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Resumo 

Introdução - O processo de envelhecimento e sua conseqüência natural, a 

velhice são preocupações da humanidade desde o início da civilização. Como a 

Geriatria e a Gerontologia são áreas científicas relativamente novas, transparece a 

idéia que a preocupação com a velhice tem origem nos dias atuais. O tabagismo é 

uma doença muito freqüente entre idosos e geralmente esta associada a outras 

doenças. Os aspectos sociais relacionados ao tabagismo ainda é muito pouco 

discutido pela comunidade científica.  

As hipóteses deste estudo foram que a discriminação social ao tabagismo 

ocorre principalmente em ambientes públicos e quanto maior for o tempo de 

tabagismo praticado pelo idoso, maior será o seu grau de dependência ao 

tabaco.Objetivos Avaliar o grau de dependência da nicotina nos idosos tabagistas, 

investigar o conhecimento do idoso sobre os malefícios causados pelo consumo do 

tabaco; averiguar se os idosos recebem discriminação social por serem tabagistas; 

investigar os fatores que contribuíram para que o idoso de hoje tivesse iniciado o 

hábito de fumar. Métodos foram entrevistados 80 indivíduos tabagistas atendidos 

pelo programa de saúde da família no Capão Redondo em São Paulo, todos 

responderam dois questionários, um para avaliar o grau de dependência à nicotina o 

outro sobre aspectos sociais relacionados ao tabagismo. Resultados completaram o 

estudo 76 pacientes, a idade media foi 64,5 anos, a história tabágica foram 44,3 

anos/maço, a principal fonte de renda familiar tem origem na previdência social, os 

principais fatores de risco que contribuem para o inicio do tabagismo foram; pais, 

amigos fumantes OR 1.6 e 1.7 respectivamente. A doença tabaco relacionada mais 

conhecida pelos entrevistados foi o câncer, sendo que a de maior prevalência foi 

hipertensão arterial sistêmica. A historia tabágica foi um melhor marcador para maior 

número de doenças do que a idade para este estudo p = 0,036. A discriminação 

social ao tabagismo em 73,3 dos casos foi feita por familiares.  Conclusão A maior 

discriminação social recebida pelo tabagista é realizada pela própria família; pais, 

amigos e cônjuges fumantes e curiosidade são fatores que influenciam 

positivamente para outros indivíduos tornarem-se fumantes; não há relação entre 

história tabágica e grau de dependência à nicotina.; o risco para o indivíduo fumante 

ter uma doença tabaco relacionada é 4.4 vezes maior do que a ausência de doença. 

                                                                                                                           

 



 

ABSTRACT 

Introdution -The process of aging and it’s natural consequence the oldness, is 

concerns of the humanity since the beginning the civilization, as the Geriatry and the 

Gerontology they are relatively new scientific areas, the idea is transparent that the 

concern with the oldness has origin in the current days. Between the aged 

tobacconists are very frequent illness and generally his associate to other illnesses. 

The social aspects to the tobacconist still very little studied by the scientific 

community. 

Hypotheses this study had been that the social discrimination to the tobacconist 

occurs mainly in public environments and how much will be the time of tobacconist 

will be greater degree of dependence to the nicotine.  Objectives To evaluate the 

degree of dependence of the nicotine in the aged tobacconists, to investigate the 

knowledge of the aged about possible illness caused  for the consumption of the 

tobacco; to inquire if someone already received social discrimination for to be 

tobacconist; to investigate the factors that had contributed so that the aged to 

became him  a smoking. Methods had been interviewed 80 tobacconists individuals 

taken care of by the program of health of the family in the Capão Redondo in São 

Paulo, all had answered two questionnaires, one to evaluate the degree of 

dependence to the nicotine the other on related social aspects to the tobacconist. 

Results had completed this study 76 patients, the age measured was 64,5 years, 

smoke history had been 44,3 years, the great source of income familiar has origin in 

the social providence, the bigger factors of risk that contribute for the beginning of the 

tobacconist had been; parents, and friends that are smoking, OR 1,6 and 1,7 

respectively. The illness related tobacco more known for the interviewed was the 

cancer, illness bigger prevalence it was systemic arterial hypertension. The smoke 

history was one better marker of than bigger number of illnesses between the age 

this study p = 0,036. The social discrimination to the tobacconist in 73,3% of the 

cases was made by family.   Conclusion The biggest social discrimination received 

by the tobacconists  it was in the proper family; parents, friends, spouses smoking 

and  curiosity are factors that influence other individuals positively to become 

smoking; it does not have relation between tabagica history and degree of 

dependence to the nicotine. the risk to smoking individual to have a related illness 

tobacco is 4,4 times bigger of  than didn’t have  illness. 
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ASPECTOS CLÍNICO-SOCIAIS RELACIONADOS AO TABAGISMO EM IDOSOS 

ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento e sua conseqüência natural, a velhice são 

preocupações da humanidade desde o início da civilização. A história demonstra 

que as idéias sobre a velhice são tão antigas quanto a existência da humanidade. 

Poucos problemas têm merecido tanta atenção e preocupação do homem como o 

envelhecimento e a incapacidade funcional associada a este processo. Como a 

Geriatria e a Gerontologia são áreas científicas relativamente novas, transparece a 

idéia que a preocupação com a velhice tem origem nos dias atuais.  

O limite de idade entre os indivíduos adultos e idosos é 65 anos para países 

desenvolvidos e 60 anos de idade em países em desenvolvimento. (1) 

TAVARES e col definiram que para a população brasileira, o limite entre 

adultos e idosos é 60 anos. Este mesmo grupo mostrou que a prevalência de 

obesidade, dislipidemia, diabetes melitus, hipertensão arterial sistêmica é maior 

entre idosos do que em indivíduos adultos, e quando estudado um subgrupo de 

indivíduos fumantes, não foi encontrada prevalência dessas doenças em idosos. 

 

1.1  Hábitos de Fumar  

Existem poucos estudos que estabelecem uma relação entre o idoso e o 

tabagismo. Sabe-se através de um levantamento nacional domiciliar realizado na 

Inglaterra, entre o período de 1972 a 1996, que existe uma tendência à diminuição 

do hábito de fumar nesta faixa etária, ou seja, o tabagismo se reduz entre os idosos 

(2) em comparação com jovens e adultos. 
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Segundo Orleans et al (1994), o não uso do tabaco na faixa etária dos 65 

anos e mais benéfico em termos de longevidade e qualidade de vida. (3) 

 

1.2  Plantio do Tabaco 

O tabaco é uma erva que o ser humano tem utilizado por processos 

inalatórios há mais de 300 anos. A planta ganhou o nome de nicotiana após Jean 

Nicot, um embaixador francês em Portugal, que em 1560 exaltou em público a 

virtude do tabaco como agente curativo. (4) 

Os Turcos baixaram, em 1633, a norma restritiva mais severa: pena de morte 

para quem fosse pego fumando e logo foram seguidos por Chineses em 1638. (5) 

O tabaco tornou-se lentamente ao longo do século XVIII uma planta de 

consumo profano, visando o prazer. Logo se converteu em um grande investimento 

comercial, sendo que a vocação comercial da planta ofereceu glamour à 

sensualidade e à inofensividade. No século XIX, o tabaco se tornou um hábito 

definitivo dentro da cultura ocidental. As primeiras publicações européias 

relacionando o tabaco ao câncer de lábio, boca e mucosa nasal, aparecem no 

século XIX, e a Alemanha foi o país que mais estudou o assunto. (5) 

Nos anos sessenta a relação entre o câncer de pulmão e o tabagismo foi 

definitivamente estabelecida. Os anos setenta foram o ápice da revolução sexual e 

literária. Paralelamente, a medicina continuou a demonstrar associações entre o 

tabagismo e doenças clínicas, entre elas o enfisema e diferentes tipos de câncer. O 

combate frontal ao hábito, no entanto, esperaria até meados dos anos 80, onde foi 

marcado pelo combate ao fumo e seu modo de comercialização. Nos anos 80 não 

havia mais dúvida acerca dos malefícios causados pelo tabaco. Essa década se 

consagrou pelo surgimento de políticas públicas voltadas para a prevenção e 
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combate ao fumo. O seu uso foi banido de locais fechados, transportes públicos, 

lojas e congêneres. A Organização Mundial da Saúde criou em 1987 o Dia Mundial 

sem Tabaco (31 de maio). O Brasil comemora essa data desde 1989, sob a 

organização do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Em 1983, Rose Cippolone 

ganhou as primeiras indenizações da indústria tabagista, no valor de US$ 400 mil 

dólares. O movimento “Fora pulmão contraído”, é em parte relacionado aos anos de 

tabagismo. Por mais que se soubesse dos malefícios causados pelo cigarro, através 

de relatos de casos e da propaganda antitabagista e movimentos proibicionistas 

desde o final do século XIX, a ciência pouco se interessou pelo tabagismo na 

primeira metade do século XX. Os primeiros estudos epidemiológicos acerca do 

tabaco só apareceram a partir de 1950. (9) 

O tabaco é considerado agente agressor de fundamental importância, 

contudo as razões pelas quais levam um indivíduo a fazer uso destas substâncias 

ainda são desconhecidas. (6) 

O aumento do consumo do tabaco ocorreu no séc. XX, e foi mais difundido 

nas décadas de 50 e 60. Já em alguns países como o Brasil e Espanha, houve um 

decréscimo na década de 70. (7,8) 

O barateamento do tabaco se deveu à larga escala de produção 

principalmente na Inglaterra e França (1840-1860) onde o cigarro conquistou novos 

adeptos em todas as áreas. Hollywood rendeu-se ao charme do hábito. A linha 

adotada para atingir os jovens associava o tabagismo à espontaneidade, ao amor, à 

irreverência, ao esporte, à diversão e ao amor à liberdade. Ás mulheres, o 

tabagismo era apresentado como sinal de segurança e sensualidade. Além disso, 

algumas marcas foram fortemente associadas à figura feminina. Outra forma de 

atingir os jovens foi o lançamento de apresentações mais baratas ou com menos 
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cigarros por maço. Patrocínio para eventos musicais e esportivos jovens foram 

bastante recorrentes durante os anos noventa. (5) 

A China planta cerca de 38% do total de tabaco no mundo; Brasil, Índia e os 

Estados Unidos, em conjunto, respondem por 25%, e a Turquia, Zimbabwe, 

Indonésia, Itália, Grécia, Malawi e Argentina plantam outros 15%. Assim, esses 11 

países produzem quase 80% do tabaco do mundo, e cerca de 70 outros paises em 

desenvolvimento plantam tabaco em pequenas quantidades. Mesmo nos países de 

maior produção de tabaco, como no Brasil, China, Índia, Indonésia e Turquia, 

apenas 0,25% -1,5% de toda a terra cultivada são usadas no plantio do tabaco. Já 

em Malawi e Zimbabwe, cuja economia é muito dependente do tabaco, usam 

aproximadamente 6% e 3% respectivamente, da sua terra fértil para o plantio do 

tabaco. Entretanto, em alguns países, o plantio do tabaco está concentrado em 

áreas específicas, que são muito mais dependentes da colheita do tabaco que o 

país como um todo (por exemplo, as províncias chinesas de Henan, Guizhou, 

Sichuan e Yunnan). (9) 

Dentre os países exportadores e produtores de tabaco, o Brasil destaca-se 

como primeiro exportador global de fumo, sendo responsável por 16% da 

exportação global, e 6% da produção global. (10) 

 

1.3 Consumo e Dependência do Tabaco 

A nicotina é uma droga que apresenta alto poder de modificar a biologia e 

fisiologia do cérebro, sendo fortemente indutora de dependência. Estímulos 

ambientais, hábitos pessoais, condicionamentos psicossociais, são importantes no 

desenvolvimento desta adição. 
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Esses estímulos podem ser de vários tipos, como os provenientes de 

publicidade, da facilitação da aquisição da droga pelos baixos preços dos cigarros e 

aceitação social, exemplo dos pais e de líderes fumantes, tendências pessoais a 

outras adições, à depressão, além da hereditariedade. (11) 

Além do risco para a saúde e a vida provocado pelo uso do tabaco, em 

famílias pobres ocorrem danos econômicos em curto prazo, sendo que boa parte 

dos recursos financeiros familiares são desviados para o uso do tabaco, e não para 

as primeiras necessidades como, por exemplo, alimentação. Mesmo que esses 

desvios sejam pequenos, o impacto poderá comprometer significantemente a 

qualidade de vida. (12) 

Um estudo recente, envolvendo mais de 20.000 homens e mulheres pobres 

de 23 países em desenvolvimento, verificou que as doenças ou lesões graves em 

algum membro da família relacionadas ao tabagismo eram de longe, a mais 

freqüente causa de pobreza, devido aos custos com saúde e a renda perdida por 

conta de doenças graves e mortes prematuras. (13) 

Um relatório Norte-Americano realizado em 1988 concluiu que: (1) os 

processos farmacológicos e comportamentais que determinam a dependência de 

nicotina são similares àqueles que determinam a dependência de outras drogas 

como a heroína e a cocaína; (2) o cigarro e outras formas de uso do tabaco  causam 

essa dependência; (3) a nicotina é a principal droga que causa dependência 

existente no tabaco. (14) 

Os países menos desenvolvidos são aqueles que vêm sofrendo o maior 

aumento do consumo da década de 70 até a atual (o consumo de 800 cigarros 

anuais por adulto para 1.450). 40 
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Trinta por cento dos brasileiros maiores de dezesseis anos são fumantes. Isto 

representa trinta milhões de pessoas. (15) 

Estima-se que cerca de 75% dos adolescentes experimentam o tabagismo, 

mas em torno de 60% dos experimentadores evoluem para o uso diário e dos quais 

20 a 30% tornam-se dependentes. Este último grupo mesmo que queiram 

abandonar o fumo, não conseguem. (16) 

Na população Norte-Americana a dependência à nicotina vem diminuindo 

especialmente entre os adultos: a partir de 1965, foi observada uma redução de 42% 

para 25%13.  Uma das explicações para este fato, são as campanhas antitabagismo 

realizadas pelo meios de comunicação de massa. (18,19) 

 Em um estudo recente realizado na população adulta de São Paulo notou-se 

a semelhança com os estudos norte-americanos, no qual cerca de 24% da 

população faz uso do tabagismo. (20) 

No Brasil, um terço da população adulta fuma, sendo 16,7 milhões de homens 

e 11,2 milhões de mulheres. Segundo as estatísticas do INCA, estima-se 200 mil 

óbitos anuais relacionados ao fumo no Brasil. (21) 

No ano de 2030 segundo projeções, haverá uma morte no mundo a cada três 

segundos, atingindo-se um total de 10 milhões de mortes devidas ao tabagismo. 

Afirmativa esta motivada pelo fato de que a nicotina é uma droga, portanto induz os 

graus variados de dependência. Quando o tabagismo tem início na adolescência a 

sua manutenção se deve a uma tendência genética na qual a nicotina age no 

modulador neuro-químico. (22) 

Há previsão que nos proximos vinte anos nos países em desenvolvimento, 

aumentará o percentual de fumantes. Somente na China, hoje, há 300 milhões de 

homens fumantes, o que eqüivale à população total dos EUA. (44) 
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Assim como nos EUA, no Brasil a idade média de início do consumo do 

tabaco é de 13-14 anos, e sua vulnerabilidade para a dependência não está 

relacionada com a idade. (23,24) 

Um estudo realizado por Malcon, mostrou que os principais fatores de risco 

para tabagismo na adolescência, em uma análise multivariada, foram: maior idade 

(OR de 28,7; IC 95%. 11,5-71,4), presença de irmãos mais velhos fumantes(OR de 

2,4; IC 95%. 1,5-3,8), maior número de amigos fumantes (OR de 17,5; IC 95%. 8,8-

34.8) e baixa escolaridade (OR de 3,5; IC 95%. 1,5-8,0). (25) 

Segundo o I Levantamento Domiciliar Nacional sobre o uso de drogas 

realizado pela CEBRID e UNIFESP, a população fumante de São Paulo é de 

aproximadamente 3.019.000 pessoas, e consomem diariamente 20,3% de cigarros 

da produção nacional. (26) 

Em um estudo de base populacional realizado em uma cidade ao sul do Brasil 

(2000), alguns resultados desse estudo, de acordo com a literatura, foram a idade 

precoce do início do tabagismo e a ausência de diferenças nas prevalência de fumo 

quanto aos sexos (12,2% nos adolescentes masculinos e 12,1% nas meninas); 55% 

dos adolescentes começaram a fumar entre 13 e 15 anos e 2,5% desses 

começaram a fumar na faixa etária dos sete aos 12 anos. Dos adolescentes e jovens 

que iniciaram  no tabagismo, 90% tornaram-se nicotino-dependentes ao atingir os 19 

anos. (25) 

A educação e persuasão nos últimos 20 anos, não foram suficientes para 

promover mudanças sociais, culturais e políticas relacionadas ao hábito de fumar. 

São necessários investimentos voltados à prevenção do tabagismo e ao tratamento 

desses fumantes em função das projeções sobre a mortalidade no período de 2000 

a 2049. (18,27) 
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1.4  Hábito e dependência 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é um dos principais 

problemas de saúde pública do mundo e também o maior vício da humanidade. Isso 

se deve ao rico conteúdo de nicotina alcalóide, cuja capacidade de viciar só é 

superada pela cocaína. Devido a esse fato, as pessoas que são expostas ao cigarro 

podem se manter por toda vida dependente da droga. (28) 

Segundo a Organização Panamericana de Saúde, só é considerado fumante 

o indivíduo que fumou mais de 100 cigarros, ou cinco maços de cigarro, em toda a 

sua vida, e fuma atualmente. (29). 

Estima-se que 60% daqueles indivíduos que fumaram por mais de seis 

meses, irão continuar fumando por mais 30 anos e que 30% a 50% das pessoas que 

começam a fumar criarão dependência decorrente do uso. (30). 

O uso de cigarros pode ser uma das primeiras manifestações de problemas 

comportamentais. Freqüentemente a experiência com o uso de cigarros é seguida 

pelo álcool, maconha ou outras drogas ilícitas. Isto porque, embora uma droga não 

leve necessariamente à utilização de outra é pouco provável o uso de uma droga 

sem o envolvimento prévio de outra. A utilização do tabaco é considerada por muitos 

como sendo a droga “porta de entrada” para o uso de drogas ilícitas. (32). 

Mais da metade dos fumantes apresentou sintomas de abstinência. Esta 

síndrome se instala nas primeiras horas sem cigarros, aumentam nos primeiros dias 

e regride lentamente em algumas semanas. É caracterizada por inquietação, 

irritabilidade, ansiedade, sintomas depressivos, dificuldade de manter o alerta e a 

concentração, sonolência diurna, insônia, aumento do apetite e do peso. Fumar mais 

de um maço por dia e fumar o primeiro cigarro menos de trinta minutos depois de 

acordar indicam risco de síndrome de abstinência intensa. (6) 
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A mortalidade entre fumantes, relacionada às doenças é de 50%, a 

morbidade envolvendo tabagistas é de proporções ainda maiores que a mortalidade. 

Isso se deve a quatro distintos mecanismos de ação:  

A neutralização das defesas orgânicas permite aos mais de 4.000 

componentes da fumaça do cigarro penetrar até o interior dos pulmões, passarem 

para o sangue que por eles circunda e, a partir daí, espalharem-se por todo o 

organismo, atingindo praticamente todas as células. O prejuízo da alimentação 

celular deve-se ao fato de que o fumo cria danos ao abastecimento de oxigênio, sem 

o qual, o organismo não consegue produzir a energia necessária para o 

cumprimento de suas funções. 

O aumento do trabalho celular deve-se à estimulação, através de alguns 

componentes do fumo, dos comandos nervosos que regulam a economia orgânica, 

obrigando as células a trabalharem além do que elas deveriam, motivando, portanto, 

a ocorrência de desgaste e, como conseqüência um prejuízo ainda maior das 

estruturas orgânicas, fazendo com que o fumante envelheça precocemente e com 

tendência a doenças e a alta mortalidade na velhice. 

E por fim, a desorganização da reprodução celular deve-se à fumaça do 

cigarro, que transportado possui, pelo menos, 40 tipos de substâncias indutoras de 

multiplicação anômala e desordenada das células indutoras de câncer. (28). 

 

1.5  Doenças Tabaco-relacionadas 

Segundo Corrêa (2004), 30% da população brasileira adulta é fumante, e 

ocorreu também um aumento do número de mulheres fumantes na última década, 

não havendo diferença estatística entre homens e mulheres tabagistas. (32). 
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Segundo a OMS, morrem, no mundo, cinco milhões de pessoas, por ano, em 

conseqüência das doenças provocadas pelo tabaco, o que corresponde a 

aproximadamente seis mortes a cada segundo. Do total de mortes ocorridas, quatro 

milhões são no sexo masculino e um milhão no sexo feminino. (33). 

A expectativa de vida de um indivíduo que fuma um maço/dia por 20 anos é 

25% menor do que um indivíduo não fumante. (34). 

Estima-se que o tabagismo é responsável por 1 a cada 6 óbitos. Se os 

padrões de consumo não se alterarem, as projeções são de 10-11 milhões de óbitos 

em 2020, dos quais 7 a 8 milhões nos países em desenvolvimento. (32). 

O tabagismo matará mais pessoas do que se forem somadas as mortes por 

AIDS, tuberculose, mortalidade maternal, acidentes de trânsito, suicídios e 

homicídios. Aproximadamente metade dos tabagistas morrerá entre 35 e 69 anos de 

idade, se considerar o fato de que começaram a fumar desde a adolescência. 

Atualmente, neste mesmo grupo etário, um terço da mortalidade é devido ao 

tabagismo. (35). 

Segundo Peto, 2001, a diminuição da expectativa de vida é de 8 a 10 anos, 

mas um quarto dos fumantes perde 23 anos de vida, em média. Os principais riscos 

à saúde dos fumantes são as doenças cardiovasculares, os cânceres de pulmão, 

outras doenças pulmonares, como a bronquite e o enfisema, e outros tipos de 

câncer (da boca, faringe, laringe, esôfago, pâncreas, rins, bexiga e colo de útero). 

Úlceras pépticas e osteoporose também são mais freqüentes entre tabagistas. (15). 

Em 1990, 20% das mortes nos EUA foram atribuídas ao tabagismo. (13)  

Dentre as 25 doenças relacionadas ao hábito de fumar, e que são causas de morte 

em homens e mulheres, destacam-se, em ordem de incidência: doenças 
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cardiovasculares (43%); câncer (36%); doenças respiratórias (20%); e outras (1%). 

(13,36) 

O consumo de 1-9 cigarros por dia, aumenta o risco de morte por câncer em 

quatro vezes. Para o núcleo Mário Rigotto, o indivíduo que fuma aumenta o risco de 

30% ou mais na incidência de câncer, dentre os quais se destacam: câncer na boca, 

faringe, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rim, bexiga, leucemia mielóide, e 

ainda câncer de mama e do colo do útero. (37) 

A maioria dos tabagistas começa a fumar antes dos 18 anos. Noventa por 

cento dos fumantes têm dificuldade de fumar menos do que 12 cigarros por dia. A 

droga que causa a dependência do tabaco é a nicotina. A fumaça de um cigarro, é 

absorvida através dos pulmões e atinge o cérebro em oito segundos. Seus efeitos 

estimulantes reforçam o uso do tabaco. O desenvolvimento de tolerância ocorre 

rapidamente, levando ao aumento da dose e ao estabelecimento do uso regular. (38) 

Um dado importante é que dos 40 aos 60 anos de idade, metade dos infartos 

fulminantes foi devido ao tabagismo como também foi constatado que, das 4.700 

substâncias químicas contidas no cigarro, 60 são cancerígenas. Segundo dados da 

Associação Médica Britânica, o fumante que morre devido câncer de pulmão, 

poderia viver aproximadamente 22 anos a mais. (37) 

O tabagismo é a maior causa de câncer no pulmão, aproximadamente 90% 

dos casos; além do que é responsável por aproximadamente 80% dos casos de 

bronquite crônica e enfisema pulmonar e 33% dos infartos do miocárdio. (37) 

 

1.6 Tabagismo Passivo 

Atualmente, existem cerca de 1,3 bilhões de pessoas fumantes no mundo, 

sendo um bilhão aproximadamente do sexo masculino e o restante, do sexo 
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feminino. Dos homens fumantes, 35% estão em países desenvolvidos e 50% em 

países em desenvolvimento, em relação às mulheres fumantes, 22% estão em 

países desenvolvidos e 9% em países em desenvolvimento. (40) 

Em todo mundo, cada organização médica e científica respeitável incluindo a 

Organização Mundial da Saúde, o Surgeon General dos EUA, as Agências 

Nacionais de Proteção ao Meio Ambiente, e as Sociedades Médicas concordam que 

a exposição ao tabagismo passivo causa sérias doenças e morte em indivíduos não 

fumantes. Nos EUA, aproximadamente 53.000 indivíduos não fumantes, morrem a 

cada ano de doenças cardiovasculares e 3.000 morrem de câncer do pulmão 

causados pelo fumo passivo. Em países com 10 milhões de pessoas, a estimativa é 

de 2.000 mortes por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares por ano entre 

fumantes passivos. (39) 

Existe pelo menos 2 bilhões de fumantes passivos, considerando que cada  

indivíduo fumante convive com 2 não fumantes. Os indivíduos mais atingidos pelo 

tabaco são as crianças e os idosos, por terem o sistema imunológico mais 

fragilizado, podendo desenvolver infeções respiratórias crônicas, bronquite e asma, 

e até doenças mais graves como o câncer.37 

As crianças crescem num ambiente onde o cigarro é anunciado e vendido em 

todo lugar, onde o fumar é inserido como comportamento desejável pelos meios de 

comunicação, onde pessoas respeitadas e admiradas fumam. Além disso, a criança 

vê, nesse comportamento dos adultos, uma indicação de que ela poderá também 

desenvolver outros comportamentos pouco saudáveis. (31) 

De acordo com a pneumologista Lucélia de Azevedo Henn, 10% das pessoas 

que estão expostas a fumaça sofrem de câncer de pulmão, sendo que 90% dos 

casos de câncer no pulmão ocorrem-nos próprios fumantes. Já o fumante passivo 
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tem um aumento de 30% no risco de desenvolver um câncer no pulmão, e 24% de 

IAM, se comparado ao não fumante. (35) 

Uma sociedade livre de tabaco só será possível se aliarmos o trabalho 

educativo a uma vontade política para controlar o tabagismo. Os ganhos 

econômicos têm que ser reavaliados, uma vez que o lucro obtido através da 

promoção da doença cria uma questão ética. Um ponto de apoio fundamental para 

que as ações de controle do tabagismo consolidem-se e tenham êxito é a legislação. 

É necessária uma legislação adequada, forte e respeitada, que garanta tanto o 

controle do setor de produção do tabaco como o setor de consumo de seus 

derivados. (31) 

No Brasil, a pressão econômica e o “lobby” da indústria tabagista tornam 

difícil a obtenção de legislação específica. No entanto, comparativamente à pobreza 

de normas jurídicas sobre a matéria, nas últimas legislaturas têm surgido uma 

grande riqueza de proposições legislativas que não progridem sendo, na sua 

maioria, arquivadas por não terem sido apreciadas até o final da legislatura, ou 

consideradas prejudicadas ou por serem recusadas. (41) 

Diante do exposto cabe perguntar.  Quais as conseqüências que o idoso terá 

em decorrência do uso do tabaco durante grande tempo de sua vida? Que influência 

teve a mídia no incentivo do hábito de fumar para a população idosa? Que relação 

existe entre tempo de exposição ao tabaco e o grau dependência a nicotina? É 

possível que indivíduos tabagistas sofram discriminação social devido o uso do 

cigarro? Qual o nível de conhecimento sobre os efeitos do tabaco no organismo? 
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2.  HIPÓTESES 

 

1º) Indivíduos idosos fumantes, e que tenham fumado por mais de 20 anos ou 

tenham história de tabagismo superior a 20 anos/maço e acreditam que não terão 

nenhuma doença ocasionada pelo cigarro, teriam uma melhor qualidade de vida na 

velhice se não tivessem fumado; 

2º) A discriminação social ao tabagismo ocorre principalmente em ambientes 

públicos; 

3°) A mídia foi uma influência negativa para os idosos, na prática do 

tabagismo. Os idosos tabagistas são resultados da influência da mídia nas décadas 

de 1950, 60, 70 e 80 que incentivaram o hábito de fumar; 

4°) Quanto maior for o tempo de tabagismo praticado pelo idoso, maior será o  

seu grau de dependência ao tabaco. 
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3.  JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo se propõe a analisar o hábito do tabagismo, enfocando o grau de 

dependência e os sintomas decorrentes da nicotina em idosos acima de 60 anos. 

A importância deste tema e a razão pela qual me proponho a realizar esse estudo 

vai além do conhecimento dos malefícios do tabaco; pois se acredita que os 

profissionais da saúde precisam compreender, não só a ação efetiva e decisiva do 

abandono do tabaco, em termos de uma vida mais saudável, bem como, conhecer  

as razões pela qual, o indivíduo não consegue abandonar esse hábito maléfico. 

Nos Estados Unidos da América existem mais de 50 milhões de tabagistas, 

destes, cerca de 20 milhões tentam parar de fumar a cada ano. Apenas cerca de 6% 

a 9% conseguem. No Brasil 24% da população é tabagista, e não há dados 

estatísticos para a população idosa. Alguns estudos clínicos são bem conhecidos, 

mas não encontramos em toda literatura estudos relacionando os aspectos sociais 

do tabagismo, principalmente quando relacionados à população idosa. 

Surgiu, portanto, a necessidade de realizar um estudo controlado e bem 

delineado sobre os aspectos sociais do tabagismo em indivíduos idosos. Este 

estudo propõe a correlação clínica-social do tabagismo em indivíduos idosos na 

cidade de São Paulo.  

Visto que sou asmática e com freqüentes crises de dispnéia que pioram 

quando estou em ambientes fechados e poluídos principalmente pela fumaça do 

cigarro, veio a curiosidade de entender porque os idosos fumam, se a própria idade 

já trás suas limitações.  

Hoje o meu trabalho é realizado diariamente com idosos, onde cerca de 18% 

da demanda é constituída de ex-fumantes com algumas doenças clínicas tabaco 
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relacionadas. Esta é a razão pela qual escolhi o tema sobre o idoso dependente de 

nicotina e as conseqüências clínico-sociais ocasionadas pelo cigarro.   
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4.  OBJETIVO GERAL 

 

Investigar o tabagismo entre idosos atendidos pelo programa de saúde da 

família (PSF) da Região do Capão Redondo situadas na Região Sul de São Paulo, 

avaliando a dependência à nicotina e os fatores que influenciaram  para iniciar o 

hábito de tabagismo e o significado deste hábito na vida cotidiana. 

 

4.1  Objetivos Específicos 

Avaliar o grau de dependência da nicotina nos idosos tabagistas, por meio do 

questionário de Tolerância de tolerância à nicotina; 

Investigar o conhecimento do idoso sobre os malefícios causados pelo 

consumo do tabaco; 

Averiguar se os idosos recebem discriminação social ou familiar por serem 

tabagistas; 

Investigar os fatores que contribuíram para que o idoso de hoje tivesse 

iniciado o hábito de fumar; 

Compreender os significados sociais do tabagismo para o idoso. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo é de caráter quantitativo e qualitativo e foi utilizado questionário 

de tolerância à nicotina 35 e um instrumento contendo perguntas previamente 

estruturadas, que foram respondidas de forma escrita ou através de entrevistas que 

foram transcritas pelo pesquisador. O objeto desta investigação apresenta 

dimensões clinico - sociais do idoso tabagista.  

Esta pesquisa apresenta características de um estudo transversal 

prospectivo, no qual foi estudada uma amostra de 80 indivíduos, calculada pela 

fórmula E/S � = 05 � = 20, 34 (Onde  E/S  é  a magnitude do efeito esperado dividido 

pelo desvio padrão da variável de desfecho , �= erro alfa de 5% e � erro beta de 

20% ) foram  incluídos idosos tabagistas com ou sem doenças tabaco-relacionadas 

e previamente  diagnosticadas, bem como foi necessário que estes indivíduos 

apresentassem boas condições físicas e mentais para responderem os 

questionários utilizados para esta pesquisa. 

 

5.1   Casuística 

Foram incluídos neste estudo 80 indivíduos idosos com idade igual ou 

superior a 60 anos, tabagistas, e/ou com história de tabagismo superior a 20 

anos/maço, ou seja, o equivalente a fumar um maço de cigarro por dia durante 20 

anos, e que não apresentaram demência ou condições que inabilitam o indivíduo a 

responder os instrumentos de coleta de dados adotados neste estudo. 

Todos os idosos que participaram deste estudo eram fumantes e recebiam 

atendimento do programa de Saúde da Família da Região do Capão Redondo 

localizado na cidade de são Paulo. 
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Todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 3), em 

cumprimento às exigências da Lei 190/90 que regulamenta a pesquisa envolvendo 

seres humanos.  O protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética do curso de pós-

graduação em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob o 

número 196/96. 

 

5.2   Instrumentos de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada  mediante a aplicação do questionário de 

Tolerância à nicotina (anexo 1), o qual foi aplicado aos idosos atendidos pelos 

Agentes Comunitários de Saúde da região do Capão Redondo. Todos os 

participantes responderam o questionário. 

Outro instrumento utilizado foi uma entrevista realizada através de perguntas 

previamente estruturadas (anexo 2), que foram aplicadas em 100% da amostra. O 

propósito da aplicação deste instrumento foi conhecer os componentes emocionais e 

sociais, bem como as características do idoso tabagista.  

 

5.2.1  Validação do roteiro de entrevista 

As questões elaboradas para a entrevista foram primeiramente aplicadas em 

um estudo piloto com 10 pacientes, em que se revelaram de boa aplicabilidade, 

(média de 4,8 minutos para resposta), fácil entendimento, e boa reprodutibilidade r = 

0,86 p = 0,0003.  Neste estudo também foi aplicado o questionário de tolerância á 

nicotina. Estes dados foram utilizados para calcular a amostra.    

Quanto ao preenchimento do questionário de tolerância à nicotina, por ser já 

validado no Brasil, não necessita de outra validação. 
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 Os dados coletados pelo questionário de tolerância á nicotina e a entrevista 

abordam aspectos sobre: hábitos tabágicos, grau de dependência à nicotina, 

conhecimento sobre os malefícios ocasionados pelo cigarro, causas possíveis que o 

levaram a este hábito, bem como possíveis prejuízos sociais e financeiros 

provocados pelo cigarro. 

O questionário de tolerância à nicotina tem seis questões em um único 

domínio, com pontuação pré-estabelecida para cada resposta. A pontuação máxima 

é de 11 pontos, sendo classificado o grau de dependência conforme a pontuação: 

- entre 1 a  4  dependência leve 

- entre 5  a  7  dependência moderada 

- entre 8  a  11  dependência importante 

Após a coleta, os dados serão distribuídos em dois grupos para análise. 

O grupo 1 será formado pelos dados dos indivíduos fumantes, sem doenças 

tabaco-relacionada e diagnosticadas previamente. 

O grupo 2 foi formado por indivíduos que apresentavam doenças tabaco-

relacionadas diagnosticadas previamente. 

 

5.3   Análise Estatística 

Os resultados referentes a variáveis com distribuição normal estão expressos 

em média e desvio padrão, as diferenças entre as médias foram avaliadas pelo teste 

t student para os dados pareados, e Wilcoxon para os dados não pareados. A 

hipótese nula não será considerada para valores de p inferior a 0,05,  e por fim, as 

variáveis categóricas pelo teste de Qui-quadrado e odds ratio.  Para tanto, será 

utilizado o programa estatístico SPSS. 
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6. RESULTADOS 

 

Foram inicialmente avaliados, neste estudo, 80 indivíduos idosos com idade 

superior a 60 anos e com história tabágica maior do que 20 anos/maço. Seis 

indivíduos foram excluídos, quatro em todas as analises e dois para algumas 

analises especificas. Dos quatro que foram excluídos de todas as análises um foi por 

dados inconsistentes e contraditórios, dois porque não quiseram assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido, e um porque não respondeu todas as questões 

dos questionários. Dois outros casos foram excluídos da analise específica, pois 

estes dois não sabia se tinha alguma doença diagnosticada pelo médico. Todos os 

indivíduos recebiam assistência médica domiciliar pelo Programa de Saúde da 

Família do distrito de Capão Redondo em São Paulo, moradores desta região, todos 

eram fumantes ativos. 

Os questionários foram aplicados na residência dos indivíduos pela 

pesquisadora que estava acompanhada da agente de saúde, 19 questionários foram 

lidos para o participante e a pesquisadora transcrevia as respostas para os 

questionários, e 13 indivíduos receberam mais de uma visita em sua residência: o 

motivo foi responder questões não respondidas na primeira visita. 

O questionário referente a aspectos sociais foi testado no projeto piloto no qual 

foi aplicado por duas vezes para o mesmo indivíduo, e foi obtida uma forte 

correlação r = 0,86 p = 0,0003.   

O protocolo recebeu aprovação do comitê de ética do programa de pós-

graduação em Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob o 

número 196/96. 
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6.1 Dados antropométricos relacionados à idade 

 

Foi critério de inclusão neste estudo que todos os participantes fossem idosos 

com idade igual ou superior a sessentas anos para o grupo estudado. A média da 

idade foi de 66,7+ 5,95 anos, a mediana 65,5 enquanto que a idade mínima e 

máximo 60 e 80 anos, respectivamente. (Figura 1) 

 

Figura 1 – Distribuição em volta da mediana, dados referentes a idade para a 

amostra estudada 

 

6.2 Número de indivíduos por cada família.  

 

No questionário relacionado aos aspectos sociais foi questionado aos 

participantes o número de indivíduos que faziam parte da família e moravam na 

mesma residência na qual o entrevistado morava, a média de moradores por 

residência foi de 3,45 + 1,57; com mediana 4, número mínimo e o máximo de 

moradores por residência foi  1 e 7 respectivamente. (Figura 2) 
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Figura 2 - Número de componentes familiares para cada indivíduo de nossa 

amostra, distribuição em relação à mediana.   

 

6.3- "Status" educacional 

 

Quanto ao "status" educacional, foram consideradas as seguintes opções: 

analfabeto, primário, ginásio, segundo grau e terceiro grau.  Foi considerado 

analfabeto o indivíduo que não lê, não escreve ou escreve apenas o nome; as 

demais opções foram consideradas quando cursadas por completo.  

Para os indivíduos incluídos neste estudo foi verificado que, 41 (53%) tinham 

apenas o primário completo, 19 (25%) eram analfabetos, 8 (11%) concluíram o 

ginásio, 6 (8%) o segundo grau e 2 (3%) tinham feito algum curso de ensino 

superior. (Figura 3 e 4) 
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Figura 3 -  Caracterização do "status" educacional  da amostra ( número de 

indivíduos)  
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Figura 4 - Caracterização da amostra nível educacional (percentual de indivíduos 

em cada nível)  

 

6.4 Aspectos previdenciários 

 

Foi analisado o número de indivíduos que recebem benefícios do sistema de 

previdência social do governo, e verificamos que 54 (71%) são beneficiários do 

sistema, e referem ser esta a principal renda da família. (Figura 5 e 6)   

Figura 5 - Número de indivíduos aposentados em nossa amostra 

54

22

sim nâo

Aposentado

53%
25%

11%
8% 3%

Primário

Analfabéticos

Ginasio

2º grau

3º grau



 26

 

Figura 6 - Percentual de indivíduos aposentados em nossa amostra 

 

6. 5 Distribuição de renda 

 

Para analise da renda mensal dos indivíduos participantes deste estudo, 

utilizamos o critério de percentis. O primeiro precentil corresponde a faixa de renda 

menor do que R$ 250 reais por mês, o segundo, renda entre R$ 250 e 500 reais, o 

terceiro percentil o correspondente entre R$ 500 e 750 reais, o quarto entre R$ 750 

e 1.000 reais e o quinto valores superiores a R$ 1.000 reais. Para o 1° percentil 

houve 7 (9%) indivíduos, no 2° 33 (43%), 3° 13 (17%), no 4° 8 (11%) e por fim no 5° 

15 indivíduos correspondendo a 20%. A mediana corresponde ao 2° percentil. 

(Figura 7) 
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Figura 7 - Distribuição de renda em percentis dos participantes do nosso estudo 

 

 

6.6- Tipo de cigarro consumido 

 

Os dados da figura 8 são referentes a qual tipo de cigarro atualmente o 

indivíduo está fazendo uso, e verificamos que o cigarro industrial com filtro é o mais 

consumido. Sendo estatisticamente maior em relação o cachimbo e o cigarro de 

palha p = 0,0004; mas quando perguntado se já consumiu outro tipo de cigarro foi 

observado que dos 64 indivíduos que fumam atualmente cigarro de filtro, boa parte 

já usou cigarro de palha ou cachimbo. 
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Figura 8 - Caracterização da amostra estudada quanto ao tipo de cigarro consumido 

 

6.7- Grau de dependência à nicotina 

 

Ao analisarmos a pontuação obtida por meio do questionário de dependência à 

nicotina a média encontrada foi de 4,45 + 2,3. Quanto a classificação da 

dependência à nicotina verificamos que 47% apresentavam grau leve, 37% grau 

moderado e 16% grau importante.  O número de indivíduos com grau de 

dependência leve e moderado foi estatisticamente maior do que o de indivíduo com 

grau importante p = 0,014 e 0,038, respectivamente. Entre o grau leve e moderado 

não houve diferença significante. (Figura 9 e 10)   
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Figura 9 - Valor médio do questionário de Fargerström para nossa amostra 

 

 

 

Figura 10 - Classificação da amostra quanto o grau de dependência à nicotina 
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6.8 História tabágica 

 

Os dados da figura 11 estão mostrando a história tabágica dos indivíduos 

medida em anos/maço, ou seja, a relação um maço ao dia por um ano; e a idade em 

que os indivíduos começaram a fazer uso de cigarro. O valor médio encontrado de 

anos/maço foi de 48,1+12,6 sendo que o limite inferior e superior foi de 20 e 75 

anos/maço, respectivamente. Para a idade em que se iniciou o uso do cigarro a 

média foi de 18,3+11,6 anos, a extremidade inferior foi 5 anos com três indivíduos 

começando nesta idade, e 40 anos como extremidade superior. (Figura 11)  

 

Figura 11 - História tabágica e idade em que os individuos começaram a fumar 
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6.9- Relação entre a idade que iniciou a fumar com história tabágica 

 

Foi realizada correlação entre a história tabágica e o inicio em que os 

indivíduos começaram a fumar, encontramos significante correlação r = – 0,9 p 

<0,0001. Podemos observar que os três indivíduos que começaram a fumar com 

cinco anos de idade todos apresentam uma história tabágica superior a 60 

anos/maço. Também se pode verificar que todos os indivíduos têm uma história 

igual ou superior a 20 anos/maço. (Figura 12) 

 

Figura 12 - Correlação entre a idade que se inicia fumar e história tabagica 

 

6.10- Correlação entre história tabágica e grau de dependência à nicotina 
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na correlação r = 0,10. Foram encontrados indivíduos com historia tabágica superior 

a 50 anos/maço com grau leve de dependência à nicotina, o inverso também foi 

verdadeiro, ou seja, indivíduos com historia de 20 anos/maço com grau de 

dependência à nicotina importante. (Figura 12)  

 

 

Figura 12 - Correlação entre história tabágica e grau de dependência à nicotina 

 

6.11 - Fatores que influenciaram o início do uso do tabaco 

 

Foi perguntado aos indivíduos quais foram os fatores que influenciaram 

diretamente para inicio do tabagismo. Foram encontrados os seguintes fatores: 30% 

dos entrevistados responderam que foram os amigos que fumavam, os quais 

estavam sempre em contato, 24% disseram que os pais fumantes foram fatores 
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mais o influenciou,  4% disseram que foi por curiosidade e 34% disseram que foram 

outros fatores, tais como, “desilusões”, morte de parentes, desespero, espantar 

mosquitos, falta de dinheiro, revolta e “abandono”. (Figura 13)     

                                                                                                                                                                                                                          

 

Figura 13 - Fatores que influenciaram o início do tabagismo 

                                                                                                                                                              

6.12 Risco relativo de fatores que influenciam para  indivíduos iniciarem ao 

tabagismo 

 

Após o estabelecimento do risco relativo de fatores que influenciam para o 

indivíduo se tornar fumante verificamos que, ter amigos que fumam  é um fator de 

risco 1.6 (0,22 a 2,0) maior em relação a pais que fumam; ter pais que fumam 

representam risco relativo maior 2.8 (1,28 a 6,35) em relação à curiosidade; e 6.6 

(2,06 a 21,51) em relação ao  cônjuge; amigos que fumam representam risco maior 

do que  cônjuge fumante 6.4 (3,09 a 13,3). Quando avaliado o risco para indivíduos 
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se tornarem fumantes, quando estes têm pais fumantes, em relação a outros riscos, 

como “desilusões”, morte de parentes, desespero, espantar mosquitos, falta de 

dinheiro, revolta e “abandono”, foi encontrado um risco menor 0.7 (0,44 a 1,15). 

Entretanto se analisarmos os dados conjuntamente de pais e amigos que fumam, o 

risco é maior do que quando comparado a soma de todos os outro fatores RR 1.6 

(1,11 a 2,31), para o item curiosidade o risco relativo foi de 6.4 (3,09 a 13.3).  (Figura 

14) 

 

Figura 14 - Risco relativo de fatores que influenciam indivíduos para o início do 

tabagismo. 

 

 

 

6.13 Conhecimento dos malefícios ocasionado pelo uso do cigarro 
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Amigos versus pais RR 1.25  IC (0,76 a 2,05)  p = 0,47 

Pais versus outros fatores RR 0,71 IC (0,44 a 1,15) p = 0,22 

Amigos + pais versus outros fatores RR 1.6 IC (1,11 a 2,31) p = 0,01 

Pais versus curiosidade RR 2.85 IC (1,28 a 6,35) p = 0,0009 

Amigos + pais versus curiosidade RR 6.42 IC (3,09 a 13,3) p < 0,0001 

Pais versus conjugue RR 6.66 IC (2,06 a 21,5) p = 0,0002 

Amigo versus conjugue RR 6.42 IC (3,09 a 13,3) p < 0,0001 
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Nós perguntamos aos participantes se eles sabiam e acreditavam que o cigarro 

poderia ocasionar alguma doença, 93% dos indivíduos afirmaram que sim. Figura 

15.  Também verificamos que 81,5% dos indivíduos já tentaram parar de fumar, a 

média de tentativas foi de 1,7+1,6 por indivíduo sendo o mínimo 0 e máximo 8 

tentativas, não encontramos associação entre os indivíduos que não sabem ou não 

acreditam que o cigarro pode ocasionar doenças com a não tentativa de parar de 

fumar. A resposta mais freqüente 91,2% por que não abandonou o cigarro foi “ não 

consegui”.     

 

 
 

  Figura 15 - percentual de indivíduos que sabem e acreditam versus indivíduos que 

não sabem ou não acreditam que o cigarro pode ocasionar alguma doença. 
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6.14-   Doenças tabaco relacionadas mais citadas pelos entrevistados 

 

As doenças tabaco relacionadas mais conhecidas pelos entrevistados foram: 

câncer, citada por 64,4% , seguido de doenças pulmonares com 31,5% e 10,5% das 

doenças vasculares, 18,4% disseram que não conhecem doenças ocasionadas pelo 

uso do cigarro. (Figura 16) O percentual de indivíduos que relataram mais de uma 

doença foi 24,8%. Não foi encontrada correlação entre a doença mais citada com a 

de maior prevalência em nossa amostra.  

 

 

Figura 16 - Doenças tabaco relacionadas citadas pelos entrevistados que são de 

seu conhecimento. 
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6.15-   Freqüência de doenças por indivíduos 

 

Para a análise da freqüência de doenças por indivíduos, foram considerados 

apenas indivíduos que tinham diagnósticos clínicos da doença. Foram excluídos dois 

indivíduos por não saberem se tinham alguma doença diagnosticada. 14,8% 

disseram não ter nenhuma doença diagnosticada, a maior freqüência foi para uma 

doença com 37,85% dos indivíduos, 13,5% duas, 12,1% três, 12,15% quatro, 8,1% 

cinco e 1,4% seis doenças. 50% da população estudada tem mais de uma doença 

clinicamente diagnosticada. (Figura 17)   
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Figura 17 -  Freqüência de indivíduos que apresentam ou não doenças tabaco- 

relacionadas. 
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6.16-   Especificação das doenças tabaco relacionada encontrada na 

população estuda 

 

Entre os 74 indivíduos que sabiam que tinham doença tabaco relacionadas já 

diagnosticada pelo seu médico, a maior prevalência foi para hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) 45,9%, seguindo de doenças vasculares e pulmonares, ambas com 

27,1%, doenças do coração em 25,6%, câncer em 17,5% e outras doenças 29,7% 

dos indivíduos. (Figura 18).  A concordância e discordância entre duas doenças para 

o mesmo indivíduo foram calculadas pelas fórmulas; concordância vezes 100 

dividido pela discordância; discordância vezes 100 dividido pelo n = 76 menos 

concordância.  O maior percentual de concordância em ter duas doenças 

associadas foi entre o câncer e doença pulmonar medida (dispnéia) a menor 

concordância foi para câncer e doença cardíaca associada. Os dados estão 

expressos na (tabela 1). 
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Figura 18 – Freqüência de indivíduos que tem diagnóstico clínico de doenças 

tabaco relacionadas.  



 40

Tabela 1 – Percentual de concordância e discordância entre doenças 

associadas 

 

 

 
Variável 

 
Concordância  sim 

(%) 

 
Discordância 

 (%) 

 
Concordância Não 

(%) 
 

HAS +Vascular 
 

26,4 
 

50,7 
 

22,9 

 
HAS + Cardíaca 

 
34,3 

 
49,2 

 
16,5 

 
Cardíaca + 
Vascular 

 
30,7 

 
38,2 

 
31,2 

 
Dispnéia + 
Cardíaca 

 
29,03 

 
68,8 

 
2,13 

 
Dispnéia + 
Vascular 

 
26,9 

 
37,6 

 
35,5 

 
Câncer + Cardíaco 

 
25,1 

 
34,2 

 
41,7 

 
Câncer + Vascular 

 
36,8 

 
27,5 

 
35,7 

 
Câncer + HAS 

 
25,2 

 
58,3 

 
26,5 

 
Câncer + pulmonar 

 
60,0 

 
24,5 

 
15,5 

 

 

6.17 Risco para o indivíduo  adquirir doenças tabaco relacionadas versus não 

adquirir após historia tabágica de 20 anos/maço 

 

Foi realizada análise de razão de risco para adquirir doenças tabaco 

relacionadas após história tabágica de 20 anos/maço. Para esta análise também 

foram considerados apenas dados de 74 indivíduos, dois foram excluídos pelo 

mesmo motivo citado anteriormente.  O risco foi 4.4 vezes maior para ter uma ou 
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mais doença do que não ter nenhuma doença entre estes indivíduos p < 0,0001. 

Somando-se o número de indivíduos com doenças de cunho vascular e cardíaca o 

risco foi 1.84 vezes maior (1,38 a 2,34)  p < 0,0001. Isoladamente só doença 

vascular o risco 1.16 (0,97 a 1,39) p  = 0,12 e cardíaca 1.10  (0,93 a 1,30) p = 0,31. 

Para a hipertensão arterial sistêmica 1.47.(1,17 a 1,85) p = 0,12. Doenças 

pulmonares (dispnéia) 1.14 (0,96 a 1,36) p = 0,17.  Para o câncer OR 1.0 (0,72 a 

0,90) p = 0,99 e finalmente para qualquer outra doença OR 1.16 ( 0,97 a 1,39) p = 

0,12. (Figura 19) 
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Figura 19 – Razão de risco para indivíduos fumantes terem alguma doença tabaco 

relacionada versus a não terem doenças. 
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Não doente versus doente                      4.47     (2,72 a 71)  < 0,0001 

Não doente versus Hipertensão              1.47     (1,17 a 1,85)      0,12 

Não doente versus vascular + cardíaca  1.86  (1,38 a 2,34)   <0,0001 

Não doente versus vasculares                 1.16  (0,97 a 1,39)        0,12 

Não doente versus câncer                       1.0  (0,72 a 0,90)  0,99 

Não doente versus outra                         1,16     (0,97 a 1,39)      0,12 

  Variáveis                             OR           IC           p              

Não doente versus dispnéia                    1,14  ( 0,96 a 1,36)      0,17  

Não doente versus cardíaca                    1.10     (0,93 a 1,30)     0,31 

OR = odds ratio 
IC = intervalo de confiança 95% 
p = significância estatística 
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6.18 – Associação entre idade e freqüência de doença por indivíduo    

 

Os dados da figura 20 são valores médios e desvio padrão referente a idade 

para subgrupos de indivíduos com nenhuma a seis doenças, as linhas cruzadas 

representam as respectivas medianas. Foi observado que houve um grupo de 

indivíduos com número de doenças inferior a mediana e idade superior a mediana, 

houve similaridade entre este e o subgrupo com número de doenças e idade 

superior a mediana, p = 0,23. Houve um caso onde ocorreu número de doenças 

superior a mediana e idade inferior.  (Figura 20). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Correlação entre a idade dos indivíduos e número de doenças tabaco 

relacionadas clinicamente diagnosticada – valores médio e desvio padrão. 
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6.19 – Associação entre história tabágica (anos/maço) e freqüência de doenças 

por indivíduo 

 

A representação gráfica abaixo são valores médios referentes a história 

tabágica (anos/maço) para subgrupos  de indivíduos com nenhuma a seis doenças, 

as linhas cruzadas representam as respectivas medianas. Foi observado que um 

subgrupo de indivíduo com o número de doenças inferior a mediana tinham história 

tabágica também inferior a mediana, também verificamos um subgrupo de indivíduos 

com história tabágica e número de doenças superior a mediana, este apresentou 

uma história tabágica significantemente maior do que o primeiro subgrupo, p = 

0,010. Ainda houve um terceiro subgrupo onde a historia tabagica foi inferior a 

mediana e o número de doenças superior, este grupo teve história tabagica 

semelhante ao segundo subgrupo p = 0,076 
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Figura 21 – Correlação entre história tabagica e número de doenças tabaco 

relacionadas clinicamente diagnosticadas. (Valores médios) 

 

6.20 – Historia tabágica para respectivas doenças 

  

Analisada isoladamente, a história tabágica de indivíduos com alguma doença 

e indivíduos sadios não foi encontrada diferença significante. Para o subgrupo de 

indivíduos sadios a média foi 45,6 + 13,5, para os subgrupos com doenças HAS 50,1 

+ 8,7, câncer 49,4 + 8,8, doenças cardíacas 47,05 + 12,2 e doenças vasculares 46,7 

+ 13,5. (Figura 22)   
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Figura 22 – História de tabagismo em anos/maço para indivíduos sadios com 

doença tabaco relacionada.  

 

6.21 Número de indivíduos que sofreram ou não discriminação devido ser 

fumante 

 

Entre os indivíduos participantes deste estudo 69,3% nunca foram 

discriminados por causa do uso de cigarro e 30,7% já foram discriminados de 

alguma forma, p = 0,031. Foi também verificado que entre os que receberam alguma 

discriminação de cunho social 73,9% foi por algum familiar (cônjuge, filhos, pais ou 

avós), 27,1% receberam discriminação social fora do ambiente familiar, p = 0,012. 

(Figura 22) 
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Figura 22 - Número de indivíduos que foram ou não discriminados por usarem o 

cigarro e o agente discriminador.  
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7. DISCUSSÃO 

 

Dentre os resultados deste nosso estudo com indivíduos idosos e fumantes 

ativos alguns merecem consideração especial; primeiro mais de 50% da nossa 

amostra tem renda familiar menor do que quinhentos reais por mês, e a principal 

fonte de renda  para 71% é a aposentadoria; segundo, não foi encontrada correlação 

entre o tempo de exposição ao tabaco e o grau de dependência à nicotina r = 0,10 ; 

terceiro, ter amigos e pais que fumam são os maiores fatores de risco de influência 

para início do tabagismo; quarto, as doenças de caráter cardiovascular, hipertensão  

arterial sistêmica, coronariopatias e doenças venosas  tiveram maior prevalência 

98,6%  e o maior risco foi para adquirir hipertensão arterial sistêmica OR 1.47; 

quinto, a história tabágica pode ser um marcador positivo para maior número de 

doenças; sexto, os familiares são os que mais discriminam o indivíduo fumante.  

A medida do grau de dependência à nicotina reflete a gravidade da doença 

tabagismo, é um método fácil, de custo muito baixo, não invasivo e pode ser 

avaliado por qualquer profissional da saúde. Uma desvantagem do método é que 

depende da objetividade da resposta do indivíduo, no entanto é um método confiável 

e de boa acurácia. (40) Neste estudo também foram avaliados os aspectos sociais 

relacionados ao tabagismo, e verificamos que estes idosos têm um nível sócio-

econômico relativamente baixo, com renda média de aproximadamente quinhentos 

reais por mês sendo que, em média existem 3,5 indivíduos por família, isto 

corresponde a 142 reais para cada indivíduo por mês, ou seja, 2,03 dólares ao dia, 

ou 54,9% de um salário mínimo vigente no Brasil.   

A organização Mundial da Saúde (OMS) traça como linha de absoluta miséria 

um dólar ao dia por indivíduo, já o programa de previdência social (INSS) estabelece 
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um salário mínimo por indivíduo ao mês para atender as necessidades mais básicas. 

Isto denota que esta população está sobrevivendo em condições financeiras nada 

favoráveis. 

Um estudo realizado recentemente, mostrou que entre países 

subdesenvolvidos, onde os indivíduos são mais pobres, com menos acesso à 

educação, a prevalência de tabagista é maior do que entre países desenvolvidos, e 

com projeção da incidência aumentar entre países pobres. (45) Outro estudo mostrou 

que o uso do tabaco em famílias pobres causa dano financeiro agudo, onde ocorre 

desvio de recursos que deveriam-se ater a necessidades muito básicas para a 

compra de cigarro. (48) Os resultados deste estudo não diferem dos aqui 

ancontrados, já que, alguns estrevistados, afirmaram que "para outras coisas pode 

faltar o dinheiro, mas não para o cigarro, pois é um alimento". 

Um aspecto a ser ressaltado é que cigarro industrial com filtro foi o mais 

consumido entre a população estudada. Isto se deve ao fato, deste ser um cigarro 

barato e de fácil acesso. Aqui quero fazer uso das palavras de entrevistado. 

“Existem mais botecos que vendem cigarro do que locais que vendem remédio e 

pão”. Acreditamos que em todo o país há grande facilidade de comprar cigarros, e 

nos bairros de periferia esta condição encontra-se ampliada.  Dois grandes estudos 

brasileiros sobre prevalência de tabagismo mostraram queda importante; o primeiro, 

realizado em 1989 pelo Instituto Nacional de Alimentação mostrou uma prevalência 

de 32% e foram incluídos indivíduos acima de 15 anos de idade; o segundo 

realizado pela UNIFESP em 2001 em 107 cidades com população maior do que 200 

mil habitantes  escolhida aleatoriamente, os indivíduos tinham idade entre 12 a 65 

anos, a prevalência foi reduzida para 20%, mas não há estudos que mostram que o 

acesso ao cigarro ficou mais difícil nas últimas décadas. Talvez se houvesse maior 
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controle do acesso ao cigarro, a incidência seria reduzida de modo mais 

significativo. (46, 47) 

A história tabágica média em nossa população foi de 48,1 anos/maço, se 

calculássemos o valor gasto por estes indivíduos levando em consideração o maço 

de cigarros mais barato vendido no Brasil a um real e oitenta centavos, teríamos um 

somatório de 31 mil reais. Este gasto pode ser pouco ou muito diluído, isto é 

diretamente proporcional ao número de anos que o indivíduo fumou e inversamente 

proporcional ao número de cigarros por dia, isto é, uma forte evidência que o uso 

contínuo e vicioso do cigarro é um método que está diretamente relacionado ao 

empobrecimento desta população.  

Também verificamos que há indivíduos que começaram a fumar com cinco 

anos. Estes dados são semelhantes aos encontrados por Meneses et al (48) que 

mostraram uma prevalência 8,9 a 12,1% em adolescentes brasileiros. No mesmo 

estudo não foi encontrada diferença da prevalência quanto ao sexo, 55% 

começaram a fumar com idade entre 13 e 15 anos e 2,5% com sete anos; quando 

estes adolescentes alcançaram 19 anos de idade, 90% se tornaram nicotino-

dependentes.  

A pontuação media no questionário de dependência à nicotina foi 4,48, sendo 

que 47% tinham grau leve de dependência e 53% grau médio ou intenso. Não 

encontramos correlação entre a historia tabágica e o grau de dependência à nicotina 

r = 0,10, isto denota que não há níveis seguros de consumo de cigarro. Indivíduos 

com pequena história tabágica podem ter alto grau de dependência à nicotina, 

sendo que o inverso também é verdadeiro.  

Alguns estudos já têm mostrado que existem fatores genéticos e metabólicos 

vinculados à facilidade do indivíduo tornar-se nicotínico-dependente. As principais 
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linhas de investigação estão relacionadas à produção e metabolização da dopamina 

onde indivíduos com polimorfismo DRD2 tem um elevado grau intrínseco de 

depressão e necessita de uma droga como a nicotina para manter o equilíbrio 

emocional. Algo semelhante ocorre com o polimorfismo ligado a serotonina: este 

está relacionado à capacidade do sistema CYP2A6 de metabolizar a nicotina e 

quanto mais rápido se metaboliza mais precocemente se fuma outro cigarro. (49, 50)   

Neste estudo encontramos alguns fatores que contribuíram de forma 

significante para o indivíduo se tornar fumante, os mais importantes foram: amigos 

fumantes 30%, pais que fumam 24% cônjuge 8% e curiosidade 4% e o somatório de 

outros  fatores 34%. Estes dados foram analisados em forma de risco relativo para 

verificarmos qual o fator que pode mais contribuir para a pessoa se tornar fumante. 

Amigos que fumam é 1.6 ( 0,22 a 2,0) maior em relação a pais que fumam, e 6.4 

(3,09 a 13,3) maior do que conjugue,  pais que fumam  maior 2.8 (1,28 a 6,35) em 

relação a curiosidade, e 6.6 (2,06 a 21,51) em relação ao  cônjuge, quando avaliado 

o somatório de outros fatores como “desilusões, morte de parentes, desespero, 

espantar mosquitos, falta de dinheiro, revolta e abandono”. Foi encontrado um risco 

maior 1.3 (1,23 a 2,15) em ralação a pais fumantes isoladamente, entretanto se 

analisarmos os dados conjuntamente de pais e amigos  que fumam o risco é maior 

do que estes outros fatores RR 1.6 (1,11 a 2,31),  para curiosidade o risco relativo foi 

6.4 (3,09 a 13.3). No mesmo estudo de Meneses et al (51) foi mostrado que ter 

irmãos mais velhos que fumam é um risco maior do que não ter  irmão fumante 2.4 

(1,5 a 3,8); já outro achado foi Ter maior número de amigos que fumam OR 17,5 (8,8 

a 34,8), em relação a não ter amigos fumantes. Os nosso dados foram semelhantes 

a estes, com acréscimo de outros fatores de risco como pais, cônjuge fumantes e 

curiosidade. 
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 O que tem chamado atenção é que fatores relacionados ao sofrimento 

emocional têm contribuído para indivíduos iniciarem o hábito de fumar. Não 

encontramos estudos que tenham mostrado métodos preventivos eficazes para 

reduzir o risco destes fatores. Se programas antitabagismo incluíssem em seu 

conteúdo a assistência social e psicológica do indivíduo fumante, estes fatores 

poderiam ser eliminados. Neste estudo verificou-se que a maior prevalência de 

doenças tabaco relacionadas entre nossa amostra, foi a hipertensão arterial 

sistêmica 45%, seguida de doenças vasculares e pulmonares com 27,1%, cardíacas 

25% e câncer 17,5%. Embora as doenças mais conhecidas pelos entrevistados 

foram, os canceres 64,4%, pulmonares 31,5% e vasculares 18,4%; isto sugere que o 

efeito do uso do tabaco associado ao câncer é mais divulgado do que outros 

aspectos. 

A fumaça do cigarro exerce vários efeitos nos tecidos, os mais importantes são: 

reação inflamatória e reação mutagênica ou carcinogênica. A partir destes efeitos, 

surgem aproximadamente 130 doenças tabaco relacionadas. (52) Entre os 76 

indivíduos que participaram deste estudo, 62 tinham doenças tabaco relacionadas já 

diagnosticadas, sendo que 50% dos indivíduos têm mais de uma doença. Não 

encontramos estudos que relatam incidências de doenças especificas entre 

fumantes, a grande maioria dos estudos tem limitado em avaliar a prevalência de 

determinadas doenças entre indivíduos fumantes e não fumantes. Por ser este o 

primeiro estudo que avalia o número de doenças, bem como as de maior 

prevalência entre fumantes, não foi possível compararmos dados com outros 

existentes.  

A maior associação (concordância) encontrada entre duas doenças para o 

mesmo indivíduo foi: câncer com doenças pulmonares 60%, câncer com doenças 
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vasculares 36,8%, hipertensão arterial sistêmica com doenças cardíacas 34,3% e 

doenças cardíacas com doenças vasculares 30,7%. As outras concordâncias foram 

menores do que 30%. Quando analisamos a concordância negativa, ou seja, a 

situação em que o indivíduo não apresenta nenhumas das duas doenças em 

questão, encontramos: câncer e doenças pulmonares 15,5%; câncer e doença 

vascular 35,7%; hipertensão arterial sistêmica e doença cardíaca 16,5% e doenças 

cardíacas com doenças vasculares 31,2%. Para estes mesmos dados encontram 

uma discordância de 24,5% para o mesmo indivíduo ter câncer e doenças 

pulmonares associadas; 27,5% para câncer e doenças vasculares; 49,2% para 

hipertensão arterial sistêmica e doenças cardíacas e 38,2% para doenças cardíacas 

e doenças vasculares. O maior número de doenças em um mesmo indivíduo está 

diretamente relacionado com menor sobrevida. 

Realizamos análise de risco para indivíduos terem versus não terem doenças 

tabaco relacionandos, OR 4.4 (1,38 a 2,3) p < 0,0001; doenças cardíacas mais 

doenças vasculares, versus não ter doença OR 1.8 (1,38 a 2,3) p < 0,0001; quando 

analisado isoladamente cada doença, versus não ter doença, não encontramos 

significância estatística.  Doenças vasculares OR 1,16 (0,97 a 1,39), doenças 

cardíacas OR 1.1 (093 a 1,30), hipertensão arterial OR 1,47 (1,17 a 1,85), doenças 

pulmonares OR 1.14 (0,96 a 1,36), câncer OR 1.0 (0,72 a 0,92). Os nossos 

resultados são semelhantes aos de Hackshaw et al, (53) avaliaram o risco de câncer 

de pulmão numa metanálise de 39 estudos epidemiológicos e após ajuste de fatores 

confundidores, como dieta, e outras exposições ambientais e ocupacionais, 

encontrou um risco de 26% com variação de 13% (95% Cl: 8 a 9%) em não 

tabagistas que vivem com tabagistas, havendo inclusive dose-resposta entre o 

número de anos vividos com o tabagista e a intensidade do tabagismo. 
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Hirayama et al, que (54) em seu estudo pioneiro, acompanhou 91.540 mulheres 

com mais de 40 anos por 1 ano, e observou uma taxa de risco de 1,0 para câncer de 

pulmão quando os maridos eram não tabagistas, e OR 1,61 quando os maridos 

eram ex-fumantes de até um maço por dia e OR 2,08 quando os maridos fumavam 

mais de um maço por dia. 

Law et al (55) avaliaram o risco de doença isquêmica cardíaca em não 

tabagistas expostos a tabagismo passivo, numa metanálise de 19 estudos e 

encontrou risco relativo de 1,30 (95% Cl: 1,22 a 1,38). O aumento imediato do risco 

de doença cardíaca isquêmica atribuível ao efeito sobre a agregação plaquetária (56) 

é de 43% para tabagistas e 34% para tabagistas passivos, sendo este dado 

corroborado por estudos que mostram concentrações elevadas do ácido 

araquidônico (57) (que leva a agregação plaquetária) nestes indivíduos. 

Jiang et al, (58) em 1999, publicaram metanálise de 18 estudos epidemiológicos 

em que avaliaram o risco de doenças coronarianas e o tabagismo passivo, 

encontrando um risco relativo de 1,25 (95% IC: 1,17 a 1,32), comparado com não 

tabagistas não expostos a tabagismo passivo. 

Panagiotakos et al. Realizaram trabalho intitulado CARDIO 2000: estudos de 

caso-controle, em que avaliaram associação entre tabagismo passivo e o risco de 

desenvolvimento de síndromes coronarianas agudas (infarto agudo do miocárdio e 

angina instável) em não fumantes, em ralação à presença de vários outros fatores 

de risco para doenças cardiovasculares. Os resultados mostraram que não-fumantes 

ocasionalmente expostos (< 3 vezes/semana) a fumaça do tabaco tinham risco 

aumentado de 26% de apresentar ICO (OR= 1,26, p < 0,01) comparados com não-

fumantes não expostos. Com a exposição regular (> 3 vezes/semana), o risco 

aumentou 99% (OR = 1,99, p < 0,001). Este estudo dá suporte a hipótese de que 
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mesmo o tabagismo passivo ocasional aumenta o risco de insuficiência coronariana, 

especialmente quando outros riscos estão associados. (59) Associação entre 

exposição ambiental ao fumo e risco para AVC foi demonstrada em estudo de caso-

controle realizado por Bonita et al, em 1999, na Nova Zelândia. Além da evidência 

de associação independente entre AVC e tabagismo ativo, observou-se também 

elevação do risco no fumante passivo (OR-1,74), tendo esta associação se elevado 

mais ainda na presença de outras variáveis como HAS e diabetes. (60) A média de 

doenças por indivíduos em nosso estudo foi 1,83 com mediana 1,80. As figuras 20 e 

21 mostram uma relação entre o número de doenças, idade e história tabágica, 

respectivamente. No primeiro caso encontramos três subgrupos que se 

comportaram em quadrantes diferentes das linhas da mediana. Um grupo com 

número de doenças inferior à mediana, mas a idade superior à mediana. Outro 

subgrupo com número de doenças e idade superior a mediana. A idade entre estes 

não foi diferente estatisticamente p = 0,23. Para outro “subgrupo” com idade menor e 

número de doenças inferior e superior a mediana, respectivamente,  não foi feita 

análise, devido ser apenas um indivíduo. Fica claro nestes dados que a idade não foi 

um bom marcador de número de doenças entre nossa amostra. Isto ocorreu 

provavelmente por não termos isolado fatores que no decorrer do tempo podem Ter 

influenciado no estado de saúde. JACOB et al, já demostrou que o estilo de vida 

desde a infância passando pela juventude e adulto jovem, trás repercussão 

irrefutável para a senilidade. (61) Para o segundo caso onde a relação foi feita entre 

número de doenças e história tabágica, também foram encontrados três subgrupos, 

separados pelas linhas cruzadas da mediana. O primeiro, com número de doenças 

por indivíduos e história tabágica inferior à mediana. O segundo, com número de 

doenças por indivíduos e história tabágica superior à mediana.Para este caso a 



 56

história tabágica foi maior no segundo grupo do que no primeiro significativamente  p 

= 0,010. O terceiro subgrupo tinha história tabágica inferior e número de doenças por 

indivíduos superiores a mediana; não foi encontrada diferença significante entre este 

e demais subgrupos p = 0,73. Parece-nos que história tabágica, neste estudo, é um 

bom marcador para maior número de doenças por indivíduo. O fato da história 

tabágica  ter sido um bom marcador de número de doenças do que a idade para a 

nossa amostra, é explicado devido a história tabágica ser um fator isolado que 

independe de fatores que não foram isolados. 

As limitações deste estudo se deram pelo fato de não conseguirmos isolar 

fatores confundidores como: estilo de vida, hábito alimentar, incidência de 

determinada doença na família.  

  Hackshaw et al (62) encontraram associação entre dose-resposta, anos/maço 

com gravidade e sobrevida, e ainda observaram que quanto maior fosse o numero 

de doenças apresentadas pelo mesmo indivíduo, menor era a sobrevida. 

Finalmente, 30,7% dos indivíduos entrevistados já sofreram discriminação 

social por causa do uso de cigarro, sendo que o maior discriminador são os 

familiares e amigos. Isto se justifica pelo fato do tabaco ser uma droga que traz 

incomodo apenas para indivíduos não fumantes que convivem com  indivíduos 

fumantes. Um entrevistado comentou “meus filhos, minha esposa e meus netos não 

suportam mais o cheiro de cigarro que deixo em casa”  

Este é o primeiro estudo que avalia a repercussão social em indivíduos idosos 

fumantes. Contribui, portanto, para o atual estado da ciência devido os seus 

resultados como: fatores de risco para indivíduos se tornarem fumantes, principais 

doenças encontradas entre os idosos fumantes bem como as doenças que mais se 
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associam e, principalmente, mostrou que os próprios familiares são os indivíduos 

que discriminam o usuário do cigarro. 

Este é um assunto vasto que necessita de mais estudos, para que as 

afirmações sejam solidificadas. É possível que algumas lacunas tenham ficado neste 

estudo, e esperamos que as mesmas possam despertar o interesse na pesquisa em 

outros pesquisadores que tiverem acesso a este nosso estudo. 

As limitações deste estudo se dão pelo fato de não termos conseguido isolar 

fatores confundidores como: estilo de vida, hábito alimentar, incidência de 

determinada doença na família, bem como a análise ter sido realizada feita sobre a 

subjetividade, das respostas dos questionários.  
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8. CONCLUSÃO 

 

A avaliação dos aspectos sociais relacionados ao tabagismo entre idosos 

atendidos pelo Programa de Saúde da Família de Capão Redondo nos permite 

concluir que: 

Trata-se de uma população com baixo nível de escolaridade e baixa renda 

familiar, tendo como principal fonte de renda os benefícios previdenciários; 

O cigarro de filtro é mais consumido entre os idosos e mais de 50% apresenta 

grau moderado ou importante de dependência à nicotina; 

Não há relação entre história tábagica e grau de dependência à nicotina. A 

historia tabágica encontrada de 48 anos/maço é considerada muito alta; 

Pais, amigos e cônjuges fumantes e curiosidade são fatores que influenciam 

positivamente para outros indivíduos tornarem-se fumantes; 

O câncer é a doença tabaco-relacionada mais conhecida pelos indivíduos 

entrevistados, embora a doença com maior prevalência entre eles foi a hipertensão 

arterial sistêmica; 

O risco para o indivíduo fumante ter uma doença tabaco relacionada é 4.4 

vezes maior do que a ausência de doença; 

A historia tabágica foi o marcador mais eficaz do que a idade para maior 

número de doenças entre esta população; 

A maior discriminação social recebida pelo tabagista é realizada pela própria 

família.   
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ANEXO I 

 

Questionário de Tolerância de Fagerström 
 

Tabagista: (     ) Sim (     ) Não 

 

1- Quanto tempo depois de acordar, você fuma o seu primeiro cigarro?                       

0 (     ) Após 60 minutos 

1 (     ) 31-60 minutos   

2 (     ) 6-30 minutos  

3 (     ) Nos primeiros 5 minutos 

 

2- Você encontra dificuldade para evitar fumar em lugares onde é proibido, como por 

exemplo: igrejas, local de trabalho, cinemas, shoppings etc.?  

0 (    )  Não                                      

1 (    ) Sim 

 

3- Qual é o cigarro mais difícil de largar ou de não fumar?  

0  (   ) Qualquer um 

1  (   ) O primeiro da manhã 

 

4- Quantos cigarros você fuma por dia?  

0 (     ) 10 ou menos 

1 (     ) 11 a 20 

2 (     ) 21 a 30 

3 (     ) 31 ou mais 

 

5- Você fuma mais freqüentemente nas primeiras horas do dia do que durante o 

resto do dia?                                                                 

0 (     )Não 

1 (     )Sim 

6- Você fuma mesmo estando doente a ponto de ficar acamado a maior parte do dia?  
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0 (     )Não  

1 (     )Sim 

 

Pontuação: 

Dependência Leve             (     )  0 a 4 

Dependência Moderada     (     )  5 a 7 

Dependência Grave            (     )  8 a 10 
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ANEXO II 

 

Roteiro de entrevista semi-estruturada 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

________________________ Bairro: _____________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________ 

Idade: ______________________ Data de Nasc.:____________________________ 

Escolaridade: (    ) Primário (Fundamental) 

 (     ) Ginásio 

 (     ) 2 grau (ensino médio) 

 (     ) 3 grau 

 

Aposentado:   (     ) Sim          (     ) Não 

Número de componentes da família: _______________________________ 

Renda mensal da família: (     ) menos de 200 

 (     ) de 200 à 500 

 (     ) de 500 à 750 

 (     ) de 750 à 1.000 

 (     ) mais de 1.000 _______________________ 

 

Quantos colaboram com o orçamento mensal da família?______________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 Você fuma?    (     ) cigarro de palha     (     ) cigarro com filtro     (     ) cachimbo 
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1. Qual idade que você começou a fumar? 

___________________________________________________________________ 

 

2. O que incentivou você a fumar? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Você já tentou parar de fumar alguma vez?  

___________________________________________________________________ 

 

4. Você acha que pode(ria) ter uma velhice melhor se você não tivesse fumado? 

___________________________________________________________________ 

 

5. Você já sofreu discriminação social por causa do cigarro? (Social: amigos, 

deixou de sair para: igreja, restaurantes ou trabalho, deixou de ser contratado por 

alguma empresa ou pessoa., etc...). (Familiar: esposa, filhos, netos, parentes). 

___________________________________________________________________ 

 

6. Quando fuma o que você sente? 

___________________________________________________________________ 

 

7. O que é fumar para você? 

___________________________________________________________________ 

 

8. Você sabe que o cigarro causa doenças graves? 

___________________________________________________________________ 

 

9. Quais doenças você conhece, ocasionadas pelo uso do cigarro? 

___________________________________________________________________ 

 

10. Você tem alguma doença causada pelo cigarro? 

___________________________________________________________________ 

 

Hipertenso (     ) 

Diabete (     ) 
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Colesterol Alto (     ) 

Problemas Vasculares (     ) 

Falta de Ar (     ) 

Trombose (     ) 

Gastrite (     ) 

Dor de Cabeça (     ) 

Dor na Garganta (     ) 
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ANEXO III 

 

                              Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

 

 Eu ______________________________________RG: _________________ 

Estou de acordo em participar deste estudo, consciente que responderei 2 (dois) 

questionários contendo informações de minha vida particular e social. Estou certo 

que responderei de forma clara e verdadeira, contribuindo para a ciência. Ainda 

estou esclarecido que não receberei benefícios financeiros por participar desta 

pesquisa. 

 Foi também esclarecido que estes dados são sigilosos e serão utilizados 

apenas como pesquisa científica. 

 O primeiro questionário contém 10 (dez) perguntas abertas, que serão auto 

aplicada, ou seja, o informante lê as questões e responde conforme seu 

entendimento. 

 O segundo questionário contém 6 (seis) questões também auto-aplicável. 

 Não tendo nenhuma dúvida estou plenamente de acordo a participar desta 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                                        ____________________________________ 

                                                                       Assinatura do entrevistado 

 

 

 

 

 

                                              São Paulo ______ , _________________ de 200__ . 
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Tabela 1 - Aspectos demográfico e social da população 
 
 

 
Pacientes 

 

 
Idade 
(anos) 

 
Escolaridade 

(nível) 

 
Aposentado 

 
Nº de 

componentes 
da família 

 
Renda 
mensal 

Nº de 
pessoas 

que 
colaboram 

no 
orçamento 

1 74 Primário Sim 7 >200<500 1 

2 67 Analfabeto Sim 2 > 500<750 2 

3 60 Ens. Médio Não 7 >1.000 1 

4 62 Primário Sim 7 >200<500 1 

5 64 Analfabeto Sim 2 >200<500 1 

6 60 Primário Sim 1 >200<500 1 

7 63 Primário Sim 3 > 500<750 1 

8 60 Analfabeto Não 4 > 1.000 1 

9 68 Analfabeto Sim 4 > 500<750 3 

10 67 Primário Sim 2 > 1.000 1 

11 69 Primário Sim 4 > 1.000 2 

12 67 Analfabeto Sim 2 >750<1.000 2 

13 66 Primário Sim 3 > 1.000 2 

14 72 Primário Sim 2 >200<500 1 

15 60 Primário Não 1 >200<500 1 

16 60 Analfabeto Sim 4 >750<1.000 2 

17 71 Ginásio Sim 6 > 500<750 3 

18 68 Ens.  Médio Sim 2 >200<500 1 

19 65 Primário Não 5 > 1.000 3 

20 67 Primário Não 6 >200<500 1 

21 73 Ens.  Médio Sim 2 > 1.000 1 

22 67 3º grau Sim 1 > 1.000 1 

23 69 Ginásio Sim 6 > 500<750 1 

24 61 Primário Sim 7 > 500<750 3 

25 70 Primário Sim 3 > 500<750 2 

26 64 Ens.  Médio Não 1 >200<500 1 

27 67 Analfabeto Sim 2 >200<500 2 

28 63 Ginásio Sim 4 >200<500 1 

29 72 Primário Sim 4 >200<500 1 



 76

30  Primário Sim 1 >200<500 1 

31 61 Primário Sim 4 >200<500 4 

32  Analfabeto Sim 1 >200<500 1 

33 80 Primário Sim 3 >200<500 1 

34 63 Primário Não 5 > 500<750 1 

35 67 Ensino médio Não 5 >750<1.000 2 

36 70 Analfabeto Sim 2 >200<500 1 

37 61 Primário Sim 5 >750<1.000 2 

38 64 Analfabeto Não 4 > 1.000 3 

39 64 Primário Não 6 > 500<750 2 

40 67 Primário Sim 2 <200 2 

41 80 Primário Não 4 <200 2 

42 71 Primário Sim 3 >200<500 2 

43 66 Primário Sim 3 >200<500 2 

44 80 Analfabeto Sim 2 >200<500 2 

45 60 Primário Sim 6 >200<500 1 

46 60 Ensino médio Não 2 >200<500 1 

47 63 Analfabeto Sim 1 >200<500 1 

48 67 Ginásio Sim 4 >200<500 1 

49 72 Primário Sim 5 > 500<750 1 

50 67 Primário Não 4 >750<1.000 2 

51 67 Primário Não 4 >750<1.000 3 

52 60 Primário Não 2 <200 1 

53 70 Analfabeto Não 4 >200<500 1 

54 74 Analfabeto Sim 4 >750<1.000 1 

55 64 Ginásio Sim 6 >1000 2 

56 69 Primário Sim 4 >750<1.000 4 

57 60 Terc. Grau Sim 4 > 500<750 1 

58 73 Ginásio Sim 2 > 500<750 2 

59 78 Analfabeto Sim 1 >200<500 1 

60 63 Ginásio Sim 5 >1000 2 

61 60 Primário Sim 5 >1000 2 

62 60 Primário Não 5 <220 1 

63 61 Primário Não 4 > 500<750 2 

64 65 Analfabeto Sim 2 >200<500 1 
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65 63 Analfabeto Sim 2 >200<500 1 

66 66 Analfabeto Sim 1 >200<500 1 

67 65 Primário Sim 2 >200<500 1 

68 73 Analfabeto Não 2 <220 1 

69 63 Primário Não 1 <220 1 

70 72 Primário Sim 6 >200<500 1 

71 61 Primário Não 3 > 500<750 2 

72 60 Primário Sim 1 >200<500 1 

73 60 Ginásio Não 3 <220 1 

74 68 Primário Sim 4 >1000 3 

75 65 Primário Sim 6 >1000 2 

76 75 Primário Sim 4 >1000 3 

Média 66,75   3,45   

DP 5,95   1,57   
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Tabela 2 - Aspectos relacionados ao tabagismo 
 
 

Pacien-
tes 

Tipo de 
cigarro Farguerstron 

Idade que 
começou 

fumar 

Fator de 
influência 

Tentou 
parar de 

fumar 

História 
Taba-
gica 

Grau 
de 

depen
dên-
cia 

1 Filtro 2 20 esposa 0 54 leve 

2 Filtro 6 14 pai 0 53 Médio 

3 Filtro 3 18 mídia 2 42 leve 

4 Filtro 8 40 Raiva da 
vida 1 22 Import

ante 
5 Filtro 4 12 irmão 3 52 leve 

6 Filtro 8 13 Abandono 1 47 Import
ante 

7 Filtro 6 14 Pai 2 49 Médio 

8 Filtro 5 14 Não 
lembra 1 46 Médio 

9 Filtro 1 05 Parentes e 
amigos 3 63 leve 

10 Filtro 8 10 Amigos 0 57 Import
ante 

11 Filtro 5 08 Conta 
própria 4 61 Médio 

12 Filtro 5 13 Pai e 
amigos 1 54 Médio 

13 Filtro 1 17 Mãe 1 49 Leve 

14 Filtro 1 27 Gravidez 1 50 Leve 

15 Filtro 5 13 Pai 1 47 Médio 

16 Filtro 2 10 Amigos 2 50 Leve 

17 Filtro 6 14 Amigos 8 57 Médio 

18 Filtro 5 15 Amigos 5 53 Médio 

19 Filtro 8 07 Amigos 1 58 Import
ante 

20 Filtro 6 17 Marido 1 50 Médio 

21 Filtro 8 14 Amigos 2 59 Import
ante 

22 cachimb
o 2 65 Obesidade 0 02 Leve 

23 Filtro 2 15 Não 
lembra 3 54 Leve 

24 Filtro 6 13 Amigos 2 48 Médio 

25 Filtro 5 28 Amigos 1 42 Médio 

26 Filtro 9 15 Amigos 3 49 Import
ante 
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27 Filtro 4 13 Amigos 0 54 Leve 

28 Filtro 5 36 A morte do 
filho 2 27 Médio 

29 Filtro 1 40 Família 1 32 Leve 

30 Filtro 5  Achava 
bonito 3 42 Médio 

31 Filtro 7 15 Achava 
bonito 2 46 Médio 

32 Filtro 1 14 Vontade 
própria 5  Leve 

33 Filtro 3 18 Amigos 1 62 Leve 

34 Filtro / 
Palha 7 12 Amigos 1 51 Médio 

35 Filtro 4 18 Amigos 1 49 Leve 

36 Filtro 3 7 Vontade 
própria 5 63 Leve 

37 Filtro 8 15 Achava 
bonito 3 46 Import

ante 

38 Filtro 8 14 Família 2 50 Import
ante 

39 Filtro 5 12 Pai 2 52 Médio 

40 Filtro 5 14 Trabalho 2 53 Médio 

41 Filtro 2 5 Neta 
fumava 5 75 Leve 

42 Filtro 2 12 Espantar 
Mosquitos 1 59 Leve 

43 Filtro 3 24 Trabalho 5 37 Leve 

44 Filtro 6 15 Marido 5 65 Médio 

45 Filtro 3 14 Fabricava 
cigarro 2 46 Leve 

46 Filtro 7 13 Achava 
bonito 3 47 Médio 

47 Filtro/ 
palha 4 10 Família 1 53 Leve 

48 Filtro 4 17 Amigos 0 50 Leve 

49 Palha 2 17 Espantar 
Mosquitos 1 55 Leve 

50 Filtro 1 25 Mãe 2 42 Leve 

51 Cachim
bo 3 40 Vontade 

própria 2 27 Leve 

52 Filtro 3 34 Para não 
engordar 2 26 Leve 

53 Filtro 2 12 Mãe 3 58 Leve 

54 Palha 0 15 Espantar 
Mosquitos 1 59 Leve 

55 Filtro 1 12 Família 2 52 Leve 

56 Filtro 1 29 Gravidez 2 40 Leve 
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57 Filtro 8 12 Mãe 2 48 Import
ante 

58 Filtro 6 30 Não 
lembra 1 43 Médio 

59 Filtro 4 12 Pai/Mãe 3 66 Leve 

60 Filtro 5 16 Amigos 1 47 Médio 

61 
Cachim
bo/Palh

a 
8 40 Pai 2 20 Import

ante 

62 
Cachim
bo/Palh

a 
5  Família 2  Médio 

63 Palha 2 17 Amigos 2 43 Leve 

64 Filtro 2 32 Amigos 1 33 Leve 

65 Filtro 3 05 Amigos 0 63 Leve 

66 Filtro 1 21 Amigos 1 53 Leve 

67 Filtro 6 10 Não 
lembra 1 55 Médio 

68 Palha 6 67 Pai 0 06 Médio 

69 Filtro 5 14 Colegas 1 49 Médio 

70 Filtro 5 10 Mãe 0 62 Médio 

71 Filtro 2 10 Pai 0 51 Leve 

72 Filtro 8 25 Colegas 0 35 Import
ante 

73 Filtro 5 13 Pai 1 50 Médio 

74 Filtro 5 20 Amigos 0 48 Médio 

75 Filtro 7 15 Amigos 0 50 Leve 

76 Filtro 4 15 Mãe 0 60 Import
ante 
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Tabela 3 - Sentimento do fumante em relação ao cigarro 
 

Pacientes O cigarro é 
prejudicial 

Discriminação 
social 

Sentimento ao 
fumar Por que você fuma 

1 não não nada distração 

2 sim não alívio prazer, distração 

3 sim não relaxa Prejuízo p/ saúde 

4 sim amigos cansaço prazer 

5 sim não nada Distração, alívio 

6 sim cliente alívio é tudo na vida 

7 sim não Alívio, distração diversão 

8 sim familiares calmante Prazer, alívio 

9 sim esposa distração vício 

10 sim não Distração vício 

11 sim esposa alívio Distração, 
divertimento 

12 sim não prazer Distração, alívio 

13 sim Não Nada Nada 

14 sim Não Nada Nervoso 

15 sim Não Calmante Prazer 

16 sim Não Alívio Prazer 

17 não Familiares Distração Nada 

18 Sim Não Prazer Distração, felicidade 

19 Não Marido Prazer, diversão Fuga e distração 

20 Não Parentes Prazer Perda de tempo 

21 Não Não Prazer Perda de tempo 

22 Sim Não Mau estar Passatempo 

23 Não Não Nada Prazer 

24 Sim Parentes Prazer Relaxante 

25 Não Amigos Prazer Prazer 

26 Não Não Tranqüilidade Calmante 

27 Não Não Prazer Vicio 

28 Sim Não Calmante Vício 

29 Sim Não Nada Prazer 

30 Sim Não Calmante Passa tempo 

31 Sim Não Prazer Distração 
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32 Sim Não Alívio Nada 

33 Sim Não Nada Vício 

34 Sim Não Cansaço Vício/diversão 

35 Sim Não Calmante Vício 

36 Sim Trabalho/pessoas Nada Distração 

37 Sim Familiares Nada Vício 

38 Sim Familiares Dor de cabeça Vício 

39 Sim Não Falta de ar Vício 

40 Sim Não Distração/Calmante Distração 

41 Sim Não Distração Droga 

42 Sim Não Relaxa Mal a saúde 

43 Sim Não Dor na garganta Me sinto excluída 

44 Sim Filhos Nada Gostoso 

45 Sim Não Alívio Vício 

46 Não Não Nervoso Alívio 

47 Sim Não Tosse Distração 

48 Sim Não Nada Distração 

49 Não Não Nada Distração/Vício 

50 Sim Não Nada Distração 

51 Sim Não Droga Diversão 

52 Sim Não Prazer Droga 

53 Sim Não Prazer Vício 

54 Sim Filhos Droga Calmante 

55 Sim Não Prazer Vício 

56 Não Não Prazer Prazer 

57 Sim Não Alívio Vício 

58 Sim Não Nada Nada 

59 Sim Não Nada Vício 

60 Sim Filhos Alívio Vício 

61 Sim Não Prazer Vício 

62 Sim Não Relaxa Prazer 

63 Sim Não Prazer/distração Alimento 

64 Sim Não Calmante Vício 

65 Não Não Passa cegueira Distração 

66 Sim Não Distrai Calmante 
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67 Sim Família Calmante Calmante 

68 Sim Família Calmante Nada 

69 Não Família Prazer Passa tempo 

70 Não Não Nada Vício/costume 

71 Sim Família Calmante Prazer 

72 Sim Não Alívio Calmante 

73 Sim Família Falta de ar Uma praga 

74 Sim Não Alívio Distração 

75 Sim Não Nada Prazer 

76 Sim Amigos Tranqüilidade Vício 
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Tabela 4 - Conhecimento do fumante sobre o cigarro 
 
 

Indivíduo 

Causa 
doença 
(Sim ou 

não) 

Quais doenças você 
conhece 

Nº de 
acerto 

Doenças 
tabaco 

relacionadas 
que você tem 

(Nº) 

Nº de 
acertos 

Nº de 
erros 

1 sim Câncer, bronquite 2 0 - - 

2 sim Tuberculose, enfisema 
câncer garganta 3 0 -  

3 sim Câncer, Doenç.vascular 2 Gastrite 1  

4 sim Enfisema, câncer 2 0   

5 sim Câncer, enfisema 2 0   

6 sim Câncer, infarto 2 0   

7 sim Nenhuma 0 0   

8 sim Câncer,tumor,depressão 2 0   

9 sim Nenhuma 0 0   

10 sim Enfisema 1 0   

11 sim Trombose, câncer, falta de 
ar 3 0   

12 sim Nenhuma 0 0   

13 Sim Câncer de garganta 1 Hipertensão   

14 Sim Nenhuma 0 0   

15 Sim Câncer de garganta 1 0   

16 Sim Câncer 1 0   

17 Sim Câncer 1 0   

18 Sim Câncer no pulmão, 
boca,enfizema pulmonar 3 0   

19 Sim Câncer 1 0   

20 Sim Nenhuma 0 0   

21 Sim enfizema pulmonar 1 0   

22 Sim Câncer 1 0   

23 Sim Câncer, ulcera de 
estômago 2 0   

24 Sim Câncer, enfizema 2 0   

25 Sim Câncer de garganta 1 0   

26 Não Nenhuma 0 0   

27 Sim Câncer 1 0   

28 Sim Enfizema 1 0   
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29 Sim Câncer 1 0   

30 Sim 
Tosse,roquidão, 

bronquite,asma,doença no 
fígado e pulmão 

4 0   

31 Sim Câncer 1 0   

32 Sim Não sabe 0 0   

33 Sim Tuberculose 1 0   

34 Sim Câncer,falta de ar 2 0   

35 Sim Enfizema 1 0   

36 Sim Não sabe 0 0   

37 Sim Má circulação 1 0   

38 Sim Má circulação 1 0   

39 Sim Câncer 1 0   

40 Sim Câncer 1 0   

41 Sim Câncer/dependência 2 0   

42 Sim Câncer 1 0   

43 Sim Infarto,câncer de 
garganta e pulmão 3 0   

44 Sim Câncer de pulmão 1 0   

45 Sim Câncer de garganta e 
pulmão 1 0   

46 Não 
acredito 

Enfizema 
pulmonar,câncer, doença 

vascular 
3 0   

47 Sim Câncer de garganta 1 0   

48 Sim Câncer 1 0   

49 Não 
acredito Câncer 1 0   

50 Sim Infarto 1 0   

51 Sim Não sabe 0 0   

52 Sim Hipertensão 1 0   

53 Sim Câncer 1 0   

54 Sim Câncer 1 0   

55 Sim Câncer de garganta 1 0   

56 Não Não sabe 0 0   

57 Sim Câncer,cançaso 2 0   

58 Sim Câncer de pulmão 1 0   

59 Sim Câncer de pulmão 1 0   

60 Sim Câncer/hipertensão 2 0   
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61 Sim Não sabe 0 0   

62 Sim   0   

63 Sim Não sabe 0 0   

64 Não 
acredito Não sabe 0 0   

65 Sim Não sabe 0 0   

66 Sim Câncer 1 0   

67 Sim Enfisema Pulmonar 1 0   

68 Sim Tuberculose/Câncer/ 
Bronquite 3 0   

69 Sim Câncer de garganta 1 0   

70 Sim Câncer 1 0   

71 Sim Câncer 1 0   

72 Sim Perda das cordas vocais 1 0   

73 Sim Câncer 1 0   

74 Sim Enfisema Pulmonar/IAM 2 0   

75 Sim Câncer/Impotência sexual 2 Hipertensão   

76 Sim Câncer/Enfisema 
Pulmonar/IAM/Gastrite 4 Enfisema 

Pulmonar   
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Tabela 5 - Doença já existentes 
 

Pct HP DB CA VAS AR TRO GAS DPOC DC DG 

1 Sim Sim Sim  Sim Sim     

2       Sim    

3           

4     Sim     Sim 

5       Sim   Sim 

6 Sim  Sim      Sim  

7  Sim     Sim  Sim  

8           

9   Sim        

10           

11         Sim  

12 Sim      Sim    

13 Sim          

14     Sim    Sim  

15 Sim          

16 Sim    Sim    Sim Sim 

17 Sim   Sim   Sim  Sim  

18     Sim      

19 Sim    Sim      

20 Sim Sim         

21     Sim      

22 Sim Sim         

23 Sim Sim         

24   Sim Sim Sim  Sim  Sim Sim 

25       Sim    

26           

27 Sim Sim Sim Sim Sim Sim     

28 Sim          

29   Sim Sim     Sim  

30    Sim       

31         Sim  



 88

32 Sim    Sim    Sim  

33 Sim        Sim  

34    Sim Sim    Sim Sim 

35 Sim          

36    Sim Sim      

37 Sim  Sim Sim   Sim    

38 Sim Sim   Sim    Sim Sim 

39 Sim  Sim  Sim    Sim  

40 Sim          

41           

42 Sim          

43 Sim   Sim     Sim Sim 

44 Sim  Sim Sim Sim Sim     

45    Sim       

46 Sim  Sim Sim       

47    Sim   Sim  Sim  

48           

49           

50           

51           

52           

53           

54 Sim  Sim  Sim      

55         Sim  

56 Sim          

57 Sim      Sim  Sim  

58         Sim  

59 Sim Sim   Sim      

60  Sim         

61    Sim       

62           

63 Sim          

64 Sim          

65           

66    Sim       
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67       Sim    

68 Sim  Sim Sim Sim    Sim  

69 Sim         Sim 

70           

71    Sim       

72 Sim  Sim Sim  Sim   Sim  

73     Sim      

74    Sim       

75 Sim          

76     Sim   Sim Sim Sim 

 
 

 

 
 
 


