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RESUMO

O tabagismo é um problema de saúde pública já que o mesmo proporciona desequilíbrio tanto na saúde física do indivíduo quanto mental.  O 
consumo do cigarro aumenta o risco de desenvolver doenças cancerígenas, cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinal, além de afetar outros 
aparelhos do nosso organismo. A fase mais propensa para o primeiro contato é durante a transição da adolescência para a juventude, onde o 
indivíduo está mais disposto a ter novas experiências e normalmente não leva a sério que o cigarro pode induzir ao vício como qualquer outra 
droga. Sabendo que os universitários possuem um conhecimento a mais sobre os riscos que o uso do tabaco pode trazer para a sua saúde, o 
presente trabalho teve como objetivo estudar a prevalência do tabagismo entre estudantes de Farmácia de uma Universidade Privada do Rio de 
Janeiro. Analisou-se, também, as manifestações que o seu uso pode ter ocasionado nos universitários. Trata-se de um estudo epidemiológico 
descritivo, quantitativo e transversal. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado, contendo perguntas sobre o uso do 
cigarro, quanto à faixa etária, sexo, tempo de uso, efeitos adversos entre outras perguntas. Sendo respondido por livre e espontânea vontade 
dentro da Instituição de ensino superior da zona Norte do Rio de Janeiro. Participaram 153 alunos que foram esclarecidos sobre a pesquisa, 
concordaram em participar e se responsabilizaram pelas informações após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O 
questionário foi abordado de forma indireta, mantendo o anonimato, para minimizar as possibilidades de constrangimentos. Esta pesquisa foi 
aprovada previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade. Os resultados mostraram que 37% (n=57) já fumaram e dentre 
estes 49% (n=28) continuam a fazer uso do cigarro, onde a faixa etária de primeiro contato de maior prevalência entre os usuários e ex-usuários 
foi entre 13 e 17 anos com 51% (n=29) da amostra (n= 57). A maioria, com 63,6% (n=35), respondeu que a curiosidade foi o que os motivou a 
fumar, quando perguntados se o cigarro lhes trouxe problemas de saúde, 61% (n=17) dos fumantes e 24% (n=7) dos ex-fumantes afirmaram que 
“sim”. Os problemas mais apontados foram tosse, nervosismo e pressão alta. Ao serem questionados sobre o motivo que os levou a continuar 
consumindo, 46% (n=12) dos fumantes (n=27) alegaram ansiedade/nervosismo, seguidos 36% (n=10) afirmaram por ter virado um costume. Ao 
perguntar se os fumantes (n=28) possuem vontade de parar de fumar, 57% (n=16) responderam “não”. Pode-se concluir, então, que a prevalência 
de fumantes e ex- fumantes é baixa quando comparados ao grupo dos que nunca fumaram. Este resultado é um ponto positivo já que se trata de 
uma população de futuros profissionais de saúde e que sabem os riscos que o cigarro pode causar. Porém, é importante intensificar medidas 
antitabagismo nas escolas como também nas faculdades já que o primeiro contato é mais intenso entre a adolescência e o começo da juventude. 
Os problemas relatados nesta pesquisa pelos usuários e ex-usuários são sérios e podem se tornar irreversíveis para a saúde. Logo, devem ser 
tratados com bastante cuidado e servir como um alerta a todos, independente de que o número de fumantes encontrado tenha sido baixo.
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