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RESUMO – O tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos cuja droga ou principio 
ativo é a nicotina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde o tabagismo é um fator de risco 
para seis das oito principais causas de morte no mundo, a cada 6 segundos uma pessoa vai a óbito 
por complicações causadas por esse vicio. Esse estudo teve como objetivos levantar o tempo médio 
do vício e a média de cigarros fumados ao dia e identificar o número de fumantes que deixaram de 
fumar entre os participantes do programa Educando e Tratando o Tabagismo da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa. A metodologia empregada é, transversal de abordagem quantitativa e 
exploratória de campo. Cada grupo foi desenvolvido por quatro semanas consecutivas e ao final foi 
levantado o número de pessoas que conseguiram deixar de fumar, nesse período com a ajuda da 
equipe multidisciplinar do projeto, os dados utilizados foram de grupos que ocorreram no período de 
13/03/2012 a 04/03/2013. Quanto aos resultados a amostra foi composta de 31 participantes, sendo 
25 (81%) mulheres e 6 (19%) homens, o número de cigarros fumados ao dia variou de 11 a 21, já o 
tempo médio do vicio foi de 7 a 50 anos, 5 (16%) conseguiram deixar de fumar com a ajuda da 
equipe multidisciplinar do projeto. Conclui-se que o projeto está conseguindo atingir seu objetivo, 
fazendo com que fumantes consigam deixar o vício, e como consequências usufruam de uma 
melhora na qualidade de vida.  
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Introdução 
 
O tabagismo é uma das principais causas de morte prematura e também a principal causa 

de morte evitável em todo o mundo. Apesar dos números terem diminuídos substancialmente, a 
Organização Mundial da Saúde estima que um terço da população mundial adulta, isto é 1 bilhão e 
200 milhões de  pessoas sejam fumantes. 

Ao ano 4,9 milhões de pessoas vão a óbito devido complicações causadas pelo cigarro, 
esses valores correspondem a mais de 10 mil mortes por dia. Esses dados se tornam ainda mais 
alarmantes quando verificado que caso as atuais tendências de expansão de consumo sejam 
mantidas, esse números aumentaram para 10 milhões de mortes anuais em 2030 (INCA 2013). 

O tabagismo traz grandes prejuízos a saúde e é caracterizado como um dos principais 
fatores de risco para diversas doenças, dentre elas destacam-se as doenças cardiovasculares, 
neoplasias, e as doenças respiratórias obstrutivas crônicas. Além de ser um agravante da 
hipertensão arterial e da Diabetes mellitus.  Das 4.700 substancias toxicas contidas no cigarro 60 
delas são cancerígenas (INCA, 2013). 

No Brasil as politicas de controle ao tabagismo tem sido de grande ajuda no combate a essa 
epidemia, dentre essas medidas destaca-se entre a legislação antitabagista  a Lei n°. 8.069/190 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe a venda de cigarros para menores de 18 anos, e a 
resolução n° 14 de 2012 que proíbe a venda de cigarros com aditivos e sabores.  

A soma dessas leis e ações educativas é de suma importância para prevenir o inicio do 
fumo entre os adolescentes, visto que e esse público tem sido atualmente alvo da indústria tabagista 
que visa substituir os ex-fumantes e fumantes que morreram por esses jovens.   

Dentre as medidas de controle ao tabagismo em Ponta Grossa, destaca-se o projeto 
Educando e Tratando o Tabagismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Esse projeto 
tem por objetivo ajudar fumantes a deixarem esse vicio por meio de terapia cognitivo comportamental 
e farmacológica dependendo da necessidade do paciente e do grau de dependência a nicotina do 
mesmo.   

Segundo pesquisas publicadas recentemente o fumante tem em média dez anos a menos 
de vida do que o não fumante. No entanto, parte desses anos pode ser recuperado se o individuo 
abandonar o cigarro, a pesquisa ainda revelou que parar de fumar entre 30 e 40 anos pode devolver 
ao ex-fumante até nove anos de vida. Caso o vício seja abandonado entre 40 e 50 anos de idade, 
são até seis anos de vida recuperados e, depois dos 65 anos, quatro anos de vida (INCA, 2013).   

Diante desse exposto é de suma importância programas que visem ajudar esses tabagistas 
a deixarem de fumar, restabelecendo a melhora na qualidade de vida e na saúde dessas pessoas.  

O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação Araucária, por meio de bolsa 
concedida a Margarete Aparecida de Oliveira.  

         
 
Objetivos 

 

 Levantar o tempo médio do vicio e a média de cigarros fumados ao dia e verificar o número 
de fumantes que deixaram de fumar entre participantes do projeto Educando e Tratando o Tabagismo 
da UEPG.     

 
 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo, transversal de abordagem quantitativa e exploratória. Nos estudos 
transversais todas as medições são feitas num único “momento”, não existindo, portanto, período de 
seguimento dos indivíduos.  

A coleta de dados ocorreu no período de 13/03/2012 a 04/03/2013. Os critérios de inclusão 
para participar do estudo foram ser participantes de um dos grupos do projeto Educando e Tratando o 
Tabagismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) no período citado a cima, cada grupo 
participou de quatro encontros, um por semana, durante quatro semanas consecutivas e ao final de 
cada grupo foi levantado o numero de pessoas que conseguiram deixar de fumar nesse período com 
a ajuda da equipe multidisciplinar do projeto.  

Já os critérios de exclusão os que não concordaram em participar  ou participaram de 
grupos fora do período utilizado para a pesquisa. 

Foi esclarecido aos participantes os objetivos e os métodos da pesquisa, como também a 
importância deste estudo para a avaliação dos resultados obtidos pelo projeto.  
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O projeto Educando e tratando o Tabagismo é um programa do Ministério da saúde que 
acontece na UEPG desde 2008, tendo como principal objetivo ajudar fumantes a deixarem de fumar, 
fazem parte dele alunos dos cursos de Bacharelado em Enfermagem e Medicina além de professores 
dos Cursos de Enfermagem, Medicina e Farmácia.  

Os dados coletados foram transcritos, analisados e agrupados em tabelas facilitando assim 
a análise.  

 
 
Resultados 

 
A amostra foi composta de 34 participantes, desses 27 (80%) mulheres e 7 (20%) homens, 

com média de idade de 41 anos para as mulheres e 51 anos para os homens. 
O tempo médio do vicio entre os tabagistas foi de 24 anos entre as mulheres e 37 anos 

entre os homens, com idade de adição ao tabaco variando entre 17 anos e 14 anos respectivamente.  
Em relação ao número de cigarros fumados ao dia, foram levantados os seguintes valores: 

10 cigarros (12%), 11 a 20 (59%), 21 a 30 (14%) e 31 (15%), segundo a literatura quanto maior é o 
número de cigarros, mais elevada é a dependência a nicotina, e maior é o grau de dificuldade 
enfrentada para parar de fumar. 

Entre os 34 participantes do Projeto, 7 (20%) conseguiram parar de fumar, desses, 5  eram 
mulheres e 2 homens. Esse resultado obtido foi maior do que o encontrado em outros estudos, como 
o de Ramos (2009), onde a média foi 13 %, indicando que o projeto está conseguindo  atingir seu 
objetivo principal ajudar fumantes a deixarem o vicio. 

Para se representar o número de fumantes o tempo médio de vicio e o número de cigarros 
fumados ao dia se estabeleceu a composição das tabelas.  

 
 

 
Tabela 1 – Tempo médio do vício dos participantes do grupo 2012-2013  

 

Sexo 

 

 

Idade média 

 

Idade média de 

adição 

 

Tempo médio de vicio 

Feminino 

 

Masculino 

41 anos 

 

51 anos 

17 anos 

 

14 anos 

24 anos 

37 anos 

    

Fonte: Projeto de extensão Educando e tratando o tabagismo, 2012 a 2013. 

 
 
 

Tabela 2 – Porcentagem de cigarros fumados ao dia dos participantes do grupo 2012-2013  
 

Número de cigarros ao dia 

10 

11 a 20 

21 a 30 

31 

Total 

12% 

59% 

14% 

15% 

Fonte: Projeto de extensão Educando e tratando o tabagismo, 2012 a 2013. 

 
 
 

Tabela 3 – Número de fumantes que deixaram de fumar entre os participantes do grupo  
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2012-2013  
  

 
Sexo 

 
Amostra 

 
Deixaram de fumar 

Feminino 
 

Masculino 
 

Total 

27 
 
7 
 

34 

5 
 
2 
 
7 

   

Fonte: Projeto de extensão Educando e tratando o tabagismo, 2012 a 2013. 

 
Conclusões 

 
De acordo com a pesquisa, nota-se que de um total de 34 participantes que procuraram o 

projeto 27 eram mulheres, o que demonstra o maior interesse em parar de fumar entre as mesmas, 
esses resultados também podem indicar  o aumento significativo no número de fumantes entre o sexo 
feminino nas ultimas décadas. Pesquisas demonstram que esse grupo tem sido alvo da indústria 
tabagista que usa o cigarro como símbolo de emancipação social da mulher.  

Os 7 participantes que conseguiram deixar de fumar durante a pesquisa,  conviviam com 
outras pessoas (família, colegas de trabalho, amigos, etc), sendo esses, fumantes passivos que de 
acordo com a literatura possuem mais riscos a saúde que o fumante, por inalar a fumaça sem 
proteção do filtro. Com o fim do uso do cigarro todas essas pessoas serão beneficiadas com a 
melhora em sua saúde.   Se analisarmos os benefícios obtidos ao parar de fumar e os riscos a saúde 
que serão afastados com fim do uso do tabaco, mesmo que apenas um participante estivesse 
conseguido deixar o vicio, o resultado seria positivo.  

Ante o exposto, percebemos que o Projeto Educando e Tratando o Tabagismo da UEPG 
está colaborando para reduzir esse problema de saúde pública, mas ainda se fazem necessários 
mais programas com esse objetivo, para que se consiga ajudar mais pessoas a deixarem o cigarro.  
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