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Busca de autoafirmação, ex-
periência do mundo adulto, ins-
tabilidade emocional ou mesmo 
para acompanhar a turma. Mui-
tas podem ser as causas para o 
primeiro cigarro ser consumido 
ainda na adolescência. Em vista 
disso, surge mais uma estatísti-
ca preocupante. De acordo com  
pesquisa da Aliança de Contro-
le do Tabagismo (ACT) com o 
instituto Datafolha, 28% dos jo-
vens porto-alegrenses entre 12 e 
22 anos são fumantes. Essa taxa 
é de 13% em São Paulo, 12% no 
Rio de Janeiro e 10% em Salva-
dor e em Belo Horizonte. Não 
há dados sobre a região metro-
politana, mas se deduz que, pe-
la proximidade com a capital, os 
números possam ser similares 
em municípios da região.

O alto índice faz a prefeitura 
e entidades promoverem ações 
focalizadas nas crianças e nos 
adolescentes. Conforme a coor-
denadora do Programa de Com-
bate ao Tabagismo, da Secretaria 
de Saúde da capital, Vânia Mi-
cheletti, para atingir os jovens é 
necessário um trabalho de edu-
cação dentro das escolas, já que 
eles não participam dos grupos 
dos programas antitabagismo. 
“Trabalhamos junto com a Se-
cretaria de Educação com o in-
tuito de sensibilizar os alunos e 
estamos tendo resultados.”

BENEFÍCIOS
Segundo Vânia, os professores 

abordam o assunto e os benefí-
cios de não fumar. “Penso que é 
importante não ter um determi-
nado momento para falar, mas 
colocar na disciplina. Na aula de 
Química, falar dos componen-
tes do cigarro e o mal que faz, 
por exemplo.” Segundo o coor-
denador do Programa Fumo Ze-
ro da Associação Médica do Rio 
Grande do Sul (Amrigs), Luiz 
Carlos da Silva, para prevenir o 
tabagismo entre jovens é preciso 
uma ação de informação desde 
cedo e na escola. ‘‘Um trabalho 
lúdico e partir das consequên-
cias que o fumo traz.” Segundo 
ele, o programa tem propostas 
na área da educação. “Que de-
vem envolver a família, a esco-
la e os amigos.” Assim também 
pensa a assistente social Rosân-
gela Simas, do portal Tabagismo 
Online. “Se queremos uma po-
pulação futura de não fumantes, 
é nas escolas que devemos ini-
ciar nossas ações.”

Cigarro na adolescência

Até o professor de química 
pode ajudar a combater

SEM VÍCIO: Tassiane, Jaqueline, Keila e Vinícius, alunos do ensino médio, têm posições firmes contrárias aos amigos que fumam e ao cigarro

Assim como se pode encontrar 
a tribo dos emos, a dos rebeldes 
e a do som pesado, se pode achar 
também a dos que não suportam 
cigarro. E eles falam ao mesmo 
tempo, em coro: “Não supor-
to cheiro de cigarro!!”. Como 
se quisessem espantar a possi-

bilidade de serem questionados 
se fumam. “Eu sempre digo pra 
sair pra lá”, conta Vinícius Fer-
raz, 15 anos, ao relatar sua atitu-
de quando tem pessoas fuman-
do perto dele.

Filho de ex-fumante, ele sa-
be dos malefícios que o cigar-

ro proporciona. Suas colegas 
do primeiro ano do ensino mé-
dio, em Novo Hamburgo, são 
da mesma opinião. ‘‘Nunca fu-
mei, mas tenho amigos da minha 
idade que fumam”, relata Keila 
Lauterio, 14.

Mais contundente é Jaqueline 

Soares da Silva, 14: “Quem fu-
ma termina a vida mais cedo, faz 
mal para ele e para as pessoas. 
Eu sou contra o cigarro”. Tas-
siane Dresch, 16 anos, diz que 
quem fuma “tem informação, 
tem noção do mal que faz, e es-
tá perdendo a juventude”.

Xô, cigarro!
A tribo que não quer saber de nicotina por perto

O QUE SE FAZ NA REGIÃO
O programa ambulatorial para 

tratamento dos fumantes lança-
do há 10 anos pelo Instituto Na-
cional do Câncer (Inca) foi im-
plantado em Novo Hamburgo 
há três anos sob a coordenação 
da pneumologista Siegrid Janke 
e a psicóloga Valéria Gomez. Se-
gundo a médica  Siegrid, o trata-
mento prevê sessões de terapia 
cognitiva e comportamental e, 
em alguns casos mais graves, 
há indicação de medicamentos. 
Os grupos são de 15 pessoas 
que no primeiro mês têm encon-
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tros semanais, no segundo, quin-
zenais e no terceiro, um encontro 
se o paciente achar necessário. Os 
fumantes passam por uma avalia-
ção antes do início do tratamento. 
Informações podem ser obtidas na 
Casa de Vacinas pelo telefone 3595 
1919 ou na Vigilância Sanitária pelo 
telefone 3527 5630.

Em Canoas o Programa Antita-
bagismo funciona em dois locais, 
no Centro de Atenção Psicossocial 
- Álcool e Drogas (Caps/AD) na Rua 
Araçá, 134 - Centro, e na UBS Rio 

Branco, na Rua José de Alencar, 
s/n. São ciclos de palestras e indi-
cação de tratamento médico. 

Informações podem ser obti-
das pelo pelos telefones: Caps/
AD- 3472 8949 e UBS Rio Branco 
- 3425 1316. Segundo a enfermei-
ra da equipe que atende no Caps, 
Odete de Moura, os interessados 
podem agendar o primeiro atendi-
mento pelo telefone de segunda a 
sexta-feira das o horas às 17 ho-
ras. Os grupos são formados en-
tre 10 e 18 pessoas e as reuniões 
ocorrem uma vez por semana. O 

período mínimo de tratamento 
é de dois meses.

Conforme informações da se-
cretaria de Saúde de São Le-
opoldo, não há atualmente 
programas que foquem o trata-
mento de tabagismo no municí-
pio, há iniciativa somente dire-
cionada ao consumo de álcool 
e drogas.
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As promessas que enganam
De acordo com a assistente so-

cial Rosângela Simas, responsá-
vel pelo portal Tabagismo Onli-
ne – com informações e ajuda de 
profissionais especializados em 
tabagismo –, muitas novidades no 
mercado atraem cada vez mais jo-
vens e adolescentes ao hábito de 
fumar do que ajudam a cessar o 
vício. “A Internet é muito utiliza-
da pelos jovens hoje em dia, trans-
formando-se muitas vezes em ar-
madilhas perigosas, basta vermos 
as ofertas e vendas de produtos 
com promessas falsas ‘pare de fu-
mar fumando’ fazendo-se alusão 
ao cigarro eletrônico ou ao nargui-
lé”, comenta. Segundo ela, o chei-
ro agradável das essências usadas 
no narguilé são atrativos para in-
duzir os jovens a consumi-lo. “A 
cada uso, o consumo do tabaco 
corresponde a mais de 100 cigar-
ros”, explica Rosângela.

Já o cigarro eletrônico (seme-
lhante ao cigarro, contendo um 
cartucho de nicotina que é aspira-
do com vapor d’água), divulgado 
e comercializado como um facili-
tador eficaz para a cessação, é um 
grande engodo, segundo Rosân-
gela. ‘‘Não existe nenhuma com-
provação científica dizendo ser 
um método seguro, portanto não 
pode ser apresentado à população 
como sendo um tratamento”, sa-
lienta a assistente social.

Mas há também, conforme Ro-
sângela, uma terceira opção “en-
ganadora”. “O liquid smoking, 
primeiro cigarro líquido, desen-
volvido por uma empresa holan-
desa. É um líquido que dá a mes-
ma sensação de relaxamento e 
calma proporcionada pelo cigarro. 
Esse lançamento é polêmico, pois 
acredita-se que essa bebida pode-
rá desenvolver em seus usuários 
alguma dependência”, diz.

Na sua opinião porque o jo-
vem começa a fumar?

Rosângela Simas - Muitos são 
os motivos pelos quais as pesso-
as se iniciam no tabagismo. No 
caso dos jovens, a adolescência 
é um período em que ocorrem 
transformações importantes de 
ordem física, cognitiva, emocio-
nal e social, é um momento de 
alta vulnerabilidade.

Para a senhora, onde come-
ça o hábito?

Rosângela - Na zona rural, 
por exemplo, muitas vezes são 
os próprios pais que tornam seus 
filhos dependentes, sem o saber, 
porque utilizam o cigarro pa-
ra espantar os insetos, enquan-

to trabalham nas roças. No meio 
urbano, tal iniciação se dá por 
imitação, seguindo exemplo de 
pais, professores, profissionais 
de saúde, de ídolos – que são 
modelos de comportamento. Às 
vezes, para conseguir fazer par-
te da turma por pressão do gru-
po, como autoafirmação, para se 
sentir adulto.

Há formas de prevenção do 
tabagismo entre os jovens? O 
que deve ser feito?

Rosângela - Sim, há formas 
de prevenção e uma delas cha-
ma-se educação em saúde, atra-
vés da informação que é a ala-
vanca do conhecimento. Quando 
conhecemos a doença que temos 

e/ou, que poderemos vir a ter, te-
mos maior chance de nos preve-
nir, maior chance de sucesso no 
tratamento. O ideal é que bus-
quemos elaborar instrumentos e 
ações que sejam desenvolvidos 
especificamente para os jovens, 
levando em consideração todas 
a particularidades e característi-
cas que cercam essa fase da vida 
tão importante, para que tenha-
mos adultos saudáveis e de bem 
com a vida e com sua longevida-
de garantida.

O cigarro é uma porta de en-
trada para outras drogas?

Rosângela - Sim, o cigarro é 
considerado porta de entrada pa-
ra outras drogas, pelo seu baixo 
preço, pela sua acessibilidade. 
Em qualquer portinha aberta, vo-
cê encontra cigarros à venda, em 
maços ou, a varejo, pois é uma 
droga lícita, permitida. Também 
o álcool, outra droga lícita. E es-
sa dobradinha, cigarro e álcool, é 
perigosa e perniciosa, pois quan-
do se ultrapassa o seu limiar de 
consumo, tudo daí para frente é 
permitido.

Mesmo com a proibição da 
propaganda na mídia, a indús-
tria do cigarrro se mantém ati-
va, certo?

Rosângela - A indústria do ta-
baco é extremamente ardilosa, 
sabe perfeitamente o que tem 
gerado na população mundial. 
E quando o jovem é pego, isso 
é garantia para as indústrias de 
que, pelo menos pelos próximos 
25 anos, elas terão consumidores 
garantidos. E isso de tempos em 
tempos é renovado, pois os que 
vão adoecendo e têm que parar 
de fumar e os que vão morrendo 
precisam ser substituídos.

ROSÂNGELA: novidades no mercado atraem mais jovens para o vício

SAIBA MAIS
DOENÇA PEDIÁTRICA

O tabagismo hoje já é 
considerado uma doença 
pediátrica porque o seu início 
se dá em pessoas com idade 
variando entre 12 e 15 anos 
de idade. “Bem pouco tempo 
atrás, não se tinha essa visão 
e, os tipos de tratamento e 
de políticas públicas, eram 
dirigidos para o tratamento 
e cessação nos adultos, não 
havia um programa efetivo de 
prevenção, nem tampouco, 
algo estruturado para o 
público adolescente”, diz a 
assistente social Rosângela 
Simas.

ADAPTAÇÕES
Conforme Rosângela, 

o que se tem em relação 
aos jovens, como forma de 
tratamento, são adaptações 
de programas já existentes, 
pois não abordavam 
questões fundamentais da 
vida do adolescente, como 
seu relacionamento com 
os amigos, suas atividades 
escolares e no dia-a-dia, e 
seus problemas familiares. 
“Os adolescentes são uma 
população bastante específica, 
seu perfil é completamente 
diferente do perfil dos adultos, 
com linguagem utilizada 
diferente, com hábitos, rotinas 
de vida e de comportamentos 
extremamente diferenciados”, 
diz a assistente social.

O TRABAlhO DA ACT
A Aliança de Controle de 

Tabagismo (ACT) funciona 
como agente de fiscalização 
das indústrias de cigarro e 
trabalha com projetos de 
prevenção, como a luta por 
ambientes livres de tabaco. 
Segundo a advogada da ACT 
Adriana Pereira de Carvalho, 
ao se ter o ambiente livre de 
tabaco se reduz a normalidade 
do cigarro na sociedade. 
‘‘Como o cigarro é aceito 
socialmente, é um estímulo à 
iniciação pelo jovem”, diz.

 

O PROjETO DA AMRIGS
A Associação Médica do 

Rio Grande do Sul (Amrigs) 
tem o Projeto Fumo Zero com 
a proposta de redução do 
tabagismo, com o objetivo 
de trabalhar pela eliminação 
total desse problema de saúde 
pública. É desenvolvido pelo 
Instituto Vida Solidária – ONG 
criada pela Amrigs, em 2005, 
para conduzir a Gestão de 
Responsabilidade Social da 
instituição.

O PROGRAMA DO INCA
No Brasil, há o Programa 

Nacional de Controle 
de Tabagismo (PNCT), 
desenvolvido pelo Ministério 
da Saúde e coordenado pelo 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), e uma das ações é a 
implantação de ambientes 
livres do tabaco, que no caso 
inclui os lugares também 
frequentados pelos jovens 
e o Programa Saber Saúde, 
destinado a ser implantado 
especificamente nas escolas.
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