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Introdução. O tabagismo é caracterizado mundialmente, como a maior causa de morte evitável, também está 
associado a incapacidades respiratórias e cardiovasculares. A exposição ao tabaco pode acarretar problemas res-
piratórios, tais como tosse, secreção, dispnéia e comprometimento de parâmetros pneumofuncionais como o pico de 
fluxo expiratório (PFE) que detecta obstrução de vias aéreas. Objetivos. O objetivo desse estudo foi analisar o 
grau de obstrução de vias aéreas entre fumantes ativos e passivos acadêmicos da Faculdade Asces, localizada em 
Caruaru, Pernambuco. Método. A pesquisa foi caracterizada como descritiva analítica, do tipo transversal, onde foi 
quantificada e comparada a obstrução de vias aéreas entre fumantes ativos e passivos. A amostra foi composta de 
135 participantes dos cursos de Bacharelado em Direito, Odontologia e Farmácia, da Faculdade Asces. A pesquisa 
foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Faculdade ASCES com o 
protocolo de aprovação do parecer 1.075.397 e segue as normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 
humanos propostas pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/2012. Como instrumento de avaliação 
utilizou-se de questionário com 10 perguntas de abordagem clínica, teste de dependência a nicotina de Fagerström 
(FTND) e o Peak Flow Meter. Resultados. Foi identificada presença de sintomas respiratórios como tosse, muco 
e dispnéia em ambos os grupos. Nenhum dos participantes apresentou risco muito elevado de dependência à nico-
tina. Conclusão. Houve diminuição significante (p < 0,001) no valor do PFE no grupo dos fumantes passivos, 
apresentando uma média de 381,3 ± 97,06 l/min, quando comparado ao grupo de fumantes ativos, caracterizando 
presença de obstrução das vias aéreas neste grupo. Faz-se necessária a realização de novos estudos que levem em 
consideração a idade e o tempo de exposição ao cigarro e sua interferência nos parâmetros pneumofuncionais.
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