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                                      PARECER COREN-SP GAB Nº 063 / 2011 

                

                                                       

1. Do fato 

Solicitado parecer sobre legalidade dos profissionais de enfermagem fornecerem 

cigarros a pacientes internados em instituições psiquiátricas. 

 

2. Da fundamentação e análise 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabaco é responsável pela morte 

de 1 em cada 10 indivíduos adultos, contabilizando 5 milhões de pessoas por ano. Ele mata 

metade dos fumantes, sendo a causa de morte mais previnível, entre os cinco principais 

fatores de risco para mortalidade.1 

Além disso, o tabagismo é um reconhecido fator de risco para alguns tipos de câncer, 

doenças cardiovasculares e doença pulmonar obstrutiva crônica.2 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA):2 

“ A maioria dos produtos derivados do tabaco utiliza folhas 

processadas de Nicotiana tabacum como seu principal ingrediente, 

podendo ser fumados, mascados ou aspirados. Todos este produtos 

apresentam uma elevada concentração de nicotina, substância com 

ação aditiva reconhecida, além de várias outras substâncias nocivas à 

saúde. Neste sentido, o tabagismo é classificado pela OMS como um 

transtorno mental e comportamental devido ao uso de substância 

psicoativa”. 

Podemos conceituar saúde mental e doença/transtorno mental, respectivamente, como:3  

 “... a adaptação bem-sucedida a fatores de estresse do ambiente interno 

e externo, evidenciada por pensamentos, sentimentos e comportamentos 
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que são apropriados para a idade e congruentes com normas locais e 

culturais;   

... respostas desajustadas a fatores de estresse do ambiente interno ou 

externo, evidenciadas por pensamentos, sentimentos e comportamentos 

que não são congruentes com as normas locais e culturais e interferem 

no funcionamento social, ocupacional e/ou físico do indivíduo”.(pag 15) 

Segundo reportagem vinculada pela National Association of State Mental Helath 

Program Directors, em 2006, indivíduos com doenças mentais sérias morrem, em média, 

aproximadamente 25 anos mais cedo do que o restante da população em geral devido, 

principalmente, a doenças cardiovasculares.4 

 Diversos estudos demonstram a comorbidade entre doenças psiquiátricas graves 

(transtornos de humor e esquizofrenia, por exemplo) e a dependência a nicotina. Alguns 

autores sugerem ainda que os pacientes psiquiátricos apresentam dependência mais intensa 

do que fumantes sem comorbidades.5 

 Estudos relatam que o paciente psiquiátrico, em alguns casos, utiliza o tabaco como 

auxílio para enfrentar o cotidiano. Na maioria das vezes, o tabagismo é utilizado, 

principalmente, para alivia os efeitos do estigma da internação e de sentimentos de 

desamparo e desesperança com relação as chances de recuperação e a necessidade de 

controle.6  

 Como parte da cultura de tratamento de alguns hospitais psiquiátricos, o ato de fumar 

ainda é aceito, e os profissionais permitem que os pacientes fumem nas áreas da 

instituição, várias vezes ao dia. Estes momentos são encarados como forma de preencher o 

tempo e também como recompensa aos pacientes.4 Neste último caso, o cigarro é fornecido 

como prêmio ao bom comportamento, sendo permitido ao paciente sair do local para 

fumar.4,6 

 Estudos em hospitais psiquiátricos mostram que há menos casos de violência e/ou 

outros problemas comportamentais em serviços que se tornam livre de tabaco, uma vez 

que, cabe aos profissionais – principalmente da enfermagem – fornecer isqueiros e cigarros 



                                         

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

3 
 

aos pacientes, sendo gasto muito tempo neste processo de controle entre profissionais – 

cigarro – pacientes, o que pode ser considerado uma fonte de conflito.4  

 Mesmo que, temporariamente, a nicotina possa propiciar benefícios aos pacientes 

esquizofrênicos e, talvez, a outros doentes mentais, esse benefício não justifica o uso 

contínuo do cigarro.4 

 Todos os pacientes, em ambiente hospitalar, deveriam ter acesso a desintoxicação 

segura e confortável de nicotina.4 Estudos demonstram uma melhor eficácia em 

tratamentos combinados de aconselhamento e farmacoterapia.2 

 Estudos demonstram que o principal obstáculo para transformar os hospitais 

psiquiátricos em ambientes livre de tabaco, envolvem os profissionais e não os pacientes. 

Por diversas razões, os profissionais de saúde se opõem, incluindo o medo dos pacientes se 

tornarem mais violentos, apesar dos resultados de pesquisa evidenciarem o contrário.4 

 A Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, 

determina como atribuição do profissional Enfermeiro, enquanto membro da equipe de 

saúde:7 

“Art.11 – O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, 

cabendo-lhe: 

... 

II – como integrante da equipe de saúde: 

a) participar no planejamento, execução e avaliação do programação de 

saúde; 

b) participar na elaboração, execução e avaliação dos planos 

assistenciais de saúde; 

... 

f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à 

clientela durante a assistência de enfermagem; 

... 

j) educação visando à melhoria de saúde da população”.  
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 Temos, ainda, como Princípios Fundamentais da assistência de Enfermagem:8 

“A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade 

de vida da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem 

atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com 

autonomia e me consonância com os preceitos éticos e legais”. 

 

 Da Conclusão 

 Diante do exposto, consideramos que o fornecimento de cigarros por profissionais 

de enfermagem, a pacientes internados em instituição psiquiátricas não deve ocorrer. 

 Todas as ações de cuidados desenvolvidas pelo Enfermeiro devem ser 

fundamentada em recomendações científicas atuais e registradas mediante a elaboração 

efetiva do Processo de Enfermagem, previsto na Resolução COFEN 358/099.  

    

É o nosso parecer. 

São Paulo, 29 de setembro de 2011. 

 

Enfª Mirela Bertoli Passador 

COREN SP 72376 

 

Enfª Daniella Cristina Chanes 

COREN SP 115894 

 

Revisão Técnico - legislativa 

Enfª Regiane Fernandes 

COREN SP 68316 

 

Enf. Cláudio Alves Porto 

COREN SP 2286 



                                         

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

5 
 

Referências  

1. Organização Mundial de Saúde (OMS). Tobacco. Disponível em: 

http://www.who.int/topics/tobacco/en/index.html. Acesso em: 29/08/2011 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estratégias 

clínicas para cessação do tabagismo [Boletim brasileiro de avaliação de tecnologia em 

saúde]. AnoV, nº 12, 2010. 

3. Townsend MC. Saúde mental e doença mental. In ______. Enfermagem Psiquiátrica – 

conceitos de cuidados. Trad. Mundim FD; Cruz ICF da. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002, p.12-28. 

4. Williams, J M. Eliminando o uso de tabaco nos serviços de tratamento de saúde mental 

– direito dos pacientes, saúde pública e questões políticas. Disponível em: 

http://actbr.org.br/uploads/conteudo/203_Tabaco_saude_mental.pdf. Acesso em: 

09/09/2011. 

5. Soares HLR, Gonçalves HCB. Avaliação da dependência nicotínicoa em um hospital 

municipal psiquiátrico do Rio de Janeiro. Fractal Revista de Psicologia, 2008. jan/jun 

20(1): 335-36. 

6. Perondi AM, Colombo M, Rondina RdeC. O Impacto da internação em hospital 

psiquiátrico no comportamento do fumante de tabaco: algumas consideração. Revista 

científica eletrônica de psicologia 

(http://www.revista.inf.br/psicologia06/pages/artigos/psic-edic06-anoiii-art06.pdf), 

2006 maio; ano IV, número 06. Acesso em: 09/09/2011.  

7. Brasil. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da 

Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em: 

http://site.portalcofen.gov.br/node/4161  

8. COFEN. Resolução nº 311, de 08 de fevereiro de 2007. Aprova a reformulação do 

Código de Ética dos Profissionais de enfermagem. Disponível em: 

http://site.portalcofen.gov.br/node/4394  

http://www.who.int/topics/tobacco/en/index.html�
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/203_Tabaco_saude_mental.pdf�
http://www.revista.inf.br/psicologia06/pages/artigos/psic-edic06-anoiii-art06.pdf�
http://site.portalcofen.gov.br/node/4161�
http://site.portalcofen.gov.br/node/4394�


                                         

  CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

6 
 

9. COFEN. Resolução nº 358, de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem e a implantação do Processo de Enfermagem em 

ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, 

e dá outras providências. Disponível em: http://site.portalcofen.gov.br/node/4384. 

http://site.portalcofen.gov.br/node/4384�

	1. Organização Mundial de Saúde (OMS). Tobacco. Disponível em: http://www.who.int/topics/tobacco/en/index.html. Acesso em: 29/08/2011
	2. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estratégias clínicas para cessação do tabagismo [Boletim brasileiro de avaliação de tecnologia em saúde]. AnoV, nº 12, 2010.
	3. Townsend MC. Saúde mental e doença mental. In ______. Enfermagem Psiquiátrica – conceitos de cuidados. Trad. Mundim FD; Cruz ICF da. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, p.12-28.
	4. Williams, J M. Eliminando o uso de tabaco nos serviços de tratamento de saúde mental – direito dos pacientes, saúde pública e questões políticas. Disponível em: http://actbr.org.br/uploads/conteudo/203_Tabaco_saude_mental.pdf. Acesso em: 09/09/2011.
	5. Soares HLR, Gonçalves HCB. Avaliação da dependência nicotínicoa em um hospital municipal psiquiátrico do Rio de Janeiro. Fractal Revista de Psicologia, 2008. jan/jun 20(1): 335-36.
	6. Perondi AM, Colombo M, Rondina RdeC. O Impacto da internação em hospital psiquiátrico no comportamento do fumante de tabaco: algumas consideração. Revista científica eletrônica de psicologia (http://www.revista.inf.br/psicologia06/pages/artigos/psic-edi�
	7. Brasil. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em: http://site.portalcofen.gov.br/node/4161
	8. COFEN. Resolução nº 311, de 08 de fevereiro de 2007. Aprova a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de enfermagem. Disponível em: http://site.portalcofen.gov.br/node/4394
	9. COFEN. Resolução nº 358, de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implantação do Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras pr�

