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RESUMO

Tabagismo é uma das maiores questões contemporâneas, e caracteriza-se como um sério problema de saúde pública. As organizações de saúde 
alertam quanto aos tratamentos indicados para o tabagismo através de diferentes campanhas publicitárias, promovendo a capacitação de 
profissionais da área da saúde, divulgando as implicações do consumo de cigarros na qualidade de vida; e a possibilidade de desenvolver doenças 
como o câncer e o enfisema pulmonar. Considerando esta realidade, este estudo exploratório foi desenvolvido com o objetivo de investigar os 
motivos que levam os estudantes do curso de Psicologia a permanência e a manutenção do hábito de fumar, tabagismo. O grupo pesquisado foi 
composto de 50 estudantes, uma amostra de 10%, de alunos do turno da noite do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, Campus R9 
(RJ). Investigou-se a influência das informações antitabaco presentes nos ambientes públicos e de convívio social; e nas embalagens do produto. A 
metodologia aplicada utilizou uma pesquisa qualitativa, com uma escala abordando sete (7) perguntas e respostas, e uma entrevista com o uso da 
técnica de associação livre de palavras, utilizando a palavra "tabaco" e relacionando-a a vícios adquiridos, modelados, imitados, prazer e convívio 
em grupo. A análise dos resultados das entrevistas realizadas evidenciou como comportamentos decorrentes do tabagismo: constrangimentos 
familiares e em sociedade; mal estar do não fumante em relação à presença do fumante; mau cheiro ao ambiente de fumantes; prejuízos à saúde 
do fumante e de terceiros e o desconforto causado pela manutenção do hábito de fumar. Entretanto, as indagações sobre os motivos e a 
eficiência das campanhas publicitárias permanecem como questões da pesquisa de forma inconclusiva, porque envolvem fatores que demandam 
investigações mais complexas, enfatizando-se que o grupo observado é de estudantes da área da saúde. Desta forma, consideramos que esta 
pesquisa é o ponto de partida, para novos estudos sobre o tema, e os pontos nela levantados poderão suscitar novas pesquisas trazer futuras 
contribuições para as discussões contemporâneas sobre o tabagismo.
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