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Resumo: Objetivo: verificar o perfil sociodemográfico de pacientes que participaram do projeto ’Educando e 

Tratando o Tabagismo” entre os anos de 2017 a 2019. Método: Trabalho retrospectivo de abordagem 

quantitativa os dados foram coletados a partir de prontuários das consultas médicas, as variáveis de interesse 

foram:  idade, sexo, estado civil, grau de dependência e indicação do uso de medicação. Resultados: O perfil 

predominante de pacientes atendidos pelo projeto foram indivíduos entre 30 e 51 anos, a maioria é do sexo 

feminino, com ensino médio completo e se declararam casados. O nível de dependência à nicotina com maior 

frequência foi o elevado e maioria dos pacientes recebe tratamento medicamentoso para cessação do tabagismo. 

Conclusão: Identificar o perfil de pacientes participantes é de extrema importância para adequar o atendimento 

de acordo com as principais necessidades, facilitando o processo de cessação do tabagismo. 
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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 em salas de aula no Bloco M da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa- Campus Uvaranas e no NESP – Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Saúde Pública. 

JUSTIFICATIVA 

                   O tabagismo é caracterizado pela dependência da nicotina presente em produtos 

derivados do tabaco.  A utilização do tabaco em suas diversas formas sofreu uma expansão no 

século XX, devido à grande publicidade que era realizada em torno do produto (COSTA, 

1984).  Por volta de 1950 o consumo desse produto passou a ser visto como causador de uma 

série de doenças, diante disso, houve a necessidade de desenvolver meios de controle do 

tabagismo, que hoje é uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo, 

principalmente em países em desenvolvimento (INCA, 2020). Diversos estudos relatam que o 

tabagismo atinge em maior proporção homens do que mulheres. Também é visto com mais 

frequência entre indivíduos com baixa renda e baixa escolaridade, mas ainda assim não deixa 

de atingir o restante da população. (BARROS et al. 2011) O consumo de tabaco é muito 

comum entre os idosos, e mesmo tratando-se de um produto destinado a pessoas que já 

completaram a maioridade, ocorre com frequência entre os mais jovens, causando problemas 

de saúde cada vez mais cedo.  A dependência da nicotina pode ser química, física e até 

psicológica e ocorre em diferentes graus, sendo avaliada através do Teste de Fagerström. O 

nível de dependência é um fator determinante no tratamento da cessação do tabagismo, 

através dele ocorre a indicação ou não de tratamento medicamentoso, e também a escolha do 
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melhor medicamento para cada caso. O Projeto Educando e Tratando o Tabagismo da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem como objetivo auxiliar na promoção da cessação 

do tabagismo em indivíduos residentes na cidade de Ponta Grossa – Paraná e que tenham no 

mínimo 18 anos. Atuando desde 2009 o projeto tem grande abrangência, atendendo pacientes 

de diversas idades, diferentes sexos, escolaridade, e graus de dependência, diante disso, surge 

a tentativa de estabelecer um perfil predominante de pessoas que procuraram atendimento no 

projeto nos anos de 2017, 2018 e 2019.  

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 qual é o perfil 

predominante de pacientes que participaram do projeto nos últimos 3 anos. 

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 

nos anos de 2017 a 2019, destes foram extraídas as variáveis: Idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, grau de dependência e indicação do uso de medicação. Posteriormente foi 

realizada a análise dos dados por meio de estatística descritiva. 

RESULTADOS 

                 Foram avaliados 178 pacientes, destes 16 (9%) tinham entre 18 e 30 anos, 62 (35%) 

entre 31 e 50 anos e 100 (56%) tinham 51 anos ou mais. Quanto ao sexo 118 (66%) eram do 

sexo feminino e 60 (34%) do sexo masculino.  Quanto à escolaridade 1 (0,5%) paciente não 

era alfabetizado, 32 (18%) possuíam ensino fundamental incompleto, 19 (10%) fundamental 

completo, 14 (8%) ensino médio incompleto,  81 (46%) ensino médio completo, 8 (4,5%) 

ensino superior incompleto, 19 (11%) ensino superior completo e 4 (2%) possuíam pós 

graduação.  Ao estado civil, 42 (23%) eram solteiros, 91 (52%) casados, 25 (13%) 

divorciados, 17 (10%) viúvos e 3 (2%) não informaram. Dos 178 participantes, 24 (13%) 

tinham nível de dependência à nicotina muito baixo, 36 (20%) nível baixo, 33 (19%) nível 
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médio, 49 (28%) nível elevado e em 36 (20%) pacientes o nível de dependência era muito 

elevado. Em relação a indicação do uso de medicação para redução e cessação do tabagismo, 

154 (87%) pacientes receberam indicação para uso de medicamento, 20 (11%) não receberam 

e em 2 (2%) não consta a informação, possivelmente por desistência. (tabela 1). 

Tabela 1 – Perfil predominante de pacientes participantes do 

 projeto nos anos de 2017 a 2019. (n= 178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Dados referentes ao perfil sociodemográfico de  

pacientes atendidos nos anos de 2017 a 2019. 

Fonte: Os autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                       De acordo com os resultados encontrados, define-se que o perfil predominante 

de pacientes atendidos pelo projeto são indivíduos entre 30 e 51 anos, a maioria é do sexo 

feminino e possui ensino médio completo. No estado civil o predomínio é de indivíduos 

Variáveis  N % 

Idade   

18-30 16 9 

31-50 62 35 

51 ou mais 100 56 

Sexo   

Feminino 118 66 

Masculino 60 34 

Escolaridade   

Analfabeto 1 0,5 

Fundamental Incompleto 32 18 

Fundamental Completo 19 10 

Ensino Médio Incompleto 14 8 

Ensino Médio Completo 81 46 

Ensino Superior Incompleto 8 4,5 

Ensino Superior Completo 19 11 

Pós Graduação 4 2 

Estado Civil   

Solteiro (a) 42 23 

Casado (a) 91 52 

Divorciado (a) 25 13 

Viúvo (a) 17 10 

Não Informado 3 2 

Nível de Dependência    

Muito Baixo 24 13 

Baixo 36 20 

Médio 33 19 

Elevado 49 28 

Muito Elevado 36 20 

Uso de Medicação   

Sim 154 87 

Não 20 11 

Não informado 2 2 
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casados. O nível de dependência à nicotina que aparece em maior quantidade é o elevado e 

maioria dos pacientes recebe tratamento medicamentoso para cessação do tabagismo.  

Identificando o perfil dos pacientes que procuram o projeto pode-se definir estratégias para 

atender a população de maneira cada vez mais eficaz, buscando facilitar o processo de 

redução e principalmente cessação do tabagismo, que pode trazer ao indivíduo economia, 

melhor qualidade de vida e o mais importante que é a saúde. 

APOIO 

Fundação Araucária 
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