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(  x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

GRAU DE DEPENDÊNCIA DA NICOTINA, GRAU DE MOTIVAÇÃO E SUAS RELAÇÕES COM A 

CESSAÇÃO DO TABAGISMO EM PROJETO DE CESSAÇÃO DO TABAGISMO NO SUL DO 

BRASIL 
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Resumo:  

Objetivo: A pesquisa teve por objetivo analisar e comparar o grau de motivação para a cessação do tabagismo e 

o grau de dependência de nicotina com relação à cessação em participantes do projeto Educando e Tratando o 

Tabagismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, 

quantitativo, realizado por meio da análise de prontuários dos pacientes. Para a pesquisa, valeu-se dos seguintes 

critérios: ter respondido o questionário sobre o grau motivacional, ter respondido o teste de Fagerström e ter 

assinado os termos de consentimento livre esclarecido. Resultados: 154 participantes foram analisados, 96 

mulheres e 58 homens. Dos participantes, independente grau de dependência à nicotina, que tiveram grau de 
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motivação nos níveis preparação/determinação e ação, 54,4 % deixaram de fumar. Os pacientes classificados em 

grau de motivação de pré-contemplação e contemplação, independente do nível de nicotina, cessaram o 

tabagismo em 35% dos casos, e os pacientes que foram classificados na fase de manutenção e recaída cessaram o 

tabagismo em 75 % dos casos. Conclusão: O grau de motivação mostrou-se um importante fator na cessação do 

tabagismo, o qual é um fator relevante que deve ser abordado no aprimoramento do tratamento das pessoas que 

desejam para de fumar. 

 

Palavras-chave:  teste de Fagerström. Tabagismo. Cessação. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Educando e Tratando o Tabagismo 

PÚBLICO-ALVO  

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

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

idade e que residem 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 é considerado uma das principais causas de morte evitável do mundo, 

sendo relacionado com mais de 60% dos óbitos por doenças crônicas não transmissíveis 

(MALTA et al., 2011), e esta relacionado a diversas doenças cardiovasculares, do sistema 

respiratório, ansiedade, depressão, vários tipos de câncer dentre outras doenças (PRUDENTE, 

2018). 
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Verificou-se que o grau de motivação para cessação do tabagismo influencia 

diretamente no processo, pois a chance de fracasso chega a ser 55% maior em pacientes em 

fase de Preparação ou de Ação quando comparados com pacientes categorizados em Pré-

contemplação ou Contemplação. A carga tabágica também teve relação significativa com 

menor sucesso do tratamento (PAWLINA et al., 2014). 

Estudos descrevem que quanto maior o grau de dependência a nicotina maior a 

dificuldade de cessação com predominância do grau motivacional contemplativo, em torno de 

85% .(ANDRADE et al., 2011).  

    Dessa maneira, torna-se válido traçar um perfil de proporções na cessação do 

tabagismo e sua relação com o grau de dependência da nicotina e com o grau motivacional 

para  abordagem diferenciada desse público. 

OBJETIVOS. 

A pesquisa teve por objetivo analisar o sucesso da cessação do tabagismo, 

comparando o grau de dependência de nicotina, medido pelo Teste de Fagerström, com o grau 

de motivação, visando traçar o perfil médio dos pacientes que conseguiram cessar e dos que 

não conseguiram. 

A partir disso, analisaram-se os dados obtidos pela pesquisa a fim gerar uma relação 

entre os fatores dependência de nicotina, grau de motivação e sucesso de cessação, a fim de 

informar a comunidade acadêmica, científica e ao público geral sobre a importância da 

motivação do paciente no processo. Desse modo, objetiva-se afirmar a importância do apoio, 

tanto psicológico, quanto familiar, e até mesmo médico na cessação do tabagismo. 

METODOLOGIA 

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

prontuários 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 

2014 até dezembro de 2019. Os critérios de inclusão são: ter respondido o questionário de 

grau motivacional para a cessação do tabagismo, informar no último dia do projeto se 
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conseguiu cessar o tabagismo, 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 do teste motivacional, os pacientes foram classificados em seis subtipos:  

pré-contemplação(o indivíduo tem a crença de que possui mais benefícios em usar o tabaco 

do que ficar abstinente e  indivíduos conseguem fazer associações entre seus problemas uso), 

contemplação (indivíduos conseguem fazer associações entre o problema de uso do tabaco, 

cogitam a possibilidade de mudança, mas ainda não há compromisso para ação), preparação(o 

tabagista está determinado e compromissado com a mudança comportamental mais ainda não 

realizou a mudança), ação (ações e situações específicas para alcançar a mudança de 

comportamento), manutenção (caracteriza pela persistência das ações bem-sucedidas na 

tentativa de mudança dos hábitos) e em recaída (volta a fumar e regride a estágios anteriores). 

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 por 

meio do teste de Fagerström, e foram classificados 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 foram feitas duas tabela, na primeira foi relacionado o 

grau de dependência com a nicotina e o nível motivacional dos pacientes que conseguiram 

cessar o tabagismo. Na segunda foi relacionado o grau de dependência com a nicotina e o 

nível motivacional dos pacientes que não conseguiram cessar o tabagismo. 

RESULTADOS 

Após a aplicação dos critérios de exclusão, restaram 154 participantes, sendo 96 

mulheres e 58 homens (coeficiente de masculinidade 0,60). No primeiro encontro do projeto, 

20 pacientes estavam na fase de Pré-contemplação e Contemplação destes 65% deles tinham 

nível de dependência a nicotina elevado ou muito elevado, sendo que ao final do projeto o 

percentual de abandono do cigarro foi de 35 % (7 participantes). 

Nas fases de Preparação/Determinação e Ação de cessação do tabagismo foram 

pontuados 114 pacientes, destes, 50,8 % tinham nível de dependência à nicotina elevado ou 
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muito elevado, ao no final do projeto o percentual de abandono do cigarro foi de 54,4 % (62 

participantes). 

Nas fases de Manutenção e Recaída foram classificados 20 pacientes, destes, 50% 

tinham nível de dependência à nicotina elevado ou muito elevado, e, ao final do projeto, o 

percentual de abandono do cigarro ou de manutenção da cessação do tabagismo foi de 75% 

(15 participantes). 

Assim, quando comparado a outros estudos, é possível inferir que o fracasso 

terapêutico está associado diretamente como grau de motivação do paciente e que a maior 

parcela dos participantes que procuram o projeto tem grau de dependência elevado ou muito 

elevado(53,24%). 

 

Tabela 1 – Pacientes que conseguiram cessar o tabagismo 

 Muito 

Baixo 

Baixo Médio Elevado Muito 

elevado 

Total 

Pré-contemplação e 

Contemplação 

0 1 1 2 3 7 

Preparação/determinação 

e Ação 

4 15 8 21 14 62 

Manutenção e recaída 0 4 2 3 6 15 

Total 4 20 11 26 23 84 

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

motivacional, e as colunas referem-se ao grau de dependência à nicotina, segundo o teste de Fagerström. 

Fonte: Os autores, 2020. 

 Tabela 2 – Pacientes que não conseguiram cessar o tabagismo 

                 Muito 

Baixo 

Baixo Médio Elevado Muito 

elevado 

Total 

Pré-contemplação e 

Contemplação 

1 2 1 5 4 13 

Preparação/determinação 

e Ação 

6 12 11 9 14 52 
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Manutenção e recaída 1 1 2 1 0 5 

Total 8 15 14 15 18 70 

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

motivacional, e as colunas referem-se ao grau de dependência à nicotina, segundo o teste de Fagerström. 

Fonte: Os autores, 2020. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa expos a relação entre o grau de dependência e grau motivacional com o 

sucesso na cessação do tabagismo, por meio de uma analise comparativa obteve resultados 

satisfatórios, que podem, juntamente com mais estudos, aprimorar no âmbito psíquico o fator 

de motivação, afim de auxiliar no tratamento do tabagista . 
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