


Sobrevida entre médicos do sexo masculino doSobrevida entre médicos do sexo masculino do
Reino Unido nascidos entre 1900–1930:
Fumantes vs Não Fumantes
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sParar de fumar melhora imediatamente a

qualidade de vida
Parar de fumar melhora imediatamente a

qualidade de vida



Fator de risco modificávelFator de risco modificável

I l d i i f d i• Isoladamente mais importante fator de risco 
modificável para doença arterial p
coronariana.

• Fator de risco líder para prevenção como 
causa de morte nos EUA. 

Centers for Disease Control: The Health Consequences of Smoking: Nicotine Addiction. A 
Report of the Surgeon General. Rockville, MD, U.S. Department of Health and Human 

S i P bli H l h S i C f Di C l 1988Services, Public Health Service, Centers for Disease Control, 1988



Será que comigo vai ser
diferente?diferente?

 A industria do tabaco mantem seu negócio
renovando seus fumantes, capturando os
jovens.jovens.

 Estratégia de sedução, experimentação,
desafio, ritual de passagem (imitando
comportamento adulto - sou adulto)



Adolescência

•Estatuto da criança e do adolescente - 12 a 18 anos

• Antropologia - Ritual de passagem da infância   para 
vida adulta

• Direito - menoridade e maioridade

• Saúde - momento de grandes transformações



Características dos jovensj

B d id tid dBusca de identidade

Sensação de ser indestrutívelSensação de ser indestrutível

Não pensar no amanhã

Vinculação com grupo

Evolução da sexualidade

Fl t ã d hFlutuação do humor



Característica dos jovensj
• Sonhador 

• Pleno de emoções

• Vontade de experimentar novas sensações

• De se arriscar

• Em relação a drogas acredita que mantém autonomia, e 
pode largar na hora que quiserpode largar na hora que quiser.

• Influência da mídia na ausência da família ou escola 
que forme moralmente. (tudo pode !!!)

• Sexo, drogas, rock roll - CONSUMO, g ,



Ditadura da magreza.
Efeito devastador sexo feminino



Jovem com risco potencialp

TabacoTabaco 
Experimentou e o grupo incentiva

Experimentou e o grupo não incentiva

Não experimentouNão experimentou

Outras Drogas
ExperimentouExperimentou

Não experimentou mas teve contato

Não teve contato 



Dependência

 Dependência Física: S. de abstinência (nicotina)
 Dependência psicológica: apoio, solidão, frustração,

pressões sociais.
 Condicionamento: fumar e ...



Mecanismo de ação da nicotina no 
sistema nervoso central

4222 4

42
NicotinAcc NICNIC

Nicotine -
Dopamine -

nic 
recept

or

Ventral
tegmental area

(VTA)

• O receptor da nicotina  42 no VTA media os efeitos da 
nicotina no sistema nervoso central

( )

cot a o s ste a e voso ce t a
• Após a nicotina se ligar aos receptores 42 no VTA, o 

resultado é uma liberação de dopamina no nAcc, que ç p q
acredita-se estar ligado à recompensa

nAcc= Nucleus Accumbens. Adapted from Picciotto et al. Nicotine Tob Res. 1999;1:S121-S125.



Abstinência de nicotina
 A síndrome de abstinencia da nicotina consiste em sintomatologiaA síndrome de abstinencia da nicotina consiste em sintomatologia A síndrome de abstinencia da nicotina consiste em sintomatologia A síndrome de abstinencia da nicotina consiste em sintomatologia 

somática e afetivasomática e afetiva

Irritabilidade, 
frustação ou raiva

Insônia ou 
distúrbio do sono

Aumento de apetite Ansiedade (pode 
ou ganho de pesoaumentar ou diminuir 

com a parada)

Inquietação ou 
impaciência

Humor disfórico 
ou deprimido

Dificuldade de 
concentração

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision.
Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.



Fumar: 
Fator de risco para desordens psiquiátricasFator de risco para desordens psiquiátricas

• Estimativa dos efeitos preexistentes de fumar diariamente
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• Estimativa dos efeitos preexistentes de fumar diariamente 
variam de distúrbios 
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GAD=generalized anxiety disorder. These models predict the subsequent onset of specific disorders in all daily smokers, without controlling for other psychiatric 
disorders that preceded the onset of daily smoking and without taking into account the proximity and intensity of smoking.
aThe ratio of the odds of development of disease in exposed persons to the odds of development of disease in nonexposed persons. bFrom a series of 10 survival models 
for first onset of specific disorders associated with prior daily smoking as time dependent, adjusted for race, sex, age, education, and same-year onset. cP.05.
Breslau et al. Psychol Med. 2004;34:323-333.



Prevalência de tabagismo na 
população psiquiátrica
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Maior consumo de cigarros em 
fumantes com distúrbios 
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O que o tabagismo realmente 
proporciona com passar do 

t ?tempo?





COPD: Patologia do Enfisema

Histopatologia de enfisemaHistopatologia de enfisema

Seção de pulmão, ambos com 
panacinar panlobular e enfisema 

http://db2.photoresearchers.com/cgi-bin/big_preview.txt?image_iid=10991009. Accessed October 19, 2007; 
http://pathhsw5m54.ucsf.edu/case25/images25/cle.jpg. Accessed April 27, 2007; Hogg. Lancet. 2004;364(9435):709-721.

centrobular 



Pulmão de um adulto não 
fumante

Pulmão de um fumante 
fumante



Pulmão de um fumante 



Características radiográficas de 
hiperinsuflação

http://www.mevis.de/~hhj/Lunge/imaCOPD/EmTh1136.JPG. Accessed April 27, 2007; GOLD Initiative 
2006. http://www.jend.de. Accessed October 31, 2007.



Bryan Lee Curtis 34 anosBryan Lee Curtis 34 anos
vítima de câncer no pulmão

fotos tiradas em um intervalo de 2 meses



Tabagismo e risco cardiovascular
• O consumo de um pouco como de 1 a 4

Tabagismo e risco cardiovascular
O consumo de um pouco como de 1 a 4 
cigarros/dia aumenta o risco de doença 
arterial coronarianaarterial coronariana. 

• Fumam 20 ou mais cigarros/dia tem  risco 
de doença  coronária    2 ou 3x

N Engl J Med 317:1303-1309, 1987



Consumo de tabaco 
e risco cardíaco5
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AVC e tabagsimog
• Fumar contribui para 12% a 14% de 

todas as mortestodas as mortes

• Fumar pode potenciar os efeitos de p p
outros fatores de risco para o AVC

F t i d d• Fumar acarreta risco de derrame:
- aguda: efeitos sobre a formação de 

trombo
- crônica: aumento da carga de doença 
aterosclerótica

MRI of Brain
Wi h A I h i S kWith an Acute Ischemic Stroke

Goldstein et al. Stroke. 2006;37:1583-1633; http://www.ucihs.uci.edu/stroke/whatisastroke.shtml. Accessed 
October 19, 2007.



Tabagismo: efeitos cardiovascularesg

Di f ã d li l• Disfunção endotelial
• Aumento da u e o d

trombogenicidade 
hematológicashematológicas

• Maior resposta 
inflamatória

• Modificação oxidativa Atherosclerotic Modificação oxidativa Disease Right 
Coronary Artery

Lavi et al. Circulation. 2007;115:2621-2627; http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics/Diag/diangio.cfm. Accessed 
June 14, 2007.



Tabagismo e mulherTabagismo e mulher
• O cigarro age sinergicamente com agentesO cigarro age sinergicamente com agentes 

contraceptivos orais, colocando a mulher jovem 
com alto risco relativo.

• ACO + tabagismo - 39 x risco de IAM

JAMA 274:155-160, 1995JAMA 274:155 160, 1995



Risco de câncer na bexigaRisco de câncer na bexiga
• O tabagismo é um dos 

principais fatores de risco 
associados ao câncer de bexiga

• Prevenção ao cigarro 
diminuiria em 50% o risco de 
h 23% i dhomens e em 23% o risco de 
mulheres terem câncer de 
bexigabexiga 

• Fumantes têm 
aproximadamente três vezesaproximadamente três vezes 
mais chance de desenvolver 
câncer de bexiga do que os não Zeegers et al World J Urol 2004;21:392-401;câncer de bexiga do que os não 
fumantes

Zeegers et al. World J Urol. 2004;21:392 401; 
Urology channel. 
http://www.urologychannel.com/bladdercancer/
index.shtml.  Accessed September 20, 2007



Tabagismo e Doenças GravesTabagismo e Doenças Graves

• Aumento da susceptibilidade 
à doença de gravesà doença de graves

• Aumento da incidência e da 
gravidade clínica dagravidade clínica da 
oftalmopatia

• A abstinência do cigarro• A abstinência do cigarro 
pode resultar em uma 
diminuição da morbidade emdiminuição da morbidade em 
mulheres

http://db2.photoresearchers.com/cgi-bin/big_preview.txt?image_iid=10791029. Accessed October 23, 2007; 
Vestergaard. Eur J Endocrinol. 2002;146:153-161.



Efeitos na cicatrização da peleç p
• Diminui o fluxo sanguíneo 

cutâneo
• Diminui significativamente a 

resposta imune, levando a 
má cicatrização

• Maior fator de risco para 
complicações relacionadas à 
i i ã d f idcicatrização de feridas em 

estudo pós-operatório de 
artroplastiaartroplastia

• Atrasos nas cicatrizações 

Freiman et al. J Cutan Med Surg. 2004;8(6):415-423; KCI. http://db2.photoresearchers.com/search/SE6944. Accessed 
October 23, 2007.



Manifestações na pele

Li h i t• Linhas proeminentes 
periorbital (marcas de 

ã / )expressão / rugas)
• Magreza
• Envelhecimento da pele
• Aparência ou cor de peleAparência ou cor de pele 

avermelhada

aPlethoric denotes a red florid complexion.
Freiman et al. J Cutan Med Surg. 2004;8(6):415-423.



Unha de fumanteUnha de fumante

A d l ã d h• A descoloração da unha em 
fumantes

• Linhas demarcadas nas 
unhas

Freiman et al. J Cutan Med Surg. 2004;8(6):415-423.





câncer na gengiva , na boca e na lingua



Tabagismo e Periodontiteg
• O tabagismo é o principal 

fator de risco para 
periodontite

• Fumantes têm 
aproximadamente 4 vezes 

i h d d lmais chance de desenvolver 
periodontite do que uma 
pessoa que nunca fumoupessoa que nunca fumou

• A doença periodontal é uma 
das principais causas dedas principais causas de 
perdas dentárias em todo o 
mundo Tomar et al J Periodontol 2000;71(5):743-751;mundo Tomar et al. J Periodontol. 2000;71(5):743 751; 

http://www.cda-adc.ca/en/oral_ 
health/complications/tobacco/ smokeless.asp. Accessed 
October 19, 2007.



Tabagismo g

Estomatite nocotínicaLíngua pilosa marrom

leucoplasia Gengivite ulcerativa 

Davis. J Contemp Dent Pract. 2005;6:158-166; Lewin et al. Cancer. 1998;82:1367-1375.

necrosante



Carcinoma oral
• Fumo e outros tipos de tabaco estão 

associados a aproximadamente 70%associados a aproximadamente 70% 
dos casos de câncer de boca

• Sintomas
– Feridas que nunca se curam
– Um inchaço ou nódulo no 

pescoço, garganta ou da boca, que 
não vai embora
Manchas vermelhas ou brancas– Manchas vermelhas ou brancas 
constantes na boca

– Dificuldade para mastigar ou cu dade pa a ast ga ou
engolir

– Perda de peso

Davis. J Contemp Dent Pract. 2005;6(3):158-166; Oliver et al. J Oral Maxillofac Surg. 1996;54:949-954; 
http://www.mediscan.co.uk/cfm/Im_info.cfm?ImageID=000480&mediatype=Image&log=nk. Accessed October 30, 2007.





TABAGISMO PASSIVO E DCV TABAGISMO PASSIVO E DCV 
??EXISTE  RELAÇÃOEXISTE  RELAÇÃO ??

•• Efeito da exposição ambientalEfeito da exposição ambiental
––  risco de doença cardíacarisco de doença cardíaca
––  função endotelialfunção endotelial
––  espessura endotelialespessura endotelial

 ll––  ateroscleroseaterosclerose
––  estresse oxidativoestresse oxidativo
––  inflamaçãoinflamação inflamaçãoinflamação
–– ↓↓ variabilidade da FCvariabilidade da FC
––  area de infartoarea de infarto

American Heart Association. Scientific Position, Risk Factors and Coronary Heart Disease, 2005. 2007.



Monoximetria  ambiental e nos trabalhadores 
de Bares, restaurantes de afins antes e após 
implantação da lei 13.541. Correlação com 
morbi/mortalidade por DCV na cidade de São 
Paulo.

PROJETO APROVADO COMITÊ DE ÉTICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
(CAPPesq)

FUNDAMENTO – redução de 10 a 30% de morbi/mortalidade 
periodo de 3 a 6 meses após implantação da lei (Itália, Irlanda , Nova 
Y k)York)

Perspectiva – óbitos anuais (2008) por Infarto e AVC cidade de SP –p ( ) p
10.000

Correlação com marcador biológico – Monóxido de carbono



Médias de CO antes a após a Lei por tipo de estabelecimento


