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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 

PREVALÊNCIA DE PROCURA DE TRATAMENTO PARA CESSAÇÃO DO 

TABAGISMO SEGUNDO GÊNERO 

 

Talisson Boaventura (talisson123rusgosky@outlook.com)1 

 Lídia Dalgallo (lidiadalgallo@gmail.com)2 

Elaine Cristina Antunes Rinaldi (ecrisrinaldi@yahoo.com)3 

Erildo Vicente Muller (erildomuller@hotmail.com)4 

Resumo: Considerado uma prática realizada no mundo por homens e mulheres, e uma grande causa de morte 

evitável, as morbidades relacionas ao tabagismo são classificados como fenômeno multifacetado interpretando os 

gêneros em relação ao desenvolvimento de doenças. Objetivou-se conhecer e descrever a prevalência de gêneros 

na procura do tratamento da cessação ao tabagismo. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de abordagem 

quantitativa, baseando-se em fichas de acompanhamento do tratamento, no período de março de 2014 a dezembro 

de 2018. Pesquisa realizada na UEPG campus Uvaranas Ponta Grossa/PR. Dados obtidos a partir dos prontuários 

de 362 pacientes que participaram do programa de cessação do tabagismo. Identificou-se que 65% eram mulheres, 

idade média 49 anos, desvio padrão 12,29. E 55% eram homens, idade média 47 anos, desvio padrão 13,32. Entre 

as mulheres 34,8% cessaram, 28,3% desistiram e 36,9% diminuíram o uso do tabaco, os homens 35,9% cessaram, 

29,7% desistiram e 34,4% diminuíram o uso do tabaco. Conclui-se que a procura para o tratamento do tabagismo 

é mais prevalente entre as mulheres, evidencia-se que a redução do tabagismo em ambos os gêneros foi superior a 

cessação total do tabaco, refletindo acerca da forma de abordagem e tratamento oferecido, visando melhorias no 

processo. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto de Extensão Educando e Tratando o Tabagismo. 

PROJETOS VINCULADOS 

PÚBLICO-ALVO  

O público-alvo se refere a todo e qualquer usuário, tabagista, que busque um auxílio 

para cessação do tabagismo, o projeto é ofertado para a comunidade com a finalidade de realizar 

educação em saúde para os fumantes e prevenir que a população venha a fazer uso de tabaco, 

as ações são realizadas por acadêmicos de Enfermagem, Educação Física, Medicina e Farmácia  

com supervisão dos professores. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto abrange o município de Ponta Grossa – PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os encontros são realizados na Universidade Estatual de Ponta Grossa, no Bloco M. 

As ações de conscientização são realizadas em pontos alvos do município, como: Terminal 

Central, Praças e UEPG. 

JUSTIFICATIVA 

No início do século XX o tabagismo era uma atividade relacionado aos homens da 

elite urbana, contudo atualmente o tabagismo é hábito realizado no mundo por ambos os 

gêneros em todas as classes sociais. Considerado uma causa de morte evitável, e ao se relacionar 

as doenças seu uso concomitante pode ser considerado como um fenômeno multifacetado o que 

lava a uma interpretação do seu uso, em relação ao desenvolvimento de patologias 

(PERREIRA, 2015).  

Desta forma o tabagismo pode ser considerado uma doença que causa dependência 

mediado por substancias em sua composição, sendo principal a nicotina, responsável pela 

dependência química do organismo atuando nos receptores centrais e periféricos, além do  uso 
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do cigarro ocasionar doenças como câncer, doença cardiovascular, doença pulmonar, úlceras 

pépticas, caracterizado como um agravante para a saúde (NUNES, 2016).  

O tabagismo é responsável por cerca de 6 milhões de mortes ao ano o que caracteriza 

grandes custos para a saúde e para o tratamento de doenças relacionadas ao tabaco, desta forma 

a estratificação para mulheres que fazem o uso do tabaco é uma expectativa de vida de 4,47 

anos menor que as mulheres não fumantes, enquanto os  e os homens  que fazem uso do tabaco  

possuem uma expectativa de vida 5,03 anos menor que aqueles que não fumam (PINTO, 2016).   

Assim, o projeto de extensão educando e tratando o tabagismo, tem como finalidade a 

educação do usuário, família e comunidade em relação aos malefícios do uso do tabaco, acolher 

a população que busca por esse auxilio, prestar uma atenção de qualidade com uma equipe 

estruturada, atender as principais necessidades durante o processo de cessação ou redução do 

tabaco, além de fornecer materiais informativos e medicamentos que atuam como base durante 

o tratamento gratuitamente. 

OBJETIVOS 

 Conhecer e descrever a prevalência de gêneros na procura do tratamento da cessação 

do tabagismo no Projeto de Extensão Educando e Tratando o Tabagismo.  

METODOLOGIA 

Estudo quantitativo, transversal, realizado por meio de análises comparativas com 

dados coletados nos prontuários dos pacientes do projeto educando e tratando o tabagismo, 

UEPG, Ponta Grossa – Pr. No período de março de 2014 a dezembro de 2018, com uma amostra 

de 233 do sexo feminino e 128 do sexo masculino, em um total de 362 sujeitos.  

A coleta de dados ocorreu através da leitura dos prontuários em papel, posteriormente 

realizada a descrição dos dados em uma planilha do programa microsoft excel para 

subsequentes análises, na segunda leitura foi marcado as palavras chaves, logo após foi 

agrupado os dados segundo as temáticas que emergiram. Os dados foram distribuídos em 

tabelas para análise. O número absoluto e a porcentagem das categorias presentes foram 

calculados e tabulados conforme cada tema representado na tabela 1. 

RESULTADOS 
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Emergiram dos dados três categorias as quais são descritas na tabela 1. Observou-se 

da amostra inicial de 362 pacientes que 233 (65%) eram mulheres, com idade média de 49 anos 

e desvio padrão de 12,29. E 128 (55%) eram homens, com idade média de 47 anos com desvio 

padrão de 13,32.  

Entre as mulheres pode-se verificar que 34,8% cessaram totalmente o uso do tabaco 

com auxílio do projeto educando e tratando o tabagismo, 36,9% diminuíram ou reduziram a 

quantidade de cigarros de uso diário e 28,3% desistiram de participar do projeto. 

Entre os homens pode-se observar que 35,9% cessaram totalmente o uso do tabaco, 

34,4 % diminuíram o uso do tabaco com o auxílio do projeto, e 29,7% desistiram durante o 

processo de parada do tabagismo o que resulta na falha do alcance do objetivo proposto e 

almejado.  

 

Tabela 1 – Comparação dos gêneros, segundo as categorias de resultados do tratamento para o tabagismo. 

Ponta Grossa, PR, Brasil, 2019. 
RESULTADO  GENÊRO  

 Feminino 

% 

Masculino 

% 

Cessação 34,8 35,9 

Redução  36,9 34,4 

Desistência 28,3 29,7 

Fonte: Autores, 2019. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Equipe do projeto de extensão educando e tratando o tabagismo. Ponta Grossa, PR, Brasil, 

2019. 
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Fonte: Autores, 2019. 

Legenda: Equipe, composta por acadêmicos do projeto extensionista Educando e Tratando o Tabagismo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que o objetivo proposto do estudo em conhecer e descrever a prevalência 

de gêneros na procura do tratamento da cessação do tabagismo no Projeto de Extensão 

Educando e Tratando o Tabagismo foi atingido.  

Pode se observar que a procura para o tratamento do tabagismo é mais prevalente 

entre as mulheres, e evidencia-se que a redução ou diminuição do tabagismo em ambos os 

gêneros foi superior a cessação total do tabaco,  além do grande número de pacientes desistentes 

do processo de cessação do tabagismo, o que traz uma reflexão acerca da forma de abordagem 

e tratamento oferecido, visando melhorias no processo de acolhimento, abordagem do tema, 

acompanhamento do tratamento, melhorias na educação em saúde visando tanto o tratamento 

com uso de medicamentos como de palestras e terapias ocupacionais, com a finalidade do 

estimulo cognitivo comportamental dos usuários homens e mulheres. 

 

APOIO: Fundação Araucária. 
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