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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES NO PROJETO EDUCANDO E 

TRATANDO O TABAGISMO 

 

Caroline Palogan Reginato (Acadêmica do curso Bacharelado em Enfermagem, UEPG, 

caroline_reginato@hotmail.com) 1 

Talisson Boaventura (Acadêmico do curso Bacharelado em Enfermagem, UEPG, 

talisson123rusgosky@outlook.com) 2 

Gabriela Rossetti de Azevedo (Acadêmica do curso Bacharelado em Enfermagem, 

UEPG, gabrielarossettiazevedo17@gmail.com) 3 

Lídia Dalgallo (Mestre em Educação, Docente do curso de Bacharelado em Enfermagem

 UEPG, lidiadalgallo@gmail.com) 4 

 
Resumo: O tratamento para o tabagismo tem o propósito de prevenir agravos a saúde dos usuários, sendo assim, 

o Ministério da Saúde implementou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, o qual utiliza-se de um 

método cognitivo comportamental e o uso de medicamentos. Desta forma, a adesão ao processo de cessação é 

algo a ser considerado, possibilitando observar a alta ou a baixa adesão dos pacientes no tratamento. Objetivo: 

Conhecer o número de pessoas que aderiram ou evadiram do projeto, através da frequência aos encontros e o 

tempo que os usuários precisaram para conseguir cessar o tabagismo. Método: Estudo quantitativo, transversal, 

realizado com uma amostra de 361 pacientes, com dados obtidos através de prontuários do projeto de extensão 

Educando e Tratando o Tabagismo UEPG, no período de 2014 a 2018. Resultados: Entre os 361 pacientes da 

amostra, nas quatro primeiras semanas do projeto, 62 pacientes pararam de fumar, na quinta semana, 51 

cessaram o uso e 16 cessaram, porém, não informaram a data. Entretanto, 125 reduziram a quantidade de 

consumo. Conclusão: O número de pessoas que cessaram o uso do tabaco e as que reduziram foi equivalente e a 

maior parte dos pacientes frequentaram 4 ou 5 encontros do projeto. 

Palavras-chave: Tabagismo. Cooperação e Adesão ao Tratamento. Tabaco. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo. 

                                                 
1 Acadêmica bolsista extensionista; UEPG; Bacharelado em Enfermagem; caroline_reginato@hotmail.com. 
2 Acadêmico extensionista; UEPG; Bacharelado em Enfermagem; talisson123rusgosky@outlook.com.  
3 Acadêmica bolsista extensionista; UEPG; Bacharelado em Enfermagem; 

gabrielarossettiazevedo17@gmail.com. 
4 Supervisora; Departamento de Enfermagem e Saúde Pública; lidiadalgallo@gmail.com.  
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PÚBLICO-ALVO  

Destinado a todos os fumantes que desejam cessar o uso do tabaco, sejam eles 

estudantes, servidores ou comunidade no geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto abrange o município de Ponta Grossa – Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os encontros do projeto são realizados no Laboratório de Práticas de Enfermagem 

(Sala 70), no bloco M, campus Uvaranas UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT) foi articulado pelo 

Ministério da Saúde por meio do Instituto Nacional do Câncer (INCA) no final da década de 

1980. Tem como objetivo diminuir o índice de fumantes na população e as morbimortalidades 

ocasionadas pelo uso do cigarro (INCA, 2012).  

Esse programa é coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), órgão do 

Ministério da Saúde que possui o incremento das secretarias de saúde a nível estadual, 

municipal, de educação e da sociedade civil organizada. Esta estratégia tem sido essencial 

para a formação da rede de parcerias que desenvolvem atividades de coordenação, gerência 

operacional e técnica do programa (CAVALCANTE, 2005). 

Em 2008, um grupo de professores e acadêmicos da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, movidos pela oportunidade de desenvolver ações de promoção, prevenção e 

tratamento do tabagismo junto à comunidade de Ponta Grossa, implantou o projeto Educando 

e Tratando o Tabagismo, o qual visa a cessação do tabaco por meio de ações educativas com 

abordagem do método cognitivo comportamental associado ao uso de medicamentos, as quais 

são recomendadas pelo Ministério da Saúde. 

O modelo cognitivo comportamental é a forma mais recomendada para a cessação 

do tabaco. Está baseado na mudança de crenças, desvinculação do comportamento do 

indivíduo relacionado ao hábito de fumar, sendo então substituído por intervenções cognitivas 

com treinamento de habilidades comportamentais. O uso de medicamentos no tratamento para 

o tabagismo tem como objetivo amenizar os sintomas de abstinência causado pela interrupção 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

momentânea do tabaco. Porém, somente o medicamento não auxilia na cessação, portanto, é 

fundamental a abordagem correta dos profissionais de saúde com os usuários.  

O acompanhamento do paciente é feito durante quatro semanas consecutivas e um 

período de manutenção de três semanas com um intervalo de 15 dias no segundo mês de 

acompanhamento, neste caso, a manutenção tem como propósito acompanhar a evolução do 

paciente no tratamento. Ao avaliar a participação do usuário no projeto é possível ter um 

parâmetro da dificuldade para cessar o tabaco e poder traçar estratégias para melhorar a 

atenção a este paciente. 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa foi conhecer o número de pessoas que aderiram ou evadiram 

do projeto, através da frequência aos encontros do projeto e o tempo que os usuários 

precisaram para conseguir cessar o tabagismo.  

 

METODOLOGIA 

Estudo quantitativo, transversal, realizado com amostra de 361 pacientes que 

frequentaram o projeto no período de 2014 a 2018 A busca pelos dados foi por meio de 

prontuários onde constam informações dos participantes desde sua admissão ao projeto de 

extensão Educando e Tratando o Tabagismo até seu egresso. Os prontuários foram analisados 

e as informações extraídas e transferidas para uma planilha no Excel, as quais foram utilizadas 

para a construção do gráfico e da tabela.  

RESULTADOS 

Diante da amostra de 361 pacientes do projeto Educando e Tratando o Tabagismo é 

possível observar que, nas quatro primeiras semanas, 62 pacientes conseguiram cessar o uso 

do tabaco. A partir da quinta semana foram 51, e os que pararam de fumar sem informação 

sobre a data que parou, foram 16 participantes. 125 apesar de não ter parado, informou que 

conseguiu reduzir a quantidade de cigarros que fumava ao dia e 107 pessoas não confirmaram 

se cessaram o uso ou não. (Tabela 1). Sem levar em consideração a data, 35% das pessoas 

cessaram o uso do tabaco, o equivalente a quantidade de fumantes que reduziram o uso. 
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Em relação a quantidade de encontros frequentados, é possível observar que o maior 

número de pessoas está concentrado entre 4 encontros frequentados, em um total de 66 

pessoas, e 5 encontros, com 74 indivíduos (Gráfico 1). Ou seja, parte desses usuários 

participaram dos quatro primeiros encontros, e outra parte, além das quatro semanas, 

participou também da primeira manutenção.  

Tabela 1 – Adesão dos pacientes ao projeto Educando e Tratando o Tabagismo de acordo com o período que 

frequentaram os encontros.  

 

Informações sobre o período que parou de fumar 

 

Número de pessoas Percentual 

Parou de fumar nas quatro primeiras semanas 62 17% 

Parou de fumar a partir da quinta semana 51 14% 

Parou de fumar, sem informação de data 16 4% 

Não parou, porém, reduziu a quantidade de cigarros 125 35% 

Não informado se parou ou não 107 30% 

Total 361 100% 

Legenda: Tabela com informações sobre o tempo que os pacientes utilizaram para parar de fumar, o número de 

pessoas referente ao período e seus respectivos percentuais. 

Fonte: Os autores, 2019. 

Gráfico 1 – Relação de pacientes com o número de encontros frequentados 
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Legenda: Gráfico que representa a quantidade de pacientes que frequentaram entre 1 a 7 encontros do projeto.                                       

Fonte: Os autores, 2019. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Foi possível concluir que, o número de pessoas que cessaram o uso do tabaco e as 

que reduziram foi equivalente, o que indica uma grande efetividade do projeto na cessação ou 

na redução do tabagismo e a maior parte dos pacientes frequentaram 4 ou 5 encontros, o que 

indica grande adesão por parte dos usuários. 

Para a equipe do projeto é muito gratificante receber esse resultado das ações, porque 

mostra que está sendo feito uma atenção de qualidade com o paciente. O objetivo é abranger 

cada vez mais o projeto para que mais pessoas tenha acesso a ele, sendo possível diminuir o 

número de fumantes na região, aumentando a qualidade de vida desses usuários e melhorando 

sua convivência social.  

APOIO 

Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Culturais (PROEX). 
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