
Saúde

Tabagismo divide opinioes
Apesar de os malefícios do fumo serem amplamente conhecidos, a decisão de deixar o vício não é fácil
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Desde que a literatura médica come-
çou a discutir os prejuízos causados à
saúde pelo tabaco, fumantes e não-fu-
mantes são surpreendidos diariamente
com estatísticas assustadoras: o cigarro
causa mais mortes prematuras no mundo
do que a soma das mortes provocadas por
AIDS, cocaína, heroína, álcool, incêndi-
os, acidentes de carro e suicídios. Mais: o
tabagismo responde por 90% das mortes
por câncer de pulmão e 55% das mortes
por acidentes vasculares cerebrais.

De acordo com as entidades antita-
bagistas, deve-se combater o fumo até
pelos danos acarretados ao meio ambien-
te. Fala-se que 300 cigarros equivalem a
uma árvore, o que inclusive nem é politi-
camente correto. Então, alheios a esses
argumentos, por que algumas pessoas
ainda insistem no vício?

As assessoras de Plenário, Elizabe-
th de Barros Gonçalves e Patrícia Gomes
Barbosa, também travam uma verdadei-
ra batalha contra o vício. Patrícia, por
exemplo, fuma há 20 ahos ejá perdeu as
contas das vezes que tentou largar o
cigarro, mesmo se sentindo incomodada

com os possíveis malefícios que ele pode
trazer à sua saúde. No entanto, deposita
muitas esperanças no programa que está
sendo desenvolvido pela Gerência-Geral
de Saúde.

Já Elizabeth, por pouco não fez
parte do crescente time de ex-fumantes.
Há dois anos, quando atravessou um
momento delicado de sua vida, voltou a
fumar - depois de se abster do fumo por
treze anos. "O cigarro alivia as tensões",
explica. Ela pensa, atualmente, em co-
meçar a usar os emplastros de nicotina e
pôr fim, de vez, ao consumo diário de 20
cigarros.

Por determinação médica, a taquí-
grafa Maria Cecilia Machado Alamy, 52
anos, terá que abandonar o vício que
cultivou com grande prazer nos últimos
27 anos. Mesmo premiada com uma saú-
de de ferro, que ainda não acusou maiores
complicações provocadas pelo cigarro,
Maria Cecília saúda a chegada de inicia-
tivas como a do Grupo de Auto-Ajuda ao
Tabagista. "Acho muito válida", avalia,
mesmo sabendo da dificuldade que en-
contrará para deixar o vício.

Há sete anos, quando o cigarro dei-
xou de ser um prazer e passou a ser uma
frustação, o gerente-geral das Comis-

sões, Luís Antônio Ribeiro de Freitas, 35	Ellzabeth e
anos, sentiu a urgência da necesside de se	Patrícia: luta
tomar uma decisão. Os 60 cigarros diari-	permanente

contra o vícioos, segundo ele, limitavam seu apetite e
deixavam suas roupas impregnadas. Re-
conhece que a decisão de parar de fumar
foi uma luta insana, sobretudo naqueles
tradicionais momentos tão conhecidos
dos fumantes, como depois do cafezinho
e das refeições. Hoje, já colhendo os
benefícios de uma vida mais saudável,
mas sem o radicalismo dos ex-fumantes
mais xiitas, Luís Antônio atesta que o
fumo deve ser um vício solitário, sem
prejuízos ou incômodos para terceiros.
"Acho uma falta de respeito fumar em
ambientes fechados", observa.
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Programa vai ajudar quem quer parar de fumar
Qual o número de fumantes da Assembléia?

E  de não-fumantes? Qual a melhor maneira de
orientar um fumante a deixar o vício? Pensando
em responder a essas e a muitas outras perguntas,
a Gerência-Geral de Saúde e Assistência está
aplicando um questionário em vários setores da
Casa, buscando traçar um quadro real dessa
situação. Números preliminares apontam a ocor-
rência de uma elevada porcentagem de fumantes
na Casa— 25% do universo até então entrevistado.

Além dos riscos a que estão expondo sua
saúde, a Gerência de Saúde também está preocu-
pada com um outro aspecto: o fumante tem hoje
em seu encalço o contingente de não-fumantes e
de ex-fumantes que faz muito barulho, por moti-
vos justos, é claro. Pensando na necessidade de
criar um programa alternativo de combate ao
tabagismo, a Gerência de Saúde e Assistênciaestá
implantando o Grupo de Auto-Ajuda ao Tabagis-
ta - uma espécie de Alcoólicos Anônimos para os
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Neide: receptividade e um certo desconforto

fumantes - formado por uma equipe multidisci-
plinar de profissionais, coordenada pelo titular
da gerência, José Agostinho Lopes.

A idéia é conscientizar os funcionários fu-
mantes sobre os malefícios do fumo, sem patru-
Ihamento e sem pretensão de apresentar fórmulas
prontas e mágicas, até porque muitas pessoas
sabem da pouca eficácia demonstrada pelo di-
versificado arsenal antifumo, formado pelas per-
furações na orelha, laser, gomas e emplastros.
"O importante para nós é a decisão final do
funcionário", explica José Agostinho Lopes.

A psicóloga Neide Maria de Souza é a
integrante do grupo responsável pela aplicação
dos questionários nos setores da Casa. Segundo
ela, a receptividade tem sido muito positiva,
embora reconheça que alguns funcionários a
princípio tenham manifestado um certo descon-
forto com a iniciativa. "Eles temem patrulhamen-
to", afirma a psicóloga.

O questionário foi elaborado de forma que o
grupo pudesse levantar o maior número possível
de informações, desde o número de fumantes,
não-fumantes e ex-fumantes; sua faixa etária;
nível de escolaridade; há quanto tempo fuma;
elementos que permitam identificar quais fun-
cionários têm dependência física ou química e
quais os fatores de risco mais freqüentes, como
colesterol alto, obesidade, sedentarismo e proble-
mas pulmonares. "Queremos saber inclusive como
alguns funcionários conseguiram parar de fu-
mar", afirma Orlando Antônio da Silva, outro
médico integrante do grupo, do qual também faz
parte a enfermaria Maria de Cássia G. Lanna.

Como largar o cigarro
Ainda não foi inventado um método totalmen-

te eficaz de combate ao fumo, sem que o indivíduo
colabore pelo menos com a força de vontade e a
autodecisão. O Parceria deixa como sugestão uma
"fórmula" apresentada pela Sociedade Americana
do Câncer:
• decida fumar apenas uma vez por hora ou decida

abster-se do cigarro por uma hora inteira e
comece a acrescentar frações de meia hora a esse
período;

• dificulte o seu acesso ao cigarro. Embrulhe o
maço e envolva-o com uma cinta de borracha.
Fume com a mão esquerda, se estiver acostuma-
do a fumar com a direita;

• passe para uma marca que não lhe agrade.
Compre um maço de cada vez;

• se o cigarro sempre acompanhar seu cafezinho,
passe a tomar chá ou suco de frutas;

• cuide de seu corpo. Recupere a forma física. O
exercício ajuda muito a acalmar;

• chame os seus amigos e diga-lhes que está deixan-
do de fumar;

'quem deixa de fumar durante um dia pode deixar
de fumar no outro. Tente!

• economize todo o dinheiro que teria gasto em
cigarros e compre algo de útil. Você merece!

• se a vontade for mais forte do que a intenção, não
se preocupe. Muita gente tentou várias vezes
antes de conseguir deixar de fumar!


