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Resumo:

A pesquisa  teve  por  objetivo  analisar  e  comparar  o  nível  de  atividade  física  com  o  grau  de dependência
de nicotina dos participantes do projeto Educando e Tratando o Tabagismo. A metodologia adotada trata-se de  um
estudo  transversal,  quantitativo,  realizado  por  meio  da  análise  dos  prontuários  e  da  ficha  de  avaliação
física  do  referido  projeto  da  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa.  Para a  pesquisa  valeu-se  dos
seguintes critérios: ter respondido o questionário de avaliação física, ter respondido o teste de Fagerström e ter
assinado os  termos  de  consentimento  livre  esclarecido.  Os  resultados  obtidos  foram de  que  dos  40
participantes  analisados,  22  mulheres  e  18 homens,  65  %  declarou  que  não  faziam  nenhum  tipo  de
atividade  física  e  desses  50  %  tinham  dependência elevada  ou  muito  elevada  da  nicotina,  de  acordo  com
o  teste  de  Fagerström.  Na pesquisa, 14 pessoas  (35%) exercitavam-se  pelo  menos  uma  vez  por  semana,
desses  36  %  deles  tinham  dependência  elevada  ou  muito elevada da nicotina. Os resultados da pesquisa,
embora tenha um N reduzido, demonstraram que os pacientes que  não  praticam  exercícios  físicos  têm  maior
de  dependência  da  nicotina  comparado  com  os  que fazem exercício físico pelo menos um dia na semana.
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo.

PÚBLICO-ALVO

O  projeto  é  destinado  ao  auxílio  para  a  cessação  do  tabagismo,  para  pessoas

da  comunidade  externa  e  interna  da  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa,  que  sejam

maiores de idade e que residam no município de Ponta Grossa – Paraná.

MUNICÍPIOS ATINGIDOS

Ponta Grossa- Paraná

LOCAL DE EXECUÇÃO

Bloco M do campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa

JUSTIFICATIVA

O tabagismo está entre as principais causas de doença cardiovascular, estando também

associado  a  diversos  tipos  de  câncer,  e  é  uma  das  principais  causas  de  doença

pulmonar obstrutiva crônica, sendo uma das mais notórias causas evitáveis de morte em todo o

mundo (AMBROSE; BARUA, 2004).

Destaca-se também que  o  sedentarismo tem associação  estatisticamente significativa

com o tabagismo, quanto maior o nível de atividade física, menor é a dependência tabágica,

pois   62,5%  dos   indivíduos   tabagistas   muito   ativos   fisicamente   tinham  grau   de

dependência muito  leve  ao  passo  que  apenas  11,1%  dos  pacientes  tabagistas  pouco

ativos  fisicamente tinham o grau de dependência muito leve ao tabaco (INDIV, 2012).

A  frequência  de  exercícios  físicos  foi  inversamente  associada  ao  tabagismo. Além

disso,  pessoas  que  fumam  diariamente  foram  consideradas  mais  propensas  a  abandonar
os



esportes   das   que   nunca   fumaram   (HOLMEN   et   al.,   2002).   Outra   pesquisa   feita

em adolescentes,   indicou  que  fumantes  praticantes  de  esportes  fumam  menos  que

fumantes sedentários (ESCOBEDO et al., 1993).

Politicas públicas realizadas pelo governo, como  aumento do valor dos impostos do

cigarro,  fizeram  com  que,  de  1990  a  2015,  houvesse  diminuição  em  mais  de  50  %  da

proporção  de  tabagistas  no  Brasil.  Isso  trouxe  grande  beneficio  econômico,  tanto  para

o sistema  de  saúde,  o  qual  teve  menor  incidência  de  doenças  relacionadas  ao  tabaco

como câncer  de  pulmão  e  infarto  agudo  do  miocárdio,  quanto  para  as  famílias  que

deixaram  de gastar com o cigarro (PINTO et al., 2019).

OBJETIVOS

A   pesquisa   visa   comparar   o   grau   de   dependência   de   nicotina   de

pacientes sedentários  e  o  grau  de  dependência  dos  pacientes  que  praticam  pelo  menos

um  dia  de atividade física por semana. Dessa forma será possível traçar um perfil do paciente

tabagista e seus principais desafios, para que, dessa maneira, ele seja tratado de forma mais

objetiva a fim de obter melhores resultados na cessação do tabagismo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, realizado por meio da análise dos

prontuários e da ficha de avaliação física do projeto Educando e Tratando o Tabagismo da

Universidade Estadual de Ponta Grossa. A coleta de dados foi referente aos participantes do

projeto no período de janeiro de 2018 até dezembro de 2019. Os critérios de inclusão são: ter

respondido o questionário de avaliação física na primeira consulta, ter respondido o teste de

Fagerström para  avaliar  o  grau  de  dependência  à  nicotina,  e  ter  assinado  os  termos  de

consentimento livre esclarecido.

Na avaliação física os pacientes foram classificados em três subtipos: não faz nenhuma

atividade física, faz uma vez por semana, faz duas ou mais vezes por semana.

Por meio da ficha de acompanhamento do paciente também foi possível obter o sexo

do paciente. O grau de dependência a nicotina foi obtido na ficha de acompanhamento e os

pacientes foram classificados segundo o teste de Fagerström em: grau de dependência muito

baixo (0 a 2 pontos), grau de dependência baixo (3 a 4 pontos), grau de dependência médio (5



pontos),  grau de dependência  elevado (6 a 7 pontos), grau de dependência muito elevado (8 a

10 pontos).

A partir dessas informações foi feita uma tabela, na qual se relacionou a quantidade de

vezes  por  semana  que  o  paciente  faz  atividade  física  com  o  grau  de  dependência  com

a nicotina.

RESULTADOS

Após  a  aplicação  dos  critérios  de  exclusão,  restaram  40  participantes,  sendo

22 mulheres e 18 homens, 65 % declararam que não faziam nenhum tipo de atividade física e,

desses, 50 % tinham dependência elevada ou muito elevada da nicotina, de acordo com o teste

de  Fagerström.  Na  pesquisa,  14  pessoas  (35%)  se  exercitavam  pelo  menos  uma  vez

por semana, 36 % deles tinham dependência elevada ou muito elevada da nicotina.

Tabela 1-Nível de dependência a nicotina de acordo com a frequência de atividade física
Muito baixo            Baixo                Médio               Elevado               Muito

elevado

Total

Nenhuma

atividade

física

2                        3                        8                        6                        7                       26

Uma  vez  por

semana

1                        0                        3                        1                        0                        5

Duas     vezes

ou mais

3                        1                        1                        2                        2                        9

Legenda: Tabela com informações acerca da quantidade de pacientes, em que as linhas se referem à quantidade de

vezes em que os pacientes fazem atividade física semanal, e as colunas referem-se ao grau de dependência à

nicotina, segundo o teste de Fagerström.

Fonte: Os autores, 2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  pesquisa  demonstra  que  o  nível  de  atividade  física  interfere  diretamente  no

tabagismo, visto que, de maneira geral, participantes que praticam algum nível de atividade

física  dispõem  de  menor  dependência  à  nicotina,  de  modo  que  facilita  o  tratamento  e

a



cessação do mesmo. Além disso, tem-se que a atividade física é oposta a adesão ao tabaco.

Desse  modo,  a  atividade  física,  além  de  seus  demais  efeitos  benéficos  ao  organismo

em  doenças  cardiovasculares,  estresse,  ansiedade,  depressão,  no  controle  de  peso,  dentre

outros, também tem notório efeito  benéfico sobre o tabaco,  com fator duplo de evitar  sua

adesão e facilitar sua cessação.

Acredita-se que o projeto é um potencial incentivador de atividade física, bem como

instrumento  para  troca  de  conhecimento,  entre  os  acadêmicos  dos  diversos  cursos  que

compõem  o  projeto,  também  entre  acadêmicos  e  a  comunidade.  Assim,  observa-se  que

o projeto é relevante, não só para aqueles que estão à procura da cessação do tabagismo, mas

também aos acadêmicos que aprendem com a convivência no projeto.

APOIO

Fundação Araucária e Universidade Estadual de Ponta Grossa.
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