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Assim, na teoria, é fácil. Na prática, a maioria dos fumantes desconhece seu perfil e, 
conseqüentemente, não sabe o que pode ajudar. No livro, a médica descreve os cinco 
comportamentos mais típicos:  
 
Quem fuma para reduzir a tensão, por exemplo, precisa de um antidepressivo e 
atividades que diminuam o estresse, como ioga e natação.  
Aquele que faz fumaça sempre em determinadas situações vai ter de passar por um 
descondicionamento - só mudando de hábito conseguirá abrir mão do cigarro.  
O fumante que enfrenta menos dificuldade para parar é aquele que dá umas tragadas 
quando se sente bem, como após as refeições, o ato sexual ou acompanhando uma 
bebida alcoólica. Nesse caso, o paladar e o olfato mais apurados servirão de ajuda.  
Se o que importa é segurar o cigarro, o tratamento pode ser apenas manter as mãos 
ocupadas com outras coisas.  
Finalmente, há quem fume para driblar o desânimo, porque está sobrecarregado ou para 
se sentir estimulado a iniciar uma tarefa. É o grupo mais vulnerável à sensação de prazer 
provocada pela nicotina. Para este, a receita são os remédios que induzem um quadro de 
bem-estar.  
 
 
O sexo também influencia. 'O vício é mais químico nos homens e pende para o 
psicológico nas mulheres', diz Jaqueline Issa, que fez um estudo acompanhando 100 
fumantes durante três anos. Além de usar o cigarro como bengala emocional, a mulher 
teme engordar. No grupo estudado, as ex-fumantes ganharam, em média, 7 quilos. O 
mesmo não acontece com os homens porque ele não trocam o cigarro por comida. 'A 
mulher é naturalmente ansiosa e, com as variações hormonais, sofre os sintomas da 
crise de abstinência por mais tempo. Por isso o número de recaídas é maior entre elas', 
diz. Novas pesquisas apontam também para diferentes graus de vulnerabilidade - o que 
explica o comportamento dos fumantes ocasionais, que dão suas tragadinhas sem 
maiores conseqüências. Os cientistas descobriram que há um grupo de pessoas que 
possui um gene chamado CYP2A6, que age na metabolização da nicotina. Quem possui 
o tal gene sofre mais os efeitos da abstinência. Quem nasce sem ele, ou com o gene 
defeituoso, sente-se 'saturado' com pouca quantidade de nicotina, por isso tem menor 
chance de se tornar dependente  
  
  

FAMOSOS EVITAM APARECER FUMANDO

RITA CAMATA 
A deputada fumava escondido na campanha de 2002 

CIRO GOMES 
O ministro não conseguiu parar nem durante a doença de 
Patrícia Pillar 
GISELE BÜNDCHEN 
A top evita ser flagrada fumando para preservar a imagem 



saudável  
MARISA LETÍCIA 
O presidente trocou o cigarro pela cigarrilha, mas a primeira-
dama se mantém fiel 
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Pesquisas revelam que, embora pareça chato, um dos pontos mais importantes para 
fazer alguém parar de fumar é o incentivo dos familiares. A chave do sucesso é o 
jeitinho. Tania Cavalcante, chefe da divisão de controle do tabagismo do Instituto 
Nacional do Câncer, explica que pressionar e cobrar não funciona. 'O melhor método 
para ajudar um parente a parar é mostrar que todos gostam muito dele.' Se ele 
finalmente decidiu parar, a estratégia muda. 'A pessoa vai ficar irritada, então é preciso 
ter compreensão e fugir dos conflitos.' Quando um membro do grupo familiar abandona 
o cigarro, freqüentemente faz com que outros o sigam. Além de abanar a mão diante do 
nariz em gesto de desgosto, como costumam fazer as crianças pequenas, recomenda-se 
aos parentes dos fumantes que não acendam o cigarro diante de quem está lutando 
contra a dependência. A provocação é um dos comportamentos que mais estimulam a 
volta ao tabaco. 'É comum que o filho adolescente ofereça cigarro ao pai que parou de 
fumar. Claro, chega uma hora que ele não agüenta', observa Tania.  
 
A atriz Helena Ranaldi acendeu seu primeiro cigarro com 21 anos de idade. Aos 37, 
considera-se uma vitoriosa por estar há quatro meses em total abstinência. Um dos 
maiores incentivadores na batalha é o filho Pedro, de 5 anos. 'Parei de fumar para 
engravidar, mas acabei voltando porque chegava a sonhar com um cigarrinho', revela. 
'Só fumava na varanda de casa, lavava as mãos, esvaziava os cinzeiros, mas, mesmo 
assim, Pedro vivia reclamando. Minha força de vontade cresceu de tanto ele falar', conta 
a atriz, que, apesar de às vezes ainda abrir a bolsa automaticamente em busca do maço, 
está nadando e regulando a alimentação para não engordar.  
 
Preocupação com a família é o principal motivo alegado por homens e mulheres para 
entrar no time dos ex-fumantes. Ninguém quer dar mau exemplo ou transformar as 
crianças em fumantes passivas. O empresário Marcos Levy, de 36 anos, decidiu parar 
porque o cigarro concorria com o tempo que tinha para se dedicar aos dois filhos. 
'Quando um vinha falar comigo, eu, que consumia quatro maços diários, estava 
fumando. E, como não gostava de fumar perto deles, acabava me afastando', conta ele, 
que tomou remédio, usou adesivo e goma de mascar até conseguir parar. 'É uma vitória 
para quem, um dia, voltou 200 quilômetros durante uma prova de rali para comprar um 
mísero cigarrinho.'  
 
''Trabalho com dependentes químicos, mas não conseguia largar o vício. Entre uma 
consulta e outra, escapava para acender um cigarro. Nos congressos, sempre arrumava 
um lugarzinho para fumar escondida'' 
 
[ELYS CHARGEL, psicóloga]  



 
Na contramão das boas-novas contra o tabagismo, há duas más notícias. A idade média 
dos iniciantes caiu de 16 para 13 anos e o cigarro atrai cada vez mais mulheres. Não é à 
toa que o número de mortes por câncer de pulmão cresceu 122% entre elas. A inserção 
feminina no universo da fumaça, que durante séculos era tipicamente masculino, 
acompanha a entrada da mulher no mercado de trabalho. Para elas, acender um cigarro 
tem o mesmo simbolismo de vestir um terninho: ser igual ao homem, compartilhar a 
capacidade profissional, demonstrar força e independência. 'Fazia parte do ritual de 
afirmação masculina fumar', conta o ator José Mayer, ex-fumante de 54 anos que deu 
suas primeiras tragadas aos 18. 'Comecei para mostrar que era homem e só ganhei a 
guerra depois de umas 100 tentativas', diz ele, que recentemente foi obrigado a fumar 
para compor seu personagem na minissérie Presença de Anita. 'Foi uma recaída 
profissional, mas parei sozinho quando as filmagens acabaram.' 
Com força de vontade e 

tratamento adequado para cada tipo de fumante, é possível vencer o vício 
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O Brasil tem 40 milhões de fumantes. Ainda são muitos, mas o número vem caindo. O 
volume de cigarros queimados no país caiu 32% em dez anos, e uma pesquisa do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca) descobriu que 21,4% da população carioca fuma, 
contra 29,8% em 1989. Os dados demonstram que a política antitabagista do governo 
começa a dar resultados. Na semana passada o ministro das Relações Exteriores, Celso 
Amorim, recebeu um prêmio da Organização Mundial da Saúde (OMS) por seu 
empenho nas negociações do tratado mundial antitabaco. Aprovado no fim de maio por 
171 países, o documento prevê uma guerra contra a indústria do fumo, com medidas 
como a abolição quase total de propaganda de cigarro em cinco anos e taxações e 
financiamento para levar os plantadores de tabaco a mudar de negócio.  
 
Entende-se o esforço. Deixar de fumar é um desafio que poucos conseguem vencer. 
Segundo um estudo publicado pela revista New Scientist, 85% dos que param voltam a 
dar suas baforadas depois de um ano. Alguns recaem antes. Só 3% conseguem, de fato, 
abandonar o vício. Quem procura ajuda médica, toma remédio e faz terapia aumenta sua 
chance de sucesso para 20%. O Brasil é um dos recordistas em motivação para largar o 
cigarro. Um estudo feito pela psiquiatra Analice Gigliotti, chefe do setor de dependência 
química da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, mostra que 81% dos 
fumantes brasileiros querem parar. É um porcentual só comparável ao dos suecos, com 
85%. Mas o índice de tentativas frustradas entre os brasileiros é igualmente alto: cada 
um já tentou parar cinco vezes, em média - sem sucesso. Difícil é, mas vale a pena. O 
tabaco causa 50 tipos de doença. As mortes anuais em virtude de seu uso chegam a 5 
milhões no mundo, 200 mil no Brasil. 'Já tomei a decisão de parar, porque quero ver 
meus filhos crescer. Mas não consigo', afirma a ex-deputada federal Rita Camata, de 41 
anos. Na condição de vice do candidato a presidente José Serra, antitabagista convicto, 
ela reduziu o consumo diário. Nas duas vezes em que engravidou, chegou a parar 
completamente. Mas depois voltou. 'Sou dependente', confessa. 'Não me sinto à vontade 
para acender um cigarro nem em minha própria casa, mas ainda não sei viver sem 
fumar.'  
 



O Brasil tem 40 milhões de fumantes. 81% querem parar, mas só 3% conseguem, de 
fato, abandonar o cigarro  
 
A dependência começa um ano após as primeiras tragadas, devido a causas físicas e 
psicológicas. 'A nicotina faz o cérebro liberar substâncias que provocam uma grande 
sensação de prazer, diminuem a ansiedade e a fome e aumentam a concentração e a 
memória', comenta a psiquiatra Maria Madalena Pizzaia, coordenadora do ambulatório 
de tabagismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já existem remédios - tanto os 
antidepressivos como os repositores de nicotina - que combatem a falta desses efeitos 
agradáveis em quem pára de fumar. Ela explica que a diferença entre o sucesso e o 
fracasso na empreitada contra a fumaça pode ser o estado emocional. Ter muita vontade 
e escolher o momento apropriado são fatores importantes. No mês passado, a 
cardiologista Jaqueline Issa, coordenadora do ambulatório de tabagismo do Instituto do 
Coração de São Paulo (Incor), lançou o livro Fumar É Gostoso… Parar É ainda Melhor, 
um manual de auto-ajuda baseado em sua experiência clínica. Segundo ela, se usar o 
medicamento adequado considerando seu perfil, na dose correta, o ex-fumante não 
sofrerá os sintomas da abstinência. 'Se, além do tratamento, ele consegue enfrentar 
aquelas situações em que sempre fumava, acabará conseguindo', afirma. 
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Em 2001, uma pesquisa patrocinada pela Unesco em 14 capitais com 4,5 milhões de 
estudantes do ensino fundamental e médio descobriu que 11% deles fumavam, e o 
contingente feminino era maior. 'O amadurecimento precoce e a ditadura da beleza são 
combustíveis dessa nova atitude', alerta Tania Cavalcante. Em uma sociedade cada vez 
mais erotizada, a primeira menstruação, que chegava aos 13, 14 anos, está acontecendo 
aos 10, 11 anos. 'Com os hormônios à flor da pele, a menina quer se mostrar mulher. 
Fuma porque acha que parece mais madura', analisa Tania. Como também quer ser 
bonita, o cigarro entra como ingrediente na dieta pelo corpo magérrimo. 'Quase todas 
fumam porque fazem qualquer coisa para perder uns gramas', comenta o psicólogo 
Marco Antonio de Tommaso, que atende a agências de modelo de São Paulo.  
 
As jovens em geral e as modelos em particular usam o cigarro como uma bengala para 
controlar a ansiedade. 'As meninas ficam supernervosas durante os desfiles e acendem 
um cigarro atrás do outro', comenta Monica Monteiro, assessora de Gisele Bündchen, 
que também fuma mas nunca se deixa fotografar dando suas baforadas. 'Recebo muitas 
modelos que escondem o vício porque sentem vergonha', conta Tommaso. 'Além de 
ficar constrangidas com a pressão social, querem associar seu rosto à imagem de saúde.' 
Procurando sensibilizar esse público e os milhares de adolescentes que sonham em virar 
Gisele e acham que fumar pode ajudar, o Inca fez um desfile antitabaco no Rio com o 
slogan: 'Moda agora é não fumar'.  
 
''Dei minhas primeiras tragadas aos 18 anos. Tentei parar umas 100 vezes e sempre sofri 
muito. Minha última recaída foi para fazer um personagem, mas larguei no dia em que 
acabaram as gravações'' 
 
[JOSÉ MAYER, ator de 54 anos, ex-fumante]  
 
 



O momento é propício. Afinal, o fumante no mundo todo está sob fogo cerrado. Em 
Nova York, o fumo acaba de ser vetado em bares e restaurantes. No Brasil, 66% dos 
fumantes fazem sua fumacinha nesses lugares. Mais da metade conta que apaga o 
cigarro ou sai do recinto quando alguém se mostra incomodado. Ao contrário do que 
alguns imaginam, medidas radicais surtem efeito. Segundo uma pesquisa da OMS, 
restrições no ambiente de trabalho nos Estados Unidos levaram 51% dos americanos a 
parar. Com a censura em casa, o índice pula para 72%.  
 
Por isso, personalidades já escondem sua condição de fumantes. Assim como Rita 
Camata, a primeira-dama Marisa Letícia evita ser flagrada com um cigarro. São raros 
casos como o do ministro Ciro Gomes, que nunca escondeu seu costume de menino - 
nem mesmo quando a namorada, Patrícia Pillar, também fumante, descobriu que tinha 
câncer. Para a mulher grávida, o hábito, comprovadamente prejudicial ao bebê, é 
considerado nefasto. Quem não consegue parar mal pode dormir tamanho é o 
sentimento de culpa. 'Meu maior remorso na vida é ter fumado na gravidez', confessa a 
psicóloga carioca Elys Chargel, de 45 anos. O filho Gabriel está com 7 e não teve 
problemas ao nascer. Mas acabou cultivando uma rinite alérgica. A doença sumiu 
depois que a mãe parou de fumar. 

MIL E UMA MANEIRAS PARA DEIXAR O VÍCIO DO 
CIGARRO 

Diversos métodos são usados para conter o tabaco  

De acupuntura a medicamentos, passando por uma água com 
nicotina e até mesmo por pirulitos. O fumante tem muitas 
possibilidades de escolha para abandonar o hábito de vez.  

 
TRATAMENTO 

O spa Kurotel tem um 
programa especial para quem 
quer deixar o cigarro. O 
paciente tem assistência 
médica e psicológica. Duas 
semanas custam R$ 8.500.  

Raphael Falavigna/ÉPOCA 

 

SPRAY NASAL 

Usado da mesma maneira que os descongestionantes nasais, possui 
nicotina. Foi aprovado pelo Food and Drug Administration, mas não 
está à venda no Brasil. 

Fotos: Divulgação 



 
ADESIVOS NIQUITIN 

Liberam pequenas doses de nicotina 
para a pessoa se acostumar a 
diminuir a quantidade de cigarros, 
contendo a crise de abstinência. O 
tratamento tem três estágios, que 
diminuem a carga de nicotina 

liberada. É indicado numa fase seguinte ao uso do remédio. 

NICO WATER 
 
Possui 4 miligramas de nicotina por garrafa de meio litro. É o 
mesmo que fumar dois cigarros. Diminui a vontade de fumar e não 
tem gosto. Não está à venda no Brasil. 

  
MIL E UMA MANEIRAS PARA DEIXAR O VÍCIO DO 
CIGARRO 
ACUPUNTURA  
A aplicação de agulhas em um ponto na orelha libera substâncias que 
ajudam a atenuar os sintomas da falta de nicotina, diminuindo a 
síndrome de abstinência.  

GOMAS DE MASCAR  
Em vez de acender um cigarro, o 
fumante mastiga um chiclete. O 
princípio é semelhante ao dos 
adesivos, mas as gomas são usadas 
quando a dependência é menor. Elas 
têm 2 miligramas de nicotina, o 
equivalente a um cigarro. Não são 
mais vendidas no Brasil.  

HOMEOPATIA  
Não oferece pílulas específicas para deixar de fumar, mas defensores 
dizem que consegue amenizar os efeitos desagradáveis que ocorrem 
no organismo, evitando recaídas.  

  



FILTROS PHASIS  
Têm forma de piteira e a pessoa troca 
gradualmente. Eles retêm parte da 
nicotina e do alcatrão. Na última fase do 
tratamento, a redução de teores chega a 
95%. 
  

PIRULITO DE NICOTINA  
Gerou discórdia nos Estados Unidos. Prometia efeito mais rápido 
que dos adesivos ou dos chicletes. Outra vantagem seria que o 
fumante não perderia o hábito de levar algo à boca. O problema era 
que as crianças poderiam confundi-los com pirulitos comuns. 

ZYBAN  
Medicamento sem nicotina usado para 
tratamento do tabagismo. Contém uma 
substância que reduz o impulso de querer 
fumar e também a crise de abstinência.  

  
 


