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Resumo: 

Introdução: O número de fumantes cresce consideravelmente nos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, um dos quatro maiores produtores de tabaco no 

mundo, trazendo consigo malefícios aos seus usuários, mas principalmente á aqueles 

em âmbito social, que são expostos á fumaça resultante da queima tabágica, 

como os adolescentes, que buscam um ponto de referência ou modelo de vida, 

tornando-se assim um público em grande perigo quando relacionados ao fumo. 

Objetivo: O objetivo geral é apontar os fatores de risco associados ao tabagismo em 

adolescentes de 12 a 18 anos. Metodologia: Estudo de revisão bibliográfica integrativa 

que é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática Resultados e 

Discussão: A amostra final desta revisão foi constituída por 9 artigos 

científicos, selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos. 

Destes, um foi encontrado na base de dados LILACS e quatro na Medline. A 

pesquisa aponta o maior fator de risco é o fator socioeconômico, onde a família e os 

amigos exercem grande influência sobre o estilo de vida dos adolescentes/jovens. 

Conclusão: Os estudos analisados apontam alguns fatores de risco a 
que estão expostos os adolescentes, para o uso do tabaco, que devem ser considerados no

planejamento de ações de combate ao uso, direcionadas a essa população, como o fator 

socioeconômico, em que este estudo fez de suma importante para a compreensão dos 

riscos que estes adolescentes estão expostos. 
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