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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 
 

IDENTIFICAR O SEXO COM MAIOR INCIDÊNCIA NO PROJETO EDUCANDO E 

TRATANDO O TABAGISMO E A RELAÇÃO DO MOTIVO DE CESSAÇÃO DO 

TABACO. 

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

UEPG, gabrielarossettiazevedo17@gmail.com) 1 
Talisson Boaventura (Acadêmico do curso Bacharelado em Enfermagem, UEPG, 

talisson123rusgosky@outlook.com) 2 
Caroline Palogan Reginato (Acadêmica do curso Bacharelado em Enfermagem, UEPG, 

caroline_reginato@hotmail.com) 3 
Erildo Vicente Miller(Coordenador; EUPG ;Departamento de Enfermagem e Saúde Pú

blica; erildomuller @gmail.com) 4 
 
 
Resumo: Estudos epidemiológico mostram que os homens possuem maior incidência de tabagismo e os 
indicadores de saúde apontam que eles correspondem a maior parte da população acometida com as morbidades 
relacionada ao uso de tabaco. Objetivo: analisar qual sexo possui maior incidência no projeto e analisar os 
motivos de cessação com a relação de sexo. Método: Pesquisa quantitativo, transversal, com dados dos 
prontuários do projeto Tratando e Educando o Tabagismo, dados de 361 pacientes, coletados no ano de 2014 à 
2018. Resultados: Após a análise dos dados, visto que 64% dos pacientes que procuram o projeto são do sexo 
feminino. Os motivos pelos quais buscam a cessação são muito semelhantes, saúde, família e questões 
financeiras e diferem-se no quesito estética, qualidade de vida e problemas de interação social. Conclusão: 
Observa-se que os homens possuem maior prevalência de tabagismo, entretanto, as mulheres buscam com maior 
incidência os meios para auxiliar a cessação do tabaco, com isso, pode-se elaborar campanhas para levar o 
conhecimento do projeto ao público com maior prevalência de tabagismo. 
 

Palavras-chave: Tabagismo. Cessação. Sexo  

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

                                                 
1 Acadêmica bolsista extensionista; UEPG; Bacharelado em Enfermagem; 
gabrielarossettiazevedo17@gmail.com. 
2 Acadêmico extensionista; UEPG; Bacharelado em Enfermagem; talisson123rusgosky@outlook.com.  
3 Acadêmica bolsista extensionista; UEPG; Bacharelado em Enfermagem; caroline_reginato@hotmail.com. 
4 Supervisora; Departamento de Enfermagem e Saúde Pública; lidiadalgallo@gmail.com.  
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Educando e Tratando o Tabagismo. 

 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto é ofertado para a comunidade com a finalidade de realizar educação e 

saúde para os fumantes e prevenir que a população venha a fazer uso de tabaco. As ações são 

realizada entre acadêmicos de Enfermagem, Educação Física, Medicina e Farmácia. 

Durante os encontros, os pacientes passam por palestras que são elaboradas 

conforme os manuais do Instituto Nacional do Câncer - INCA e por consultas de 

Enfermagem, Médica e por Educador Físico.Com base no histórico do paciente e grau de 

dependência da nicotina é traçado um plano de tratamento para auxiliar na cessação do 

tabaco. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa- Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os encontros são realizado na Universidade Estatual de Ponta Grossa - UEPG, no 

Bloco M. E as ações de conscientização em pontos alvos do município, como: Terminal 

Central, Praças e UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

Durante as décadas de 80 e 90, no Brasil, a população passou a alusão de que o cigarro 

era símbolo de moda e sucesso. Nos anos de 1900 e 1950 é marcado pela crescente produção 

de cigarro, entretanto esse fato começou a se desmistificar a partir de 1964. Em 1972 os 

Estados Unidos da América começou estudos para investigar o malefício do tabaco para o 

organismo. 

O cigarro tornou-se símbolo de rebeldia de autonomia e de sucesso. A partir 
da década de 1950, passou a fazer parte das produções cinematográficas, e o cinema, 
assim como a publicidade, sem dúvida foi o grande responsável pela propagação do 
hábito de fumar. Belos astros e estrelas de Hollywood apareciam fumando, 
atribuindo glamour ao hábito e conquistando uma multidão de imitadores (Rezende 
Júnior, 2013, p.7). 

 



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

Desde o auge da comercialização do cigarro até os dias atuais, o consumo vem 

reduzindo significativamente, esse fato se deve pelos estudos que comprovaram a relação de 

mortes e morbidades relacionado ao hábito tabagista. Meados de 1990 ocorreram medidas 

como: adicionar impostos específicos ao cigarro, aumentar o preço de comercialização, leis 

restringindo o acesso dos jovens, imagens nas embalagens do tabaco afim de advertir sobre o 

uso e fim da publicidade ao cigarro, esses fatos contribuíram para a redução do tabagismo.  

Segundo pesquisa especial sobre o tabagismo- PETab, aborda dados relevante sobre a 

relação da prevalência de tabagista pela questão de anos e sexo. Desde 1989 a prevalência 

vem reduzindo e também nos mostra a relação de sexo, o sexo masculino possui maior 

percentual em relação as mulheres. (Quadro- 1) 

Com isso observa-se a necessidade de identificar qual sexo busca com maior 

incidência o projeto Educando e Tratando o tabagismo, para realizar medidas de abrangência 

para a classe com maior prevalência de tabagismo.  

 

OBJETIVOS  

Descrever a incidência do fator sexo dentro do projeto Educando e Tratando o 

Tabagismo, classificar qual sexo possui maior participação e analisar o motivo pelo qual 

visam a cessação. 

METODOLOGIA 

Pesquisa quantitativa transversal, os dados foram obtidos através dos prontuários dos 

pacientes pertencentes ao projeto, posteriormente esses dados foram organizados em planilha 

do Excel para melhor análise. Totalizando 361 pacientes, no intervalo de 2014 a 2018.  

Após a coleta de dados, foi utilizado dados epidemiológicos do Mistério da Saúde –

MS e do Instituto Nacional do Câncer- INCA e das Pesquisa Específica do Tabagismo – 

PETab para a interpretação dos resultados obtido. 

RESULTADOS 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA, em 1998, 34% da população com 

idade igual ou superior a 18 anos era tabagista, sendo 43,3% homens e 27% mulheres e esses 
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índices foram reduzindo com o passar dos anos, em 2013 reduziu para 14% da população, 

sendo 18% dos homens e 11% as mulheres. (Quadro-2) 

Toda via, durante os encontros do projeto Tratando e Educando o Tabagismo, visto a 

necessidade de identificar qual sexo procura mais os serviços ofertados e assim realizar 

medidas de divulgação para abordar os grupos restantes que possuem maior prevalência 

tabagista.  

Por meio de análise dos prontuários, podemos observar que dos 361 pacientes que 

passaram pelo projeto, 64% são do sexo feminino e 34% do sexo masculino. Com isso 

evidencia que mais da metade dos pacientes que procuram ajuda para a cessação do tabaco é 

do sexo feminino. (Quadro-1) 

Segundo os indicadores de saúde, mostram que os homens possuem maior prevalência 

em relação ao tabagismo, mas por meio das análises dos prontuários, percebe-se que mais de 

50% dos pacientes que participaram do projeto são do sexo feminino. 

 Durante o primeiro encontro, é realizado a consulta de enfermagem por meio de um 

questionário onde contem perguntas básicas sobre o paciente, uma da perguntas é o motivo da 

cessação. A maioria dos pacientes responderam que visavam a cessação do tabago por 

questões de saúde, família, financeiro e estética. (Quadro-3) 

 

Quadro 1 - Relação de sexo dos pacientes 

SEXO N° DE PESSOAS PERCENTUAL 

FEMENINO 233 64% 

MASCULINO 128 36% 
Fonte: Do autor(2019). 

 

 

Quadro 2 - Incidência de tabagismo  
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Fonte: PETab. 
 

 

 

 
Quadro 3 - Relação de motivos de cessação por sexo 

Motivos 
Feminino Masculino 

Total de Pessoas Percentual Total de Pessoas Percentual 

Saúde 151 64,81% 92 71,88% 

Família 45 19,31% 13 10,16% 

Financeiro 12 5,15% 4 3,13% 

Estética 8 3,43% 1 0,78% 

Qualidade de vida 5 2,15% 8 6,25% 

Convívio Social 4 1,72% 4 3,13% 

Não responderam 8 3,43% 6 4,69% 

Total 233 100% 128 100% 

Fonte: Do autor (2019). 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse trabalho conclui, por meio dos indicadores de saúde e observações dos 

prontuários dos paciente que os homens possuem maior incidência de tabagismo, no entanto, 

as mulheres procuram com maior frequência aos grupos para a cessação e ainda outros 

recursos para esse fim. A análise desses dados também nos permitiu compreender os motivos 

para a interrupção do tabaco, observa-se a maior incidência em ambos os sexos para saúde, 

família e financeiro. Para os homens: qualidade de vida, convívio social e por último a 

estética, para as mulheres: estética, qualidade de vida e por último qualidade de vida. 

(Quadro-3) 

 Visto que a necessidade de aumentar as divulgações do projeto para ambos os sexos, 

porém com enfoque na população masculina.   

APOIO 

Caixa Econômica Federal. 
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