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Resumo: Tem-se como objetivo conhecer as principais motivações dos pacientes participantes do “Projeto 

Educando e Tratando o Tabagismo, que os levam utilizar e a buscar a cessação do tabaco. Trata-se de um estudo 

transversal, quantitativo, retrospectivo, realizado com participantes do “Projeto Educando e Tratando o 

Tabagismo” da Universidade Estadual de Ponta Grossa na cidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, com dados 

referentes a avaliação dos pacientes acerca da abordagem do projeto no período de 2014 a 2019. Foram analisados 

383 participantes, sendo 137 homens e 246 mulheres. A motivação mais frequente relatada para cessar o tabagismo 

foi a busca pela promoção de saúde, e o maior fator que os leva a utilizar o tabaco é a ansiedade. Porém existiu 

uma vasta diversificação nas respostas. Conclui-se a necessidade de compreender a individualidade de cada 

paciente, percebendo sua maior motivação e seu maior estímulo para o uso do tabaco, utilizando disso para elaborar 

estratégias de atenção que sejam mais eficazes durante o processo de cessação. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo 

PÚBLICO-ALVO  

Este projeto é destinado para pessoas maiores de 18 anos, residentes do Munícipio de 

Ponta Grossa que possuem o desejo de cessar ou diminuir o consumo de tabaco.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O projeto abrange o município de Ponta Grossa, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Os encontros são realizados no Laboratório de Práticas de Enfermagem (Sala 70), 

que se encontra no Bloco M na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus de Uvaranas.  

JUSTIFICATIVA 

A utilização do tabaco favorece o surgimento e complicações de inúmeras patologias, 

evoluindo muitas vezes a óbitos. Sendo assim, o Ministério da Saúde, por intermédio do INCA 

(Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva), elaborou o Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo (PNCT), em que são realizadas ações expositivas e educativas das 

consequências do uso do tabaco, visando a conscientização não só dos tabagistas, mas de toda 

a sociedade diminuindo a aceitação social do hábito de fumar e aumentando a busca pelo 

cessamento do uso do mesmo, promovendo a saúde e bem estar.  

O projeto “Educando e Tratando o Tabagismo”, utiliza o PNCT como base, 

realizando encontros, nos quais os participantes podem compartilhar suas experiências, adquirir 

conhecimento sobre as consequências do uso desta substância, os efeitos de abstinência, entre 

outras alterações fisiológicas e psicológicas que esse processo pode acarretar. Além disso, os 

contam com avaliações e consultas médicas, consultas de enfermagem, avaliações físicas e 

amparo farmacológico, conforme a necessidade de cada um, apoio que é fornecido 

gratuitamente.  
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Cada participante possui sua história, suas razões por ter começado a utilizar o tabaco, 

bem como suas motivações para cessar este uso. Considerando que a literatura traz que as 

motivações pessoais de cada paciente são um dos fatores mais importantes para o alcance do 

objetivo do mesmo, nota-se a importância de conhecer e realizar uma análise dos motivos pelos 

quais os pacientes fazem uso do tabaco, e os motivos pelos quais desejam cessá-lo, destacando 

os que foram mais frequentemente citados pelos mesmos.  

OBJETIVOS 

Apresenta-se como objetivo deste, realizar uma análise dos motivos que levaram os 

participantes do Projeto Educando e Tratando o Tabagismo, ao uso do tabaco e os motivos que 

os levaram buscar a cessação dele. Tendo o conhecimento destes é possível estabelecer 

intervenções que sejam mais eficazes para cada cliente. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo transversal, de abordagem quantitativa, retrospectivo, 

realizado com participantes do “Projeto Educando e Tratando o Tabagismo” da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) – Paraná.  Os dados foram coletados por meio da ficha de 

avaliação utilizada para o acompanhamento dos participantes do projeto. Para este estudo foram 

consideradas as variáveis “sexo”; “idade”; “por que fuma?”; “por que gostaria de parar?”; foram 

mescladas as questões “parou de fumar nas primeiras 4 semanas, parou de fumar da 5ª semana 

adiante, parou de fumar sem informação de data” ; “não parou” e “não informado se parou ou 

não”;  no período de 2014 à 2019. 

As respostas para a pergunta “por que fuma?” foram separadas em: ansiedade, 

estresse, prazer, vício, outros e não respondido. As respostas para a pergunta “por que quer 

parar?” foram separadas em: saúde, família, qualidade de vida, financeiro, cheiro, outros e não 

respondido.   

RESULTADOS 

O estudo foi realizado com base nas informações coletadas das fichas de cada 

paciente do “Projeto Educando e Tratando o Tabagismo”, no período de 2014 à 2019. 

Participaram do projeto neste período 383 pacientes, 137 homens, correspondendo à 35,8% e 
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246 mulheres, 64,2%. A média de idade geral corresponde a 48,3 anos, entre os homens a média 

foi de 46,1 anos e entre as mulheres de 49,6 anos. Destes 383 pacientes, 129 conseguiram cessar 

o consumo de tabaco, correspondendo à 33,7%, 141 não cessaram, 36,8% e 113 pacientes não 

informaram se pararam ou não, 29,5% do total, 

Tabela 1 – Frequência dos fatores citados como motivos para parar de fumar Ponta 

Grossa-PR, 2020: 

Fator: Frequência: 

Saúde 293 

Família 62 

Financeiro 18 

Qualidade de Vida 17 

Cheiro 12 

Outros 39 

Não respondeu 16 
Legenda: Tabela com os termos utilizados pelos pacientes para citar os motivos pelos quais decidiu parar de fumar, 

e o número de vezes que esse termo foi citado.  

* Alguns pacientes citaram mais de um motivo. 

* O grupo outros corresponde à: praticar esportes, falta de ar, viver bem, medo de doenças, cansaço, aparência 

física, cirurgia, ganhar peso, não sabe, gasto, envelhecimento, estética, vida social, não gosta, doença prévia, 

convívio social, aumentar tempo de vida, proibido fumar no trabalho, fôlego, solicitação médica, palpitação, tosse, 

faz mal, não sabe se quer, pressão psicológica, conselho médico, promessa, rejeição social, religião, único fumante, 

morte na família e vergonha. 

 

Fonte: Os autores, 2020. 

Quadro 2 – Frequência dos fatores que levaram os participantes ao uso do tabaco, Ponta 

Grossa-PR, 2020: 

Fator: Frequência: 

Ansiedade 76 

Estresse 31 

Prazer 26 

Vício 17 

Outros 131 

Não respondeu 126 
Legenda: Tabela com os termos utilizados pelos pacientes para citar os motivos pelos quais utilizam o tabaco. 

*Alguns pacientes citaram mais de um motivo. 

* O grupo outros corresponde à: fuga emocional, saúde, dinheiro, sem motivos, problemas de saúde, hábito, 

família, cheiro, nervosismo, impertinência, convivência, alivia sensações, solidão, frustração, compulsão, 

companhia, costume, medo, passatempo, dependência, depressão, DPOC, influência da mãe, motivação, 

brincadeira, não sabe, ex-marido fumava, modismo, satisfação psicológica, sente bem, falta de álcool, financeiro, 

vida social, gastos, viu a mãe sofrer, tudo, doença prévia, costume, vontade, nenhum, falta de atividade, disposição, 

status, mania, rotina, falta de ar, estética, cansaço, estética, cansaço aparente, esposa não fuma, influenciado por 

familiares, emocional, para emagrecer, razões sociais, alterações fisiológicas por causa do tabaco, relaxamento, 

satisfação, boa sensação, acalma, filha, doenças familiares, vergonha, não há mais razão para fumar, marido parou, 
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era moda, problemas familiares, sente vontade, “associado a coisas boas, prazeres, café, álcool”, gosta do cheiro 

quando vê os outros fumando, preocupações, influência dos outros, curiosidade, tosse e peito carregado, bronquite, 

melhorar a saúde, irritabilidade e enfisema pulmonar.   

Fonte: Os autores, 2020 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A motivação pessoal dos pacientes, ou seja os motivos pelos quais eles desejam parar 

de fumar são importantes para o processo, e pode-se perceber que o termo “saúde” foi o mais 

citado, sendo assim, os participantes tem a percepção que esta dependência é prejudicial para a 

promoção da sua saúde. Destaca-se a importância em ter uma rede de apoio, principalmente a 

família, que foi o segundo termo mais citado como motivação. Os fatores: financeiro, qualidade 

de vida e cheiro, mostram o incômodo que o paciente está sentindo com a sua própria situação, 

além da consciência em relação ao tabaco ser o agente por trás de alguns problemas que tem 

vivenciado. Segundo RUSSO; AZEVEDO. (2010) existem relatos de pacientes que 

conseguiram cessar ao tabagismo quando suas motivações se tornaram maiores que o prazer 

trazido pelo ato de fumar.  É importante sempre estar lembrando os pacientes destas. 

Na Tabela 2, tem-se como mais citado a ansiedade, segundo REICHERT; et al. (2008) 

pacientes que possuem algum transtorno psicológico, ou dependência, possui cerca do dobro 

de prevalência ao tabagismo, se comparada à uma pessoa que não apresenta nenhum distúrbio 

deste cunho. Como a nicotina interfere no funcionamento adequado de alguns 

neurotransmissores existe um dilema de causalidade ao associar o tabagismo e à ansiedade. Os 

outros fatores listados, são psicossociais, ressaltando a importância do acompanhamento destas 

áreas durante o processo de cessação ao tabaco, e da existência de uma equipe multidisciplinar 

que possa abranger todas estas questões.  

A realização deste estudo apresentou alguns empecilhos com relação ao registro das 

fichas de avaliação dos participantes. Muitas vezes as perguntas foram mal compreendidas, ou 

mal interpretadas, resultando em respostas que se tornaram desconexas ao contexto da questão. 

Conclui-se que possuindo este conhecimento, a equipe multidisciplinar poderá traçar 

estratégias que sejam mais eficazes para cada perfil, e do grupo em geral que está recebendo o 

atendimento.  

APOIO 
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Fundação Araucária. 
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