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RESUMO 

O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável e o maior fator 
de risco para desenvolvimento de doenças pulmonares e cardiovasculares. A 
leptina inibe a liberação de cortisol podendo aumentar a fissura pelo cigarro, 
dificultando o processo de cessação tabágica. Atualmente, são escassas na 
literatura, informações sobre a influência da leptina e do cortisol no processo 
inicial de cessação tabágica e sua relação com a fissura, tornando-se clara a 
necessidade de mais informações para elucidar tais conhecimentos. A presente 
dissertação está apresentada na forma de um artigo original que contempla o 
seguinte objetivo: avaliar a influência da concentração sérica de leptina e 
cortisol de fumantes no início do tratamento sobre a fissura e status tabágico 
após um mês de intervenção para a cessação. Trata-se de um estudo de 
intervenção, realizado com tabagistas em tratamento para a cessação 
tabágica. Antes de iniciar a intervenção, os tabagistas realizaram coleta de 
sangue em jejum, para análise das concentrações séricas de leptina e cortisol. 
A avaliação antropométrica foi realizada no início e após um mês de 
tratamento. A concentração de leptina foi ajustada, por meio da técnica de 
regressão linear, pelo Índice de Massa Corporal Inicial (IMC) (leptina/IMC), e 
pelo Percentual de Gordura Corporal Inicial (%GC) (leptina/%GC). O grau de 
fissura foi avaliado através do Questionnaire of Smoking Urges-Brief (QSU-
Brief). O QSU-Brief foi avaliado quanto ao seu somatório e pontuações do fator 
1 e fator 2. As análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico 
PASW 17.0. Dos 67 voluntários avaliados, 46 completaram o acompanhamento 
de 1 mês.  Daqueles que concluíram o tratamento, 24 permaneceram fumantes 
e 22 atingiram a abstinência. Entre os fumantes, a média e desvio padrão de 
leptina/IMC e leptina/%GC foi respectivamente de 11,91±5,82 e 12,12±6,89 
ng/mL. Entre os que conseguiram se abster, a média foi 11,32±5,47 e 
11,36±6,54 ng/mL. Já o cortisol apresentou entre os fumantes, mediana e 
intervalo interquartil de 8,95 (8,20-19,37) e entre os abstinentes 11,00 (7,40-
14,40). Não houve diferença nas concentrações iniciais de leptina e cortisol 
entre os grupos (p> 0,05). Houve correlação entre o QSU-Brief (Fator 1 e 2) 
inicial com a concentração de leptina/%GC entre os que continuaram fumando 
(QSU-Brief: r=0,497; p=0,014; Fator 1: r=0,434; p=0,034; Fator 2: r=0,442; 
p=0,030). Após 1 mês, houve correlação entre leptina/%GC e o QSU-Brief 
(Fator 2), nos fumantes (QSU-Brief: r=0,464; p=0,026; Fator 2: (r=0,595; 
p=0,003). Já entre os abstinentes, houve correlação apenas entre leptina/IMC e 
o QSU-Brief (Fator 2) inicial (r=0,489; p=0,021). Os indivíduos que 
apresentaram maiores concentrações de leptina/%GC (> 12ng/mL) 
apresentaram maior pontuação do Fator 2 do QSU-Brief após 1 mês de 
tratamento (n=15; p=0,030). Foi observada correlação entre leptina/IMC e 
leptina/%GC com o QSU-Brief (Fator 2) de 1 mês entre as mulheres que 
permaneceram fumantes (r=0,565; p=0,023) e com o QSU-Brief (Fator 2) inicial 
entre as mulheres abstinentes (r=0,551; p=0,033). Já entre os homens, houve 



correlação apenas entre os níveis de cortisol com o número de cigarros/dia 
após 1 mês entre aqueles que continuaram fumando (r=-0,587; p= 0,035). 
Conclusão: As maiores concentrações de leptina foram associadas com maior 
fissura e dificuldade em conseguir a abstinência. Houve correlação positiva da 
leptina/IMC e leptina/%GC com o reforço negativo QSU-Brief (Fator 2), após 1 
mês nas mulheres que não conseguiram parar de fumar.  

 

Palavras-chave: síndrome de retirada da substância, leptina, cortisol, 
tabagismo, dependência química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Smoking is considered the leading cause of preventable death and the largest 
risk factor for developing lung and cardiovascular diseases. Leptin inhibits the 
release of cortisol and can increase the cigarette craving, hindering the smoking 
cessation process. Currently are scarce in the literature, information about the 
influence of leptin and cortisol in the initial process of smoking cessation and its 
relationship with the craving becoming clear the need for more information to 
elucidate this knowledge. This work is presented as an original article that 
includes the following objective: evaluate the influence of serum leptin and 
cortisol of smokers early in treatment on craving and smoking status after a 
month of intervention for the cessation. This is an intervention study, conducted 
with smokers in treatment for smoking cessation. Before beginning the 
intervention, smokers performed blood collection in the fasting for analysis of 
serum leptin and cortisol. The anthropometric measurements at baseline and 
after one month of treatment was performed. The leptin concentration was 
adjusted by linear regression technique, by initial Body Mass Index (BMI) 
(leptin/BMI), and the initial Body Fat Percentage (%BF) (leptin/%GC). The 
degree of craving was evaluated using the Questionnaire of Smoking Urges-
Brief (QSU-Brief). The QSU-Brief was evaluated for sum scores and Factors 1 
and 2. The statistical analyzes were performed using the statistical program 
SPSS 17.0. Of the 67 individuals evaluated, 46 completed the follow-up of 1 
month. Of those who completed the treatment, 24 remained smokers and 22 
achieve abstinence. Among smokers, the mean and standard deviation of 
leptin/BMI and leptin/BF% was respectively 11.91±5.82 and 12.12±6.89 ng/mL. 
Among those who were able to abstain, the average was 11.32±5.47 and 
11.36±6.54 ng/mL. The cortisol presented among smokers, median and 
interquartile range of 8.95 (8.20-19.37) and among abstinent 11.00 (7.40-
14.40). No differences in the initial concentrations of cortisol and leptin between 
the groups (p> 0.05). There was a correlation between the QSU-Brief initial 
(Factor 1 and 2) with concentration of leptin/BF% among those who continued 
smoking (QSU-Brief: r=0.497; p=0.014; Factor 1: r=0.434; p=0.034; Factor 2: 
r=0.442; p=0.030). After 1 month, there was correlation between leptin/BF% 
and the QSU-Brief (Factor 2), in smokers (QSU-Brief: r=0.464; p=0.026; Factor 
2: (r=0.595; p=0.003). Among abstinent, there was correlation only between 
leptin/BMI and the QSU-Brief (Factor 2) initial (r=0.489; p=0.021). The 
individuals who presented higher leptin/%BF concentrations (> 12ng/mL), 
showed higher scores of QSU-Brief (Factor 2), after 1 month of treatment 
(n=15; p=0.030). There was a correlation between leptin/BMI and leptin/%BF 
with QSU-Brief (Factor 2) of 1 month among women who remained smokers 
(r=0.565; p=0.023) and the QSU-Brief (Factor 2) initial among the abstinent 
women (r=0.551; p=0.033). Among men, there was correlation only between 
cortisol levels with the number of cigarettes/day after 1 month among those who 
continued smoking (r=-0.587; p=0.035). Conclusion: The higher leptin 



concentrations were associated with greater craving and difficulty in achieving 
abstinence. There was a positive correlation between leptin/BMI and leptin/%BF 
with negative reinforcement QSU-Brief (Factor 2), after 1 month in women who 
have failed to quit smoking. 

 

Keywords: substance withdrawal syndrome, leptin, cortisol, smoking, behavior 
addictive 
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1. INTRODUÇÃO 

O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável no 

mundo e o maior fator de risco para desenvolvimento de doenças pulmonares e 

cardiovasculares (von der GOLTZ et al; 2010). É responsável por cinco milhões 

de morte por ano em todo mundo, correspondendo a mais de 10 mil mortes por 

dia. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) estimam que 

aproximadamente, 5,4 milhões de óbitos sejam atribuídos ao tabagismo 

(MALTA et al; 2010). Estimativas revelam que em 2030, mais de oito milhões 

dos óbitos anuais no mundo serão em decorrência do tabagismo, sendo 80% 

nos países em desenvolvimento (PINTO & UGÁ, 2010). 

No Brasil, o tabagismo é responsável por mais de 200 mil mortes, por 

ano, embora sua prevalência entre adultos tenha diminuído de 34,8% em 1989 

para 22,4% em 2003, chegando a 18,5% em 2008 (OTERO et al; 2006; LEVY 

et al; 2012). Essa importante redução, observada na prevalência de fumantes 

no Brasil, foi resultado das ações de prevenção e controle ao tabagismo, nas 

quais incluíram medidas educativas, preventivas e regulatórias, dentre elas a 

aprovação da lei 9294/96 no Congresso, que proíbe o uso de cigarros em 

recinto de uso coletivo e que a partir do ano 2000, proibiu a publicidade, a 

promoção e o patrocínio de produtos do tabaco, restringindo-os aos pontos de 

venda (MALTA et al; 2010).  

Estudos indicam que aproximadamente 80% dos fumantes desejam 

cessar o tabagismo, porém um pequeno percentual de aproximadamente 3% 

da população de fumantes consegue obter sucesso no processo de abstinência 

sem alguma forma de apoio formal. Estima-se ainda que o acesso dos 

fumantes aos tratamentos existentes para dependência poderia contribuir para 

o aumento das taxas de abstinência em até 30% (CINCIRIPINI et al; 1997). 

Dentre as formas de abordagem ao indivíduo tabagista existe a 

abordagem breve e intensiva. A abordagem breve pode ser realizada por 

qualquer profissional da área de saúde, devendo ser prioritária nos serviços e 

locais de saúde onde o índice de tabagistas é mais prevalente. Nessa forma de 

abordagem, o profissional deve primeiramente arguir os indivíduos, 

identificando aqueles que fumam. O profissional deve aconselhar firmemente 

todos os fumantes a abandonarem o vício, avaliando a disposição do indivíduo 
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para o abandono, auxiliando o mesmo na sua tentativa em cessar o tabagismo. 

Vale salientar que embora não seja a forma ideal de atendimento, esta pode 

propiciar resultados positivos como instrumento de cessação, pois permite que 

grande número de fumantes sejam beneficiados e com baixo custo (INCA, 

2001). 

A abordagem intensiva consiste em incluir o tabagista em um programa 

estruturado para cessação da dependência tabágica, juntamente com uma 

equipe multiprofissional para avaliação da dependência à nicotina. Pode ser 

realizada individualmente ou em grupo, sendo indicada para fumantes que 

foram identificados com motivação para a cessação durante abordagens 

anteriores e não obtiveram êxito na tentativa e aqueles que procuraram 

diretamente os profissionais para obter tal apoio. Essa abordagem diferencia-

se da breve no que se refere à duração do contato a cada consulta. 

Recomenda-se que essa abordagem seja distribuída em quatro sessões 

estruturadas com periodicidade semanal (INCA, 2001). 

No processo de abstinência, dentre as principais barreiras encontradas, 

podemos destacar a síndrome da abstinência, depressão e o ganho de peso, 

sendo a primeira, um dos maiores fatores para recaída. A síndrome da 

abstinência consiste no conjunto de modificações orgânicas que ocorre em 

razão da suspensão brusca do consumo de alguma droga, geradora de 

dependência física ou psíquica como o álcool e o tabaco (OTERO et al; 2006).  

 No tabagismo, o estado de abstinência pode ser considerado a 

adaptação do organismo à retirada da nicotina, apresentando duração limitada, 

estando associado com os seguintes sintomas: inquietação, irritabilidade, 

dificuldade de concentração, aumento do apetite, insônia, frequência cardíaca 

diminuída, baixo humor, além de distúrbios cognitivos e comportamentais. 

Algumas pesquisas mostram que tais sintomas podem reaparecer dentro de 

poucas semanas variando entre duas semanas a mais que um mês (DAWKINS 

et al; 2009; DIEHL, 2011). 

A nicotina, primeiro componente psicoativo do cigarro, age estimulando 

a liberação de neurotransmissores como a serotonina e dopamina, que são 

importantes na regulação da ingestão alimentar. O decréscimo nos seus níveis 

ou mudanças na sinalização dos receptores de serotonina está associado com 

aumento pelo desejo por alimentos doces. Esses alimentos contribuem para o 
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aumento dos níveis de triptofano no cérebro, assim como a síntese e liberação 

do neurotransmissor serotonina, melhorando o humor e reduzindo a 

irritabilidade. Os mesmos neurotransmissores, neuromoduladores, 

neuropeptídios e hormônios que regulam a sensibilidade à recompensa da 

droga no cérebro, também controlam a ingestão alimentar e o peso corporal 

(WURTMAN e WURTMAN; 1995; JO et al; 2002; VOLKOW & WISE; 2005; 

FEIJÓ & BERTOLUCI; 2011). 

Dentre os efeitos da nicotina sobre o estado nutricional que podem levar 

a perda de peso, encontram-se um aumento da taxa de metabolismo basal e a 

diminuição da eficiência metabólica ou decréscimo da absorção energética 

(redução do apetite), estando esses efeitos associados ao uso do tabaco. Tais 

efeitos podem explicar o baixo peso corporal encontrado geralmente em 

fumantes. Alguns estudos transversais indicam que a média do Índice de 

Massa Corporal (IMC) tende a ser menor entre fumantes do que entre não 

fumantes em muitas populações (CHIOLERO et al; 2008).  

Por outro lado, a abstinência tabágica promove aumento no peso 

corporal de forma gradativa. O mecanismo de ganho de peso, devido a 

abstinência tabágica, inclui um decréscimo na taxa de metabolismo basal, 

diminuição na atividade da enzima lipoproteína lipase, além de melhora do 

sabor, cheiro e aumento do apetite, contribuindo para mudanças nos hábitos 

alimentares (SAULES et al; 2004; CHATKIN et al; 2007). Em contrapartida, a 

exposição da saliva à fumaça do cigarro, induz à redução da atividade da 

enzima amilase salivar, influenciando dessa forma na diminuição da absorção e 

digestão, principalmente de carboidratos, reduzindo assim o aporte energético 

ingerido (MORIEL et al; 2010). 

A presença de um intenso desejo e urgência para o consumo de uma 

droga, conhecido como fissura ou craving por uma substância, é um importante 

fator para diagnóstico de dependência química e por isso, influencia a 

manutenção do tabagismo em fumantes, podendo interferir nos lapsos de 

recaída durante o tratamento (BECK et al; 1993; MARQUES et al; 2001). 

Atualmente existe uma discussão na literatura científica sobre a 

interação existente entre os hormônios que controlam o consumo alimentar 

como determinantes para o uso e manutenção da dependência à nicotina e que 

podem dificultar a manutenção da abstinência.  
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A leptina é uma molécula sinalizadora derivada do adipócito, 

responsável por limitar a ingestão alimentar e promover o aumento do gasto 

energético, através da interação com receptores específicos, localizados no 

Sistema Nervoso Central (SNC) e tecidos periféricos (RESELAND et al; 2005). 

É responsável ainda, pela modulação do eixo hipotalâmico-pituitário-

adrenocortical (HPA), por inibir a resposta do cortisol ao estresse, atuando 

presumivelmente ao nível do hipotálamo. Através de sua ligação a receptores 

específicos localizados nos neurônios dopaminérgicos da Área Tegmentar 

Ventral (ATV), a leptina também inibe a sinalização de dopamina no nucleus 

accumbens. A concomitante ocorrência da modulação do eixo HPA e da 

inibição da transmissão dopaminérgica pela leptina contribuem 

simultaneamente para o aumento do craving (FRIEDMAN & HALLAS, 1998; 

INUI, 1999; PALMITER, 2007). 

A desregulação do sistema de estresse neuroendócrino, em particular no 

eixo HPA, tem sido relacionado com uma variedade de distúrbios psiquiátricos. 

Dados de estudos clínicos e pré-clínicos sugerem que o comprometimento da 

função do eixo HPA e a inibição da resposta do cortisol ao estresse associam-

se diretamente com o aumento da ingestão de álcool e recaída pelo tabaco (al’ 

ABSI et al; 2011; ROUBOS et al; 2012). No trabalho realizado por al’ Absi et al. 

(2004), que avaliou as mudanças nas concentrações de cortisol nas primeiras 

24 horas de abstinência em tabagistas, foi encontrada uma diminuição 

significativa na concentração de cortisol no período da manhã, e um aumento 

do craving e do risco de recaída durante a primeira semana de abstinência.  

Entre tabagistas, existem apenas três estudos que avaliaram um 

possível efeito da concentração sérica de leptina na sensação do craving pelo 

tabaco (von der GOLTZ et al; 2009; al’ ABSI et al; 2011; POTRETZKE et al; 

2014). Nesses trabalhos, foi encontrada associação positiva entre a 

intensidade do craving pela nicotina e as concentrações plasmáticas de leptina. 

Esse fato sugere que a regulação da transmissão dopaminérgica pela leptina 

durante a retirada da droga altera a intensidade da fissura podendo 

comprometer a manutenção da abstinência.  

Os dados das pesquisas atuais sugerem que alterações nas 

concentrações séricas de leptina predizem a fissura e a recaída entre 

indivíduos alcoolistas e tabagistas em tratamento. Portanto é possível que a 
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leptina exerça efeitos diretos ou indiretos na motivação, nas estruturas 

mesolímbicas e nos sistemas de estresse neuroendócrino no cérebro, 

apresentando associação com a fissura e mudanças de humor durante a 

cessação tabágica (al’ ABSI et al; 2011). Além disso, não há na literatura 

informações suficientes sobre a influência da leptina no processo inicial do 

tratamento para a cessação tabágica. 

Portanto, devido aos poucos e inconsistentes estudos disponíveis que 

avaliem essa associação, torna-se clara a necessidade de mais informações 

referentes à influência da leptina e cortisol séricos no processo de fissura e 

abstinência tabágica, bem como sobre o perfil nutricional dos tabagistas em 

tratamento por um mês para abstinência. O presente estudo foi conduzido no 

Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção em Tabagismo (CIPIT) do 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Tabagismo 
 

 

O tabagismo é resultante da dependência de nicotina e classificado pela 

OMS no grupo dos transtornos mentais e de comportamento decorrentes do 

uso de substancias psicoativas pela Décima Revisão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10), (OMS, 1997).  

A exposição contínua a aproximadamente 4.720 substancias toxicas, faz 

do tabagismo um importante fator causal de doenças cardiovasculares, câncer 

e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (ROSEMBERG, 2002). Existem 

fortes evidências de que o tabagismo é um importante fator de risco para quase 

50 doenças diferentes. Estima-se que 45% das mortes por doença coronariana, 

85% por DPOC, 25% por doença cerebrovascular e 30% por câncer estejam 

atribuídas ao tabagismo (BRATS, 2010). 

 No estudo de coorte da Sociedade Americana de Câncer, Cancer Pre-

vention Study II (CPS-II), observou-se um risco de morte prematura por 

qualquer causa entre os fumantes 2,3 vezes mais do que entre os não 

fumantes. Neste mesmo estudo, demonstrou-se um risco relativo de morte 

entre fumantes em comparação a não fumantes de 1,9 para doença isquêmica 

do coração, 1,9 para doença cerebrovascular, 23,2 para câncer de pulmão e 

11,7 para DPOC (BRATS, 2010). 

A população de tabagistas atinge no mundo, cerca 1,1 bilhão de 

pessoas, sendo que destas, 800 milhões concentram-se em países em 

desenvolvimento. Aproximadamente um terço da população mundial adulta é 

fumante. Esses dados resultam em aproximadamente 5 milhões de mortes por 

doenças relacionadas ao tabaco, das quais 50% já ocorrem em países em 

desenvolvimento (FRANKEN et al; 2001; CAVALCANTE, 2005). 

As doenças tabaco-relacionadas representam atualmente um grande 

custo para o Sistema Único de Saúde (SUS). No estudo realizado por Pinto e 

Ugá (2010), com objetivo de investigar o custo direto com as internações 

hospitalares devido a três grupos de doenças relacionadas ao uso de cigarro, o 

custo total das internações e procedimentos de quimioterapia, para os três 

grupos de enfermidades, alcançaram um montante de US$ 109.609.228 
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dólares, representando 27,6% dos gastos totais do SUS. Ao se comparar os 

custos totais com os custos das doenças tabaco-relacionados, as enfermidades 

do aparelho respiratório foram responsáveis por 41,2%, enquanto que as 

neoplasias e as doenças do aparelho circulatório representaram 36,3% e 

20,2%, respectivamente. 

O tabagismo passivo representa a 3ª maior causa de morte evitável no 

mundo de acordo com a OMS. A Poluição Tabagística Ambiental (PTA) ou a 

exposição involuntária ao fumo consiste na inalação por não fumantes da 

fumaça da queima de derivados do tabaco (cigarro, cigarro de palha, cigarro de 

cravo, charuto, cachimbo, narguilé, dentre outros), sendo a principal poluente 

de ambientes fechados. A PTA contém cerca de 250 substâncias 

reconhecidamente tóxicas, algumas delas, como o benzopireno e hidro-

carbonetos aromáticos policíclicos, que são reconhecidos pela Agência 

Internacional de Pesquisa do Câncer como agentes indutores de mutação e 

câncer (REICHERT et al; 2008). 

Em adultos, o tabagismo passivo está relacionado a diversas doenças 

respiratórias provocando os seguintes efeitos: exacerbação da asma com 

aumento da gravidade das crises, gerando uma maior procura por serviços de 

urgência/internações, além da piora da qualidade de vida relacionada à 

doença, contribuindo para o desenvolvimento e agravamento de DPOC, câncer 

de pulmão e, recentemente, ao risco de desenvolver tuberculose (REICHERT 

et al; 2008). 

Desde os primórdios da civilização, a folha do tabaco já era utilizada no 

país antes mesmo do descobrimento. Os povos indígenas que aqui habitavam 

utilizavam a folha do tabaco para rituais místicos e religiosos. Já em 1890, 

havia no país, produção de cigarro em grande escala, suficiente para 

exportação para Europa, sendo que em 1903 teve início no Rio de Janeiro, a 

primeira produção industrial brasileira de cigarro e em 1918, organizou-se o 

sistema produtivo brasileiro do tabaco (FRANKEN et al; 2001).  

No final do século XIX e, sobretudo, na 1ª metade do século XX, a 

explosão do consumo de tabaco definiu a consolidação da potência econômica 

das indústrias fumageiras. De acordo com a Associação Pan Americana de 

Saúde (PAHO), esse fato está atribuído a duas causas principais: ao aumento 
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da produção de cigarros em escala industrial e ao ascendente processo de 

propaganda e marketing que persiste até os dias atuais (INCA, 2001). 

Este último processo foi historicamente decisivo para dar ao 

comportamento de fumar uma representação social positiva, através de um 

processo de associação entre o consumo de derivados do tabaco e o ideal de 

autoimagem como beleza, sucesso e liberdade. Assim, ao longo de décadas, o 

comportamento de fumar foi tornando-se familiar e o cigarro objeto de desejo 

de milhões de pessoas, especialmente a partir da década de 50, quando as 

técnicas de publicidade se desenvolveram (INCA, 2001). 

Em números mundiais, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, o 

6º maior consumidor de cigarro, o quarto maior produtor de fumo e o maior 

exportador da folha de tabaco do mundo. A produção nos estados da região 

Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina) é usada para a produção de 

cigarros enquanto a produção no Nordeste (Alagoas, Bahia) é utilizada para 

produção de charutos e fumo para cachimbo (FRANKEN et al; 2001). A Tabela 

1 mostra os maiores produtores mundiais de cigarro. 

 

Tabela 1. Países com maior produção de cigarro. 

Posição País Toneladas % 

1 China 2.380.000 37,5 

2 Índia 648.600 10,2 

3 Estados Unidos 635.030 10,0 

4 Brasil 590.100 9,3 

5 Turquia 238.600 3,8 

6 Indonésia 210.000 3,3 

7 Zimbabwe 192.020 3,0 

8 Itália 132.500 2,1 

9 Grécia 130.500 2,1 

10 Malavi 127.150 2,0 

93 Outros 1.056.930 16,7 

Total  6.341,430 100,0 

Fonte: Adaptado de Franken et al. 2001. 
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2.2. Programa Nacional de Controle do Tabagismo 
 

Ao analisarmos o contexto histórico da progressão do tabagismo, 

podemos perceber que nas últimas décadas tornaram-se mais evidentes as 

manifestações organizadas para controle do tabagismo no Brasil. Inicialmente, 

tais manifestações ocorreram por iniciativa de profissionais isolados, 

associações médicas, religiosas e outras organizações não governamentais. 

Na esfera das publicações científicas e de divulgação na mídia, foram 

surgindo os primeiros projetos de lei, as manifestações públicas, declarações 

de entidades e algumas leis municipais e estaduais restritivas, além de 

campanhas e programas de educação em saúde. 

Porém apenas no final da década de 80, o Ministério da Saúde passou a 

assumir o papel que lhe cabia na organização de ações sistemáticas, 

continuadas e abrangentes, através do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 

2001). 

Tendo em vista a estratégia da promoção da saúde para o controle do 

tabagismo, o INCA, órgão do Ministério da Saúde tornou-se desde 1989, 

responsável pela Política Nacional de Controle do Câncer, coordenando as 

ações nacionais do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), 

desenvolvidas em parceria com diversos setores da sociedade, incluindo a 

sociedade científica e os conselhos de profissionais da área da saúde. 

O PNCT tem como objetivo geral reduzir a prevalência de fumantes e a 

consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do 

tabaco no Brasil, e envolve três grandes objetivos específicos: reduzir a 

iniciação do tabagismo, principalmente, entre jovens; aumentar a cessação de 

fumar entre os que se tornaram dependentes, e proteger a população contra 

todos os riscos provocados pelo tabagismo passivo (INCA, 2004; 

CAVALCANTE, 2005). 

Os princípios norteadores do PNCT envolvem a construção de um 

contexto social e político que reduza a aceitação social do tabagismo, elimine 

os estímulos para a iniciação (propaganda e promoção do consumo, facilidade 

de acesso aos produtos de tabaco), e aumente os estímulos para a cessação 

de fumar e o acesso ao tratamento da dependência do tabaco. O programa 

conta com a parceria das secretarias estaduais e municipais de saúde e com o 
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apoio de, aproximadamente, 600 ativistas representantes da sociedade civil 

organizada (INCA, 2004).  

O desenvolvimento de estratégias que visam o monitoramento e 

vigilância do tabagismo é de fundamental importância para a continuidade e o 

aprimoramento de todas as ações propostas pelo PNCT. Diante desse cenário 

o governo brasileiro vem investindo em estratégias para banir a propaganda do 

cigarro. A atual legislação brasileira é considerada uma das mais fortes do 

mundo, representando um indicador positivo do processo evolutivo do 

programa (INCA, 2004). 

Esse processo teve início em 1995, por meio da restrição do horário de 

transmissão de propagandas de produtos de tabaco. O INCA desempenhou 

desde então, um importante papel nesse processo e em especial na 

mobilização da sociedade civil para a conversão do Projeto de Lei que deu 

origem à Lei Federal 10.167, aprovada em dezembro de 2000, que propunha o 

banimento de propaganda e do patrocínio de eventos culturais e esportivos por 

produtos de tabaco. Apesar de toda a pressão contrária que houve naquela 

ocasião, hoje a legislação brasileira proíbe a propaganda na TV, rádio, revistas, 

jornais e outdoors, além de proibir a distribuição de amostras grátis e proíbe 

ainda a propaganda de cigarros relacionando-os aos esportes (CAVALCANTE, 

2005).  

O uso do tabaco também é regulamentado pela Lei 9.294/96 que dispõe 

sobre as restrições ao seu uso e à propaganda de produtos derivados do 

tabaco, e sobre as advertências nas embalagens destes produtos, que foi 

alterada pela Medida Provisória 2.190/2001, e pelas leis 10.167/2000 e 

12.546/2011, estando em vigor desde 15 de dezembro de 2011.  

Com as alterações introduzidas pela lei 12.546/2011 à Lei 9.294/96, 

ficou proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer 

outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo 

fechado, privado ou público. Desde então, ficou proibida a utilização dos 

chamados fumódromos em locais fechados. O país adquire, portanto, uma lei 

antifumo de âmbito federal, representando um avanço significativo e 

complementar às campanhas de cessação do tabagismo. 
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2.3. Dependência à nicotina 
 

A dependência às substâncias psicoativas é uma condição física e 

psicológica causada pela constante necessidade de consumo de certas drogas 

que são capazes de promover dependência. Em função da frequente utilização 

desses diferentes tipos de substâncias, ocorre ativação de estruturas 

mesolímbicas no SNC, gerando um constante estado de motivação orientado 

para o consumo repetido da droga. O quadro de dependência é instalado 

quando o indivíduo apresenta necessidade psicológica para uso de 

determinada substância e desejo de repetir a experiência do efeito 

proporcionado pela mesma (ARAÚJO et al; 2008; DIEHL, 2011).  

Para o diagnóstico da dependência à nicotina podem ser utilizados os 

critérios da CID-10 e do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM-V), 5ª edição. No momento ainda não existem medidas de dependência 

à nicotina que incorporem os parâmetros dos processos neuropatológicos 

subjacentes e que determinem a sua severidade (REICHERT et al; 2008). Os 

Quadros 1 e 2 mostram, respectivamente, os critérios diagnósticos da CID-10 e 

DSM-V para a dependência à nicotina. 
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Quadro 1. Critérios da CID-10 para dependência de substâncias 

Configuram a dependência a presença de três ou mais dos seguintes requisitos no último 

ano:  

1. Forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância (fissura ou craving); 

2. Dificuldade em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de seu 

início, término e níveis de consumo (padrão de uso compulsivo); 

3. Estado de abstinência fisiológica quando o uso da substância cessou ou foi reduzido, 

como evidenciado por: síndrome de abstinência para a substância ou o uso da mesma 

substância (ou de uma intimamente relacionada) com a intenção de aliviar ou evitar 

sintomas da abstinência; 

4. Evidência de tolerância de tal forma que doses crescentes da substância psicoativa são 

requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas; 

5.  Abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos em favor do uso da 

substância psicoativa, aumento da quantidade de tempo necessária para se recuperar de 

seus efeitos; 

6. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências 

manifestamente nocivas. Deve-se fazer esforços claros para determinar se o usuário estava 

realmente consciente da natureza e extensão do dano (síndrome de dependência). 

Fonte: Adaptado da Associação Médica Brasileira, 2013. 
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Quadro 2. Critérios diagnósticos do DSM-V para a dependência à nicotina. 

Um padrão problemático de uso de tabaco, levando a comprometimento ou sofrimento 
clinicamente significativo, é manifestado por pelo menos dois dos seguintes critérios, 
ocorrendo em um período de 12 meses: 

1. O tabaco é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período 
mais longo do que o pretendido. 

2. Existe um desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou 
controlar o uso do tabaco. 

3. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção ou uso do tabaco. 

4. Fissura ou um forte desejo ou necessidade de usar o tabaco. 

5. Uso recorrente de tabaco resultando em fracasso em cumprir obrigações importantes 
no trabalho, na escola ou em casa (p. ex; interferência no trabalho). 

6. Uso continuado de tabaco apesar de problemas sociais ou interpessoais persistentes 
ou recorrentes causados ou exacerbados pelos seus efeitos (p. ex; discussões com 
outras pessoas sobre o uso do tabaco). 

7. Importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou 
reduzidas em virtude do uso do tabaco. 

8. Uso recorrente do tabaco em situações nas quais isso representa perigo para a 
integridade física (p. ex; fumar na cama). 

9. O uso de tabaco é mantido apesar da consciência de ter um problema físico ou 
psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou exacerbado por 
ele. 

10.  Tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos: 

a) Necessidade de quantidades progressivamente maiores de tabaco para atingir o 
efeito desejado. 

b) Efeito acentuadamente menor com o uso continuado da mesma quantidade de 
tabaco. 

11. Abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos: 

a) Síndrome de abstinência característica do tabaco. 

b) Tabaco (ou uma substância estreitamente relacionada, como nicotina) é consumida 
para aliviar ou evitar os sintomas da abstinência. 

 Fonte: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 2014. 
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Na prática clínica também se utiliza o Fagerstrom Test for Nicotine 

Dependence (FTND), desenvolvido para avaliar o grau de dependência à 

nicotina. Este questionário é um instrumento prático constituído de apenas seis 

questões. A soma acima de seis pontos indica que, provavelmente, o paciente 

terá desconforto significativo (síndrome de abstinência) ao deixar de fumar 

(HALTY et al; 2002).  

De acordo com as Diretrizes para a Cessação do Tabagismo 

(REICHERT et al; 2008), dentre os demais métodos existentes que permitem 

avaliar o grau de dependência à nicotina, encontram-se os testes utilizados 

para medir o seu principal metabólito, a cotinina, além da avaliação do 

monóxido de carbono no ar exalado (COex). Esses testes são muito úteis 

quando disponíveis, para monitorar os progressos alcançados pelo fumante em 

avaliações seriadas.  

Na determinação da cotinina salivar, sérica e urinária, o ponto de corte 

para fumantes ativos é considerado a partir de valores acima de 10, 15 e 100 

ng/mL, respectivamente. Em geral, os níveis de cotinina se correlacionam bem 

com a intensidade de dependência medida pelo FTND. A mensuração do COex 

é um indicador de fácil emprego, baixo custo, não invasivo e que permite a 

obtenção de resultado imediato, com o valor de corte do COex acima de 6 ppm 

apresentando boa especificidade para aferir o hábito tabágico (REICHERT et 

al; 2008). 

 

2.4. Tratamento do tabagismo 
 

 Os profissionais da área de saúde devem estar preparados para abordar 

questões referentes ao tabagismo. É de fundamental importância que haja uma 

conscientização por esses profissionais que o tabagismo é uma doença crônica 

e que necessita de tratamento. Esse desconhecimento acerca da importância 

de abandonar o cigarro para a saúde do indivíduo ainda é comum, além dos 

aspectos relacionados à dependência. Nesse contexto existem profissionais 

que aconselham o paciente a deixar de fumar, porém não orientam como fazê-
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lo, ou mesmo aqueles que fazem um julgamento relacionado à manutenção do 

hábito de fumar à falta de motivação.  

 Evidências revelam que o aconselhamento por um profissional de saúde 

pode aumentar as taxas de cessação do tabagismo. Uma metanálise que 

avaliou o tempo de contato e aconselhamento em 35 estudos mostrou uma 

taxa de abstinência estimada de 11% caso o fumante tentasse parar de fumar 

sozinho versus 14,4% quando submetido a um aconselhamento mínimo (< 3 

minutos); 18,8% a um aconselhamento entre 4 a 30 minutos; e 26,5%, se o 

aconselhamento for intensivo (31 a 90 minutos) (DIEHL, 2011).  

Esses resultados mostram que mesmo alguns poucos minutos da 

consulta podem ajudar o paciente alcançar a cessação tabágica. Porém, vale 

ressaltar que quanto mais tempo investido no aconselhamento, melhores serão 

os resultados. Dessa forma, durante o processo de abstinência, as formas de 

abordagem breve e principalmente intensiva constituem de importantes 

ferramentas para aumento do êxito do tabagista na cessação. 

 

2.4.1. Abordagem não farmacológica do tabagismo 
 

Ao iniciar o tratamento da dependência à nicotina, o fumante deve ser 

inicialmente submetido a um processo de avaliação clínica no momento da 

admissão no programa de cessação do tabagismo. O objetivo dessa avaliação 

inicial é identificar alterações funcionais pulmonares, existência de doenças 

relacionadas ao tabagismo (DRT), possíveis contraindicações e interações 

medicamentosas durante o tratamento farmacológico da dependência. Neste 

momento é avaliado também o perfil do fumante, seu grau de dependência à 

nicotina e sua motivação para deixar de fumar (REICHERT et al; 2008).  

De maneira geral, a demanda de tabagistas que procuram programa de 

cessação ao tabagismo, inclui desde pessoas saudáveis, que procuram apoio 

apenas para deixar de fumar, até pessoas que já apresentam sinais e sintomas 

de DRT ou de outras morbidades, incluindo algumas gravemente enfermas, 

que buscam reconquistar a saúde e/ou qualidade de vida. Dentro desse 
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contexto a motivação do dependente químico é essencial para a tomada de 

decisão sobe a cessação tabágica.  

A motivação é uma condição imprescindível para iniciar o tratamento e 

sua ausência praticamente elimina as expectativas de abstinência. O estilo do 

profissional também pode influenciar o fumante a se motivar, sendo valorizados 

a afetuosidade, a autenticidade, o respeito e a empatia. A entrevista 

motivacional (EM) é uma técnica de abordagem focada no fumante que se 

propõe a ajudar a resolver as ambivalências relativas ao tabagismo e a mudar 

o estado comportamental. Um conjunto de ações dentre elas, acolhimento, 

escuta, respeito, compreensão, demonstração de tranquilidade, redução da 

angústia, dentre outros são fundamentais para compreender o universo 

ambivalente vivenciado pelo fumante. A prática desses fundamentos contribui 

para a redução da ansiedade de ambos – paciente e profissional de saúde 

(INCA, 2001; PRESMAN et al; 2005; REICHERT et al; 2008). 

 De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

(SBPT), os estágios de mudança quando os pacientes iniciam um tratamento 

para deixar de fumar são (REICHERT et al; 2008):  

 
� Pré-contemplação: momento em que não há intenção do fumante em 

cessar, nem mesmo uma crítica a respeito do conflito envolvendo o 

comportamento de fumar. 

� Contemplação: início da conscientização sobre o problema de fumar, no 

entanto, há uma ambivalência quanto à perspectiva de mudança.  

� Preparação: período em que o tabagista escolhe parar de fumar e aceita 

escolher uma estratégia para realizar a mudança de comportamento. 

� Ação: cessação do tabagismo, ou seja, o paciente toma a atitude que o 

leva a concretizar a mudança de comportamento. 

� Manutenção: momento final em que o dependente aprende estratégias 

para prevenir a recaída e consolidar os ganhos obtidos durante a fase 

de ação. Neste estágio pode ocorrer a finalização do processo de 

mudança (concretização da abstinência ou a recaída). 

 

Além da importância da construção desse cenário para início do 

tratamento tabagista, os métodos baseados na Terapia Cognitiva 
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Comportamental (TCC), são fundamentais na abordagem do fumante em todas 

as situações clínicas, mesmo quando é necessário apoio medicamentoso. A 

TCC deve ser oferecida tanto no atendimento individual quanto em grupo. 

Consiste numa forma de abordagem que combina intervenções cognitivas com 

treinamento de habilidades comportamentais, frequentemente utilizada para o 

tratamento de dependências. Seus componentes principais consistem na 

detecção de situações de risco/recaída e no desenvolvimento de estratégias de 

enfrentamento da dependência (INCA, 2001). 

Na abordagem intensiva a qual é possível obter melhores resultados no 

processo de abstinência, os atendimentos/sessões devem ser estruturados 

com periodicidade semanal no 1º mês (cessação), quinzenal até completar a 

abordagem intensiva (três meses) e, finalmente, mensal até completar um ano. 

O fumante deve aprender durante as sessões a reconhecer os sintomas e o 

processo de abstinência, preparando-se para domina-los, especialmente nos 

primeiros dias sem fumar. Material de apoio deve ser preparado e fornecido 

aos pacientes para reforçar as orientações, tomando-se como modelo as 

cartilhas elaboradas pelo INCA para o PNCT (INCA, 2001; INCA, 2004). 

O principal sintoma da abstinência, a fissura ou craving, costuma 

perdurar entre um e cinco minutos, sendo de extrema importância, desenvolver 

uma estratégia substitutiva até que o sintoma passe. Para combater a fissura, 

algumas orientações devem ser transmitidas aos tabagistas pelos profissionais 

que atuam na sua abordagem, como por exemplo, ingestão de líquidos e gelo, 

consumo de balas e chicletes dietéticos, cristais de gengibre, canela, dentre 

outros. Demais estratégias, como manter as mãos ocupadas, por exemplo, ao 

escrever, digitar, costurar, pintar, dentre outras têm se revelado bastante úteis. 

Essas ações reduzem a busca de fontes de prazer relacionadas ao 

comportamento tabagístico, recompensando o ato de fumar por outras 

atividades de gratificação oral e manual (INCA, 2001; INCA, 2004; REICHERT 

et al; 2008). 

A dependência a nicotina é uma doença crônica e a recaída faz parte 

desse processo (PRESMAN et al; 2005). A recaída é um fenômeno natural no 

ciclo de qualquer dependência. A maioria dos fumantes realiza de três a dez 

tentativas até obter a abstinência definitiva (INCA, 2001; REICHERT et al; 

2008). A mudança temporária de um comportamento indesejado é mais fácil do 
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que manter essa mudança, adotada em longo prazo como estilo de vida. Trata-

se de um processo contínuo e complexo, que envolve desde fatores 

individuais, questões afetivas dentre outros.  

A recaída consiste no retorno ao consumo regular de cigarro ou outro 

derivado, mesmo em quantidades menores que o padrão de consumo anterior 

à cessação. Geralmente, as recaídas ocorrem com maior frequência nos 

primeiros seis meses de abstinência, independente do uso de medicamentos, 

resultando em uma nova busca de tratamento. O lapso, diferentemente, 

consiste na ocorrência de um episódio isolado de consumo de cigarro ou outro 

derivado, sem que o paciente volte a fumar regularmente. Podem levar ao uso 

da substância sem necessariamente resultar em uma recaída (INCA, 2001). 

Os pacientes que recaíram e não estão prontos a fazer uma nova 

tentativa de cessação devem receber intervenção breve para aumentar a 

probabilidade de tentativas futuras. O tratamento de recaídas deve incluir um 

novo planejamento por parte do tabagista, novas entrevistas e sessões de 

TCC. A nova abordagem deverá estar centrada na identificação, na anteci-

pação e na prevenção de situações de risco, assim como no treinamento do 

fumante para manejo dessas situações. 

 

2.4.2. Abordagem farmacológica do tabagismo  

 

A farmacoterapia pode ser utilizada como um apoio no tratamento a 

cessação do tabagismo em situações bem definidas para alguns pacientes que 

desejam se abster. Possui como função, facilitar a abordagem cognitivo-

comportamental, que é a base para a cessação de fumar e deve sempre ser 

utilizada. Existem, no momento, algumas medicações de eficácia comprovada 

na cessação de fumar. Esses medicamentos eficazes são divididos em duas 

categorias: medicamentos nicotínicos e medicamentos não nicotínicos.  

Os medicamentos nicotínicos, também chamados de Terapia de 

Reposição de Nicotina (TRN), se apresentam nas formas de adesivo, goma de 

mascar, inalador e aerossol. As duas primeiras correspondem a formas de 

liberação lenta de nicotina, e são, no momento, as únicas formas disponíveis 
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no mercado brasileiro. O inalador e o aerossol são formas de liberação rápida 

de nicotina e ainda não estão disponíveis em nosso mercado. 

 A TRN (adesivo e goma de mascar) e a bupropiona são considerados 

medicamentos de 1ª linha, e devem ser utilizados preferencialmente. A 

nortriptilina e a clonidina são medicamentos de 2ª linha, e só devem ser 

utilizados após insucesso das medicações de 1ª linha (INCA, 2001). 

A nicotina, principal responsável pela dependência, vem sendo usada 

desde 1984 para a cessação do tabagismo (REICHERT et al; 2008). A TRN 

tem como objetivo a substituição da nicotina do cigarro por meio de doses 

menores e seguras, reduzindo a fissura e outros sintomas de abstinência.  

 Existem duas formas de apresentação da TRN: liberação lenta 

(adesivos transdérmicos) que podem apresentar a posologia de 7mg, 14mg ou 

21mg de nicotina e liberação rápida (inalador, spray nasal e pastilhas). A 

eficácia das diferentes apresentações é equivalente, mas a adesão ao 

tratamento é maior com o adesivo. A posologia inicial quanto aos adesivos de 

nicotina deverá ser avaliada pela equipe multiprofissional. Todas as formas de 

TRN liberam nicotina para o cérebro em quantidade e velocidade menores que 

o cigarro. O Quadro 3 mostra de forma sumarizada as principais 

recomendações quanto ao uso da TRN.  
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Quadro 3. Recomendações sobre a Terapia de Reposição de Nicotina. 

Gomas de 2 ou 4mg: deve ser utilizada 1 goma em intervalos de 1-2horas ou em caso de fissura. 
A dose média é de 8-12 gomas/dia, não devendo ultrapassar 24 unidades. As gomas devem ser 
mascadas até surgimento de sabor característico, repousando-as nesse momento entre a gengiva 
e a bochecha, durante 30 minutos. 
 
Adesivos com 21mg,14mg ou 7mg: os adesivos de 21mg e 14mg devem ser utilizados por 4 
semanas, enquanto os adesivos de 7mg por duas semanas. As doses de 21mg ou mais de 
nicotina são preferencialmente utilizadas em fumantes com maior dependência. O adesivo deve 
ser colado no corpo ao despertar em área sem pelos e entre o pescoço e a cintura, devendo ser 
trocado a cada 24 horas ou ser retirado após 16 horas de uso, à noite, ao deitar. É recomendado 
que o paciente realize rodízio entre os locais de aplicação. 
 
Pastilhas: devem ser utilizadas de 1/1hora ou 2/2horas, devendo ser reduzida progressivamente. 
Devem ser utilizadas no mínimo 9 e no máximo 15 pastilhas/dia.  
 
A recomendação quanto ao uso é de até 12 semanas para goma de nicotina ou pastilhas e de 8-
10 semanas para os adesivos, devendo ser individualizado para atender as necessidades de cada 
paciente. 

Adaptado de RICHERT et al. 2008. 

 

Em relação aos efeitos adversos da TRN (goma de mascar e pastilhas) 

encontram-se: aftas, salivação, soluços, dispepsia, irritação faríngea, dor na 

articulação temporomandibular, dentes amolecidos, cefaleia, náuseas. Dentre 

os efeitos provocados pelo uso do adesivo destacam-se: reações cutâneas 

locais (prurido, eritema), infiltração da derme, bolhas, insônia, hipersalivação, 

náuseas e vômitos. Deve-se ter precaução quanto ao uso da TRN em 

situações especiais como coronariopatias e em arritmias graves. Em 

decorrência do estímulo adrenérgico decorrente da sua utilização, deve-se 

também ter cautela quanto ao seu uso em indivíduos com diabetes, 

hipertireoidismo e feocromocitoma (REICHERT et al; 2008). 

Existem na literatura, evidências que mostram que a TRN reduz os 

sintomas proporcionados pela retirada do tabaco. O estudo realizado por 

Aguiar-Nemer et al. (2013), revelou que após um mês de tratamento para a 

abstinência, os tabagistas e abstinentes que utilizaram a TRN, apresentaram 

redução do craving, sendo que esse resultado foi mais significativo entre 

aqueles indivíduos que conseguiram se abster, mostrando que a TRN interfere 

na fissura pelo cigarro no processo de cessação tabágica.  
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Dentre os medicamentos não nicotínicos mais utilizados estão os 

antidepressivos bupropiona e nortriptilina, e a anti-hipertensiva clonidina, sendo 

a bupropiona o medicamento prioritário, pois segundo estudos científicos, é um 

medicamento que não apresenta na grande maioria dos casos, efeitos 

colaterais importantes (INCA, 2001).  

A bupropiona é um antidepressivo atípico de ação lenta, recomendado 

pelo U.S. Food and Drug Administration (FDA) como medicamento de 1ª linha 

no tratamento do tabagismo (REICHERT et al; 2008). Haggstram et al. (2001), 

mostraram de modo consistente, que o uso da bupropiona no tratamento da 

dependência à nicotina, proporcionou índices de abandono satisfatórios em 

indivíduos em tratamento para abstinência. Os autores destacam ainda que o 

uso da terapêutica farmacológica aliada a TCC estiveram associados a maiores 

proporções de sucesso. 

O mecanismo de ação da bupropiona pode ser explicado pela redução 

do transporte neurotransmissor da dopamina e noradrenalina ou do 

antagonismo aos receptores nicotínicos, levando à redução da compulsão pelo 

uso de cigarros. Embora relevante, o tratamento da comorbidade depressiva 

não explica completamente o seu efeito. A bupropiona atinge o máximo de 

concentração plasmática em 3h e liga-se fortemente às proteínas plasmáticas; 

sua meia-vida é de 19h, sendo que sua metabolização é hepática e a excreção, 

renal (REICHERT et al; 2008).   

O tratamento com a bupropiona deve se iniciar uma semana antes de o 

paciente parar de fumar. A dose máxima recomendada na cessação do 

tabagismo é de 300 mg/dia. Em caso de intolerância à dose preconizada, pode 

ser realizado ajuste posológico. Em pacientes idosos com insuficiência renal ou 

hepática a dosagem deve ser reduzida para 150 mg/dia (HAGGSTRAM et al; 

2001; REICHERT et al;  2008).   

No trabalho realizado por Haggstram et al. (2001), os fumantes que não 

receberam nenhuma forma de farmacoterapia apresentaram percentual menor 

de sucesso no processo de abstinência em comparação com os indivíduos que 

utilizaram a bupropiona, independente do grau de dependência à nicotina. 

Esses resultados reforçam dois importantes aspectos relatados na literatura: 

primeiramente, que o aconselhamento e a TCC são capazes de auxiliar 

significativo número de tabagistas a cessarem o fumo e segundo, a utilização 
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de bupropiona ou TRN melhoram o percentual de abandono ao tabagismo 

isoladamente ou em associação. 

De acordo com o Consenso de Abordagem e Tratamento do fumante do 

INCA, os critérios de prioridade para utilização da farmacoterapia são: 1) 

fumantes pesados, ou seja, aqueles que fumam 20 ou mais cigarros por dia; 2) 

fumantes que usam o primeiro cigarro até 30 minutos após acordar e fumam no 

mínimo 10 cigarros por dia; 3) fumantes com escore do teste de Fagerstrom, 

igual ou maior do que 5; 4) fumantes que já tentaram parar de fumar 

anteriormente apenas com abordagem cognitivo-comportamental, mas não 

obtiveram êxito devido a sintomas s síndrome da abstinência; 5) ausência de 

contra indicações clínicas (INCA, 2001).  

Em relação à eficácia e melhora das taxas de cessação tabágica, ainda 

não está claro o quanto as combinações das terapias farmacológicas podem 

auxiliar no processo de abstinência. Dentre as combinações que apresentam 

comprovação de eficácia encontram-se: 1) uso prolongado de adesivos de 

nicotina com duração superior a 14 semanas juntamente com outra terapia de 

substituição de nicotina (goma ou spray); 2) uso de adesivos de nicotina e 

inaladores de nicotina; 3) uso de adesivos de nicotina e bupropiona 

(REICHERT et al; 2008).  

 

2.5. Excesso de peso e escolhas alimentares na abst inência 
 

Os tabagistas consistem em um grupo reconhecidamente vulnerável, 

conhecidos pela adoção de comportamentos que favorecem o ganho de peso, 

como baixa atividade física, dieta inadequada e a escolha por alimentos de 

baixa qualidade nutricional e com alta densidade energética, quando 

comparados com adultos não fumantes (CHIOLERO et al; 2008; LESLIE et al; 

2012). Entretanto, existem determinados períodos da vida que estão 

associados com o ganho de peso, dentre eles encontra-se o período de 

abstinência tabágica. 

O ato de comer consiste numa atividade comum após a cessação do 

tabagismo. A permanência de algumas escolhas alimentares inadequadas 

estabelecidas antes da abstinência permanece após a abstinência, sendo 
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reconhecida por favorecer a ingestão de calorias, podendo agravar o 

desequilíbrio de energia e incentivar o ganho de peso. 

Indivíduos fumantes apresentam IMC mais baixo que não fumantes. 

Aproximadamente, 80% dos fumantes apresentam ganho de peso após a 

cessação do tabagismo. A magnitude do ganho de peso é variável, mas um 

ganho médio de peso de 5-6 kg em 2 anos é comum, sendo o ganho de peso 

considerado maior no período imediato pós cessação. Com mais de 25% dos 

fumantes já obesos e particularmente em risco de ganhar mais peso após a 

interrupção, o problema de ganho de peso pós-cessação pode ter enormes 

consequências para a saúde (LESLIE et al; 2012; AGUIAR-NEMER et al; 

2013). 

O receio pelo ganho de peso é uma barreira para a cessação do 

tabagismo e importante causa de recaídas para muitos tabagistas (LESLIE et 

al; 2012). Os principais fatores de risco para maior ganho de peso no processo 

de abstinência são: sexo feminino, descendência afro-americana, idade menor 

de 55 anos, fumantes de mais de 20 cigarros por dia, baixo status socioeco-

nômico e baixa condição socioeconômica (CHATKIN & CHATKIN, 2007). 

A ação do fumo no peso corporal parece ser mediada pela nicotina. 

Estudos experimentais em animais indicam que a administração desta 

substância induz à diminuição do peso corporal, provavelmente em 

consequência da supressão do apetite. Em humanos, o tabagismo aumenta a 

atividade adrenérgica, aumentando a degradação de triglicerídeos no tecido 

adiposo, o que induz termogênese e a consequente redução de peso corporal. 

Pacientes sob uso de terapia de reposição nicotínica, em processo de 

abandono do fumo, apresentam retardo no aumento de peso. Quando a 

medicação é suspensa, os pacientes apresentam ganho de peso (CHATKIN & 

CHATKIN, 2007). 

Atualmente, tem-se observado uma relação inversa entre o consumo de 

frutas e vegetais e o uso de cigarros. Indivíduos tabagistas que consomem 

mais frutas e vegetais fumam menos cigarros por dia. Através da meta-análise 

de 51 estudos publicados de 15 países sobre a diferença entre a ingestão de 

nutrientes entre fumantes e não fumantes, foi observado que os fumantes 

quando comparados com os não fumantes, consomem quantidades maiores de 

gordura saturada, colesterol e álcool, bem como uma quantidade menor de 
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gordura monoinsaturada, fibras, vitamina C, E, e betacaroteno, comumente 

encontradas em frutas e vegetais (HAIBACH et al; 2012). 

O mencionado estudo postula ainda, que o consumo de frutas e vegetais 

pode mediar à abstinência através de um abrangente mecanismo de 

dependência: tabagistas com alto consumo de frutas e vegetais em 

comparação com aqueles que apresentam baixo consumo, podem ser menos 

dependentes de cigarros apresentando menor dependência, facilitando dessa 

forma a abstinência do cigarro.  

No estudo realizado por Aguiar-Nemer et al. (2013), que teve como 

objetivo analisar a influência da abstinência e da fissura nas escolhas 

alimentares e estado nutricional de tabagistas após um mês de tratamento para 

a abstinência, foi identificado que a maioria dos alimentos consumidos pelos 

fumantes para reduzir o desejo pelo cigarro foram as frutas seguidos de café, 

água e doces. 

Uma possível explicação para essas escolhas, é que esses alimentos 

contribuem para a síntese de serotonina, neurotransmissor relacionado à 

mudança de humor. Os açúcares presentes nas frutas, especificamente, 

podem aumentar os níveis de dopamina e reduzir a fissura pelo cigarro, 

auxiliando dessa forma no controle da dependência e do peso corporal, devido 

à baixa densidade calórica, alto teor de fibras e aumento da saciedade, 

controlando dessa forma o excesso de peso adquirido na abstinência 

(HAIBACH et al; 2012; AGUIAR-NEMER et al; 2013). 

O conhecimento das práticas e hábitos alimentares dos tabagistas 

consiste numa importante área de atuação do nutricionista e demais 

profissionais de saúde, a fim de que se possam obter abordagens adequadas 

que contornem as repercussões diretas e indiretas do fumo excessivo de 

cigarro, auxiliando dessa forma, no sucesso do processo de abstinência e na 

melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. 
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2.6. Nicotina e fissura na dependência química 
 

A nicotina é um alcaloide vegetal e sua fonte principal é a planta do 

tabaco. É sintetizada nas raízes da planta, subindo pelo caule até as folhas. 

Nas folhas mais altas e nas áreas próximas ao talo, armazenam-se as maiores 

concentrações. Todavia, o conteúdo de nicotina varia com os tipos de planta de 

tabaco (ROSEMBERG, 2002). 

Após ser tragada, a nicotina atinge o cérebro entre cerca de 7 e 19 

segundos. A nicotina ao ser inalada pelos pulmões tem sua concentração 

diminuída cerca de 20 a 30 minutos e tempo de meia-vida de 30 a 120 minutos. 

Após inalação de repetidas doses, pode acumular-se entre 6 a 8 horas e 

durante o período noturno. Possui metabolização no fígado, sendo que seu 

principal metabólito, a cotinina, apresenta tempo de meia-vida entre 18-36 

horas (ROSEMBERG, 2002; REICHERT et al; 2008). 

O sistema de recompensa pela droga está associado às explorações 

ambientais movidas pela curiosidade, processos motivacionais bem como aos 

agentes que causam comportamentos aditivos. O equivalente neuroanatômico 

do sistema de recompensa é representado por quatro estruturas 

funcionalmente conectadas: córtex medial pré-frontal, nucleus accumbens, 

hipotálamo lateral e o tegumento ventral. Tais estruturas estão envolvidas por 

uma rede de neurotransmissores sendo os principais a dopamina e serotonina. 

O desenvolvimento ou não de um comportamento abusivo em relação a uma 

substância está relacionado à complexidade dessas vias interconectadas 

(PIERCE & KUMARESAN 2006; DIEHL, 2011). 

O sistema de recompensa desempenha ainda um papel central no 

desenvolvimento da dependência, uma vez que a estimulação desse sistema 

produz sensação de bem-estar e euforia, potencializando a necessidade de 

experimentar as sensações proporcionadas pelo uso abusivo de determinada 

substância. As conexões do sistema de recompensa envolvem a substância 

negra e a Área Tegmentar Ventral (ATV), onde os corpos celulares que 

produzem dopamina estão localizados. Esses corpos celulares projetam-se 

para o núcleo estriado, incluindo a área do sistema de recompensa, nucleus 

accumbens, que faz parte do sistema límbico. Todas as substâncias de abuso, 



 

  

48 

direta ou indiretamente, contribuem para o aumento dos níveis de dopamina no 

nucleus accumbens (DIEHL, 2011). 

Considerada uma droga psico-estimulante, a nicotina tem importantes 

características neurobiológicas. O processo farmacológico da dependência a 

nicotina é semelhante ao da cocaína e ao da heroína. Estas drogas liberam 

dopamina e aumentam a produção de norepinefrina. As drogas psicoativas, 

como a nicotina especialmente, agem sobre centros mesolímbicos, 

dopaminérgicos, nucleus accumbens, áreas pré-frontais e na ATV, promovendo 

aumento na transmissão e liberação de dopamina e outros hormônios 

psicoativos, levando à dependência pelas propriedades euforizantes. A nicotina 

liga-se ainda, aos receptores nicotinérgicos acetilcolina, localizados em 

neurônios do ácido gama-aminobutírico (GABA), diminuindo a transmissão 

GABAérgica na ATV (ROSEMBERG, 2002; PIERCE & KUMARESAN 2006). 

Nas fases iniciais do tabagismo, a nicotina promove no indivíduo a 

dessensibilização dos receptores nicotínicos, promovendo uma fase 

denominada de fase de tolerância. Nesse período, a sensibilidade inicial a 

nicotina, quase sempre se expressa por sintomas desagradáveis no momento 

dos primeiros contatos com o cigarro. Podem surgir tonturas, náuseas, vômitos, 

dor de cabeça, enquanto nos casos de hipersensibilidade, o indivíduo pode 

apresentar suores frios, palidez e diarreia. Uma vez, estabelecida à tolerância, 

o tabagista consegue suportar doses de nicotina progressivamente maiores 

para manter o mesmo nível euforizante que a droga proporciona. Ao ser 

instalada a dependência, na ausência do fornecimento de nicotina aos centros 

nervosos, os sintomas da síndrome da abstinência tornam mais visíveis 

(ROSEMBERG, 2002). 

O cigarro apresenta cerca de mais de 6.700 substâncias, das quais 

4.720 já foram bem identificadas quimicamente. O tabagista ao inalar a fumaça, 

com a nicotina da qual está dependente, inala juntamente, em média, 2.500 

substâncias lesivas ao organismo (SMITH et al; 2001). A dependência físico-

química que se instala nos fumantes é decorrente da nicotina. Não há 

comprovação de que outras substâncias contidas no tabaco cooperem no 

desenvolvimento da dependência. 

Dos 600 aditivos que a indústria emprega no tabaco, para torna-lo 

mais palatável, vários têm a função de liberar mais nicotina. A absorção da 
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nicotina pelo organismo é em média 1,0 mg por cigarro, variando de 0,34 mg a 

1,56 mg (ROSEMBERG, 2002). Além dos fatores mencionados acima, a 

maneira de fumar, a força e a profundidade das tragadas podem influir na 

absorção. 

 Entre os aditivos que são responsáveis pelo aumento da liberação de 

nicotina, o mais importante é a amônia. A amônia possui propriedade alcalina e 

promove elevação do pH da nicotina. Quanto mais alto o pH, (pH ≥ 11), maior 

será a liberação da nicotina, sua difusão orgânica e penetração pelas 

membranas celulares nos tecidos (HENNINGFIELD et al; 1993). Com o pH 

elevado, a nicotina é mais retida no organismo porque é mais facilmente 

reabsorvida pelos túbulos renais, diminuindo sua eliminação, e, com isso, 

elevando sua concentração sanguínea (KENDLER et al; 1993). Com a 

existência desse processo, ocorrerá a instalação do processo de dependência 

a nicotina. 

A vulnerabilidade crônica à recaída é um dos maiores desafios no 

tratamento da dependência química à nicotina. Um dos fatores precipitadores 

mais importantes na recaída, a fissura pela droga, normalmente é 

desencadeada pelo estresse, fatores ambientais e ansiedade, além de fatores 

internos como sentimentos disfóricos.  

A OMS reuniu um comitê de especialistas em dependência química que 

definiu o craving ou fissura como um desejo de repetir a experiência dos efeitos 

de uma dada substância. Este desejo pode ocorrer tanto na fase de consumo 

quanto no início da abstinência, ou após um longo tempo sem utilizar a droga, 

costumando vir acompanhado de alterações no humor, no comportamento e no 

pensamento. O conceito ainda pode ser mais amplamente definido como o 

reflexo de um estado de motivação orientado para o consumo de drogas. Tal 

conceito integra a ideia de desejo com a utilização da substância (ARAÚJO et 

al; 2008) 

O craving pode ser classificado em quatro tipos: como resposta a 

síndrome de abstinência; como resposta a falta de prazer; como resposta 

condicionada a estímulos relacionados às substâncias psicoativas; e como 

tentativa de intensificar o prazer de determinadas atividades. Contudo pode ser 

observada a ocorrência de mais de um dos fatores descritos, dependendo da 

situação do indivíduo (ARAÚJO et al; 2008). 
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A fissura geralmente tem sido comparada aos mecanismos de 

dependência e memória, sendo o resultado de ativações envolvendo o 

hipocampo. A dopamina, liberada pelas drogas de abuso faz com que o 

indivíduo atente-se as ocasiões em que a droga comumente é usada, 

salientando as oportunidades de seu uso, desencadeando o craving, 

contribuindo dessa forma, para manutenção da dependência química à nicotina 

(DIEHL, 2011). 

 

2.7. Leptina e dependência química 
 

 A leptina é um produto do gene ob em vários tecidos, incluindo placenta, 

glândulas mamárias e endométrio, mas a sua produção ocorre principalmente 

no tecido adiposo. Esse hormônio está diretamente envolvido na homeostase 

energética do organismo em roedores e humanos. Seu principal efeito é 

anorexígeno, pois atua nos neurônios de primeira ordem do núcleo arqueado 

do hipotálamo, promovendo sensação de saciedade. Promove estimulação dos 

neurônios anorexígenos produtores de POMC (pro-opiomelanocortina) / CART 

(transcrito regulado pela cocaína e anfetamina) e inibição dos neurônios 

orexígenos produtores de AGRP (proteína relacionada a agouti) / NPY 

(neuropeptídeo Y), que por sua vez atuam nos neurônios de segunda ordem do 

núcleo arqueado. Isso resulta em redução do consumo alimentar e aumento do 

gasto energético simultaneamente. Essas ações sugerem um importante papel 

da leptina na regulação do estresse e possível envolvimento na neurobiologia 

do sistema de recompensa pela droga (INUI, 1999; PALMITER, 2007; al’ ABSI 

et al; 2011). 

 Desde sua descoberta em 1994, a leptina tem sido conhecida como uma 

molécula sinalizadora derivada do adipócito, responsável por limitar a ingestão 

alimentar e promover um aumento do gasto energético, através da interação 

com receptores específicos, localizados no SNC e tecidos periféricos 

(RESELAND et al; 2005). 

 Além de seus efeitos sobre os centros hipotalâmicos e vias 

neuroendócrinas, foi mostrado que a leptina modula diretamente a atividade de 

mecanismos de recompensa mesocorticolímbica. A leptina liga-se a receptores 
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específicos localizados nos neurônios dopaminérgicos da ATV e inibe a 

sinalização de dopamina no nucleus accumbens.  A leptina é responsável 

ainda, pela modulação do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenocortical (HPA), por 

inibir a resposta do cortisol ao estresse, atuando presumivelmente ao nível do 

hipotálamo (FRIEDMAN & HALLAS, 1998; von der GOLTZ et al; 2010; al’ ABSI 

et al; 2011).  

 A desregulação do sistema de estresse neuroendócrino, em particular no 

eixo HPA, tem sido relacionado com uma variedade de distúrbios psiquiátricos. 

Dados de estudos clínicos e pré-clínicos sugerem que o comprometimento da 

função do eixo HPA e a inibição da resposta do cortisol ao estresse associam-

se diretamente com o aumento da ingestão de álcool e recaída pelo tabaco (al’ 

ABSI et al; 2011; ROUBOS et al; 2012). No trabalho realizado por al’ Absi et al. 

(2004), que avaliou as mudanças nas concentrações de cortisol nas primeiras 

24 horas de abstinência em tabagistas, foi encontrada uma diminuição 

significativa na concentração de cortisol no período da manhã, e um aumento 

do craving e do risco de recaída durante a primeira semana de abstinência.  

Existem na literatura, trabalhos que descrevem os efeitos da leptina no 

processo de abstinência de outras drogas como o álcool e a heroína e há 

poucos trabalhos com nicotina. No trabalho realizado por Toffolo et al. (2012), 

que avaliou os níveis séricos de leptina e sua relação com o estado nutricional 

entre indivíduos alcoólatras abstinentes e não abstinentes, foi observado que 

os níveis de leptina sérica foram maiores entre os indivíduos recém-abstinentes 

apresentando entre 1 e 3 meses de abstinência. Wrust et al. (2003), não 

encontraram diferenças significativas entre os níveis séricos de leptina de 

pacientes alcoólatras entre o primeiro e o sétimo dia de abstinência. Na análise 

de Kraus et al. (2004), que avaliou alcoolistas com 10 dias de abstinência, foi 

encontrada correlação entre o aumento dos níveis de leptina com a intensidade 

pelo craving apenas em mulheres. De forma geral, os resultados sugerem que 

um aumento nos níveis de leptina no início da abstinência pode ser 

considerado um fator que exerce influência na diminuição da fissura pela 

droga. 

No estudo de Shi et al. (2009), que investigou as alterações na 

concentração de leptina após um mês de abstinência entre usuários de 

heroína, foi encontrado uma diminuição significativa dos níveis de leptina entre 
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o terceiro e décimo dia de abstinência, estando seus níveis normalizados no 

trigésimo dia. Já no trabalho de Wilczek et al. (2004), que avaliou o efeito do 

tratamento com metadona sobre os níveis de leptina em dependentes de 

heroína por um ano, encontraram aumento significativo nos níveis séricos de 

leptina. Nesse caso, os autores sugerem que os aumentos nos níveis de 

leptina estão associados ao restabelecimento do eixo HPA proporcionado pelo 

tratamento com metadona. 

Nos estudos de al’ Absi et al. (2011) e von der Goltz et al. (2010), que 

examinaram os níveis de leptina em tabagistas foi encontrada uma associação 

positiva entre o hormônio e o estado de dependência, embora essas 

descobertas não tenham sido consistentes. Além disso, tais estudos não 

encontraram efeitos consistentes em curto prazo da leptina sobre a abstinência 

tabágica.  

Sabe-se pelo exposto anteriormente, que um aumento nas 

concentrações plasmáticas de leptina, inibe a sinalização de dopamina no 

nucleus accumbens e a liberação de cortisol no eixo HPA. A ocorrência 

concomitante desses eventos ocasiona um aumento do craving pela nicotina. 

De forma geral, temos que a nicotina proporciona um aumento na 

concentração de cortisol plasmático, podendo promover um aumento ou 

diminuição da concentração de leptina, sendo controversos os postulados a 

cerca desse assunto. Já no estado abstinente, a retirada da nicotina pode 

proporcionar uma redução dos níveis de cortisol nos primeiros dias de 

abstinência, que associado um com aumento dos níveis de leptina, contribui 

para a ocorrência do craving. 

Ainda não está claro o efeito da nicotina sobre as concentrações de 

leptina. Postula-se que o decréscimo na absorção calórica proporcionada pela 

nicotina, promove uma diminuição da ingestão alimentar através do aumento 

nos níveis de leptina. Porém, os efeitos agudos da nicotina na concentração de 

leptina plasmática permanecem inconsistentes. Nos estudos de Wei et al. 

(1997), Hodge et al. (1997) e Mantzoros et al. (1998), foi encontrado que 

fumantes crônicos de cigarro apresentam níveis de leptina muito mais baixos 

que indivíduos que nunca fumaram. Eliasson & Smith (1999), encontraram que 

fumantes crônicos e usuários de gomas de nicotina apresentaram níveis 

séricos de leptina muito maiores que não fumantes. Em contrapartida, Donahue 
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et al. (1999) e Yoshinari et al. (1998), não encontraram correlação entre 

fumantes crônicos e níveis de leptina sérica (MIYATA & MEGUID, 2000). 

 Levando-se em consideração a inconsistência dos poucos estudos 

acerca desse tema, torna-se clara a necessidade de mais pesquisas que 

avaliem a ação da leptina e do cortisol no início do processo de abstinência 

tabágica e sua relação com a fissura, a fim de entender melhor os mecanismos 

envolvidos na cessação. 
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3.0. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 
 

Avaliar a influência da concentração inicial de leptina e cortisol sobre a 

fissura e status tabágico após um mês de tratamento para a abstinência. 

Artigo: Influência dos níveis séricos de leptina e cortisol na fissura e 
cessação tabágica.  

 

3.2. Objetivos Específicos  
 

� Comparar o COex, grau de fissura e o estado nutricional de fumantes e 

abstinentes após um mês de tratamento para a cessação tabágica; 

� Comparar parâmetros antropométricos, grau de fissura e concentrações de 

leptina e cortisol entre os tabagistas que concluíram ou não um mês de 

tratamento; 

� Comparar o grau de fissura e as concentrações de leptina e cortisol de 

acordo com o sexo. 
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RESUMO 

A leptina inibe a liberação de cortisol e pode aumentar a fissura por cigarros, 

dificultando o processo de cessação tabágica. O objetivo do trabalho, foi avaliar 

a influência da concentração sérica inicial de leptina e cortisol sob o craving e o 

status tabágico em indivíduos após um mês de tratamento para a cessação 

tabágica. A concentração de leptina foi ajustada pelo Índice de Massa Corporal 

Inicial (IMC) (leptina/IMC), e pelo Percentual de Gordura Corporal Inicial 

(leptina/%GC). O craving foi avaliado através do Questionnaire of Smoking 

Urges-Brief (QSU-Brief). O QSU-Brief foi avaliado quanto ao somatório do fator 

1 (reforço positivo pelo tabaco) e pelo fator 2 (reforço negativo pelo tabaco). Foi 

encontrada correlação entre o QSU-Brief (Fator 1 e 2) com a concentração de 

inicial de leptina/%GC entre os indivíduos que continuaram fumantes. Houve 

correlação negativa entre os níveis de cortisol e leptina/%GC nos indivíduos 

que permaneceram fumantes após um mês. Houve ainda uma correlação 

positiva entre os níveis de leptina/IMC e leptina%GC e o QSU-Brief (Fator 2) de 

um mês nas mulheres que permaneceram fumantes (r=0,565; p=0,023) e entre 

o QSU-Brief (Fator 2) inicial entre aquelas que alcançaram a abstinência 

(r=0,551; p=0,033). As maiores concentrações de leptina estiveram associadas 

com maior craving e dificuldade de alcançar a abstinência. 

Palavras-chave:  leptina, tabagismo, dependência química, síndrome da 

retirada da substância 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a estimativa global da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) sobre a carga de doenças relacionadas ao tabagismo, estima-se que 

5,1 milhões de mortes no mundo sejam atribuídas ao uso de cigarros. Além 

disso, cerca de 56,9 milhões de pessoas no mundo possuem aumento dos 

anos de vida perdidos por incapacidade, atribuídos a mesma razão. Essa 

diferença torna-se ainda mais pronunciada quando comparada entre os sexos, 

pois aproximadamente 64% das mortes relacionadas ao tabagismo em adultos, 

ocorrem entre as mulheres (WHO, 2010). 

No momento em que indivíduos tabagistas diminuem o uso de cigarros 

ou entram no processo de abstinência, podem apresentar o craving ou fissura. 

De acordo com a OMS, o craving pode ser definido como um desejo intenso de 

repetir a experiência dos efeitos proporcionados por uma determinada 

substância. Este desejo pode ocorrer tanto na fase de consumo quanto no 

início da abstinência, ou após um longo tempo sem utilizar a droga, e 

habitualmente vem acompanhado de alterações no humor, no comportamento 

e no pensamento (ARAÚJO et al; 2008).  

A leptina é uma molécula sinalizadora derivada do adipócito, 

responsável por limitar a ingestão alimentar e promover o aumento do gasto 

energético, através da interação com receptores específicos, localizados no 

Sistema Nervoso Central (SNC) e tecidos periféricos (RESELAND et al; 2005). 

É responsável ainda, pela modulação do eixo hipotalâmico-pituitário-

adrenocortical (HPA), por inibir a resposta do cortisol ao estresse, atuando 

presumivelmente ao nível do hipotálamo. Através de sua ligação a receptores 

específicos localizados nos neurônios dopaminérgicos da Área Tegmentar 

Ventral (ATV), a leptina também inibe a sinalização de dopamina no nucleus 

accumbens. A concomitante ocorrência da modulação do eixo HPA e da 

inibição da transmissão dopaminérgica pela leptina contribuem 

simultaneamente para o aumento do craving (FRIEDMAN & HALLAS, 1998; 

INUI, 1999; PALMITER, 2007). 

A desregulação do sistema de estresse neuroendócrino, em particular do 

eixo HPA, tem sido relacionado com uma variedade de distúrbios psiquiátricos. 

Dados de estudos clínicos e pré-clínicos sugerem que o comprometimento da 



 

  

60 

função do eixo HPA e a inibição da resposta do cortisol ao estresse associam-

se diretamente com o aumento da ingestão de álcool e recaída pelo tabaco (al’ 

ABSI et al; 2011; ROUBOS et al; 2012). 

A maioria dos estudos relacionando o efeito da concentração sérica de 

leptina e fissura foi realizado com alcoolistas (KIEFER et al; 2001; WRUST et 

al; 2003; KRAUS et al; 2004; TOFFOLO et al; 2012; AGUIAR-NEMER et al; 

2013). Entre tabagistas, existem apenas três estudos que avaliaram um 

possível efeito da concentração sérica de leptina na sensação do craving pelo 

tabaco (von der GOLTZ et al; 2009; al’ ABSI et al; 2011; POTRETZKE et al; 

2014). Nesses trabalhos foi encontrada associação positiva entre a intensidade 

do craving pela nicotina e as concentrações plasmáticas de leptina. Esse fato 

sugere que a regulação da transmissão dopaminérgica pela leptina durante a 

retirada da droga altera a intensidade da fissura podendo comprometer a 

manutenção da abstinência.  

A manutenção do tabagismo está associada com uma série de 

alterações metabólicas e ocorrência de doenças crônicas. Dessa forma, o 

processo de abstinência tabágica possui importante papel na manutenção da 

saúde e na melhoria da qualidade de vida de indivíduos recém-abstinentes, 

além da prevenção de desordens metabólicas (WILSGAARD & JACOBSEN, 

2007; RODRIGUES et al; 2013). Coadjuvante ao processo de dependência 

química, a leptina tem sido associada como um importante marcador de risco 

para recaída em tabagistas durante períodos críticos da cessação tabágica 

(AGUIAR-NEMER et al; 2013). 

Devido aos inconclusivos e limitados estudos disponíveis, há 

necessidade de mais pesquisas que avaliem a ação da leptina e do cortisol no 

processo de abstinência tabágica e sua relação com a fissura, a fim de elucidar 

os mecanismos envolvidos no processo de cessação. Levando-se em 

consideração que a leptina inibe a sinalização de dopamina no nucleus 

accumbens e a liberação de cortisol no eixo HPA, a hipótese do presente 

estudo é que maiores concentrações plasmáticas de leptina no período inicial 

de cessação tabágica, proporcione um aumento do craving pelo cigarro e 

dificulte o alcance da abstinência. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a 

influência da concentração sérica de leptina e cortisol de fumantes no início do 
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tratamento sobre a fissura e status tabágico após um mês de intervenção para 

a cessação tabágica. 

 

MÉTODOS 

Delineamento, local e população do estudo 

O presente trabalho trata-se de um estudo de intervenção realizado com 

amostra não probabilística, onde foram avaliados os tabagistas atendidos pelo 

Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção em Tabagismo do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (CIPIT – HU/UFJF), para 

tratamento em abordagem intensiva no período de setembro de 2011 a 

fevereiro de 2014.  

A solicitação pelo serviço prestado foi espontânea, sendo que os 

indivíduos interessados em alcançar a cessação tabágica, buscaram o 

(CIPIT/HU-UFJF) para iniciar o tratamento para cessação. Participaram desse 

estudo um total de 67 indivíduos. A Figura 1, descreve o desenho do estudo 

conforme o desfecho do tratamento. 

No trabalho realizado pelo CIPIT são incluídas atividades de prevenção, 

tratamento e controle do tabagismo a partir de uma abordagem multidisciplinar 

com base nas diretrizes para o Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

(PNCT) do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Os tabagistas recebem 

abordagem intensiva para cessação tabágica em sessões semanais 

estruturadas durante um mês, seguindo em acompanhamento por duas 

sessões quinzenais e posteriormente mensais até completar um ano de 

atendimento (INCA, 2001).  
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Figura 1. Desenho do estudo conforme o desfecho do tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início 

N = 159 indivíduos 

Não completaram o tratamento              
(1mês)  

N = 21 indivíduos 

Fumantes 

N = 24 indivíduos 

Abstinentes 

N = 22 indivíduos 

Completaram o tratamento           
(1mês)  

N = 46 indivíduos 

Excluídos 

N = 47 indivíduos com doenças 
e medicamentos em uso 

Excluídos 

N = 45 indivíduos sem exames 

N = 67 indivíduos 
44 indivíduos - mulheres 

23 indivíduos - homens 
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Critérios de Inclusão e Exclusão 

Participaram da pesquisa tanto homens quanto mulheres maiores de 18 

anos, que apresentavam diagnóstico de tabagismo pela Classificação 

Internacional de Doenças – 10ª edição (CID-10), realizado pelo médico do 

CIPIT – HU/UFJF, encontravam-se em uso de tabaco como droga principal e 

que aceitaram participar da pesquisa através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Não foram incluídos da pesquisa, 

menores de 18 anos, mulheres grávidas, indivíduos com diagnóstico de doença 

renal crônica, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), gota, 

hepatopatias, doenças psiquiátricas, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC), cardiopatias e aqueles que recusarem-se a participar. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFJF (CAAE: 0067.0.180.420-

11 / Parecer nº 081/2011). 

Variáveis Analisadas 

A avaliação nutricional antropométrica foi realizada no encontro inicial e 

após um mês de tratamento. Foram coletados os dados de peso e altura para 

cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Para aferição do peso corporal, 

utilizou-se balança digital da marca Welmy®, ajustada para cada medição, com 

capacidade de 150 kg. No momento de medir o peso corporal, os participantes 

estavam descalços e vestindo roupas leves. Para medir a altura, utilizou-se o 

antropômetro portátil Alturaexata®. 

O IMC foi calculado pela seguinte fórmula: IMC = Peso (kg) / Altura² (m) 

(WHO, 2000). O critério adotado para classificação do IMC para adultos foi o 

da OMS: baixo peso (IMC < 18,5 kg/m²), eutróficos (18,5 a 24,9 kg/m²), 

sobrepeso (≥ 25 a 29,9 kg/m²) e obesidade (≥ 30 kg/m²). Para idosos foi 

adotada a classificação de Lipschitz, (1994): baixo peso (IMC < 22 kg/m²), 

eutróficos (22 a 27 kg/m²), excesso de peso (> 27 kg/m²). 

O percentual de gordura corporal (%GC) foi estimado a partir de fórmula 

baseada no IMC: %GC = 1,218 x (IMC) – 10,13 (homens); %GC = 1,48 x (IMC) 

– 7 (mulheres) (BLACK et al; 1983). 

A aferição da Circunferência abdominal (CA) foi realizada com uso de 

fita métrica flexível e inelástica na região do abdômen na altura da cicatriz 
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umbilical. A circunferência da cintura (CC) foi realizada com o indivíduo em pé, 

utilizando fita métrica flexível e inelástica. A CC foi aferida no ponto médio entre 

a última costela e a crista ilíaca (na curvatura natural) com a leitura feita no 

momento da expiração (WHO, 2000). A interpretação dos resultados seguiu os 

pontos de corte ≥ 90 cm e ≥ 80 cm, para homens e mulheres respectivamente, 

que indica acúmulo de gordura abdominal, estando relacionado ao maior risco 

de desenvolvimento de doenças crônicas como doenças cardiovasculares e 

diabetes mellitus (POULIOT et al; 1994). 

A Circunferência do quadril (CQ) foi aferida com uso de fita métrica 

flexível e inelástica, na região de maior perímetro entre a cintura e a coxa. 

Posteriormente foi utilizada para cálculo da relação cintura-quadril (RCQ), 

utilizando os pontos de corte RCQ > 1 para homens e > 0,85 para mulheres 

(POULIOT et al; 1994). 

No mesmo período de realização da avaliação antropométrica, os 

participantes preencheram o questionário de avaliação da fissura, 

Questionnaire of Smoking Urges-Brief (QSU-Brief) – Versão Brasil. A versão 

breve é estruturada com 10 questões afirmativas. O QSU-Brief consiste na 

análise de dois fatores. No fator 1 o craving está relacionado com a qualidade 

do reforço positivo pelo tabaco e refere-se as questões de números 1, 3, 7 e 

10. O fator 2, relaciona-se com a qualidade do reforço negativo pela 

substância, sendo composto pelas questões 4, 8 e 9. Os pontos de corte 

obtidos para o fator 1 são: de 0 a 6 pontos, craving mínimo; de 7 a 15, leve; de 

16 a 23, moderado; e de 24 ou mais pontos, craving intenso. Para o fator 2: de 

0 a 2 pontos, craving mínimo; de 3 a 4, leve; de 5 a 9, moderado; e de 10 ou 

mais pontos, craving intenso (ARAÚJO et al; 2007). 

Os participantes realizaram a confirmação do seu status tabágico pela 

medida do monóxido de carbono no ar exalado (COex), em um monoxímetro 

da marca piCO+ Smokerlyzer®, que indica status tabágico de fumante para 

valores maiores que 6ppm. Foi avaliada ainda a pontuação do Teste de 

Dependência de Nicotina de Fagerstrom, visando identificar o comportamento 

dos fumantes. Os valores quando somados resultam um score que indica o 

grau de dependência: baixa (0 a 4 pontos), moderada (5 pontos) ou alta (5 a 10 

pontos) (HALTY et al; 2002). 
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Análise Hormonal: Leptina e Cortisol 

A coleta das amostras de sangue para análise dos níveis séricos de 

leptina e cortisol, foi realizada pelo Laboratório de Análises Clínicas do 

HU/UFJF, no começo do tratamento com os indivíduos ainda fumantes. A 

coleta foi realizada pela manhã após 8 horas de jejum dos indivíduos. As 

amostras de sangue foram centrifugadas e estocadas a -80ºC, no laboratório 

de Análise Instrumental do Departamento de Nutrição da UFJF, até a 

realização das análises. 

A concentração de leptina sérica foi determinada por ELISA (Enzyme 

Linked Immuno Sorbent Assay), sendo empregando kit comercial específico 

para leptina humana da marca Milipore®, com sensibilidade de detecção de 

0,78ng/mL a 100ng/mL. 

A coleta da amostra de sangue para análise de cortisol foi realizada em 

tubo sem anticoagulante. Foram coletados 10mL de amostra, que foi 

centrifugada após coagulação em temperatura ambiente a 350 RPM durante 5 

minutos. Após esse processo, o cortisol foi quantificado no soro através de kit 

específico ARCHITECT Cortisol®. Para sua quantificação foi utilizado o 

equipamento ARCHITECT i System®. O valor de referência do cortisol sérico 

adotado pelo laboratório foi de 5,4 a 25µg/dL. 

 

Análise Estatística 

Para caracterização da amostra, foram apresentadas tabelas descritivas 

com as medidas de tendência central e dispersão das variáveis.  As variáveis 

quantitativas que apresentaram distribuição simétrica, foram descritas por meio 

de média ± desvio padrão e aquelas que apresentaram distribuição fortemente 

assimétrica, foram descritas por meio da mediana (intervalo interquartílico). 

 Para avaliar a normalidade dos dados foi utilizado o teste de 

Kolmogorov-Smirnov. A correlação de Spearman foi utilizada para avaliar a 

associação entre a concentração de leptina e os níveis de cortisol com a 

pontuação do QSU-Brief. Para comparar as diferenças entre as médias e 

medianas, foram utilizados os testes T-Student, U Mann Whitney e Wilcoxon. 

As variáveis categóricas foram comparadas pelo teste do Qui-quadrado ou 

Exato de Fisher. A regressão linear foi utilizada para ajustar a concentração de 
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leptina pelo IMC e pelo %GC e para isso foram propostas duas equações de 

ajuste. Fórmula 1 – leptina ajustada pelo IMC (y = - 14,2 + 0,953 x IMC). 

Fórmula 2 – leptina ajustada pelo % GC (y = - 8,218 + 0,665 x %GC).  

A significância do modelo foi avaliada pelo teste F da análise de 

variância e a qualidade do mesmo pelo coeficiente de determinação ajustado 

(R2 ajustado). Os resíduos foram avaliados segundo as suposições de 

normalidade, média zero, variância constante e independência e todos os 

pressupostos foram seguidos. 

Os dados foram processados e analisados por meio do programa PASW 

17.0 e, para efeito de interpretação, o limite de erro tipo I foi de até 5% 

(p<0,05). 

 

RESULTADOS  

 Participaram da pesquisa 67 indivíduos, sendo 44 do sexo feminino e 23 

do sexo masculino. A idade média dos participantes foi de 52,31±9,72 anos. 

Após 1 mês, 46 indivíduos (68,65%) completaram o tratamento para cessação 

tabágica. Dos indivíduos que completaram o tratamento de um mês, 52,17% 

permaneceram fumantes e 47,83% alcançaram a abstinência.  

 Na Tabela 1, estratificada pelo desfecho após 1 mês de tratamento para 

cessação tabágica, observa-se que não houve diferença nos níveis de leptina, 

cortisol e demais parâmetros analisados no estudo entre os indivíduos que 

completaram ou não 1 mês de tratamento (p>0,05).  
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Tabela 1 – Média e desvio padrão (ou mediana e intervalo interquartílico) das variáveis 
antropométricas, bioquímicas, de composição corporal e craving de tabagistas que 
completaram ou não um mês de tratamento. 

 

IMC: Índice de Massa Corporal; %GC: Percentual de Gordura Corporal; COex: Monóxido de Carbono 
no ar exalado; QSU: Questionnaire of Smoking Urges-Brief. Média (desvio padrão), Mediana (intervalo 
interquartílico); p<0,05 (Teste t-Student, U Mann Whitney ou Qui-quadrado). 

  

Pela Tabela 2 ao compararmos os indivíduos que completaram o 

tratamento e permaneceram fumantes com aqueles que se absteram, os 

indivíduos abstinentes apresentaram menor concentração do COex após 1 mês 

[fumantes: 8,00 (2,75-15,50) x abstinentes: 2,00 (1,00-3,00); p=0,006] e menor 

pontuação do QSU-Brief inicial e após 1 mês (fumantes início: 44,33±16,49 x 

abstinentes início: 37,59±17,35; p=0,004); fumantes após 1 mês: 36 (25,00-

43,00) x abstinentes após 1 mês: 15,00 (10,00-28,50); p=0,005. Entre os 

abstinentes, foi observada também diferença no COex inicial e após 1 mês 

(p=0,001). Em relação ao QSU-Brief, houve redução na pontuação inicial e 

após 1 mês de fumantes e abstinentes, sendo essa redução significativa (QSU-

Brief fumantes: p=0,004; QSU-Brief abstinentes: p=0,006). 

Variáveis Analisadas Completaram 1 mês (n=46) Não completaram 1 mês (n=21) p-valor 
Cortisol inicial (µg/dL) 9,50 (7,90-12,70) 10,40 (9,45-14,00) 0,349 
Leptina inicial (ng/mL) 11,56±8,60 12,06±6,89 0,800 
Leptina/IMC inicial 11,63±5,60 12,16±3,30 0,690 
Leptina/%GC inicial 11,76±6,66 11,67±4,33 0,957 
Pontuação Fagerstrom inicial 
Baixa 
Moderada 

        - 
10 (21,70%) 
36 (78,30%) 

        - 
7 (33,30%) 
14 (66,70%) 

- 
  0,312 

0,312 
COex inicial (ppm)  10,20±4,82 9,00±5,29 0,446 
Número de Cigarros/dia inicial 20,00 (11,50-21,00) 18,00 (9,00-25,00) 0,484 
Somatório QSU inicial 41,10±17,06 37,04±19,53 0,391 
Classificação QSU inicial 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

        - 
46 (100%) 
        - 

         - 
21 (100%) 
         - 

- 
- 
- 

QSU Fator 1 inicial 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

        - 
14 (30,40%) 
32 (69,60%) 

         - 
8 (38,10%) 
13 (61,90%) 

- 
0,536 
0,536 

QSU Fator 2 inicial 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

        -                                            
9 (19,60%) 
37 (80,40%) 

         - 
5 (23,80%) 
16 (76,20%) 

- 
0,692 
0,692 

Peso inicial (kg) 69,05±15,13 72,83±12,74 0,324 
Índice de Massa Corporal inicial (kg/m²) 27,10±5,88 27,66±3,46 0,690 
Circunferência da Cintura inicial (cm) 86,22±12,92 88,60±10,40 0,462 
Circunferência Abdominal inicial (cm) 93,30±13,60 94,83±8,99 0,639 
Circunferência do Quadril inicial (cm) 100,20±10,80 100,63±8,24 0,872 
Razão cintura-quadril inicial 0,85±0,08 0,87±0,09 0,241 
Percentual de Gordura Corporal inicial 30,04±10,02 29,91±6,51 0,957 
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Em relação ao QSU-Brief (Fator 2) que se relaciona com a qualidade do 

reforço negativo pela substância, a maioria dos indivíduos abstinentes 

(52,40%) apresentaram classificação leve/mínima, enquanto a maioria dos 

indivíduos que permaneceram fumantes (78,30%), apresentaram classificação 

moderada/intensa (p=0,035) (Tabela 2).  

Quanto a análise hormonal, não foram observadas diferenças 

significativas nos níveis de leptina e cortisol iniciais e nos parâmetros 

antropométricos iniciais e após 1 mês entre os indivíduos fumantes e 

abstinentes (p>0,05). Observou-se ainda que os indivíduos que apresentaram 

maiores concentrações de leptina/%GC inicial (> 12ng/mL) apresentaram maior 

pontuação do QSU-Brief (Fator 2), após 1 mês de tratamento (n=15; p=0,030) 

(Tabela 3). 
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Tabela 2 – Média e desvio padrão (ou mediana e intervalo interquartílico) das variáveis 
antropométricas, bioquímicas, de composição corporal e craving dos indivíduos que 
completaram um mês de tratamento. 

Variáveis Fumantes (n=24) Abstinentes (n=22) p-valor 

Cortisol inicial (µg/dL) 8,95 (8,20-19,37) 11,00 (7,40-14,40) 0,695 
Leptina inicial (ng/mL) 11,77±9,86 11,34±7,21 0,865 
Leptina/IMC inicial 11,91±5,82 11,32±5,47 0,725 
Leptina/%GC inicial 12,12±6,89 11,36±6,54 0,703 
Pontuação Fagerstrom inicial 
Baixa 
Moderada 

        -                                    
4 (16,70%) 
20 (83,30%) 

        - 
6 (27,30%) 
16 (72,70%)                       

     - 
0,384 
0,384 

COex inicial (ppm) 11,70±5,55 9,14±4,11 0,208 
COex 1 mês (ppm)  8,00 (2,75-15,50) 2,00 (1,00-3,00) 0,006 
Nº de Cigarros/dia inicial 20,00 (16,50-25,00) 15,00 (10,00-20,00) 0,161 
Nº de Cigarros/dia 1 mês  15,00 (10,00-20,00) 0,00 (0,00-0,00) 0,000 
Somatório QSU inicial  44,33±16,49 37,59±17,35 0,004 
Somatório QSU 1 mês  36,00 (25,00-43,00) 15,00 (10,00-28,50) 0,005 
Classificação QSU inicial 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

           - 
24 (100%) 
           - 

          - 
22 (100%) 
          - 

    - 
    - 
    - 

Classificação QSU 1 mês 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

           - 
23 (100%) 
           - 

          - 
21 (100%) 
          - 

    - 
    - 
    - 

QSU Fator 1 inicial 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

           -                                                                      
6 (25%) 
18 (75%) 

        - 
8 (36,40%) 
14 (63,60%) 

    - 
0,403 
0,403 

QSU Fator 2 inicial 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

           - 
3 (12,50%) 
21 (87,50%) 

         - 
6 (27,30%) 
16 (72,70%) 

    - 
0,207 
0,207 

QSU Fator 1 – 1 mês 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

          - 
12 (52,20%) 
11 (47,80%) 

         - 
16 (76,20%) 
5 (23,80%) 

    - 
0,098 
0,098 

QSU Fator 2 – 1 mês 
Leve/mínimo 
Moderado/intenso 

         - 
5 (21,70%) 
18 (78,30%) 

         - 
11 (52,40%) 
10 (47,60%) 

    - 
0,035 
0,035 

Peso inicial (kg) 69,73±15,47 68,30±15,08 0,753 
Peso final (kg) 70,50±15,37 68,79±15,71 0,711 
Ganho de Peso (kg) 0,75 (0,40-1,37) 0,47 (0,16-2,20) 0,758 
Índice de Massa Corporal inicial (kg/m²) 27,40±6,11 26,78±5,74 0,725 
Índice de Massa Corporal 1 mês (kg/m²) 27,73±6,12 26,91±5,82 0,643 
Circunferência da Cintura inicial (cm) 87,16±12,90 85,20±13,17 0,613 
Circunferência da Cintura 1 mês (cm) 86,77±12,32 85,30±13,04 0,697 
Circunferência Abdominal inicial (cm) 94,19±14,08 92,32±13,31 0,648 
Circunferência Abdominal 1 mês (cm) 94,45±11,75 92,32±12,44 0,553 
Circunferência do Quadril inicial (cm) 99,84±10,93 100,59±10,90 0,818 
Circunferência do Quadril 1 mês (cm) 100,60±9,51 100,92±10,95 0,918 
Razão Cintura-quadril inicial 0,85±0,08 0,84±0,08 0,457 
Razão Cintura-quadril 1 mês 0,85±0,08 0,83±0,07 0,411 
Percentual de Gordura Corporal inicial 30,59±10,36 29,44±9,83 0,703 
Percentual de Gordura Corporal 1 mês 31,06±10,43 29,59±9,81 0,627 
IMC: Índice de Massa Corporal; %GC: Percentual de Gordura Corporal; COex: Monóxido de 
Carbono no ar exalado; QSU: Questionnaire of Smoking Urges-Brief. Média (desvio padrão), 
Mediana (intervalo interquartílico); p<0,05 (Teste t-Student, U Mann Whitney ou Qui-quadrado). 
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Tabela 3 - Relação entre os níveis ajustados de leptina pelo Percentual de Gordura 
Corporal (%GC) e Índice de Massa Corporal (IMC) com o QSU-Brief inicial e após um 
mês de tratamento. 

Leptina%/GC  

QSU-Brief  (Fator 1) Inicial 
Total 

Leve/Mínimo Moderado/Intenso 
n n N p-valor 

Abaixo da média              9 18   27 0,611 
Acima da média              5 

 
14 

 
19  

Leptina%/GC 
QSU-Brief  (Fator 2) Inicial 

Total 
Leve/Mínimo Moderado/Intenso 

n n N p-valor 
Abaixo da média 7 

 
20 

 
27 

 
0,270 

Acima da média 2 
 

17 
 

19  

Leptina/IMC  

QSU-Brief  (Fator 1) Inicial 
Total 

Leve/Mínimo Moderado/Intenso 
n n          N p-valor 

Abaixo da média 
Acima da média 

11 
3 

14 
18 

25 
21 

0,052 

Leptina/IMC 
QSU-Brief  (Fator 2) Inicial 

Total 
Leve/Mínimo Moderado/Intenso 

n n N p-valor 
Abaixo da média 7 

 
18 

 
25 

 
0,151 

Acima da média 2  19  21  

Leptina%/GC 

QSU-Brief  (Fator 1) 1 mês 
Total 

Leve/Mínimo Moderado/Intenso 
n n N p-valor 

Abaixo da média 17 9 26 0,772 
Acima da média 11 

 
7 

 
18  

Leptina%/GC 
QSU-Brief  (Fator 2) 1 mês 

Total 
Leve/Mínimo Moderado/Intenso 

n n N p-valor 
Abaixo da média 13 

 
13 

 
26 

 
0,030 

Acima da média 3 
 

15 
 

18  

Leptina/IMC  

QSU-Brief  (Fator 1)  1 mês 
Total 

Leve/Mínimo Moderado/Intenso 
n n N p-valor 

Abaixo da média 17 7 24 0,277 
Acima da média 11 

 
9 

 
20  

Leptina/IMC  
QSU-Brief  (Fator 2) 1 mês 

Total 
Leve/Mínimo Moderado/Intenso 

n n N p-valor  
Abaixo da média 10 

 
14 

 
24 

 
0,423 

Acima da média 6 
 

14 
 

20  
Média de Leptina: 12ng/mL / Qui-quadrado / Exato de Fisher 
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A Tabela 4 mostra a correlação entre os níveis ajustados de leptina/IMC 

e leptina/%GC com o QSU-Brief (Fator 1 e 2) inicial e após 1 mês, conforme 

status tabágico de fumante ou abstinente. Entre os indivíduos que continuaram 

fumantes, foi observada associação significativa entre o QSU-Brief (Fator 1 e 2) 

inicial e entre o QSU-Brief (Fator 2) após 1 mês de tratamento com a 

leptina/%GC. Já entre os abstinentes, houve associação positiva significativa 

apenas entre o QSU-Brief (Fator 2) inicial com a leptina/IMC. Não foi 

encontrada associação entre leptina/IMC e leptina/%GC e o QSU-Brief (Fator 1 

e 2), após 1 mês, entre aqueles que conseguiram se abster. 

 

Tabela 4 – Correlação entre os níveis ajustados de (leptina/IMC) e (leptina/%GC) com 
o QSU-Brief inicial e após 1 mês de tratamento de acordo com o status tabágico. 

 Leptina/%GC Leptina/%GC  Leptina/IMC Leptina/IMC 

 Fumantes Abstinentes  Fumantes Abstinentes 

Inicial      

QSU-Brief (Fator 1) (r=0,434*; p=0,034) (r=-0,067; p=0,767)  (r=0,335; p=0,110) (r=0,258; p=0,247) 

QSU-Brief (Fator 2) (r=0,442*; p=0,030) (r=0,263; p=0,237)  (r=0,136; p=0,525) (r=0,489*; p=0,021) 

Somatório QSU-Brief (r=0,497*; p=0,014) (r=0,034; p=0,881)  (r=0,288; p=0,172) (r=0,296; p=0,182) 

Final      

QSU-Brief (Fator 1) (r=0,304; p=0,158) (r=-0,028; p=0,906)  (r=0,205; p=0,348) (r=0,148; p=0,522) 

QSU-Brief (Fator 2) (r=0,595**; p=0,003) (r=0,246; p=0,282)  (r=0,413; p=0,050) (r=0,252; p=0,271) 

Somatório QSU-Brief (r=0,464*; p=0,026) (r=0,183; p=0,427)  (r=0,390; p=0,066) (r=0,271; p=0,234) 

Correlação de Spearman * 0,005 ** 0,001  

 

Comparando entre os sexos, houve associação positiva entre os níveis 

ajustados de leptina/IMC e leptina/%GC com o QSU-Brief (Fator 2) após 1 mês 

nas mulheres que continuaram fumando (r=0,565; p= 0,023). Entre as mulheres 

abstinentes, houve associação entre a leptina/IMC e leptina/%GC com o QSU-

Brief (Fator 2) inicial (r=0,551; p=0,033). Nos homens não foram encontradas 

essas associações. Além disso, não foram encontradas diferenças nas demais 

variáveis analisadas entre homens e mulheres fumantes e abstinentes desse 
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estudo. Em relação aos níveis séricos de cortisol, houve correlação negativa 

entre sua concentração sérica e o número de cigarros fumados por dia após 1 

mês apenas entre os homens que não pararam de fumar (r=-0,587; p= 0,035). 

Não foi observada correlação entre os níveis séricos de cortisol com a 

pontuação do QSU-Brief nos indivíduos (p>0,05).  

Foi encontrada associação negativa entre os níveis de cortisol e 

leptina/%GC nos indivíduos que completaram (r=-0,398; p=0,008) e não 

completaram um mês de tratamento (r=-0,587; p=0,005). Entre os indivíduos 

que permaneceram fumantes após 1 mês, a mesma associação foi observada 

(r=-0,442; p=0,031). Entre os abstinentes não foi observada essa associação.  

 

DISCUSSÃO 

No presente trabalho foi observado uma associação entre maiores 

concentrações de leptina no início do tratamento para a cessação tabágica com 

maior pontuação do QSU-Brief (Fator 2) após 1 mês de intervenção, indicando 

maior influência do reforço negativo pela nicotina na dificuldade para alcançar a 

cessação tabágica. Nossos resultados mostraram que maiores concentrações 

séricas de leptina entre os fumantes que iniciam o tratamento pode ser 

considerado um fator que exerce influência no aumento da fissura pela droga. 

Além disso, a maioria dos indivíduos que permaneceu fumante após 1 mês 

(78,30%) apresentou classificação do QSU-Brief moderada e intensa, 

indicando maior craving por cigarros e dificuldade em alcançar a abstinência.  

Sabe-se que a inibição na sinalização de dopamina e na liberação de 

cortisol no eixo HPA pela leptina contribui para o aumento do craving pela 

nicotina no período inicial de abstinência. A nicotina proporciona um aumento 

na concentração de cortisol plasmático, podendo promover ainda o aumento ou 

diminuição da concentração de leptina, sendo controversos os postulados a 

cerca desse assunto. Nos primeiros dias de abstinência, a retirada da nicotina 

pode proporcionar a redução dos níveis de cortisol, que associado com um 

aumento nos níveis de leptina, contribui para o aumento da intensidade do 

craving (al’ ABSI et al; 2004; MIYATA & MEGUID, 2000). Nossos resultados 

mostraram uma associação inversa entre a concentração de leptina e os níveis 

de cortisol, indicando que maiores concentrações de leptina, associam-se com 
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níveis mais baixos de cortisol. Esse resultado confirma a interação existente 

entre esses dois hormônios, e a forma como a leptina contribui diretamente 

para ocorrência do craving. 

Em nosso estudo, foi encontrada associação inversa entre a 

concentração sérica de cortisol e o número de cigarros fumados por dia após 1 

mês apenas entre os homens que não pararam de fumar. No estudo de al’Absi 

et al. (2004), que avaliou a associação entre as mudanças na concentração de 

cortisol e a recaída por cigarros no início da abstinência tanto em homens 

quanto em mulheres, foi observado que os indivíduos que recaíram na primeira 

semana após a cessação, apresentaram diminuição na concentração de 

cortisol pela manhã, além de maior craving por cigarros e redução do afeto 

positivo (QSU-Brief – Fator 1), em comparação com os abstinentes. A elevação 

dos níveis de cortisol entre fumantes está geralmente atribuída à exposição à 

nicotina, apesar das comparações entre os níveis de cortisol entre fumantes e 

não fumantes permanecerem inconsistentes e a resposta do cortisol na 

cessação tabágica desconhecida (STEPTOE & USSHER, 2006).  

al’Absi (2006), numa revisão sobre a diminuição na concentração de 

cortisol nos primeiros dias de abstinência predizendo o relapso por cigarros, 

observou que associações hormonais com recaída por cigarros tendem a ser 

mais consistentes em homens, enquanto a intensidade dos sintomas de 

abstinência tende a ser mais consistente com a recaída por cigarros em 

mulheres. A desregulação da atividade do eixo HPA durante os primeiros 

momentos da abstinência exacerba os sintomas da abstinência e contribui para 

a rápida recaída, observada na maioria dos fumantes. Porém, mais pesquisas 

são necessárias para investigar a diferença desses mecanismos entre homens 

e mulheres. 

Ainda é desconhecido o efeito da nicotina sobre as concentrações de 

leptina. Postula-se que o decréscimo na ingestão alimentar esteja associado 

com um aumento na concentração de leptina, proporcionada pelo constante 

uso de nicotina. Porém, os efeitos agudos da nicotina na concentração de 

leptina plasmática permanecem inconsistentes. Nos estudos de Wei et al. 

(1997), Hodge et al. (1997) e Mantzoros et al. (1998), foi encontrado que 

fumantes crônicos de cigarros apresentaram níveis de leptina muito mais 

baixos que indivíduos que nunca fumaram. Eliasson & Smith (1999) 
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observaram que fumantes crônicos e usuários de gomas de nicotina 

apresentaram níveis séricos de leptina muito maiores que não fumantes. Em 

contrapartida, Donahue et al. (1999) e Yoshinari et al. (1998), não encontraram 

correlação entre fumantes crônicos e níveis de leptina sérica (MIYATA & 

MEGUID, 2000). 

A maioria dos estudos descreve os efeitos da leptina no processo de 

abstinência alcoólica e poucos trabalhos relatam sua influência na dependência 

tabágica.  Kiefer et al. (2001), encontraram um aumento dos níveis de leptina 

em pacientes alcoolistas no início da abstinência em comparação com 

controles saudáveis. Wrust et al. (2003), não encontraram diferenças 

significativas entre os níveis séricos de leptina de pacientes alcoolistas entre o 

primeiro e o sétimo dia de abstinência. Kraus et al. (2004), encontraram 

correlação entre o aumento dos níveis de leptina com a intensidade pelo 

craving apenas em mulheres alcoolistas. De forma geral, os resultados 

sugerem que um aumento nos níveis de leptina no início da abstinência pode 

ser considerado um fator que exerce influência no aumento da fissura pela 

droga. 

Entre tabagistas, até o presente momento, há apenas três estudos 

avaliando a influência da leptina sobre a fissura durante a cessação tabágica. 

Condizente aos nossos resultados, von der Goltz et al. (2009), e al’ Absi et al. 

(2011), encontraram uma associação positiva entre a intensidade do craving 

pela nicotina e as concentrações plasmáticas de leptina no início da 

abstinência. Esse fato sugere que a leptina inibe a transmissão dopaminérgica 

durante a retirada da droga modulando a intensidade da fissura.  

Recentemente, um trabalho publicado por Potretzke et al. (2014), 

avaliando indivíduos abstinentes por 24 horas, encontraram um aumento 

significativo de leptina acompanhado do estresse agudo durante a abstinência, 

além de associação entre os níveis deste hormônio e o craving por cigarros. 

Em nenhum estudo houve o ajuste da concentração sérica da leptina pela 

adiposidade corporal, fato que pode influenciar na interpretação dos resultados. 

Em nosso estudo, os indivíduos que não conseguiram se abster e 

continuaram fumantes apesar da intervenção para a cessação tabágica, 

apresentaram associação positiva entre a leptina/GC% e o QSU-Brief (Fator 1 

e 2) inicial e entre o QSU-Brief (Fator 2) após 1 mês. Nos indivíduos que 
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conseguiram se abster, a leptina/IMC também se correlacionou com o QSU-

Brief (Fator 2) apenas no início. Nessa população, em função da manutenção 

da abstinência no período analisado, não houve associação entre os níveis 

séricos de leptina ajustada com o QSU-Brief (Fator 2), após 1 mês. Nas 

mulheres avaliadas nesse estudo, também foi observada associação entre os 

níveis de leptina/%IMC e leptina/%GC com o QSU-Brief (Fator 2) inicial 

naquelas que se absteram e com o QSU-Brief (Fator 2) após 1 mês naquelas 

que permaneceram fumantes. Essa constante associação da concentração de 

leptina inicial com o QSU-Brief (Fator 2), em ambos status tabágico, reforça o 

papel da leptina na modulação de estruturas de recompensa 

mesocorticolímbicas e regulação do estresse. Além disso, a leptina apresenta 

importante papel na neurobiologia do sistema de recompensa pela droga, 

contribuindo para o aumento do craving e dificuldade na cessação do 

tabagismo.  

No trabalho realizado por Toffolo et al. (2012), que analisou os níveis 

séricos de leptina em mulheres alcoolistas recém-abstinentes, os autores 

observaram que os níveis de leptina sérica foram maiores entre as mulheres 

recém-abstinentes apresentando entre 1 e 3 meses de abstinência. Os autores 

sugeriram ainda que o aumento nos níveis de leptina pode estar relacionado 

com o tempo de abstinência. Em nosso trabalho, foram considerados 

abstinentes, aqueles indivíduos que concluíram o primeiro mês de abordagem 

intensiva para cessação tabágica isentos do uso de cigarros. Esse período de 

abstinência assemelha-se com o referido estudo, e em nossos resultados, as 

maiores concentrações de leptina inicial estiveram associadas com maior 

fissura por cigarros. 

Na literatura, ainda não existem resultados conclusivos de estudos 

prévios, sobre a concentração de leptina plasmática durante o período de 

abstinência. Perkins & Fonte (2002) sugeriram que os níveis de leptina após a 

cessação tabágica podem aumentar particularmente nas mulheres. Esse 

aumento dos níveis de leptina em mulheres pode estar relacionado ainda com 

possíveis alterações hormonais não elucidadas e não abordadas pela literatura. 

 Por outro lado, Nicklas et al. (1999), relataram que não houve aumento 

significativo nos níveis de leptina em homens após 6 meses de abstinência a 

nicotina. Entretanto, os níveis de leptina podem estar mais altos em indivíduos 
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recém-abstinentes, possivelmente devido aos efeitos diretos ou indiretos da 

nicotina, podendo ser ainda afetado pelo processo de abstinência. Contudo, os 

mecanismos envolvidos nas mudanças dos níveis de leptina após a cessação 

tabágica permanecem desconhecidos.  

A principal limitação do nosso estudo refere-se ao delineamento não 

probabilístico, não nos possibilitando atribuir efeito de causalidade entre o 

processo de abstinência e alteração nos níveis de leptina, além do reduzido 

tamanho da amostra em função do elevado número de pessoas que não 

completam o tratamento para cessação tabágica. Além disso, não foram 

realizadas análises de leptina sérica após 1 mês de acompanhamento, porém 

não observamos diferenças nos parâmetros antropométricos e de composição 

corporal em curto prazo. Em contrapartida, foram realizados os ajustes das 

concentrações séricas de leptina pelo IMC e pelo %GC para eliminar o efeito 

da adiposidade corporal nos resultados da análise de leptina. Não foram 

investigadas diferenças hormonais entre as mulheres participantes da 

pesquisa.   

Além da leptina e do cortisol, as especificidades de cada droga 

psicotrópica, as características individuais dos dependentes, bem como 

diferenças entre os sexos e o período de abstinência podem influenciar na 

fissura e na recaída por cigarros, devendo também ser avaliados como 

determinantes de influência na neurobiologia do craving. 

 

CONCLUSÃO   

 

Nossos resultados apontaram que maiores concentrações de leptina no 

começo do tratamento para abstinência tabágica esteve associada com maior 

craving por cigarros e dificuldade em cessar o tabagismo. Foi observada 

diferença entre a pontuação da fissura entre fumantes e abstinentes. Os que 

conseguiram se abster mantiveram menor fissura. Houve correlação positiva da 

leptina/IMC e leptina/%GC com o reforço negativo (QSU-Brief - Fator 2) após 1 

mês, nas mulheres que não conseguiram parar de fumar.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados desse trabalho apontaram que maiores concentrações de 

leptina no começo do tratamento para abstinência tabágica esteve associada 

com maior craving por cigarros e dificuldade em cessar o tabagismo. A 

hipótese inicial desse estudo era que maiores concentrações plasmáticas de 

leptina no período inicial de cessação tabágica, proporcione um aumento do 

craving pelo cigarro e dificulte o alcance da abstinência. Para a formulação 

dessa hipótese foi levado em consideração o fato da leptina inibir a sinalização 

de dopamina no nucleus accumbens e a liberação de cortisol no eixo HPA, 

aumentando o craving por cigarros no período de abstinência.  

Nesse estudo, os indivíduos que conseguiram se abster mantiveram 

menor fissura. Encontramos correlação positiva entre as concentrações de 

leptina ajustada pelo IMC e pelo %GC com o reforço negativo do QSU-Brief 

(Fator 2), após 1 mês, nas mulheres que não conseguiram parar de fumar.  

Além da leptina e do cortisol, as especificidades de cada droga 

psicotrópica, as características individuais dos dependentes, bem como 

diferenças entre os sexos e o período de abstinência podem influenciar na 

fissura e na recaída por cigarros, devendo também ser avaliados como 

determinantes de influência na neurobiologia do craving.  

Tendo em vista que período inicial da abstinência é o mais crítico, torna-

se imprescindível a assistência multidisciplinar a esses indivíduos, 

possibilitando a formulação de estratégias que auxiliem a manutenção da 

abstinência.  

Por fim, espera-se com esse trabalho, colaborar com a discussão atual 

sobre a interação existente entre os hormônios que controlam o consumo 

alimentar como determinantes para o uso e manutenção da dependência à 

nicotina e auxiliar no esclarecimento da dificuldade de manutenção da 

abstinência. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP HU/UFJF 

JUIZ DE FORA – MG – BRASIL 

NOME DO SERVIÇO DO PESQUISADOR: AMBULATÓRIO DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E 
CONTROLE DO TABAGISMO DO HU/UFJF 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ALINE SILVA DE AGUIAR NEMER 

ENDEREÇO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO. BAIRRO MARTELOS.  CEP: 36036–330 – JUIZ DE FORA – MG 

FONE: (32) 2102-3234 

E-MAIL: aline.nemer@ufjf.edu.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) como voluntário a participar da pesquisa 
“Acompanhamento clínico, nutricional e bioquímico d e fumantes 
abstinentes e não abstinentes em tratamento”. Neste estudo pretendemos 
avaliar o estado nutricional e bioquímico de tabagistas em tratamento no 
Ambulatório de Prevenção, Tratamento e Controle do Tabagismo (HU/UFJF) e 
promover orientação nutricional através de acompanhamento individual e 
coletivo. 

O motivo que nos leva a realizar este estudo se justifica por ser o 
tabagismo uma enfermidade que acomete toda a sociedade 
indiscriminadamente. É considerado, portanto, uma questão de saúde pública 
por se tratar de uma doença crônica que requer acompanhamento para o seu 
controle. Desta forma, há necessidade de entender os fatores envolvidos no 
estabelecimento da abstinência, inclusive a alteração do estado nutricional, do 
perfil bioquímico e de aspectos comportamentais e sociais durante a 
manutenção da abstinência tabágica. Conhecer o perfil desse público e sua 
relação com o tabaco é fundamental para planejar políticas públicas e ações 
mais eficazes para a assistência, além de auxiliar na continuidade de estudos 
futuros sobre o tema.  

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: entrevistas 
e preenchimento de questionários:  você responderá a questionários com 
questões simples e de fácil compreensão no início e durante o tratamento a fim 
de acompanhar as alterações no desejo em usar a droga e na escolha de 
alimentos. O tempo aproximado para realização da entrevista é de 30 minutos. 
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Os questionários encontram-se à disposição para conhecimento prévio, basta 
solicitá-los à equipe de pesquisa, que os enviaremos para você. Avaliação 
Antropométrica:  serão tomadas as medidas corporais de peso, estatura, 
dobras cutâneas, circunferências de cintura, quadril e braquial. Esses 
procedimentos serão realizados por equipe previamente treinada e em sala 
apropriada pertencente ao Ambulatório de Prevenção, Tratamento e Controle 
do Tabagismo (HU/UFJF). Pequeno incômodo pode ser causado ao tomar as 
medidas antropométricas, já que você deverá tirar os sapatos, excesso de 
adereços e estar vestindo roupas leves. Exames bioquímicos: os exames 
bioquímicos (exames de sangue) serão solicitados pelo médico do Ambulatório 
e realizados no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Serão coletados cerca de 10 mL de 
sangue e seus resultados serão registrados em seu prontuário no Ambulatório. 
Após quatro meses, os exames serão repetidos para acompanhamento para 
isso você será comunicado pela equipe de pesquisadores. A realização do 
exame é de baixo risco uma vez que todo material utilizado é descartável e 
estéril (seringas, agulhas, tubos para análise e luvas). O responsável pela 
coleta de sangue está devidamente treinado para a atividade. Apenas ocorrerá 
um pequeno incômodo ou dor no momento da coleta. Será necessário jejum de 
8 a 12 horas para a realização dos exames. Contamos com a sua colaboração 
para estar presente no dia agendado para a coleta do exame. Os resultados 
dos exames serão recolhidos no Laboratório de Análises Clínicas pela equipe 
de pesquisadores e arquivados em seu prontuário.  

Todas as informações têm caráter confidencial, ficando garantido a todos 
que colaborarem com este estudo, o total sigilo das informações, como 
também a garantia de que nada será compartilhado com nenhuma esfera 
institucional. O material ficará de posse do pesquisador por 5 anos após o qual 
será descartado. Ficando reservadas tanto a identificação dos entrevistados, 
como toda e qualquer informação que o mesmo desejar excluir. Espera-se com 
este projeto de investigação contribuir para uma maior compreensão sobre a 
relevância do tratamento do tabagista e da manutenção da sua abstinência, 
assim como a proposição de uma nova abordagem integral e interdisciplinar 
nos serviços de saúde que oferecem assistência para este público. Para 
participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 
vantagem financeira. Você será esclarecido sobre o estudo em qualquer 
aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. 
Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 
momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 
acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido 
pelo pesquisador. O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição 
quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não 
será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado em nenhuma 
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publicação que possa resultar deste estudo. Este estudo apresenta risco maior 
que o mínimo, isto é, risco maior que o existente em atividades rotineiras como 
conversar, tomar banho, ler, etc, devido a coleta de sangue. Apesar disso, você 
tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer 
danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Este termo de consentimento 
encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pela 
pesquisadora responsável no Ambulatório de Prevenção, Tratamento e 
Controle do Tabagismo (HU/UFJF) e a outra será fornecida a você.   

Este trabalho ficará muito enriquecido com sua part icipação!  

Eu, ____________________________________________, portador(a) do 
documento de Identidade ____________________ fui informado dos objetivos 
do estudo “Acompanhamento clínico, nutricional e bioquímico d e 
fumantes abstinentes e não abstinentes em tratament o” , de maneira clara 
e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei 
solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 
desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 
termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler 
e esclarecer as minhas dúvidas. 

Juiz de Fora, _________ de __________________________ de ______. 

 

Nome      Assinatura participante           Data 

 

Nome              Assinatura pesquisador              Data 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você 
poderá consultar o CEP HU – Comitê de Ética em Pesquisa HU/UFJF. Hospital 
universitário Unidade Santa Catarina        Prédio da Administração Sala 27  
CEP 36036-110 E-mail: cep.hu@ufjf.edu.br 
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ANEXO II 

Questionnaire of Smoking Urges Brief – QSU-Brief – Versão Brasil 

Indique o quanto você concorda com ou discorda das afirmações a seguir, 
marcando apenas um dos números entre Discordo totalmente e Concordo 
totalmente. Quanto mais perto estiver sua marca de um dos lados, mais você 
estará concordando ou discordando. Queremos saber o que você está 
pensando e sentindo agora, enquanto preenche o questionário. 

1. Desejo fumar um cigarro agora. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

2. Nada seria melhor do que fumar um cigarro agora. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

3. Se fosse possível, eu provavelmente fumaria agora. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

4. Eu controlaria melhor as coisas, neste momento, se eu pudesse fumar. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

5. Tudo o que eu quero agora é fumar um cigarro. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

6. Eu tenho necessidade de um cigarro agora. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

7. Fumar um cigarro seria gostoso nesse momento. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

8. Eu faria praticamente qualquer coisa por um cigarro agora. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

9. Fumar me faria ficar menos deprimido. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 

10.  Eu vou fumar assim que for possível. 

Discordo totalmente 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 Concordo totalmente 
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ANEXO III 

 

Hospital Universitário - UFJF   Ambulatório de Prevenção, Controle e Tratamento do 
Tabagismo do HU/CAS – UFJF  

       I – Identificação do Paciente 

                                                                                                    DATA:       /          /                      

Nome:_____________________________________________________________________ 

Sexo:    □M                □F                                     Prontuário nº:_________________________ 

DN: ____/_____/____  

Naturalidade:_____________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________ 

Telefone:_________________________ Escolaridade:_____________ Completo? □sim □não 

Profissão:___________________ Local de trabalho:______________ Turno de 

Trabalho:___________ 

Estado civil:_________________ Cor ou Raça/Etnia: □branca □preta □parda □amarela 

□indígena  

Religião:__________________  

Integrantes da família Parentesco Fumante Ocupação Renda 

     

     

     

     

     

     

II – Dados de Encaminhamento  
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□ Procura voluntária                  □ Profissional de Saúde: Qual?___________________           

□ Amigo/colega                          

□Outros 

___________________________________________________________________________ 

 

III – Anamnese clínica  

 

História Patológica : 

1. No momento você apresenta algum sintoma respiratório? □ S                              □ N 

Qual?_______________________________________________________________________ 

2.Você tem ou teve algum problema de saúde? 

□ Ulceração de boca   Faz tratamento?   

□ Gengivite    Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□ Problema de ATM                            Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□DM     Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□HAS     Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□Doença renal    Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□Doença Hepática    Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□Insuficiência coronariana  Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□AVE      Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□Úlcera péptica/gastrite  Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□ Alergia cutânea   Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□Rinite     Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□DPOC    Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    



 

  

96 

□Asma     Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□Câncer    Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□Transtorno mental (problema emocional/psicológico)  

Diagnóstico___________________________ Faz tratamento?  □ S Qual?________________□ N    

□ Obesidade    Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□ Bulimia/Anorexia   Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□ Epilepsia    Faz tratamento?  □ S Qual?_______________ □ N    

□ Crise convulsiva   Faz tratamento?  □ S  Qual?_______________ □ N    

□ Alcoolismo    Faz tratamento?  □ S  Qual?_______________ □ N    

□ Outros ___________________________________________________________________ 

Alguém na família apresenta ou apresentou algum problema de saúde? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.Você já se submeteu a alguma cirurgia?  □S   □N    

Qual(s)?___________________________________________________________ 

4.Está tomando algum medicamento?   □S  □N   

Qual(s)?___________________________________________________________ 

5.Tem prótese dentária móvel?     □S  □ N 

6. No seu trabalho opera máquinas ou executa atividades que exija concentração? □ S  □ N  

 

7.Se for do sexo feminino:  Número de gestações:_____________   Abortos:_____________ 

8.Está grávida?      □S  Semanas:__________      □ N 

9.Está amamentando?      □ S  □N 

10.Faz uso de contraceptivo oral?   □S  □ N 



 

  

97 

11.Faz reposição hormonal?     □S   □N 

 

IV – Exame físico  

 

Peso_____________               Altura________________                   IMC_________________ 

Circunferência Abdominal:_____________________________________________________ 

PA____________________    CO_________________                     HbCO_______________  

Último cigarro________________      SatO2______________ 

ACV:_______________________________________________________________________ 

AR:_________________________________________________________________________ 

Outros:______________________________________________________________________ 

    

V – Exames complementares  

 

1. Prova de Função Pulmonar: 

 

Data: Pré % Pós % 

 CVF     

VEF1     

VEF1/CVF     

 

2. Radiografia de tórax: 
____________________________________________________________________________ 

 

3. ECG: 
___________________________________________________________________________ 

 

4 . Peak Flow e manovacuometria (PI max________________)              (PE max 
________________) 

 

5. Outros: 
__________________________________________________________________________ 
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VI – História tabágica  

 

1. Nos últimos 30 dias, O (A) Sr.(A) fumou pelo menos um cigarro ou até mesmo deu uma 
tragada? 

□ S  □ N  □ Ex-fumante 

 Há quanto tempo parou de fumar? _____ dias ______meses ____anos 

 

2 . Com que idade começou a fumar?__________ anos 

 

3 . Há quanto tempo o(a) Sr.(a) começou a fumar cigarros, regularmente, quer dizer, pelo 
menos 1 cigarro por semana? ___________ 

4. Atualmente, o(a) Sr.(a) fuma cigarros  diariamente? □S  □ N    □ INATIVO 

 

5. Em média, quantos cigarros o(a) Sr.(a) fuma por dia? 

( Preencher apenas uma opção segundo a resposta do informante (Cigarros ou Maços) 

 |__|__| Cigarros por dia 

 |__|__| Maços por dia 

 |__| NS/NR/Variável 

 |__| Inativo 

 

6. Que tipo de cigarro o(a) Sr.(a) fuma mais: Leia as alternativas.  

□ Cigarro industrializado 

□ Cachimbo 

□ Cigarro de palha  

□ Charuto 

□ Fumo de corda 

□ Outros____________________ (especifique) 

Contagem: |__|__|__| 
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7. Em quais situações o cigarro está associado no seu dia-a-dia? 

□ falar no telefone □alegria  □bebida alcoólica 

□café   □ refeições  □ ansiedade 

□ tristeza  □trabalho  □ nenhum 

□ 

outros_______________________________________________________________________ 

 

8. Das frases abaixo diga com qual (s) você concorda: 

□Fumar é um grande prazer                         □Fumar é muito saboroso 

□O cigarro me acalma                                  □Gosto de fumar para ter alguma coisa nas mãos 

□Fumo porque acho que emagrece             □Acho charmoso fumar 

 

9. Já conseguiu deixar de fumar? 

□S     □ N  □ Nunca tentou  

 

10. O(a) Sr.(a), já parou de fumar por pelo menos 1 dia, porque estava tentando seriamente 
parar de vez? 

□S     □ N 

  

11. Quantas vezes no último ano o(a) Sr.(a) tentou parar de fumar? 

|__|__| vezes 

 

12. Quando foi a última vez que o(a) Sr.(a) tentou parar de fumar? Leia as alternativas.  

□ durante o último mês    □ mais de um mês até 6 meses atrás 

□ mais de 6 meses até 12 meses atrás  □ há mais de 12 meses 

 

13. Ainda que tenha ou não conseguido deixar de fumar, em alguma tentativa , utilizou algum 
recurso para ajudar? 
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□ N □ S  

 

14. Para tentar parar de fumar o(a) Sr.(a): Leia as alternativas.  

□ Recebeu algum tipo de tratamento com profissionais de saúde 

□ Usou algum tipo de medicamento 

□ Tentou parar por conta própria  

 

15. Qual foi o tipo de tratamento ou medicamento que o(a) Sr.(a) recebeu? Leia as 
alternativas  

□Recebeu orientações em consulta com algum profissional de saúde (médico, 

enfermeiro, psicólogo ou assistente social)?  

□ Participou de grupos para ajudar o fumante a parar?  

□ Fez tratamento com laser ou acupuntura?  

 

16. Onde recebeu esse tratamento?  

 □ Unidade Básica de Saúde (UBS/PSF) 

 □ SECOTT 

 □ Hospitais 

 □ Instituições religiosas  

 □ Consultórios médicos  

 □ Outro:_______________________________________ 

 

17. Por que decidiu parar de fumar agora? 

 

 

VII– História social e familiar  
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1. Você convive com fumantes em sua casa?  

□Sim: □amigo □familiar □outro___________ _____    □ Não 

 

2. Você convive com fumantes em seu trabalho?  

□Sim:  □amigo □familiar □outro _________________ □ Não 

 

3. O(A) SR.(A) FICA EM CONTATO COM A FUMAÇA DO CIGARRO DE OUTRAS PESSOAS EM SUA CASA, TRABALHO OU ESCOLA? 

 

1 |__| Sim 2 |__| Não 

Contagem: |__|__|__| 

3. Você tem facilidade para engordar, emagrecer ou manter o peso? 

□ engordar 

□ emagrecer □ manter o peso 

4. Atividade Física  

Você pratica atividade (    ) Sim      (    ) Não 

Tipo Frequência  Duração 

Motivo (marcar com x) 

Saúde 
Lazer e 
Prazer 

Manter o 
peso Outro: descrever 

  

              

              

Quando não pode praticar atividade física, como se sente (    ) irritado     (     )indisposto 

(    ) indiferente   (   ) com medo de engordar    (    ) Outro? _________________________ 

 

Possui orientação profissional para a prática de at ividade física?  (    ) Sim    (     ) Não  
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VIII – Avaliação do grau de dependência ( Fagerstrom ) 

 

1 - Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro? 

 

 Dentro de 5 minutos (3)  Entre 31 e 60 minutos (1) 

 Entre 6 e 30 minutos (2)  Após 60 minutos (0) 

  

2. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos como igrejas, bibliotecas, etc? 

 Sim  (1)   Não  (0) 

  

3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação? 

 O primeiro da manhã (1)  Outros  (0) 

  

4. Quantos cigarros você fuma por dia? 

 Menos de 10 (0) ______  De 21 a 30 (2) 

De 11 a 20 (1)                               Mais de 31 (3)  

  

5. Você fuma mais frequentemente pela manhã?   Sim   (1) Não (0) 

  

6. Você fuma mesmo doente quando precisa ficar de cama a maior parte do tempo?  

Sim  (1)   Não  (0) 

 

7. Grau de Dependência 

 0 – 2   = Muito baixo   3 – 4   = Baixo 

 5  = Médio    6 – 7   = Elevado 

 8 – 10  = Muito elevado 
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IX – Transtorno Mental:  

 

1. Tem ou já teve depressão, ansiedade ou outro problema emocional? 

□Sim: Qual?______________________     □ Não  

 

2. Se sim : Fez ou faz acompanhamento com Profissional de Saúde?  □Sim: Qual Profissional 

e data do 
acompanhamento?_________________________________________________________       

□Não  

 

3. Você faz ou fez uso de algum medicamento relacionado a problemas emocionais? 

□ Sim. Qual (s)? __________________________________________(Encontra-se em 

uso?_____________) 

□ Não    

□ Não sei 

 

4. Existe algum caso de transtorno mental (problema emocional/ psicológico) na família?  

□Sim: Qual?___________________________ Grau de parentesco: 

________________________ 

□Não 

□Não sei 

X – Observações : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Profissional de Saúde  

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO IV  

Teste de Dependência de Nicotina de Fagerstrom 

1. Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro? 

• Dentro de 5 minutos                                                       (3) 

• Entre 6 e 30 minutos                                                      (2) 

• Entre 31 e 60 minutos                                                    (1) 

• Após 60 minutos                                                            (0) 

2. Você acha difícil fumar em locais onde o fumo é proibido (como igrejas, 
bibliotecas, etc)?  

• Sim                                                                                 (1) 

• Não                                                                                (0) 

3. Qual cigarro do dia que trás mais satisfação (ou que mais detestaria deixar de 
fumar)? 

• O primeiro da manhã                                                     (1) 

• Outros                                                                            (0) 

4. Quantos cigarros você fuma por dia? 

• 10 ou menos                                                                 (0) 

• 11 a 20                                                                          (1) 

• 21 e 30                                                                          (2) 

• 31 ou mais                                                                    (3) 

5. Você fuma mais frequentemente pela manhã (ou nas primeiras horas do dia) 
que no resto do dia? 

• Sim                                                                               (1) 

• Não                                                                              (0) 

6. Você fuma mesmo quando está tão doente que precisa ficar de cama a maior 
parte do tempo? 

• Sim                                                                               (1) 

• Não                                                                              (0) 
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Tabela de Fagerstrom  

Conclusão quanto ao grau de dependência 

• 0 a 2 pontos – muito baixo 

• 3 a 4 pontos – baixo 

• 5 pontos – médio 

• 6 a 7 pontos – elevado 

• 8 a 10 pontos – muito elevado 

Uma soma acima de seis pontos indica que provavelmente o paciente terá um 
desconforto ao deixar de fumar. 
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ANEXO V 

Aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética do HU-UFJF 
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108 

ANEXO VI - Artigo Publicado no periódico Psychiatry Research  
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