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Resumo: Fumar é considerado um fator de risco para várias morbidades e uma das principais causas de morte 

evitável. O tratamento para o tabagismo é essencial para a prevenção de futuros agravos, além de melhorar a 

qualidade de vida dos usuários. Dentro dos serviços de saúde a realização da prática de acompanhamento e 

tratamento desse hábito vem ganhando espaço através de metodologias que atuam tanto com a parte cognitiva-

comportamental quanto com a sintomatologia caracterizada pela parada do hábito. Objetivo: Verificar o 

tratamento medicamentoso indicado aos pacientes do projeto. Método: Trabalho retrospectivo de abordagem 

quantitativa realizado no projeto “Educando e tratando o tabagismo” entre 2014 e 2018, as variáveis extraídas do 

prontuário foram o uso do adesivo de nicotina e Bupropiona®. Resultados: Foram avaliados 361 pacientes, 

destes, 88,6% utilizaram medicamento, 10,8% não utilizaram e 0,5% não constava o tratamento adotado. Dentre 

os que utilizaram medicamentos 78% utilizaram somente adesivo de nicotina, 2% somente Bupropiona® e 20% 

a terapia combinada dos dois medicamentos. Conclusão: O adesivo de nicotina é o medicamento mais utilizado 

pelos pacientes, sua eficácia maior é dentro das quatro primeiras semanas. A terapia combinada é a segunda 

maior escolha e mostrou uma eficácia maior a partir da quinta semana. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto visa auxiliar pessoas da comunidade que tenham o desejo de cessar o 

tabagismo, tendo como condições residir no município de Ponta Grossa e ter 18 anos ou mais. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

A atuação do projeto ocorre no município de Ponta Grossa – Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As ações do projeto são executadas no Laboratório de Práticas de Enfermagem, 

no Bloco M da Universidade Estadual de Ponta Grossa- Campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

                  Mesmo com todo o conhecimento adquirido e transmitido sobre o tabaco, seu uso 

ainda é constante e crescente entre a população, principalmente entre os mais jovens. Os 

efeitos secundários de seu uso são grandes causadores de diversas morbidades, que podem ser 

respiratórias, cardiovasculares e até mesmo neoplasias.  O vício no tabaco e suas posteriores 

consequências podem levar o indivíduo a óbito, sendo assim considerado uma das principais 

causas de mortes evitáveis passível de tratamento.  Com isso, encontrou-se a necessidade de 

promover o tratamento e posteriormente a cessação do uso do tabaco pelos indivíduos, a partir 

disso o Ministério da Saúde através do Instituto Nacional do Câncer (INCA) criou o Programa 

Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), que tem como objetivo reduzir a prevalência de 

fumantes e a consequente morbimortalidade relacionada ao consumo de tabaco.  Através do 

PNCT ocorre a educação, comunicação e conscientização do público. O projeto educando e 

tratando o tabagismo baseia-se nas ações do PNCT e atua utilizando metodologias de 

abordagem cognitiva comportamentais e também a utilização de terapia medicamentosa, que 

é realizada de acordo com a necessidade e adaptação de cada paciente, e que é utilizada em 

conjunto com uma eficiente abordagem. 
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OBJETIVOS 

O projeto tem como objetivo promover a cessação gradual ou repentina do uso de 

tabaco pelos indivíduos participantes. O estudo teve como objetivo verificar as opções de 

tratamentos medicamentosos fornecidos no projeto e posteriormente avaliar sua eficácia em 

relação ao tempo de uso 

METODOLOGIA 

Foi realizado um trabalho retrospectivo de abordagem quantitativa no projeto 

“Educando e tratando o tabagismo” da Universidade Estadual de Ponta Grossa na cidade de 

Ponta Grossa – Paraná. Foram utilizados prontuários de pacientes que participaram do projeto 

entre os anos de 2014 a 2018, destes foram extraídas as variáveis: utilização de 

medicamentos, especificação dos medicamentos utilizados e sua eficácia em relação ao tempo 

de uso. 

RESULTADOS 

Foram avaliados 361 pacientes, destes, 88,6% utilizaram medicamento, 10,8% não 

utilizaram e 0,5% não constava o tratamento adotado.  

 

Tabela 1 – Tempo de cessação do tabagismo em relação ao tipo de medicação utilizada. 

 Somente Adesivo Somente Bupropiona Terapia Combinada 

    

Parou de fumar nas 4 

primeiras semanas 

49 2 8 

Parou de fumar a partir 

da 5ª semana 

 

37 - 15 

Parou de fumar sem 

informação de data 

 

8 - - 

Não parou de fumar 91 3 32 
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Não informou se 

houve a cessação do 

tabagismo 

 

69 

 

1 

 

3 

Legenda: Tabela com informações referentes ao tempo de cessação ou não do tabagismo em 

relação ao tipo de medicamento utilizado pelos pacientes do projeto que aderiram a terapia 

medicamentosa. 

Fonte: Os autores, 2019 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             A partir deste estudo foi comprovado que o adesivo de nicotina é o medicamento mais 

utilizado pelos pacientes do projeto, sua eficácia maior é dentro das 4 primeiras semanas. A 

segunda maior escolha de tratamento dentro da terapia medicamentosa é a terapia combinada 

entre o adesivo de nicotina e a bupropiona, tendo sua maior eficácia a partir da 5ª semana de 

uso. Os números apresentados no estudo consideram a grande quantidade de pacientes que 

não informaram se houve ou não a cessação do tabagismo, na maioria dos casos, por evasão 

do projeto  
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