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RESUMO – Mesmo sendo considerada a maior causa de mortes evitáveis no mundo pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabagismo atinge jovens e adultos, de ambos os sexos, e 
todas as classes sociais, devido a diversos fatores que influenciam o uso do tabaco, e estima-se  um 
aumento espantoso no número de mortes causadas pelo hábito. Por um determinado período, a 
população masculina predominava o uso do tabaco, característica essa, que com o passar dos anos 
veio a mudar devidos movimentos liberais que inseriram o hábito na população feminina. No Brasil 
existe o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo (PNCT), coordenado pelo INCA, com o 
objetivo de reduzir a prevalência de fumantes no Brasil e reduzir a morbi-mortalidade. Algumas 
características dos pacientes que aderem ao programa são muito relevantes para a abordagem  e 
intervenção terapêutica, como o grau de dependência de nicotina, descrito pelo Teste de Fagerström 
e o grau de motivação para cessar o tabagismo, descrito pelo Teste de Richmond. O presente estudo 
teve por objetivo destacar tais características. Trata-se de uma pesquisa documental, descritiva, 
retrospectiva e transversal, de caráter quantitativo, realizada através de análise de prontuários de 
pacientes participantes do projeto de extensão “Tratando e educando o tabagismo”, realizado no ano 
de 2010 na Universidade Estadual de Ponta Grossa. O estudo apontou uma prevalência da 
população adulta, feminina que aderiu o projeto, com grau de dependência elevado e forte  grau de 
motivação para cessação do tabagismo. Ficando evidente que devemos considerar uma abordagem 
mais específica sobre o tema, incentivando e inserindo jovens tabagistas em projetos de apoio à 
cessação e tratamento ao vício. 

 
 
PALAVRAS CHAVE – TABAGISMO. GÊNERO. CESSAÇÃO 
 
 
 
 

                                                 
1
 Acadêmica de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Bolsista Araucária do 

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo, autora e apresentadora, e-mail: nogs.andressa@hotmail.com  
2
 Acadêmica de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Acadêmica do Projeto 

Educando e Tratando o Tabagismo, autora e apresentadora, e-mail: fernandatfnc@hotmail.com 
3
 Doutora em Ciências da Saúde UFMG. Professora do Curso de Enfermagem da UEPG, Supervisora do Projeto 

Educando e Tratando o Tabagismo, e-mail: lemos.jrd@terra.com.br 
4
 Mestre em Enfermagem UFSC. Professora do Curso de Enfermagem da UEPG, Supervisora do Projeto 

Educando e Tratando o Tabagismo, e-mail: laramessias@ig.com.br 
5
 Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Docente da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa – Pr, Coordenadora do Projeto Educando e Tratando o Tabagismo, autora, e-mail: 
ldzarpellon@yahoo.com.br 

mailto:lemos.jrd@terra.com.br
mailto:laramessias@ig.com.br
mailto:ldzarpellon@yahoo.com.br


11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

2 

Introdução 
 

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2003) a principal 
causa de morte evitável em todo o mundo.  

Estima-se que um terço da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de 
pessoas (entre as quais 200 milhões de mulheres), sejam fumantes. O total de mortes devido ao uso 
do tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, o que corresponde a mais de 10 mil mortes 
por dia. Caso as atuais tendências de expansão do seu consumo sejam mantidas, esses números 
aumentarão para 10 milhões de mortes anuais por volta do ano 2030, sendo metade delas em 
indivíduos em idade produtiva (entre 35 e 69 anos) (WHO, 2003).  

Os fatores que influenciam o início do tabagismo estão associados, principalmente, a 
comportamentos, rituais, hábitos individuais e sociais que criam reflexos condicionados. Dentre 
esses, citam-se o meio de convívio do indivíduo, visualização do cigarro como atrativo pessoal, 
símbolo de força, alívio das tensões e da insegurança, além da curiosidade em experimentar 
(HORTENSE; CARMAGNANI; BRÊTAS, 2008). 

Desde a introdução do tabaco na sociedade moderna, após o descobrimento da América, e a 
expansão de seu consumo durante a Revolução Industrial, o tabagismo tem sido uma experiência 
predominantemente masculina. Porém, com os movimentos de liberação feminina e da maior 
integração das mulheres à lógica de produção capitalista durante as décadas de 60 e 70 do século 
XX, observou-se o incremento do tabagismo entre as mulheres (FILHO et al., 2010).  

A informação de que homens fumam mais, bebem mais e consomem mais drogas que as 
mulheres pode estar entre os elementos em transformação nos cenários atuais no campo da saúde 
(HEALTON; RIGOTTI; 2000).  

O problema do tabagismo é sério na área de saúde pública. A juventude é um período 
propício para a indústria do tabaco investir no sentido de implementar o vício (conquistar, portanto, 
possíveis consumidores da droga). (SBORGIA e NETTO, 2005). Para Jha e Chaloupka (2000), os 
alvos principais das campanhas promocionais têm sido os adolescentes e jovens. Aproximadamente 
80 a 90% dos fumantes iniciam o hábito antes dos 18 anos de idade, sendo que nos países em 
desenvolvimento a maior parte dos casos ocorre em torno dos 12 anos (BRASIL, 2004).  

O Brasil é um dos quatro maiores produtores de tabaco a nível mundial e seu uso é bastante 
difundido (ROSEMBERG, 2002). Mesmo sendo o segundo maior produtor e o maior exportador de 
tabaco, o Brasil tem conseguido desenvolver ações para controle do tabagismo fortes e abrangentes, 
o que tem lhe conferido o reconhecimento de liderança internacional nessa área (American Cancer 
Society, 2003). 

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), coordenado pelo Instituto de 
Câncer/ Ministério da Saúde há 15 anos, tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes no 
Brasil, e a consequente morbi-mortalidade por doenças tabaco-relacionadas (MEIRELLES e 
CAVALCANTE, 2006). A adoção e o monitoramento de ações efetivas para o controle do tabagismo 
dependem do conhecimento da extensão do problema em diferentes subgrupos da população, bem 
como da avaliação de sua tendência no tempo. (FILHO, 2010). 
  Dois aspectos muito importantes na avaliação do tabagista são o grau de dependência de 
nicotina e o grau de motivação para cessar o tabagismo (PAMPLONA, 2007). A dependência de 
nicotina é avaliada por meio da escala de Fargeström (FAGERSTRÖM, 1978), a qual classifica a 
dependência dos fumantes de acordo com as seguintes pontuações: 0-2 pontos = dependência muito 
baixa, 3-4 pontos = dependência baixa, 5 pontos = dependência média, 6-7 pontos = dependência 
elevada e 8-10 pontos = dependência muito elevada.(ECHER et al., 2011). A avaliação da motivação 
para a cessação, que apesar de poder ser avaliada de forma simples, através de pergunta direta 
(Quer parar de fumar?), pode ser complementada pela escala visual analógica, ou pelo teste de 
Richmond na tentativa de quantificar a motivação (RICHMOND, 1993).  
 
 
Objetivo 
 

O estudo teve por objetivo identificar as características como gênero, faixa etária, grau de 
dependência de nicotina quantificada por meio do Teste de Fagerström e o grau de motivação para 
cessar o tabagismo dos pacientes participantes do Projeto de Extensão “Tratando e Educando o 
Tabagismo” no ano de 2010.  

 
 
Metodologia 
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Trata-se de uma pesquisa documental, descritiva, retrospectiva e transversal, de caráter 

quantitativo.  
A coleta de dados foi realizada através de uma análise dos prontuários de pacientes que 

participaram dos grupos de apoio do projeto no período de março a outubro do ano de 2010.  
As características quantificadas foram faixa etária, gênero, grau de dependência de nicotina e 

grau de motivação para cessar o tabagismo, sendo que o grau de dependência foi determinado 
através do Teste de Fagerström e o grau de motivação para cessar o tabagismo, pelo Teste de 
Richmond, ambos anexos ao prontuário. A análise foi realizada utilizando-se estatística descritiva 
para apresentação dos resultados. 

 
Resultados 
 

O INCA (2002) realizou um estudo em  15 capitais Brasileiras e 1 Distrito Federal,  tendo 
como  objetivo estimar a magnitude do tabagismo e da cessação do hábito de fumar bem como de 
descrever as características dos fumantes, segundo as variáveis selecionadas, demonstrou que os 
homens apresentaram maiores prevalências de tabagismo do que as mulheres em todas as cidades 
pesquisadas. As causas para a maior prevalência de tabagismo no sexo masculino são históricas e 
culturais. 

Esta prevalência também é descrita por Borges e Barbosa (2009), relatam que na atualidade 
ainda há menos mulheres fumantes do que homens, já que estas se iniciaram no tabaco mais 
tardiamente. Porém, observa-se, ao longo das últimas décadas, um ligeiro declínio na curva de 
homens fumantes e, em contrapartida, o aumento do tabagismo entre mulheres. 

Em nosso estudo foram analisados 44 prontuários de pacientes que participaram do projeto 
no ano de 2010. Sendo que a representação do gênero, do total de pacientes, 11 (25%) era do sexo 
masculino, e 33 (75%) do sexo feminino, representados na tabela abaixo. 

 
Tabela 1 – Quantificação por Gênero dos pacientes que participaram do projeto em 2010 

Gênero Masculino (%) Feminino (%) Total (%) 

Ano/2010 25 75 100 

                 Fonte: Projeto de Extensão Tratando e Educando o Tabagismo, 2010. 
 

No Brasil, a prevalência do tabagismo em adultos com idade ≥ 18 anos era de 34,8% (1989) e 
caiu, em 14 anos, para 22,4% (2003), o que representa uma queda anual relativa de 2,5% e uma 
queda anual absoluta de 0,9%. Essa importante redução da prevalência de fumantes no Brasil foi o 
resultado de ações de prevenção e controle do tabagismo, que incluíram medidas educativas, 
preventivas e regulatórias (MONTEIRO e CAVALCANTE, 2007). 

A tabela 2 representa a quantificação da faixa etária; sendo a que mais se destacou foi entre 
41-50 anos, com 13 pacientes (29,5%), seguida pelas faixas de 51-60 anos com 11 pacientes (25%); 
31-40 anos com 9 pacientes (20,5%); 21-30 anos com 8 pacientes (18,2%) e de 61-70 anos com 3 
pacientes (6,8%.)  

 
Tabela 2 – Quantificação da faixa etária dos pacientes que participaram do projeto em 2010 

Faixa 
etária 

  16-20  
anos (%) 

21-30 
anos (%) 

31-40 
anos (%) 

41-50 
anos (%) 

51-60 
anos (%) 

61-70 
anos (%) 

Total (%) 

2010 0 18,2 20,5 29,5 25 6,8 100 

 Fonte: Projeto de Extensão Tratando e Educando o Tabagismo, 2010. 
 
  
Na tabela – 3 A soma de pontos obtida com as respostas referentes à aplicação do Teste de 

Fagerström, dos 44 pacientes participantes, 15 apresentaram grau de dependência elevado (34,1%) 
com pontuação entre 6 e 7; seguidos de 10 pacientes com grau muito elevado (22,7%) com 
pontuação entre 8 e 10; e grau baixo com pontuação entre 3 e 4, também com 10 pacientes (22,7%); 
grau médio pontuando 5 com 5 pacientes (11,4%); e 4 pacientes com grau muito baixo (4%) com 
pontuação entre 0 e 2. 

Embora, não apenas a nicotina seja responsável pela dependência do tabaco, sem duvida é 
este o principal agente responsável pela adição presente no fumo (REICHERT et al, 2008).  
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Tabela 3- Quantificação do grau de dependência de nicotina dos pacientes que participaram do 
projeto em 2010 

 

Grau de 
dependência 

Muito 
baixo  
0-2 

Baixo 
3-4 

Médio 
5 

Elevado 
6-7 

Muito 
elevado 
8-10 

Total (%) 

2010 9,1 22,7 11,4 34,1 22,7 100 

Fonte: Projeto de Extensão Tratando e Educando o Tabagismo, 2010. 
 
 A motivação para cessação do tabagismo é considerada por Lima e Viegas (2011), como 

condição imprescindível para iniciar o tratamento, e sua ausência praticamente elimina as 
expectativas de abstinência. O conhecimento das características associadas à motivação para deixar 
de fumar e a interrupção do tabagismo são importantes porque permitem identificar grupos com maior 
e menor probabilidades de deixar de fumar e, assim, adequar estratégias de abordagem (MILLER, 
2001). 

A tabela abaixo apresenta a quantificação do grau de motivação para cessar o tabagismo, 
segundo a escala de Richmond; 21 pacientes apresentaram forte grau de motivação para cessação 
(47,7%), pontuando acima de 6;  14, apresentaram grau médio (31,8%) pontuando entre 6 e 8;  3 
pacientes apresentaram baixo grau de motivação (6,8%) com pontuação entre 0 e 5; e 6 não 
informaram o grau de motivação (13,7%). 

 
Tabela 4 – Quantificação do Grau de Motivação para cessação do tabagismo dos pacientes 

que participaram do projeto em 2010 
 

Grau de 
motivação 

Baixo 
0-5 

Médio 
6-8 

Forte 
Acima de 6 

Não 
informado 

Total (%) 

2010 6,8 31,8 47,7 13,7 100 

     Fonte: Projeto de Extensão Tratando e Educando o Tabagismo, 2010. 
 
 
Conclusões 
 

O estudo permitiu analisar algumas características relevantes de pacientes que participaram 
do projeto no ano de 2010. Podemos concluir que o número de mulheres tabagista que procuraram 
apoio nas atividades do projeto, foi relativamente alto com relação ao número de homens; a faixa 
etária predominante foi de adultos entre 41 e 50 anos, e apesar de o número de jovens na amostra 
serem pequeno, não representando a realidade, onde o tabagismo está cada vez mais cedo presente 
na vida de jovens e adolescentes, sendo assim, devemos considerar uma abordagem mais específica 
sobre o tema, incentivando e inserindo jovens tabagistas em projetos de apoio à cessação e 
tratamento ao vício. 

Os testes de Fagerström e de Richmond, apesar de simples, definem o perfil dos tabagistas 
no que se diz respeito ao grau de dependência de nicotina e grau de motivação para cessar o 
tabagismo, sendo ferramentas indispensáveis, e conhecer esses dados, nos auxilia na abordagem 
terapêutica de nossos pacientes. 
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