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Introdução
Dados Epidemiológicos revelam que o tabagismo é um dos maiores desafios da Saúde
Pública nos últimos tempos, incluindo implicações com a dependência, reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde como uma enfermidade incurável e progressiva, ainda
conforme divulgado pela OMS, o tabaco é a principal causa de morte evitável e
prematura no mundo. A prevalência do tabagismo apresentou queda acentuada entre
1989 e 2006 (Brasil, 2001). No ano de 2006, constatou-se que aproximadamente 20%
dos homens e 13% das mulheres fumavam nas principais cidades. E ainda, que cerca de
60% das mortes entre os homens atribuídas ao tabagismo e 40% das mortes entre as
mulheres ocorreram entre pessoas de 35 a 69 anos. A previsão para o ano 2.020 é
ocorrerem, no mundo, 10 milhões de óbitos, sendo 7 milhões nos países em
desenvolvimento. Persistindo essa tendência, no século XXI, eventualmente, ocorrerá 1
bilhão de óbitos (Brasil, 2001). Desde 1994 o município de Maringá vem investindo com
suas equipes de PSF no combate ao tabagismo, oferecendo atendimento aos fumantes
que desejam abandonar o consumo do cigarro. No ano de 2012 instituiu o Programa de
Abordagem e Tratamento do Fumante, parte do Programa Nacional de Controle do
Tabagismo do Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional do Câncer. O Município
oferece o tratamento através de Estratégia Saúde da Família (Brasil, 2008) nas vinte e
oito Unidades Básicas de Saúde e o CAPSad. O Programa é destinado a ajudar os
usuários a deixarem de fumar, fornecendo-lhes todas as informações e estratégias para
tal. Os profissionais são capacitados para realizar a abordagem comportamental através
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do atendimento em grupo e/ou individual, com o apoio da farmacoterapia sempre que
necessária (HALTY ,1999), (PRESSMAN; CARNEIRO; GIGLIOTTI, 2005), (Duncan; SCHMIDT;
GIUGLIANI, 2004). Objetivo Geral: Caracterizar o grau de dependência dos indivíduos do
Programa Nacional de Controle de Tabagismo aplicado a um grupo de Comunidade local
realizado em uma Unidade de Saúde Municipal na cidade de Maringá. Metodologia
acompanhou-se em 2013 o padrão de uso dos produtos do tabaco e caracterizou-se o
grupo participante do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. O estudo destes
indivíduos teve dois meses de vigência do programa de uma equipe de ESF de uma UBS
do município de Maringá – PR. O instrumento de coleta dos dados foram as Entrevistas
estruturadas e a aplicação do Teste de Fagerstrom (Brasil, 2001), para dependência
nicotínica, uma escala auto-aplacável que mensura dependência nicotínica. Resultados e
discussão dentre as 17 pessoas que compõem o grupo, 14 individuos aceitaram
participar. Segundo as respostas, constatou-se que 50% dos participantes têm entre 45 a
55 anos de idade, 42,85% são do sexo masculino, 57,15% do sexo feminino, 57,15% é
casado. A renda de 42,85% dos entrevistados tem média salarial entre 2 a 4 salários
mínimos. Na família 71,42% alegam não conviver com fumantes. Entre os entrevistados
28,58% relataram o início do uso do tabaco antes dos 15 anos e 50% entre os 16 e 25 nos
de idade. O consumo do fumo foi de 42,85% entre os que referiram em média utilizarem
mais de 31 cigarros ao dia, 50% relataram que nunca tentaram parar de fumar, 71,42%
não praticam atividade física e 92,86% dos entrevistados tem noção dos malefícios
causados pelo cigarro ao organismo. Os entrevistados demonstraram sintomas durante a
cessação do cigarro como: 100% relataram ansiedade, 64,28% aumento de peso e
apetite, agitação e inquietude, 71,42% paladar alterado, 57,15% insônia e 85,71%
irritação. Dentre eles, 78,57% obtiveram ajuda de medicamentos durante a cessação do
fumo e 42,85% apresentavam grau de dependência elevado. A faixa etária dos sujeitos
entrevistados encontrou-se variação entre a faixa de idade mínima de 37 anos de idade
máxima de 66 anos. A prevalência entre as mulheres reflete independência e causas
emocionais, psicológicas que parecem decorrer das condições socioculturais vividas por
esta geração dos sujeitos, influenciadas pelas idéias de liberdade, de status e de
independência. Houve uma tendência maior dos casados no hábito de fumar. A renda
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familiar dos entrevistados, incluídos no programa, surpreendeu pelo alto poder
aquisitivo dos entrevistados. A variável econômica parece influenciar no hábito de
fumar. A maioria dos participantes iniciou ainda no período escolar, isto e, menores de
17 anos. No mínimo por ano os sujeitos fizeram o consumo de trinta maços/ ano quase
o mesmo valor encontrado em pesquisas com achados de 35 maços/ano. As tentativas
dos tabagistas em parar de fumar, foi bem equilibrado, sete (50%) fizeram pelo menos
uma tentativa e os outros sete (50%) nunca tentaram. Os resultados foram homogêneos
entre diferentes tipos de proﬁssionais (por exemplo, da área de saúde e entre outras
profissões), sem evidência de destaques da parte de nenhum deles. A conscientização
do mal que o vício do tabagismo acomete na saúde das pessoas, apenas um participante
expressou que não tinha conhecimento do mal que o tabaco causa na saúde das
pessoas. O restante demonstrou ter conhecimento dos danos provocados pelo tabaco,
mas mesmos conscientes mantinham o hábito do tabagismo. Portanto, o grupo social em
que os jovens estão inseridos parece contribuir para adoção desse hábito. Ressaltou-se a
influência dos pais, amigos e parentes na iniciação destes jovens, aliados a atos de
rebeldias, de poder, de liderança, de inclusão e status o que levam estes jovens a
experimentar o proibido. Destacou-se que o uso do tabaco não causa impacto somente
na saúde do viciado, mas também no convívio dos não-fumantes expostos ao chamado
fumo passivo. Para o fumante refém da nicotina, parar de fumar é difícil, as tentativas
individuais para acabar com o vício não e acompanhada de sucesso, nos profissionais da
saúde exercer um importante papel que talvez seja crucial para com os fumantes, pois,
percebeu-se durante a vigência do programa a confiança depositada pelos os usuários no
trabalho da equipe, por isso a estimulação para melhorias do programa, equipes de
saúde, visa uma melhor assistência as pessoas que desejam para de fumar. Conclusão
Considerou-se entre os 14 usuários respondentes inscritos no Programa Nacional de
Controle do Tabagismo, que a iniciação da maioria ocorre por oferecimento ou influência
de algum fumante (pais, irmãos, parentes, amigos). O tabagismo é um problema crônico,
o seu tratamento deve ser conduzido por toda vida por intermédio de uma equipe
multiprofissional. Um fumante deve adotar e manter hábitos ainda mais saudáveis do
que uma pessoa que jamais fumou. Percebeu-se com este estudo que a avaliação da

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
dependência à nicotina é indispensável em estudos epidemiológicos e em investigações
dos efeitos da nicotina, bem como em estudos relacionados ao tratamento do tabagismo
e das várias doenças a ele associadas. Considerou-se o tabagismo um problema crônico,
o seu tratamento deve ser conduzido por toda vida. Um fumante deve adotar e manter
hábitos ainda mais saudáveis do que uma pessoa que jamais fumou.
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