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RESUMO 
O cigarro é a principal causa de mortes evitáveis em todo o mundo.  Como importante 

modalidade terapêutica, objetivaram os autores avaliar a eficácia do Programa do Combate ao 

Tabagismo (PCT) no grupo 23 atendido pelo Centro de Saúde Laranjeiras, em Marabá. Foram 

utilizados como amostra 16 pacientes, e dados como: sexo, faixa etária, presença de 

comorbidade, tempo de tabagismo, uso de adesivo e bupropiona, sucesso do tratamento e grau 

de dependência, com intuito de quantificar os resultados do tratamento. Os resultados 

apontaram predominância as seguintes variáveis: o sexo feminino; a média de idade entre 40 e 

59 anos; grau de dependência baixo ou muito baixo; e 87,5% afirmou possuir alguma 

comorbidade. Ainda constatou- se que o uso concomitante de adesivo de nicotina e 

bupropiona foram predominantes. Por fim, do total de fumantes que participaram do grupo, 

oito (50%) pararam de fumar evidenciando a significância do apoio dado pelo PCT. 

Palavras-chave: Tabagismo. Dependência. Tratamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cigarro é a principal causa de mortes evitáveis em todo o mundo. Segundo relatório 

da Organização Mundial de Saúde - OMS (2013), o cigarro causa seis milhões de mortes no 

mundo por ano, a maioria em países de baixa e média renda.   

O controle do tabaco é uma importante medida de prevenção das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DNCT). O tabagismo está entre os principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, AVC e câncer. São mais de 50 doenças 

relacionadas ao consumo do tabaco e esse hábito é responsável por cerca de 30% das mortes 

por câncer. (BRASIL, 2007) 

Entretanto, o número de fumantes no Brasil caiu 30,7% nos últimos nove anos, esta 

queda é resultado do conjunto de ações promovidas pelo governo federal (BRASIL, 2014). 
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Nesta realidade, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer  organizaram o 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT).  

Esse Programa tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes, e a 

consequente morbimortalidade por doenças tabaco relacionadas. O Programa utiliza as 

seguintes estratégias: prevenção da iniciação ao tabagismo, proteção da população contra 

a exposição ambiental à fumaça de tabaco, promoção e apoio à cessação de fumar e regulação 

dos produtos de tabaco através de ações educativas e de mobilização de  políticas e iniciativas 

legislativas e econômicas. (BRASIL, 2004). 

O PNCT é baseado na abordagem cognitivo-comportamental e no modelo de 

intervenção centrado na mudança de crenças e comportamentos. Essa abordagem não visa 

apenas à parada do fumo, visa principalmente à manutenção da abstinência. Tanto a 

abordagem individual como a abordagem em grupo são efetivas. (BRASIL, 2004) 

Diante da carência de trabalhos na região de Marabá sobre o assunto, e sua relevância, 

este trabalho fez-se necessário. Visto que, propoz avaliar um grupo de pessoas do Programa 

de Combate ao Tabagismo de uma UBS na realidade local, ressaltando aspectos relacionados 

à sua eficácia, assim como, os possíveis motivos de insucesso de alguns pacientes no 

tratamento. Dessa forma, visando ampliar os debates a cerca da problemática, para que se 

acrescente positivamente no leque de medidas a serem tomadas para melhoria da saúde da 

população.   

Dessa maneira, propôs-se, como objetivo geral do trabalho: avaliar a eficácia do 

programa do combate ao tabagismo no grupo 23 atendido pelo Centro de Saúde Laranjeiras 

em Marabá. Para execução do trabalho foi traçado o perfil dos participantes do grupo, além da 

análise dos que necessitaram de usar adesivos e medicamentos, e ainda os pacientes que 

mesmo com ajuda não conseguiram parar de fumar. No final foram quantificadas as pessoas 

do grupo que tiveram sucesso em parar de fumar com o programa. 

 

2. METODOLOGIA 

Este estudo é descritivo, transversal, quantitativo e retrospectivo. Foram utilizados 

como amostra todos os participantes do Grupo 23 do Programa de Controle do Tabagismo do 

Centro de Saúde Laranjeiras – Marabá (PA), independente do sexo e sem restrição de idade. 

A amostra contém 16 pacientes, sendo três do sexo masculino e 13 do sexo feminino.  
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Foram feitas visitas no Centro de Saúde, com analise do Livro de Registros do Centro 

de Saúde Laranjeiras e neste forão colhidos os dados dos pacientes compatíveis com os 

critérios da amostra, com intuito de quantificar os resultados do tratamento e avaliar a eficácia 

do programa, utilizando a técnica de análise documental.  

A partir destes documentos foram extraídas as informações referentes como sexo, 

faixa etária, estado civil, escolaridade, presença de comorbidade, tempo de tabagismo, 

tentativas anteriores de cessação do tabagismo, uso de adesivo e bupropiona no tratamento, 

sucesso do tratamento e grau de dependência segundo a escala de Fagerstrom. A escala de 

Fagerstrom é um teste que consiste em um questionário de seis perguntas de escolha simples. 

Para cada alternativa das questões do teste, existe uma pontuação. A soma dos pontos 

permitirá a avaliação do seu grau de dependência de nicotina (PIETROBON, 2007). Os dados 

colhidos serão tabelados e organizados, visando alcançar os objetivos do trabalho.  

Aspectos éticos: Os dados foram coletados mediante documentos de aceitação, e 

submetidos à unidade de estudo, o Centro de Saúde Laranjeiras e a Secretaria Municipal de 

Saúde de Marabá. Não foram utilizados os nomes dos usuários, o sigilo foi total. 

 

3. RESULTADOS 

A amostra utilizada é composta por 16 fumantes, caracterizados sócio 

demograficamente na TABELA 1. Os resultados apontam como predominantes as seguintes 

variáveis, o sexo feminino sendo 13 (81,25%) participantes do grupo, a média de idade entre 

40 e 59 anos (43,75%), o estado civil solteiro (43,75%) e o grau de escolaridade na faixa 

médio de no máximo ensino fundamental completo (36,5%).  

 

Tabela 1 - Distribuição dos fumantes que iniciaram o tratamento de cessação do fumo no Programa de Controle 

ao Tabagismo, segundo características sócio demográficas, Centro de Saúde Laranjeiras, Grupo 23, Marabá- PA, 

2015. 

Variáveis N % 

Sexo   

Feminino 13 81,25 

Masculino 3 18,75 

Faixa etária   

18 a 39 anos 5 31,25 

40 a 59 anos 7 43,75 

Acima de 60 anos 4 25 

Estado Civil   

Casado 5 31,25 
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No que se diz respeito ao habito de fumar, os pacientes possuem um tempo médio de 

fumo de 30 anos, sendo que 11 deles (68,75%) tentaram abandonar o tabagismo de uma a três 

vezes, sem sucesso, dois deles (12,5%) tentaram mais de três vezes, e três nunca tentaram 

(18,75%). Em relação à dependência do tabaco, 50% deles apresentam grau de dependência 

baixo ou muito baixo segundo a escala de Fagerstrom, 6,25% grau de dependência médio e 

43,75% grau elevado ou muito elevado. 

Além disso, o estudo mostrou que a maioria dos pacientes apresentava sintomas de 

alteração do padrão respiratório (56,25%), ou algum tipo de comorbidade (87,5%), as mais 

frequentes foram igualmente cardiológicas e problemas gástricos atingindo cada 28,5% da 

amostra.  

Durante as atividades do grupo verificou-se um elevado número de pacientes que 

receberam tratamento farmacológico associado à terapia cognitiva-comportamental (81,25%) 

já que para apenas 18,75% não foi prescrito medicamento, ficando esses apenas com terapia 

cognitiva-comportamental. Observou-se ainda que um paciente (6,25%) utilizou apenas 

adesivo, assim como a utilização somente de bupropiona ocorreu também apenas por um 

paciente (6,25%). Diante disso, constatou- se que o uso concomitante de adesivo de nicotina e 

bupropiona foi predominante (75% dos pacientes) e contribuiu para a cessação do fumo, pois 

cinco (31,25%) dos fumantes obtiveram sucesso ao término da quarta sessão.  

Do total de 16 fumantes que participaram da primeira sessão do grupo de combate ao 

tabagismo, não houve comparecimento de cinco participantes (31,25%) na segunda sessão e 

apenas um paciente obteve sucesso de cessação tabagista (6,25%). Já na terceira sessão, 

constatou-se que sete participantes pararam de fumar (43,75%) e dois (12,5%) fumantes não 

compareceram. Na quarta sessão, observou-se que sete fumantes (43,75%) abandonaram o 

tratamento e apenas um (6,25%) parou de fumar nesta sessão. Portanto, no final do programa, 

oito (50%) participantes do grupo pararam de fumar. 

Solteiro 7 43,75 

Separado/Divorciado 1 6,25 

Viúvo 3 18,75 

Escolaridade   

Analfabeto 1 6,25 

Semianalfabeto 2 12,5 

Ensino fundamental 6 37,5 

Ensino médio 5 31,25 

Ensino Superior 2 12,5 

Fonte: Livro de Registro do Programa de Controle do Tabagismo do Centro de Saúde Laranjeiras - 2015. 
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4. DISCUSSÃO 

No presente estudo, os resultados apontam para uma predominância para participação 

feminina no PCT. Em 2011, segundo Meier et al., a possível maior sensibilidade das mulheres 

em reconhecer as dificuldades de cessar o fumo e recorrer por ajuda, em relação aos homens, 

que têm dificuldades em reconhecer suas fragilidades vem como hipótese desta realidade. 

Encontrou-se também nos resultados a predominância da faixa etária (43,75%) dos 

pacientes participantes do programa com idade entre 40 e 59 anos. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2009) relata que o percentual de fumantes no Brasil é maior na 

população entre 45 a 64 anos (22,7%).  

Ainda como característica social, em relação ao estado civil dos participantes 

analisados pelo estudo, a maioria 43,75% apresentava-se como solteiros. Tal fato é 

discordante de Caram et al (2009) em que seus dados estatísticos apontam para maioria dos 

participantes do PCT casados. Estes trazem a tona a possibilidade de um parceiro e ainda 

filhos, terem influência e motivação na decisão em abandonar o fumo. Entretanto, uma 

hipótese para o resultado desse trabalho de uma maioria com solteira, pode ser, portanto, pela 

possibilidade de casais fumarem juntos e assim dificultar o abandono do tabaco. 

 Esse estudou apresentou ainda a maioria dos participantes do grupo 23 com uma 

escolaridade de ensino fundamental completo 37,5%. Estes dados produzem uma relação 

entre baixa escolaridade e maior chance de fumar. Segundo a OMS 2003, no Brasil, a 

probabilidade de um indivíduo sem nenhuma escolaridade aderir ao fumo é cinco vezes maior 

do que indivíduos com nível superior.   

Ainda foi possível observar que a maioria dos participantes tentou cessar o hábito de 

fumar várias vezes antes de obter sucesso efetivo. De acordo com Meier et al (2011), é 

necessário que essa informação seja do conhecimento do profissional responsável pelo 

planejamento do tratamento para que o sucesso seja alcançado. Outro ponto observado foi que 

87,5% dos participantes do grupo 23 apresentavam comorbidades com predominância de 

problemas respiratórios. No estudo de Castro et al (2010), esses dados são reafirmados e 

constata-se que o tabagismo foi relatado como um fator de risco para problemas pulmonares 

além do fato dos fumantes apresentarem aumento do risco de mortes prematuras e câncer. 

No trabalho atual, a maioria predominante (50%) do grupo de combate ao tabagismo 

apresentou-se com grau baixo de dependência segundo a escala de Fagerstrom e 43,75% dos 

pacientes apresentaram grau elevado ou muito elevado, tais resultados são divergentes dos 
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estudos de Caram et al (2009) no qual predominam pacientes com grau elevado ou muito 

elevado de dependência. Segundo o mesmo autor, de acordo com esses dados pode se 

concluir que os programas públicos de cessação de tabagismo devem formular maneiras de 

abordagem eficaz dando grande importância aos recursos farmacológicos distribuídos durante 

o programa. 

Este estudo verificou que a maior parte dos pacientes utilizou a associação do 

tratamento farmacológico à terapia cognitivo-comportamental, e que esse índice se relaciona 

intimamente com probabilidade de o participante obter sucesso no abandono do tabagismo, 

visto que, pacientes que optaram apenas por ela tornaram-se mais sujeitos ao fracasso. Diante 

disso, os dados apresentam-se semelhantes no estudo de Meier et al (2011) reafirmando a 

relação entre o tipo de tratamento e o sucesso.  

No grupo 23 de combate ao tabagismo da Unidade de Saúde Laranjeiras, 50% dos 

pacientes pararam de fumar durante as quatro sessões de tratamento. Outro fator que se liga 

ao insucesso é o não comparecimento dos participantes as sessões, visto que deixam de 

frequentar os encontros e não utilizam o tratamento farmacológico, deixando-os mais 

suscetíveis a desistência. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em resumo, foi possível constatar que a maioria dos participantes era do sexo 

feminino e a média de idade predominante estava entre 40 e 59 anos, somando se ao fato de 

terem baixa escolaridade. Diante disso, foram obstáculos no sucesso do tratamento, o não uso 

do tratamento farmacológico e principalmente o abandono do programa. 

Neste caso, o resultado final obtido foi que metade do grupo conseguiu obter sucesso 

no abandono do cigarro, evidenciando a significância do apoio dado pelo programa de 

combate ao tabagismo a esses participantes.  
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