. Sabe-se que 90% dos fumantes 

adultos atuais tornaram-se dependentes da nicotina até os 19 anos de idade. 

Qualquer aumento de experimentação nesse grupo da população é indesejável, pois 

se sabe que 50% dos experimentadores jovens se tornarão fumantes na idade 

adulta (MALCON et al., 2003).  

O jovem em idade universitária sofre profundas mudanças da vida que 
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envolve aspectos diferentes, tais como: a escolha de uma carreira profissional, um 

processo de socialização totalmente diferenciado do mantido até então, o que pode 

envolver o afastamento da família e uma intensa sensação de liberdade e 

autonomia; o início de uma construção de futuro seguindo as perspectivas 

idealizadas, e ainda outros fatores, como o fato de não mais ser visto pela sociedade 

como um adolescente e sim como um adulto com responsabilidades e sociais. 

Todas essas alterações influenciam de forma direta o estilo de vida dos 

universitários, além dos hábitos adquiridos e/ou consolidados, inclusive o tabagismo 

(CARDOSO et al. 2009). 

As situações de entrada na universidade, afastamento da família, a ligação 

com novas amizades fazem parte de uma fase de mudanças que podem colocar o 

jovem em maior risco para o uso de substâncias, por pressão dos amigos ou pela 

aquisição de independência (PILLON et al., 2005). 

Entre os fatores facilitadores da obtenção de cigarros estão à curiosidade como 

motivo principal para o início, o baixo custo, a promoção e publicidade, sofisticadas 

propagandas e atrativos simbólicos, associando-os a imagens de beleza, sucesso, 

liberdade, poder, inteligência e outros atributos desejados especialmente pelos 

jovens, como aceitação social e imagem pessoal positiva, além dos significados 

sociais e existenciais, como transgressão da ordem ou o direito à fantasia e ao 

inconsciente. O sucesso dessas estratégias é traduzido no fato de que 90% dos 

fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de idade (MAGLIALI et at., 2008).  

Diante da gravidade desse quadro, diversas pesquisas sugerem que medidas 

antitabágicas sejam direcionadas prioritariamente a essa população (ANDRADE et 

al., 2006). Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivos verificar a 

prevalência e as características do tabagismo entre universitários de uma Instituição 

de Ensino Superior, contribuindo com resultados que poderão ajudar a elaborar 

estratégias para que essa população cesse com o hábito ou não inicie nele.  

 

3 - OBJETIVOS 

3.1 - Objetivos Gerais 

- identificar a prevalência do tabagismo entre os estudantes universitários do Centro 

Universitário de Lins/SP - UNILINS, pertencentes às áreas de ciências da saúde, 

humanas e exatas; 

- descrever o perfil sócio-demográfico destes alunos quanto à idade, sexo, estado 
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civil, renda familiar média mensal, local de residência, procedência (cidade de 

origem). 

 

3.2 - Objetivos Específicos 

- analisar as variáveis associadas à ocorrência do tabagismo e estudar o perfil 

destes fumantes;  

- avaliar o grau de dependência à nicotina dos fumantes através do teste de 

Fagerström; 

- identificar nos alunos fumantes o estágio em que estão em relação ao interesse em 

abandonar o vício tabágico;  

- verificar a associação entre o hábito de fumar dos filhos e o hábito de fumar dos 

pais;  

- proporcionar subsídios que poderão ajudar na elaboração de estratégias para que 

essa população cesse o hábito de fumar ou não inicie nele. 

 

4 - METODOLOGIA e DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado um estudo transversal, de caráter descritivo, em amostra 

aleatória simples com os alunos do Centro Universitário de Lins/SP - UNILINS.  

Para se calcular o tamanho da amostra, utilizou-se a população total de 2136 

universitários matriculados e erro amostral tolerável de 4% para possibilitar intervalo 

de confiança de 95%. Dessa maneira, foi obtida, inicialmente, como amostra ideal 

para o desenvolvimento deste estudo, um grupo de 474 universitários (OLIVEIRA & 

GRÁCIO, 2005).  

Para a obtenção da amostra foi realizado sorteio aleatório simples entre os 

alunos dos 16 cursos oferecidos pela UNILINS. O número de alunos entrevistados 

por curso foi determinado através do produto entre o fator de proporcionalidade, que 

relaciona o tamanho da amostra com o tamanho da população estudada, e o 

número total de alunos do respectivo curso.  

Como logística, o questionário auto-aplicável foi distribuído nas salas de aula 

pela autora do trabalho, que se tornou entrevistadora treinada para a função, após 

breve explicação da pesquisa e mediante assinatura de termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). Os estudantes foram instruídos a permanecerem nas sa-

las de aula durante o preenchimento do questionário a fim de esclarecer eventuais 

dúvidas e como controle de qualidade do estudo. Não houve nenhuma identificação 
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pessoal nos questionários, que foram recolhidos separadamente e não fixados ao 

termo de consentimento. 

Para se obterem as informações necessárias sobre o consumo de tabaco, o 

questionário pré-codificado, individual e confidencial conteve perguntas relacionadas 

ao hábito tabágico, distribuídas em três domínios, direcionadas aos fumantes 

regulares e fumantes ocasionais, aos ex-fumantes e aos não fumantes.  

Este questionário conteve variáveis biológicas (idade, sexo e cor), sócio-

demográficas (renda familiar em salários mínimos vigentes na época da pesquisa e 

local de vivência atual), estado conjugal dos pais, tabagismo entre os pais, prática 

de exercícios físicos, consumo de bebidas alcoólicas, diagnóstico de depressão, uso 

de fármacos antidepressivos/ansiolíticos. Variáveis relacionadas ao tabagismo: se é 

fumante, tipo de fumo, consumo diário, idade de início, o motivo deste início, motivo 

pelo qual continua a fumar, desejo atual em relação ao hábito de fumar (quero parar, 

não quer parar ou não sei), tempo de tabagismo, percepção do tabagismo como 

doença, tipo de tabaco, atitude da família perante o vício, fumo entre amigos no 

início do tabagismo; caso ex-fumante, motivo para a cessação do vício, tempo de 

tabagismo e de suspensão do fumo; se não-fumante, convivência com fumantes e 

locais desta convivência, motivo pelo qual nunca fumou e reação quando alguém 

fuma ao seu lado.  

Na parte do questionário destinada aos fumantes foi incluído o Teste de 

Tolerância de Fagerström para avaliar o grau de dependência à nicotina, 

identificando, nestes alunos fumantes, o estágio em que estariam em relação ao 

interesse em abandonar o vício tabágico. 

Fumante regular foi considerado aquele aluno que fuma um ou mais cigarros 

por dia há pelo menos um mês antes da aplicação do questionário; fumante 

ocasional aquele que não fuma diariamente; ex-fumantes foi àqueles alunos que, no 

período da entrevista, não eram fumantes há pelo menos um mês, mas o haviam 

sido anteriormente; e não-fumante foi aquele que nunca fumou ou fuma há menos 

de um mês. Foi utilizado o teste do qui-quadrado para avaliar a existência de 

associações entre as variáveis, considerando-se um intervalo de confiança de 95% 

(p < 0,05). Os dados foram apresentados em gráficos e em tabelas de freqüência.  

O trabalho foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) com Seres Humanos da Instituição (protocolo 01/2013) onde o estudo foi 

realizado, tendo o seu início apenas após a sua aprovação. 



 

 

5 

5 - RESULTADOS  

Vários levantamentos epidemiológicos têm sido realizados no Brasil desde 

meados dos anos 80 descrevendo a prevalência e os fatores associados ao 

tabagismo entre os universitários, porém, a maioria avaliou apenas as 

características do tabagismo entre a população universitária pertencente à área da 

saúde (RIGOTTI et al., 2000; ANDRADE, 2006; MAGLIALI  et al., 2008). Com o 

objetivo de avaliar a prevalência e as características do tabagismo entre os 

universitários da UNILINS foram entrevistados 474 alunos dos quais, a maior parte 

(416) declarou-se não-fumante, representando 87,8 % da amostra. A prevalência de 

tabagismo foi de 9,9% (47), já como ex-fumantes foram classificados 2,3% (11) dos 

universitários conforme representado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Distribuição da amostra segundo o hábito tabágico.  

Categoria N %    

Fumantes 47 9,9    

Ex-fumantes 11 2,3    

Não-fumantes 416 87,8    

Total 474 100,0    

 

Em relação à distribuição da amostra segundo o gênero, dos 474 alunos 

entrevistados, 58,1% (235) pertenciam ao gênero masculino e 41,9% (169) ao 

gênero feminino. Nota-se o predomínio do gênero masculino, uma vez que, na 

Instituição onde foi realizada esta pesquisa, há o predomínio de cursos da área de 

ciências exatas. Dentre os universitários tabagistas, 40,5% (17) pertenciam ao 

gênero feminino e 59,5% (25) do gênero masculino (Tabela 2). A idade dos 

participantes da pesquisa variou entre 17 e 54 anos, com média de 24 anos.  

 

Tabela 2: Estratificação dos indivíduos tabagistas segundo o gênero.  

Gênero N % 

Masculino 25 53,1 

Feminino 22 46,9 

Total 47 100,0 
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Cerca de 68,9% (326) convivem com os pais, 12,8% (61) com o cônjuge, 

12,8% (61) moram sozinhos e apenas 5,5% (26) dos entrevistados residem com 

amigos (Figura 1). Um total de 88,6% (420) dos entrevistados são solteiros, 10,1 % 

(48) casados, 0,8% (4) divorciados e apenas 0,5% (2) viúvos. A maior parte dos 

entrevistados apresenta renda familiar entre 1,5 a 3,9 salários mínimos. Em relação 

à pratica de atividade física, observamos que 54,8% (260)  dos entrevistados 

afirmam que faz algum tipo de atividade física, já 45,2% (214) se referem não fazer 

qualquer tipo de atividade.  

 

Figura 1: Local de vivência dos participantes da pesquisa. 

Por outro lado, cerca de 42,1% (200)  dos entrevistados faz uso de bebidas 

alcoólicas, já 57,9% (274) não apresentam este hábito. Considerando a prática 

tabágica, um total de 73,8% (350) dos pais dos entrevistados não são fumantes, 

mas 26,2 % (124) deles faz uso do tabaco (Figura 3). Considerando os alunos 

fumantes, 57,4 % dos pais também fumam. 

 

Figura 3: Prática tabágica dos pais dos entrevistados  
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Quando questionado aos fumantes se pretendem parar de fumar, 78,8 % (37) 

disseram que sim. Destes, 19,1% (9) disse que pretende parar de fumar no próximo 

mês por ter procurado informações sobre supressão do vício e/ou reduziu o número 

de cigarros fumados. Já 80,9% pretendem deixar de fumar nos próximos 6 meses.  

Dos estudantes classificados como não-fumantes, 39,9% (166) convivem com 

fumantes, sendo esta convivência mais intensa na universidade. Quando perguntado 

para os mesmos se eles têm consciência de que o fumante passivo tem maior 

probabilidade de adquirir doenças causadas pelo tabaco do que os fumantes, 74,1% 

(123) disseram que sim e quando questionados se evitam lugares onde outras 

pessoas estão fumando, cerca 78,7% (130) responderam que sim. O tabagismo 

passivo está relacionado com a inalação da fumaça de derivados do tabaco por 

indivíduos não-fumantes, que convivem com fumantes em ambientes fechados. Esta 

fumaça traz efeitos mais graves ao organismo, traduzidos por uma incidência 30% 

maior de câncer pulmonar e aumento de 24% de infarto do miocárdio (MAGLIALI et 

at., 2008)..  

Com relação aos estudantes que se declararam ex-fumantes, os motivos 

principais citados para a interrupção deste hábito foram força de vontade (90,9%) e 

apoio familiar (9,1%).  

Considerando as diversas áreas do conhecimento, a prevalência de tabagismo 

foi maior na área de ciências exatas (81,0%), seguida de ciências humanas (12,0%) 

e ciências biológicas e da saúde (7,0%).  

Cerca de 19,0% dos pesquisados fumam mesmo estando doente ou grávida, 

neste caso às mulheres. Já 57,1% admitem que o cigarro lhe faça mal, enquanto 

42,9% acreditam que não. 

De acordo com Baska et al. (2000), mais de 50% dos estudantes tabagistas 

regulares tendiam a aumentar o consumo tabágico após a admissão ao ambiente 

universitário. Considerando todos os 16 cursos estudados, o de Engenharia Civil foi 

aquele que apresentou o maior número de fumantes com prevalência de 35,7%. O 

Quadro 1 ilustra a prevalência de tabagismo em cada curso do UNILINS. Os cursos 

que não apresentaram nenhum indivíduo entrevistado como fumante foram: Sistema 

de Informação, Processos Gerenciais e Engenharia Eletrônica. 
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CURSOS % 

Administração 2,3 

Arquitetura e Urbanismo 7,1 

Enfermagem 2,3 

Engenharia Ambiental e Sanitária 9,5 

Engenharia de Controle e Automação 9,5 

Engenharia Civil 35,7 

Engenharia de Computação 7,1 

Engenharia Elétrica 9,5 

Engenharia Eletrônica - 

Marketing 2,3 

Secretariado Executivo 5,0 

Serviço Social 2,0 

Bacharelado em Sistema de Informação - 

Tecnologia em Processos Gerencias - 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 

2,3 

Tecnologia em Processos Químicos 7,1 

Quadro 1 - Prevalência de tabagismo entre os cursos do UNILINS. 

 

Em relação à idade de início no tabagismo, a maioria dos fumantes (95,7%) 

tinha entre 14 a 24 anos, enquanto que 80,9% fumam de 1 a 5 cigarros diariamente. 

Quando questionados se algum profissional da saúde já recomendou a cessação da 

prática tabágica explicando os malefícios desta, a maioria dos fumantes (57,1%) 

declarou que não. Quando questionados se pretendem parar de fumar, 85,7% 

disseram que sim, mas quando perguntados se tentaram parar de fumar nos últimos 

12 meses, somente 14,2% mencionou tal ação (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Perfil dos estudantes tabagistas desta pesquisa. 

        Sim (%)     Não (%) 

Pretende deixar de fumar 87,7 12,3 

Fuma mesmo estando doente ou grávida 19,0 81,0 

Já tentou parar de fumar 14,2 85,8 

O cigarro lhe faz mal 57,1 42,9 
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Considerando apenas os pais dos indivíduos tabagistas, observamos que 

57,1% deles são fumantes, dado importante para a questão da influência do hábito 

de fumar dentro de casa. 

Dos motivos que levaram o indivíduo a fumar, a maioria 54,7% afirmou ter sido 

por vontade própria, 31,1% por influência dos amigos 9,6% por modismo, 2,3% 

efeito de propaganda e 2,3% cigarros de sabores (Figura 5). 

O Teste de Fagerström revelou que a maioria dos fumantes deste estudo 

(81,0%) apresenta grau de dependência à nicotina “muito baixo”, sendo 9,5% 

‘’baixo’’, 2,4% ‘’médio’’ e 7,1% possui nível de dependência “muito elevado”.  

 

 

      Figura 5: Motivos que levaram os tabagistas a iniciaram o vício. 

 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O tabaco é a segunda droga mais consumida entre os jovens e isto está 

relacionado às facilidades e estímulos para obtenção do produto, entre eles, o baixo 

custo. Além disso, vale ressaltar que a idade de experimentação e início do hábito 

tabágico precoce, ou seja, antes dos vinte anos de idade, está comumente 

associada a um período de transição, sendo que muitos jovens podem apresentar o 

primeiro contato com o cigarro quando estão ingressando na universidade. Neste 

trabalho foram encontrados 9,9% de tabagistas universitários, índice inferior quando 

comparado com outras pesquisas da área, porém, sugere-se a elaboração de 

medidas de conscientização sobre a prática tabágica visando à profilaxia do 

consumo de cigarros nesta população. O aconselhamento profissional sobre os 
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malefícios decorrentes do tabaco faz-se importante instrumento na luta contra o 

tabagismo. De acordo com os nossos estudos, pouco mais da metade dos fumantes 

afirmou nunca ter recebido orientações sobre o hábito tabágico, o quê demonstra 

pouco empenho dos profissionais da área, indicando, provavelmente, uma 

subestimação do problema. Assim, acredita-se que buscar recursos para expandir 

as redes para prevenção e tratamento de dependentes nas universidades, deve ser 

uma estratégia a ser conquistada, visto os benefícios de um ambiente livre do 

tabaco. 
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