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      Atualmente verifica-se um aumento no consumo de narguilé 
entre os escolares, o que é motivo de preocupação entre os e 
educadores. Considerando a falta de conhecimento que os jovens 
tem a respeito das consequências causadas pelo uso do narguilé, 
entendemos que se faz necessário a elaboração de um material de 
apoio com noções gerais sobre o tabagismo com ênfase na temática 
Narguilé.  Para a realização deste trabalho foi feito uma revisão da 
literatura junto aos bancos de dados existentes em bibliotecas e 
meios eletrônicos, visando a produção de um Caderno Temático, 
que servirá de apoio para a realizações de trabalhos futuros entre os 
escolares, como parte do Projeto de Intervenção Pedagógica na 
Escola.  Esperamos que a realização de trabalhos de prevenção   
relacionados ao uso do narguilé, apresente resultados significativos 
no controle do uso do mesmo. 

Palavras-chave ( 3 a 5 palavras) Narguilé – Tabaco – Drogas lícitas - Prevenção 

Formato do Material Didático  

Público Alvo  

(indicar o grupo para o qual o  
material didático foi desenvolvido: 
professores, alunos, 
comunidade...) 

Alunos do  2  ano do Ensino Médio 

 

 

 

 
 



APRESENTAÇÃO 

 

Por acreditar que a prevenção é o melhor meio que as pessoas possam 

ter conhecimento dos malefícios, que o tabagismo causa. E por ser na escola o 

local onde quase toda a população passa na fase da adolescência, permitindo 

assim adquirir novos hábitos e conhecimento sobre drogas lícitas e ilícitas. Vou 

ressaltar o uso e a falta de conhecimento do narguilé pelos escolares, para 

obter a conscientização de que o tabaco está sendo utilizado de novas formas 

e técnicas sem que eles percebam o seu uso. 

O tabagismo é encarado como doença pediátrica, pois recentemente 

adquiriu-se o conhecimento que a nicotina exerce efeito farmacológico nos 

adolescentes mais intensos e com mais sensibilidade aos centros nervosos 

desenvolvendo dependência mais intensa, do que em adultos, sendo grandes 

consumidores de tabaco, com mais graves consequências á saúde. 

E por ser a adolescência a etapa do desenvolvimento que ocorre a 

experimentação de drogas lícitas e ilícitas vamos trabalhar esse tema com os 

alunos do segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Jardim 

Panorama – Sarandi – Pr. 

Nós como educadores podemos organizar um encaminhamento  

pedagógico , com auxílio da paródia que possa contribuir para a prevenção do 

uso do narguilé  Para dar conta da desta problemática foi elaborado , este 

caderno didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

TEXTO BASE TEÓRICO 

 

I - INTRODUÇÃO 

Como TAVARES (2001) comenta: consumir drogas é uma prática 

milenar, humana e universal. Não há sociedade que não usou ou tenha usado, 

com as mais diversas finalidades. Só nos anos 60, houve uma preocupação 

mundial sobre a sua alta frequência e os riscos que causam a saúde. 

A organização Mundial da Saúde (OMS, 1983) define droga como 

substância que quando consumida pelo organismo, modifica uma ou mais de 

suas funções, exceto aquelas substâncias necessárias para a manutenção da 

saúde. Para MANSUR E CARLINI (1989) drogas são substâncias que 

interferem no funcionamento dos neurotransmissores, provocando alterações e 

distúrbios no comportamento. Esta definição engloba as substâncias ditas 

lícitas: bebida alcoólica, tabaco e certos medicamentos e substâncias ilícitas: 

cocaína, LSD, êxtase, opiláceos, entre outras. As drogas lícitas são produzidas, 

comercializadas e usadas perante a lei e as drogas ilícitas são proibidas. Isso 

não significa que as drogas lícitas causem menos danos á saúde do que a 

droga ilícita como Sartori salienta.  

TAVARES (2001) comenta que a adolescência é a etapa de 

desenvolvimento que frequentemente ocorre á experimentação de drogas 

lícitas e ilícitas. Embora na maioria das vezes esse uso seja apenas 

experimental. Pesquisas realizadas pelo Centro Brasileiro de Informações 

sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) divulgam que o tabaco é uma das 

drogas lícitas utilizadas entre os adolescentes de idade de 13-17 anos. 

A escola é o local, onde se devem ocorrer á intervenção e prevenção. 

Sendo que quase toda a população passa pela escola no Ensino Médio na fase 

de adolescência, onde se podem adquirir novos hábitos e conhecimentos sobre 

as drogas. 

 

II - HISTÓRICO DO TABAGISMO 

O Tabaco teve sua origem no Continente Americano, onde, por vários 

séculos, antes da chegada de Cristóvão Colombo, era cultivada, mascada e 

fumada pela população nativa durante vários rituais. O extrato das folhas das 



plantas era utilizado para matar parasitas dentro e fora do corpo, como 

inseticida como salienta LONGENECKER (2002). 

A viagem de Colombo ao Novo Mundo trouxe a possibilidade dos 

colonizadores europeus observarem índios fumando rolos de folhas como 

ressalta VALLE et. al.(2007).  

O primeiro contato, do tabaco, com o mundo civilizado, como relata 

ROSEMBERG (2003), ocorreu no século XVI. Este chegou á Europa por quatro 

caminhos: Espanha, Portugal, França e Inglaterra. Foi levada á Espanha por 

Don Rodrigo de Jeres, capitão da tripulação de Colombo, que levou plantas e 

sementes de tabaco. Em Portugal foi através de Luis de Goes, donatário no 

Brasil em 1542. Para a França chegou por dois caminhos: em 1560 por Damião 

Góes, ex-embaixador em Flandres, a Jean Nicot, embaixador da França em 

Portugal. O outro caminho para França foi através de André Thevet, frade 

franciscano, que esteve no Brasil em 1555, que cultivou em seu jardim no 

mosteiro em Paris. Em 1565, o tabaco chega á Inglaterra por meio de Sir 

Hawbens, trazendo-o das plantações da colônia Virginia e cultivando-o em 

Londres. 

O tabaco espalhou por toda á Europa. Após cinquenta anos de sua 

chegada, fumava-se cachimbo em todo o continente: nobres, plebeus, 

soldados e marinheiros, está era a maneira mais comum de consumi-lo.  A 

partir do século XVIII, espalhou-se a mania de aspirar rapé, que reinou por uns 

duzentos anos. O charuto teve seu reinado no século XIX. Na Espanha muito 

antes já se fumava tabaco enrolado em papel denominado de “papelete”. 

Parece que o termo “cigarrilhos” em espanhol deriva de cigarral, nome dado as 

hortas e plantações invadidas por cigarras. O nome generalizou-se: cigarette, 

em francês, inglês e algumas outras línguas; zigarette em alemão; sigaretta em 

italiano e cigarro em português. O cigarro invadiu Paris em 1860. Mas a 

primeira grande expansão mundial ocorreu após a Primeira Guerra Mundial de 

1914 a 1918, sendo praticada pelo maior número de pessoas do sexo 

masculino. A difusão entre as mulheres cresce após a Segunda Guerra 

Mundial, de 1939 a 1945. 

O tabaco está presente, em quase todas, as manifestações culturais, 

como: tema filosófico, sucesso de música, na literatura, na pinturas, filmes, 

obras de artes e entre outras. 



No Brasil colônia, o tabaco serviu de moeda forte no cambio de escravos 

do Congo, de Guiné e de Angola O tabaco alterou imediata e dramaticamente o 

contexto da politica econômica dos governos, tornando-se a maior fonte de 

renda dos cofres públicos pelos impostos, taxas de importações e exportações 

e o monopólio de alguns países, contrabandos e outros.  

Atualmente estima-se que o consumo do tabaco mundial seja de 1 

bilhão e 300 milhões de fumantes, dos quais 80% - mais de 1 bilhão – vivem 

nos países em desenvolvimento e o inicio de seu uso ocorre em cerca de 99% 

na adolescência, sendo 90% das pessoas já dependentes; é considerada uma 

doença pediátrica. Os fumantes passivos são cerca de 2 bilhões dos quais 700 

milhões são crianças. Isso resulta que a metade da população terrestre está 

exposta, direta ou indiretamente, aos efeitos nocivos da nicotina e demais 

substâncias tóxicas do tabaco. 

Como salienta VEIGAS (2008) o tabaco pode ser utilizado de diversas 

maneiras: queimado como cigarro, charuto, cachimbo e narguilé e também 

pode ser usado sem a produção de fumaça, quando mascado ou aspirado pelo 

nariz. O narguilé é uma das formas do uso do tabaco. 

 

 III – NICOTINA 

Os termos Nicotiana tabacum que caracteriza o nome científico da 

planta veio de um tipo de junco vazado que era usado pelos nativos 

americanos para inalar o fumo e do nome de um médico Francês, Jean Nicot 

(1530-1600), que introduziu a planta com sucesso na França. Nicot estudou a 

fundo os efeitos da planta e a recomendava como uma substância que “curava 

tudo”.  A nicotina foi inicialmente isolada de folhas de tabaco, sendo um 

alcaloide vegetal, uma amina terciaria composta por anéis de piridina e 

pirolidina, por Posselt e Reiman em 1828, e Orfila iniciou os primeiros estudos 

farmacológicos em 1843 como ressalta GOODMAN E GILMAN (2005). 

Há dois tipos de biomarcadores de substâncias contidas no tabaco: a 

nicotina e cotinina que podem ser pesquisadas na urina, no sangue e na saliva. 

A nicotina é mais limitada por sua meia vida ser de duas horas, já a da cotinina 

é de 36 á 40 horas, ás vezes até mais. 

A nicotina encontra-se no tabaco sob diversos aspectos: uma fração 

situa-se na fase particulada e outra na fase gasosa, está ultima é absorvida 



mais facilmente pelo organismo. 

A quantidade de nicotina absorvida depende da variedade de planta, 

posição das folhas colhidas, época da colheita, modo de curar o tabaco, 

técnica de preparo e métodos de dosagem. 

Os efeitos tóxicos decorrentes da nicotina, nos colhedores de folhas de 

tabaco são registrados em todos os lugares onde se cultivam tabaco. A nicotina 

é uma droga de alta toxidade. 

Sabemos que não se introduz a nicotina pura no organismo, ela é 

administrada ao organismo com milhares de substâncias tóxicas que existem 

no tabaco. O tabagista ao inalar a fumaça com a nicotina da qual está 

dependente inala juntamente em média 2.500 substâncias lesivas ao 

organismo. Desta forma a nicotina é causadora de vários malefícios e 

carregam milhares de componentes tóxicos dos quais provocam mais de 50 

doenças.  

A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo a maior causa 

isolada, evitável de doença e de morte. 

 

1 -  EFEITOS DA NICOTINA NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL  

A nicotina age sobre centros mesolímbico dopaminérgicos colinérgicos e 

núcleos acumbens, provocando o aumento e a liberação de dopamina e outros 

hormônios psicoativos, levando a dependência pelas propriedades euforizantes 

e ansiolíticas. Qualquer forma de consumir tabaco cria dependência e a mais 

intensa é a fumada. 

A retirada da nicotina leva a síndrome de abstinência que caracteriza 

pelo leve nervosismo, irritabilidade, ansiedade, concentração e funções 

cognitivas prejudicada além de ganho de peso devido o aumento do apetite. 

ROSEMBERG (2003) relata as conclusões do relatório do Surgeon 

General, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos: 

A nicotina é droga que causa dependência, é psicoativa, é reforçadora                 

da motivação de fumar, com a repetição do uso desenvolve-se tolerância, 

exigindo doses progressivamente maiores para desencadear o mesmo efeito. 

 A nicotina liga-se a receptores específicos do sistema nervoso; no 

cérebro interage com todos os centros alterando o metabolismo energético 

cerebral; as interações incluem ativação elétrica, relaxação muscular e efeitos 



sobre o sistema cardiovascular e endocrínico. 

 O processo farmacológico determinador da dependência é similar aos 

desenvolvidos em outras drogas, como a cocaína e heroína. 

A falta da nicotina no organismo, levam á sintomas desagradáveis quase 

insuportáveis, que desaparecem com nova dose de nicotina. 

A dependência da nicotina é mais rápida e mais forte, nos tabagistas que 

iniciaram o seu uso na adolescência, sendo mais difícil superar, obrigando a 

consumir maior quantidade de nicotina com sérias consequências á saúde. 

 

2 - EFEITOS DA NICOTINA NO ORGANISMO 

A nicotina é liberada, pela queima do tabaco, em forma de gotículas de 

0,3 a 0,5 micras sendo inalada e transportada aos bronquíolos terminais e 

alvéolos pulmonares. Passam para a corrente sanguínea e distribui-se por 

quase todo o organismo. 

A nicotina sofre várias metabolizações, a maior parte no fígado, em grau 

bem menor nos pulmões. Finalmente excretada pelos rins por filtração 

glomerular e secreção tubular que vai depender do pH. Quando a urina se 

acidifica, a secreção tubular diminui. Quando ela se torna alcalina, aumenta a 

secreção tubular mantendo maior tempo as concentrações mais altas na 

circulação. 

CUNHA et. al. (2007), comenta que a nicotina é conhecida por seus 

efeitos sobre a função cardiovascular via estimulação simpática neural. Quando 

a nicotina atua diretamente no tronco cerebral, resulta em aumento de 

frequência cardíaca, da contração do coração, vaso contrição coronária e da 

pressão arterial, também causa secreção de adrenalina e noradrenalina pela 

medula adrenal. 

 

IV - CONTROLE DO TABAGISMO 

O tabagismo foi reconhecido como epidemia sendo um problema de 

saúde pública, por isso nas 49 Assembleias Mundial da Saúde, realizada em 

maio de 1996, começa a ser elaborado o primeiro tratado internacional de 

saúde pública, a convenção quadro para controle do tabaco da OMS. Esse 

tratado foi negociado durante quatro anos por 192 países, inclusive o Brasil, e 

entrou em vigor em fevereiro de 2005. 



As resoluções tomadas na assembleia mundial da saúde para o controle 

do tabagismo são: 

Medidas para reduzir a demanda por tabaco. 

Aumentar os impostos incidentes sobre os cigarros. 

Publicações dos resultados de pesquisas sobre os efeitos do fumo sobre 

a saúde. 

Informações aos consumidores por meio de rótulos e advertências. 

Informações aos consumidores baseados em contra propaganda de 

massa. 

Proibições de propagandas e promoções. 

Programas de educação de controle de tabagismo nas escolas. 

Restrições ao fumo em locais públicos e ambiente de trabalho. 

Terapia de reposição de nicotina e outras intervenções de cessação. 

Medidas para reduzir a oferta de tabaco. 

Restrições ao acesso dos jovens ao tabaco. 

Subestimação e diversificação da fumicultura 

Restrições aos apoios e aos subsídios relativos ao preço do tabaco. 

Eliminação do contrabando. 

 

1 - CONTROLE DO TABAGISMO NO BRASIL 

Em agosto de 2003, a Comissão Nacional para o Controle do Uso do 

Tabaco oi substituída pela Comissão Nacional para a Implementação da 

convenção Quadro para o controle do tabaco com a participação de 11 

ministérios da Saúde, das Relações e exteriores, da Agricultura, da Pecuária e 

Abastecimento, da Justai, do Trabalho e Emprego, da Educação e do 

Desenvolvimento, da Indústria e Comercio Exterior, do Desenvolvimento 

Agrário, das Comunicações e do Meio ambiente. 

 

2 - AÇÕES DO PROGRAMA 

2.1 - Ações educativas 

Envolve atividades por meio de campanhas de conscientização como o 

Dia Mundial sem Tabaco em 31 de maio e o Dia Nacional de Combate ao Fumo 

em 29 de agosto, organização de eventos comunitários e de divulgação de 

informações pela mídia. Também envolvem atividades do programa ambientes 



livres de tabaco nas escolas (Programa Saber Saúde), unidades de saúde 

(Programa saúde e coerência) e ambientes de trabalho (Programa de 

Prevenção Sempre). 

 

2.2 - Ações de promoção e apoio á cessação de fumar  

Por meio de campanhas em mídia e de eventos dirigidos as profissionais 

de saúde, implantação do Disque Pare de Fumar – um serviço gratuito de 

telefonia que fornece orientações básicas para deixar de fumar que teve inicio 

a partir de maio de 2001. Nas embalagens de derivados de tabaco são 

obrigadas a inserir advertências sanitárias. 

O tratamento pelo SUS foi inserido pela Comissão Inter gestores 

Tripartite(CIT) que gerou uma Portaria Ministerial GM\MS número 1035, de 

maio de 2004 e SAS número 442, de agosto de 2004, aprovado o Plano de 

Implementação da Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS e o 

protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Dependência á Nicotina (Brasil, 

Ministério da Saúde 2004). 

 

2.3 - Ações legislativas e econômicas 

Almejam o controle do tabagismo que envolve medidas para proteger a 

população principalmente os jovens; das propagandas e outras estratégias 

para promover o consumo dos produtos de tabaco; para regular e monitorar 

esses produtos aos seus conteúdo e emissão; para utilizar a própria 

embalagem de derivado de tabaco para informar a população sobre os riscos 

do tabagismo; para limitar o acesso de jovens aos produtos de tabaco pelo 

controle de venda, do aumento do preço e do controle do mercado ilegal e 

ainda proteger a população dos riscos do tabagismo passivo. 

Em Dezembro de 2000, foi banido o patrocínio de eventos culturais e 

esportivos por produtos de tabaco. A proibição da propaganda na TV, rádio, 

revistas, jornais e outdoors; proíbe a distribuição de amostra grátis e proíbe a 

propaganda de cigarros relacionando-os aos esportes. A proibição da 

propaganda dos derivados de tabaco na internet. 

No Brasil a primeira mensagem de advertência foi introduzida em agosto 

de 1988: “O ministério da Saúde adverte: Fumar faz mal a saúde”. A atual 

medida que obriga a inserção de imagens de advertência foi lançada em maio 



de 2001, entrando em vigor em fevereiro de 2002. Cabe a ANVISA e o INCA 

determinar as advertências que deverão ser vinculadas nas embalagens, suas 

características gráficas, assim como as características das imagens que as 

ilustrarão. No Brasil a mesma medida que obriga á inserção das imagens, 

obriga á inserção do número de telefone do Disque Pare de Fumar nas 

embalagens e no material de propaganda dos produtos derivados do tabaco. 

Uma pesquisa realizada entre março a dezembro de 2002 demonstra que 90% 

dos fumantes tiveram conhecimento sobre o número do Disque Pare de Fumar 

pelos maços de cigarros. A conversão Quadro para Controle do Tabaco coloca 

como uma das obrigações dos países que fazem parte a inserção de 

advertência sanitária fortes e que ofereçam boa visibilidade nas embalagens de 

produtos de tabaco. 

 

3 - REGULAÇÃO DOS PRODUTOS DE TABACO 

O controle e fiscalização dos cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer 

outro produto do tabaco entre as atribuições da ANVISA, criada pela Lei 

Federal número 9782, de 26 de janeiro de 1999. Com isso foi possível regular 

os produtos de tabaco e alcançar diversos avanços legislativos como: 

Limite máximo aos teores de alcatrão em 10 mg, nicotina em 1 mg e 

monóxido de carbono em 10 mg para cigarros comercializados no Brasil. 

Proibição do uso de descrição de produtos como light, ultra light, suave, 

baixos teores ou outros descritores que passem a ideia falsa de que sejam 

menos nocivos que outros. 

Obrigatoriedade da inserção em uma das laterais das embalagens de 

produtos de tabaco da seguinte frase: Este produto contém mais de 4700 

substâncias tóxicas e nicotina que causa dependência física e psíquica. Não 

existem níveis seguros para consumo dessas substâncias. 

Cada marca comercializada paga para ANVISA o valor de 100000,00 por 

ano, esse recurso tem o objetivo de financiar a criação de um banco de dados 

para armazenar as informações das companhias de tabaco são obrigadas a 

dar, construir um laboratório que permita análises das informações necessárias 

à fiscalização, financiar pesquisa sobre os efeitos biológicos da dependência 

de nicotina. No entanto o deposito está sendo feito em juízo devido uma ação 

da indústria do fumo questionando a legalidade da cobrança dessa taxa. 



 

4 - METAS A SEREM ATINGIDAS 

O desafio do programa é reduzir o acesso dos jovens aos produtos de 

tabaco, com uma regulamentação de venda, política de preços e controle do 

comercio ilegal. 

Muitos adolescentes ainda adquirem facilmente os produtos em bares, 

danceterias, padarias, em outros estabelecimentos. Deve estar clara a 

proibição de venda de produtos de tabaco a menores pela legislação brasileira. 

Pois no Estatuto da Criança e do Adolescente prevê este tipo de proibição. 

No Brasil a Comissão Nacional para controle do Tabaco deu inicio ao 

Projeto de Lei proibindo a venda de derivados de tabaco por maquinas 

automáticas, assim como a importação das mesmas. Esta em tramitação no 

Congresso Nacional. 

As medidas mais eficazes são o aumento de preço dos produtos de 

tabaco, se o aumento real fosse de 10% reduziria a demanda por produto de 

tabaco em cerca de 4% em países de renda elevada e em cerca de 8% nem 

países de renda média ou baixa. Pois essa medida seria eficaz para o Brasil, 

mas existe o receio de que aumente o contrabando, pois é o pais que mais 

sofre o impacto do mercado ilegal de cigarros, sendo os cigarros ilegais mais 

baratos do que do mercado formal. 

As perdas tributárias pelo comercio ilegal chegam alcançar 650 milhões 

ao ano, que seriam destinados para financiar o tratamento pelo SUS de 

doenças tabaco relacionadas e para outros fins. 

O governo começou a taxar a exportação de cigarros para os países da 

América Central e do Sul, inclusive para o Caribe em 150%. Como resultado, o 

volume de exportação de cigarros caiu mais aumentou o volume de exportação 

de folhas de tabaco para países fronteiriços. Aumentou o crescimento de 

fabricas de produtos de tabaco nos países das fronteiras do Brasil. 

Mesmo com todas essas medidas e esforços do Governo Federal de 

proibir e combater o contrabando está prática ocorre facilitando o aumento dos 

jovens a iniciação no tabagismo. A Convenção Quadro, no seu artigo 15, busca 

estratégias e ações internacionais para conter o contrabando. 

 

 



5 - PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO AOS RISCOS DO TABAGISMO P ASSIVO 

A publicação em 1986, do Consenso a respeito dos riscos do tabagismo 

passivo trouxe três grandes conclusões: 

O tabagismo passivo é causa de doenças, inclusive câncer de pulmão 

em não fumantes passivos. 

Os filhos de pais fumantes apresentam maior frequência de infecções 

respiratórias em relação aos filhos dos pais não fumantes. 

A simples separação de fumantes e não fumantes, no espaço aéreo, não 

elimina a exposição á poluição tabagista ambiental só reduz. 

Estudos mostram que não fumantes expostos de forma crônica á 

poluição tabagista ambiental desenvolve câncer de pulmão 30% maior do que 

não fumantes expostos. Já doenças cardiovasculares entre não fumantes 

expostos é de 24% maior do que os não fumantes não fumantes expostos. 

As crianças são mais vulneráveis aos efeitos da poluição tabagista 

ambiental, a Organização Mundial da Saúde estima que 700 milhões de 

crianças do mundo respire ar contaminado pela fumaça do cigarro. 

A exposição ao tabagismo dos pais às crianças tem mais chance de 

terem infecções respiratórias, bronquite, pneumonia, infecções de ouvido, além 

de sintomas respiratórios crônicos como a asma e redução da taxa de 

crescimento pulmonar. 

Os efeitos do tabagismo passivo decorrem da exposição nos ambientes 

de trabalho, onde não se cumpre a lei que proíbe fumar em ambientes públicos 

fechados. Esta lei não é cumprida em diversos locais públicos, a Lei 9294\96. 

Um dos grandes desafios é fazer cumprir a lei em todo o Brasil. 

 

V - HISTORICO DO NARGUILÉ 

Conhecido com diversos nomes como: Arguilé, Narguila, Nakla, 

Narguilé, entre outros nomes, é um cachimbo d’agua largamente usado pelos 

turcos, hindus e persas, composto de fornilho, um ou mais tubos, e vaso cheio 

de água. Embora não seja tradicional, algumas pessoas misturam á água 

outras bebidas, como vodca, araque, sucos ou essências naturais. Usualmente 

fuma-se um tabaco especial para narguilé, adocicado e aromático. 

O narguilé tem como origem o Oriente. A localização exata não é 

conhecida, mas existem evidencias históricas de narguilés na Pérsia e na 



Mesopotâmia. As peças mais primitivas eram feitas com madeira e um coco 

que fazia o lugar do corpo (o nome origina-se do persa nargil, que significa 

“coco”). Com o desenvolvimento das civilizações e as expansões territoriais 

(principalmente dos países europeus), o narguilé, já similar ao que 

conhecemos hoje (com base de cerâmica e corpo de metal), começou a ser 

divulgado, e trazido junto com as especiarias como cravo e canela. 

As cruzadas também auxiliaram a espalhar o narguilé pelo mundo, 

quando os guerreiros sobreviventes traziam-no para seus países. No Brasil, o 

narguilé foi trazido por alguns imigrantes europeus, e divulgado pelas colônias 

turca, libanesa e judaica. 

Atualmente o seu uso é mais comum na Península Arábica, Turquia, 

Índia, Bangladesh e Paquistão. Porém, nos últimos anos, tem-se observado um 

verdadeiro renascimento de seu uso, principalmente entre os jovens, inclusive 

em países ocidentais, como ressalta VEIGAS (2008). 

 

VI - O USO DO NARGUILÉ 

VEIGAS (2008) ressalta que cerca de mais ou menos 100 milhões de 

pessoas, utilizam o narguilé diariamente, sendo mais utilizado do que o cigarro 

em algumas partes do Mundo. O uso do narguilé é bastante variável nas 

diferentes regiões. No Líbano cerca de 15% dos adultos, 25% das grávidas e 

32% dos jovens utilizam regularmente. Na Síria entre os universitários 62,6% 

dos homens e 29,8% das mulheres já haviam fumado narguilé uma vez na vida 

e que 25,5% dos homens e 4,9% das mulheres fazem uso de forma habitual. 

O narguilé ressurge em alguns países europeus, assim como no Brasil. 

No Brasil, passam de 300 mil consumidores de narguilé como revela a 

pesquisa especial sobre tabagismo, realizada em 2008, pelo IBGE em parceria 

com o INCA. 

De acordo com as informações da pesquisa vigilância de tabagismo em 

escolares (Vigescola), do Ministério da Saúde (MS), a prevalencência do 

consumo de narguilé em São Paulo, se destaca: 93,3% dos entrevistados que 

consomem outros produtos do tabaco fumado, além do cigarro industrializado, 

declararam usar o narguilé com maior frequência. Em Campo Grande (MS), 

87,3% dos estudantes entrevistados disseram preferir o cachimbo oriental. Em 

Vitória, o percentual ficou em 66,6%. 



O uso crescente do narguilé, em especialmente aos jovens, é atrativo 

por ter uma imagem positiva na população, por ter uma representação exótica 

do Oriente e as relações com aromas e perfumes associados ás agradáveis 

práticas de fumar em grupos de pessoas em ambientes de socialização. 

Décadas acreditou-se que o narguilé é menos prejudicial do que o 

cigarro. Por achar que os componentes do fumo, solúvel a água ficava retido 

ou filtrado. Já se sabe que a água não tem tempo de filtrar, por isso o narguilé é 

prejudicial e viciante tanto quanto o cigarro. 

 

VII - COMPOSIÇÃO QUIMICA DO NARGUILÉ 

Segundo o INCA, análises comprovam que a fumaça do narguilé contém 

quantidades superiores de nicotina, monóxido de carbono, metais pesados e 

substâncias cancerígenas do que na fumaça do cigarro. Enquanto que a 

fumaça do cigarro contém de 1% a 3% de nicotina a do narguilé é de 2% a 4%. 

A quantidade de monóxido de carbono no narguilé é elevada pela queima do 

tabaco e do carvão. 

Numa sessão de narguilé, como confirma Viegas (2008), o fumante 

passa por um período maior a fumaça do que quando se fuma o cigarro. Os 

fumantes de um cigarro inalam 8 e 12 baforadas de fumaça com 40-70 ml, 

cada em 5-7 minutos, inalando de 0,5-0,6 litros de fumaça por cigarro. Uma 

sessão de narguilé dura de 20-80 minutos ou mais, durante a qual o fumante 

inala 50-200 baforadas num total de 0,5-1,0 litro de fumaça. Desta forma o 

fumante de narguilé inala a mesma quantidade de fumaça que um fumante de 

cigarro inalaria se consumisse 100 ou mais cigarros. 

A água usada no narguilé absorve pouco da nicotina cerca de 5% 

fazendo com que os fumantes se exponham a quantidades suficientes para 

que a droga cause dependência.  

A nicotina inalada é o regulador da quantidade de tabaco fumado, os 

fumantes de narguilé precisam inalar maiores quantidades de fumaça, ficando 

expostos a maiores quantidades de substâncias cancerígenas e gases nocivos. 

Tanto os fumantes de narguilé e os fumantes passivos correm o risco para as 

mesmas doenças causadas pelo ato de fumar cigarros, como câncer, doenças 

cardíacas, doenças respiratórias e efeitos adversos durante a gravidez. 

 



VIII - MECANISMO DE AÇÃO 

A fumaça do narguilé contém toxinas que produzem irritação nos olhos, 

nariz e garganta causando alergia respiratória em fumantes e não fumantes. 

A fumaça paralisa os cílios da mucosa nasal que tem função de remover 

sujeiras e outros detritos do pulmão onde as secreções se acumulam e causam 

a tosse ou pigarro típico do fumante e o surgimento de infecções respiratórias. 

O monóxido de carbono (CO) é venenoso em altas concentrações e 

quando inalado, atinge os pulmões que segue para o sangue, reduzindo sua 

capacidade de carregar oxigênio e como consequência as células deixam de 

respirar e produzir energia, onde o fumante tem o fôlego prejudicado e ocorrem 

as doenças cardiovasculares e respiratórias, inclusive efeitos danosos sobre o 

desenvolvimento do feto das grávidas tabagistas. 

MARQUES (2011) ressalta que a nicotina é absorvida pelos pulmões, 

atinge o cérebro em 10-19 segundos e é distribuída para todos os sistemas. No 

sistema nervoso central eleva o humor e diminui o apetite. A nicotina é 

considerada um estimulante leve, por isso provoca aumento na pressão 

arterial, aumento da frequência cardíaca e respiratória, aumenta o deposito de 

gorduras nas paredes dos vasos sanguíneos. A sua eliminação é de 

aproximadamente duas horas, sendo metabolizada pelo fígado e 5% eliminada 

pelos rins.   

Alguns fumantes, como informa Balbiani (2005), quando param de fumar 

ou reduzem a 50% no consumo de nicotina, podem ocorrer os sintomas de 

abstinência como a ansiedade, irritabilidade, distúrbio do sono, aumento do 

apetite, alterações cognitivas e fissura pelo tabaco. A nicotina é a substância 

reforça e potencializa a vontade de fumar, causando a dependência. 

 

IX - CONSEQUENCIAS DO TABACO NA FORMA DE NARGUILÉ 

O uso do tabaco aumenta a probabilidade de ocorrência de algumas 

doenças como: 

Pneumonia: é uma infecção das vias respiratórias, facilitada pelo 

enfraquecimento do sistema imunológico. As pessoas não sabem identificar os 

principais sintomas da doença, muitas vezes parecidos com os sintomas da 

gripe. E isso acaba retardando o tratamento. Sem medicação adequada 

quando a doença surge, a chance de complicações é maior. 



A fumaça do cigarro afeta as vias respiratórias e isso facilita a entrada de 

agentes maléficos aos pulmões. Os danos são causados nos cílios 

pulmonares, pequenos pelos que forram as vias aéreas e agem como barreiras 

para destruir a entrada de germes. O movimento destes cílios reduz por causa 

do efeito do fumo. 

Câncer de pulmão: como salienta Dr. Dráuzio Varella, é a mais temível 

complicação associada ao cigarro. Em 90% dos casos, são uma doença que 

acomete os fumantes e, em apenas 10%, pessoas que nunca fumaram. No 

inicio do século XX, quando a epidemia do cigarro ainda não tinha se 

disseminado era uma enfermidade raríssima. Atualmente, é o câncer que mais 

mata homens e mulheres, já que elas também são suscetíveis desde que se 

tornaram dependentes dessa droga nefasta. 

A fumaça do cigarro contém mais de quatro mil substâncias nocivas ao 

organismo. Entra pelos brônquios e se distribui no interior dos pulmões até 

alcançar os alvéolos onde fica presa a sujeira que carrega e não há o que a tire 

dali. Por isso, os pulmões de um fumante adquire esse aspecto negro. No 

entanto, o pior de tudo não é a dificuldade para respirar nem o aspecto físico 

do pulmão. No cigarro, há substâncias cancerígenas que, no decorrer dos 

anos, provocam o aparecimento de tumores malignos especialmente nos 

pulmões. 

Os sintomas geralmente surgem quando o câncer já está em estágio 

avançado e inclui tosse ou mudança no padrão da tosse do fumante, dispneia 

(falta de ar), dor torácica, perda de peso, cansaço e presença de sangue no 

escarro. 

Câncer de laringe: Não se iluda. Rouquidão que não regride por mais de 

duas ou três semanas, especialmente nos fumantes e usuários habituais de 

álcool, pode ser sinal de alterações na laringe, que merecem avaliação, 

diagnóstico e acompanhamento médico. Fique longe do cigarro. O tabaco é o 

principal responsável pelo câncer de laringe especialmente quando associado 

ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Câncer de boca: O câncer da boca basicamente incide sobre a 

população masculina, na proporção de três homens para cada mulher. Por 

isso, o cuidado maior deve recair sobre os homens na quarta década de vida e 

tabagistas. Neles, toda a lesão branca ou vermelha que surgir na boca precisa 



ser vista e acompanhada por um médico. O termo científico para tais lesões é 

leucoplasias com eritoplasias. São placas brancas, bem delimitadas, com 

aspecto mais ou menos característico. Aparecem na mucosa da bochecha, na 

língua ou no assoalho da boca e todo o fumante que notar sua presença deve 

procurar auxilio médico o mais depressa possível. No mínimo, uma vez por 

ano, de preferencia a cada seis meses, o fumante deve submeter-se a exames 

rigorosos da cavidade oral. 

Cânceres de faringe, esôfago, estômago, cervix, entre outros: Muitas 

substâncias não estão no tabaco. São compostas e decompostas na boca do 

fumante. A temperatura, que pode variar entre 900 e 1200 graus, conforme a 

força tragada, é responsável pela formação de muitas substâncias 

cancerígenas . Sendo o tabaco o responsável pela alteração no ciclo celular a 

resposta auto imune e alterações endócrinas, atingindo a faringe , esôfago, 

estômago, cervix, entre outros órgãos, como partes do corpo principalmente 

respiratório e digestório. 

Arteriosclerose principalmente das coronárias e dos membros inferiores, 

infarto do miocárdio, anginas pectorais: arteriosclerose doença ligada á 

elevação do colesterol que provoca entupimento nas artérias e veias, ou seja, 

gera redução de luz no interior das artérias e, consequentemente, diminuição 

do fluxo sanguíneo. 

A arteriosclerose é causa, por exemplo, de ataques cardíacos como 

infarto do miocárdio e angina (o principal sintoma e dor intensa no peito) de 

intervenções como pontes de safena e angioplastias e é causa também de 

acidentes vasculares cerebrais. Portanto, estamos falando de uma patologia, a 

arteriosclerose, que tem como um dos fatores desencadeantes o colesterol 

aumentado. 

Bronquite crônica: São uma inflamação dos brônquios, canais que 

conduzem o ar inalado até os alvéolos pulmonares. Ela se instala quando os 

minúsculos cílios que revestem o interior dos brônquios param de eliminar o 

muco presente nas vias respiratórias. Esse acumula de secreção faz com que 

eles fiquem permanentemente inflamados e contraídos. O tabaco é um dos 

responsáveis pela bronquite crônica tente parar de fumar, se não conseguir, 

fume menos e evite local onde haja pessoas fumando. 

Enfisema pulmonar: Corresponde á destruição das paredes alveolares 



que conduz a alargamento permanente dos espaços aéreos respiratórios 

distais. A maior causa é o tabaco que condiciona oxidação crônica e como 

resposta do organismo, há acúmulos dos macrófagos nos interstícios septo 

alveolares, onde desencadeiam a destruição enfisematosa. 

Derrame cerebral e trombose: A falta de circulação numa área do 

cérebro provocada por obstrução de uma ou mais artérias por ateromas, 

trombose ou embolia, Ocorre, em geral, em pessoas mais velhas, com 

diabetes, colesterol elevado, hipertensão arterial, problemas vasculares e 

fumantes. Não fume. Está provado que o cigarro é um fator de alto risco para 

acidentes vasculares e tromboses. 

Úlcera digestiva: É uma ferida que pode ocorrer em diversas partes do 

organismo, como na pele e no colón (colite ulcerativa), por exemplo. Quando 

se fala em úlcera, porém, quase sempre as pessoas se referem ás úlceras 

pépticas, isto é, as úlceras gástricas que surgem no estômago, ás úlceras do 

duodeno, na junção do estomago com o intestino delgado e mesmo ás do 

esôfago que são mais raras. Não fume. Fumantes estão mais propensos a 

desenvolver úlceras. 

Impotência sexual: A nicotina é a principal responsável pelo processo de 

estreitamento dos vasos sanguíneos do pênis. Assim o fluxo de sangue diminui 

no local prejudicando ou impedindo a ereção. 

Fertilidade masculina: O fumo faz com que os espermatozoides 

apresentam sua mobilidade diminuída, além de terem alterações qualitativas e 

quantitativas. Isso deve prejudicar em muito a capacidade reprodutiva do 

homem. 

Rugas: Com a diminuição do fluxo sanguíneo na derme ocorre 

deterioração do colágeno, o que deixa a pele mais seca, dura e quebradiça, 

isso favorece o processo de rugas no fumante, e estas se diferem das rugas 

naturais. 

Os efeitos na saúde das mulheres podem acarretar: 

Menopausa precoce: A nicotina do cigarro causa alteração hormonal o 

que leva a menopausa precoce e acelera o processo de envelhecimento. 

Osteoporose: A densidade óssea, em fumantes fica prejudicada em 

decorrência do metabolismo de cálcio, devido ás alterações hormonais. 

Infertilidade: A nicotina e outros tóxicos do cigarro atuam nos folículos 



ovarianos, levando a infertilidade. 

Gestação: O uso de nicotina provoca no feto: aumento no batimento 

cardíaco, redução de peso, menor estatura (retarda o desenvolvimento fetal e 

na infância) e alterações neurológicas. O risco de abordo espontâneo e outras 

complicações durante a gravidez é maior nas gestantes que fazem uso do 

tabaco. Durante a amamentação, as substâncias tóxicas do tabaco são 

transmitidas para o bebe através de leite materno. 

Outros problemas: Em decorrência dos agentes carcinogênicos do 

cigarro que circulam pelo sangue e chegam a praticamente todas as partes do 

corpo, a chances da mulher desenvolver as seguintes doenças são muito 

grande: câncer de colo de útero, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer 

de vulva, câncer de endométrio, câncer de ovário. 

Filhos de pais usuários de tabaco: Tem incidência de três vezes maior de 

doenças de infecções respiratórias (bronquite, pneumonia, sinusite) do que 

pais que não utilizam o tabaco. 

Em usuários de narguilé: Pelo compartilhamento de mangueiras ocorrem 

doenças virais, pela falta de higiene pode ocorrer herpes, tuberculose, gripe, 

inclusive a influenza H1N1. 

 

 

 

X - ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O Brasil apesar de ser produtor de tabaco e de ser um país em 

desenvolvimento, está avançando no sentido da prevenção, já vemos uma  

redução significativa no número de  fumante brasileiro, e é um dos mais 

motivado do mundo a deixar de fumar e de querer que a população tenha um 

grau elevado de consciência sobre o risco do tabagismo e do tabagismo 

passivo, isso são indicadores de que o Brasil encontra-se no caminho certo.  

Cabe a nós educadores abraçar esta causa, e trabalhar com medidas 

preventivas com nossos adolescentes para que a prevenção seja o meio com 

que possamos diminuir o risco dos malefícios do tabagismo. Como ressalta 

SARTORI (2008) “os professores são peças fundamentais, que devem abordar 

questões das drogas, tema social e transversal incluído nos Parâmetros 



Curriculares Nacionais (PCNs)” 

 Espero que com esse trabalho de intervenção didático pedagógico 

desenvolvido no PDE 2012, possa colaborar como material de apoio para 

outros educadores, bem como ser fonte de reflexão para ser trabalhados como 

ações preventivas nas escolas, orientado os nossos adolescentes á grande 

problemática: o tabagismo, que é uma doença social que não depende de 

vacinas, antibióticos, quimioterápicos, mas da vontade de toda a sociedade. 
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