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RESUMO
Mattos, Larissa Rodrigues. Associação entre a religiosidade e a cessação do tabagismo em
usuários atendidos pela estratégia saúde da família. Rio de Janeiro, 2017. Dissertação
(Mestrado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do
Rio de Janeiro, 2017.
O presente estudo teve como objetivo geral investigar a participação da religiosidade
como fator associado na cessação do tabagismo em pacientes cadastrados no Programa de
Tratamento do Tabagismo na Atenção Básica na modalidade Estratégia Saúde da Família.
Para tanto, realizou-se um estudo longitudinal, de caráter descritivo, que utilizou dados de
dois diferentes momentos da vida dos participantes. A amostra contou com 100 indivíduos
residentes em áreas adscritas às duas unidades básicas de saúde na modalidade Estratégia
Saúde da Família, no município do Rio de Janeiro, que realizaram a primeira entrevista para
ingresso no Programa de Tratamento do Tabagismo das unidades. A coleta de dados
aconteceu através de dados secundários e entrevistas face a face em visitas domiciliares, com
informações sobre dados sociodemográficos, história tabagística, cessação do tabagismo,
meses em abstinência continuada, dados referentes à participação no grupo de tabagismo e a
Escala de Religiosidade da Duke (DUREL). A descrição da amostra se baseou em estatísticas
descritivas como frequências simples, valores percentuais e medidas de tendência central; as
análises bivariadas se basearam no teste qui-quadrado de Pearson, no teste não paramétrico de
Mann-Whitney e na correlação; os dados foram digitados e analisados no programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS, versão 19.0). Dentre as características
sociodemográficas relacionadas às dimensões da religiosidade, destacou-se que participantes
mais velhos apresentaram maior proporção de alta religiosidade organizacional (p = 0,023);
indivíduos com menor renda apresentaram maior proporção de alta religiosidade não
organizacional (p = 0,030), assim como os mais velhos (p = 0,019); o sexo feminino (p =
0,019) e viver com parceiro (p = 0,015) mostraram maior proporção de alta religiosidade
intrínseca. O presente estudo teve como fatores associados à cessação do tabagismo: o sexo
masculino (p = 0,028), a participação nas sessões propostas pelo programa de tabagismo (p =
0,005) e o uso de medicações oferecidas pelo SUS (p = 0,049). Verificou-se que não houve
associação estatística entre as dimensões da religiosidade estudadas e a cessação do
tabagismo; porém, constatou-se que os indivíduos com maior religiosidade organizacional,
não organizacional e intrínseca conseguiram ficar, em média, mais meses sem fumar. Com
base em tais resultados, evidencia-se a importância do programa no âmbito do SUS e na
atenção primária, assim como a elaboração de novas estratégias para maior acesso, adesão e

tratamento da população adscrita às atividades propostas pelo Programa Nacional de Controle
do Tabagismo. A religiosidade poderia inserir-se como um facilitador do processo
motivacional, no qual profissionais de saúde deveriam utilizá-la como mais um mecanismo
para fornecer apoio aos tabagistas.
Descritores português: Abandono do hábito de fumar. Estratégia saúde da família. Tabagismo.
Religião.

ABSTRACT
Mattos, Larissa Rodrigues . Association between religiosity and cessation of smoking in
users served by family health strategy. Rio de Janeiro, 2017. Dissertation (Masters in
Nursing) - Anna Nery School of Nursing, Federal University of Rio de Janeiro, 2017.
The present study had as general objective to investigate the participation of religiosity
as an associated factor in the cessation of smoking in patients enrolled in the Program of
Treatment of Smoking in Primary Health Care in the Family Health Strategy modality. A
longitudinal, descriptive study was carried out, using data from two different moments in the
participants' lives. The sample included 100 individuals living in areas assigned to the two
Primary Health Care units, in the Family Health Strategy modality, in the city of Rio de
Janeiro, which conducted the first interview for admission to the Smoking Treatment Program
of the units. Data collection was done through secondary data and face-to-face interviews at
home visits, with information on socio-demographic data, smoking history, smoking
cessation, months of continued abstinence, data on participation in the smoking group and the
Religious Duke (DUREL). The description of the sample was based on descriptive statistics
such as simple frequencies, percentage values and central tendency measures; bivariate
analyzes were based on Pearson's chi-square test, Mann-Whitney non-parametric test and
correlation; data were entered and analyzed in the Statistical Package for the Social Sciences
Program (SPSS, version 19.0). Among the sociodemographic characteristics related to the
religious dimensions, it was observed that older participants had a higher proportion of high
organizational religiosity (p = 0.023); individuals with lower income had a higher proportion
of high non-organizational religiosity (p = 0.030), just like the older ones (p = 0.019) and
female partner (p = 0.015), showed a higher proportion of high intrinsic religiosity. The
present study had as factors associated with cessation of smoking: in males (p = 0.028),
participation in the sessions proposed by the smoking program (p = 0.005) and the use of
medications offered by Public Health System (p = 0.049). There was no statistical association
between the dimensions of religiosity studied and cessation of smoking; however, it was
found that individuals with greater organizational, non-organizational and intrinsic religiosity
were able to stay, on average, for longer months without smoking. Based on these results, it is
evident the importance of the program in the scope of Public Health System and Primary
Care, as well as the elaboration of new strategies for greater access, adherence and treatment
of the population assigned to the activities proposed by the National Control Program Of
Smoking. Religiousness could be inserted as a facilitator of the motivational process, whose

health professionals should utilize it as another mechanism in order to provide a better support
to smokers.
Descritores inglês: Smoking cessation. Family health strategy. Tobacco use disorder.
Religion.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo teve como objeto verificar a associação entre as dimensões da
religiosidade e a cessação do tabagismo em pacientes atendidos pela Estratégia Saúde da
Família.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2015), o cigarro mata até metade de
seus consumidores, o que corresponde a quase 6 milhões de pessoas ao ano no mundo. Além
disso, quase 80% do um bilhão de fumantes do mundo vivem em países subdesenvolvidos e
representa uma das principais causas de morte e doença. De modo que essa droga apresenta-se
como uma das maiores ameaças à saúde pública no mundo.
De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC,
2014), o consumo de drogas, dentre elas o tabaco, produz um fardo significativo para a
população mundial, causando perdas de vidas humanas e anos de produtividade.
A OMS aponta que os consumidores de tabaco morrem prematuramente, privam suas
famílias de renda, elevam o custo dos cuidados de saúde e prejudicam o desenvolvimento
econômico. Identificar a extensão e a natureza da epidemia do tabagismo é a melhor forma de
política de controle, porém apenas um em cada três países monitora o consumo de tabaco
(OMS, 2015).
O tabagismo encontra-se no grupo dos transtornos mentais e de comportamento
decorrentes do uso de substância psicoativa e é uma doença na qual a nicotina, substância
presente no tabaco causa, dependência química semelhante à dependência de drogas como
heroína ou cocaína (INCA, 2007).
Além disso, destaca-se como um dos principais fatores de risco para as doenças
crônicas não transmissíveis (DCNT), estas que atualmente constituem um grande problema de
saúde pública e são responsáveis por mais de 70% das causas de morte no Brasil (BRASIL,
2011c).
De acordo com o relatório do Segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas
(LENAD, 2012), no Brasil, com todos os avanços alcançados pelo Programa Nacional de
Controle do Tabagismo, houve considerável diminuição na prevalência de fumantes entre os
brasileiros adultos e também estabilidade da média de início de consumo do cigarro, porém,
apesar de todo progresso, foi observado um pequeno aumento no número médio declarado de
cigarros fumados por dia.
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Dessa forma, autores relatam que é importante tratar o tabagismo como um problema
que reflete as desigualdades sociais no país, percebido através da diminuição da prevalência
de fumantes entre pessoas com maior escolaridade e maior poder aquisitivo. A maior
prevalência em grupos populacionais economicamente desamparados é uma tendência não só
no Brasil, como em vários países, e sugere a necessidade de promoção de políticas públicas
(BRASIL, 2011a; CAVALCANTE, 2005).
Assim, considera-se o cenário epidemiológico e também a lacuna assistencial nas
políticas de saúde para a questão da prevenção e tratamento dos transtornos associados ao
consumo do álcool e de outras drogas. Nesse sentido, o Ministério da Saúde publicou a
portaria nº 1.190, de 4 de junho de 2009, que instituiu o Plano Emergencial de Ampliação do
Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas no Sistema Único de Saúde
(BRASIL, 2009).
Essa portaria estabeleceu como diretrizes, entre outras, a garantia do cuidado em rede,
no território e uma atenção de base comunitária, onde seja realizado o cuidado integral em
uma rede diversificada de ações e serviços de saúde mental. Além disso, houve o estímulo ao
fortalecimento do componente de saúde mental/álcool e outras drogas nas equipes de saúde da
família e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) através da incorporação de
profissional capacitado em álcool/drogas às novas equipes dos NASFs nos Municípios
prioritários (BRASIL, 2009).
Em 2013, outra portaria ministerial que trata a atualização das diretrizes de cuidado à
pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
no Sistema Único de Saúde (SUS), destaca que os serviços de Atenção Básica apresentam boa
relação custo-efetividade nos cuidados em saúde, principalmente relacionados às doenças
crônicas e suas intervenções preventivas (BRASIL, 2013).
Dessa forma, a atenção primária tem como princípio possibilitar o primeiro acesso das
pessoas ao Sistema de Saúde, sendo desenvolvidas ações a partir da territorialização, tornando
possível que os profissionais de saúde estejam mais próximos para conhecerem a história de
vida das pessoas e de seus vínculos com a comunidade/território onde moram, bem como com
outros elementos dos seus contextos de vida (BRASIL, 2012).
Assim, tratar os problemas relacionados às substâncias psicoativas, com destaque para
o cigarro pelo fato de ser a droga que mais causa mortes em brasileiros, com uma abordagem
que coloque em foco a prevenção e o tratamento é de extrema importância (LENAD, 2012).
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Segundo Echer e Barreto (2008), embora cerca de 80% dos fumantes desejem parar de fumar,
apenas cerca de 3% ao ano conseguem sem ajuda, o que evidencia a importância da promoção
de estratégias e meios de incentivo que estimulem a cessação do tabagismo.
Nesse contexto, o conhecimento e a compreensão de fatores associados ao abandono
do tabagismo podem fornecer subsídios para incrementar a adesão dos fumantes à decisão de
parar de fumar. Porém, apesar das frequentes campanhas de incentivo ao abandono do cigarro
no Brasil, pouco se sabe sobre os reais motivos que levam uma pessoa a abandonar essa
dependência (ECHER; BARRETO, 2008).
Esses mesmos autores relatam que os apoios familiar, social e espiritual atuam de
forma importante na promoção do abandono do fumo, pois parar de fumar não é uma
experiência fácil. Apontam também a importância dos profissionais de saúde compreenderem
a dificuldade que é parar de fumar e criarem condições afetivas e técnicas que fortaleçam a
motivação para a mudança de comportamento, sem a qual os fumantes não conseguirão se
manter em abstinência.
Segundo Reichert et al. (2008), o fumante deve aprender a reconhecer os sintomas e a
duração da abstinência e se preparar para enfrentá-los, especialmente nos primeiros dias sem
fumar. O principal deles, a fissura — desejo imperioso de fumar —, costuma ceder entre um e
cinco minutos, sendo importante desenvolver uma estratégia substitutiva até que o sintoma
passe. O apoio social consiste em reforçar as motivações para parar, fortalecer as vantagens
da cessação, aumentar a autoeficácia, combater crenças e racionalizações em torno do
consumo e apoiar o fumante a resolver a ambivalência se a motivação declinar, sendo
fundamental na resistência ao tabaco.
Sobre as intervenções preventivas, Sanchez e Nappo (2007) descreveram os principais
estudos científicos a respeito do papel da religiosidade no tratamento e na prevenção do
consumo de drogas; tiveram como resultados que pessoas que frequentam regularmente um
culto religioso, ou que dão importância à sua crença religiosa, apresentam menores índices de
consumo de drogas lícitas e ilícitas. Também apresentam melhores índices de recuperação
quando o tratamento é permeado por uma abordagem espiritual, de qualquer origem, se
comparados a dependentes que são tratados exclusivamente no modelo biomédico.
Walton-Moss, Ray e Woodruff (2013), em uma revisão da literatura sobre a influência
da espiritualidade e da religiosidade no tratamento da dependência química, mostraram que,
para a maioria dos estudos, as evidências sugerem pelo menos algum apoio para uma relação
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benéfica entre a espiritualidade ou religião e a recuperação de transtornos por uso de
substâncias.
Outra revisão da literatura, com a mesma temática, destacou que pessoas que
participam regularmente de atividades religiosas e que têm como fontes de força e conforto a
espiritualidade e a presença de um ser ou energia superior são mais saudáveis e apresentam
maiores potenciais de cura, pois a fé beneficiaria a saúde e a cura, uma vez que ajuda as
pessoas a evitarem hábitos não saudáveis como o alcoolismo e tabagismo. Ações de
prevenção e tratamento que estimulem a confiança, autonomia e criatividade do indivíduo
reduziriam as chances do hábito contínuo de fumar e aumentariam o sucesso nas tentativas de
cessação do tabagismo (PORTES; GUIMARÃES, 2012).
Nessa perspectiva, pensando nas influências da religiosidade e na tecnologia de
cuidado de baixo custo no amparo ao tratamento da dependência do álcool e drogas, no caso
deste trabalho em específico do tabaco, surgiu a seguinte questão de pesquisa: existe relação
entre a religiosidade e a cessação do tabagismo em pacientes atendidos pelo Programa de
Controle do Tabagismo na Estratégia Saúde da Família?
Diante dessas perguntas, o estudo trouxe a seguinte hipótese:
Pessoas que apresentam maior religiosidade têm maior chance de apresentar resultados
positivos em relação à cessação do tabagismo.
Diante desse contexto, o estudo trouxe os seguintes objetivos:

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Investigar a participação da religiosidade como fator associado na cessação do
tabagismo em pacientes cadastrados no Programa de Tratamento do Tabagismo na Atenção
Básica na modalidade Estratégia Saúde da Família.
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1.1.2 Objetivos específicos


Identificar o perfil sócio demográfico e a história tabagística dos usuários

cadastrados para participação no Programa de Tratamento do Tabagismo de duas unidades de
Saúde da Família;


Analisar as dimensões da religiosidade dos usuários de tabaco cadastrados no

Programa de Tratamento do Tabagismo e a relação entre as características sociodemográficas;


Verificar associação entre as dimensões da religiosidade e a cessação do

tabagismo dentre esses usuários.

1.2 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA

Por se tratar de condição prevalente de risco e agravo à saúde, com repercussão
importante na população, passível de abordagem custo-efetiva e aplicável na atenção
primária, os problemas relacionados ao uso de álcool e drogas devem ser considerados como
prioridade no trabalho das equipes de saúde da família, havendo a necessidade de
potencialização de sua atuação, através de ações de capacitação, incentivo, sistematização e
monitoramento da assistência a esta condição (GRAEVER, 2013).
Principais legislações nacionais e internacionais — no que se refere à atenção às
pessoas com problemas decorrente do uso de tabaco, álcool e outras drogas —, preconizam
que o cuidado a essas pessoas seja realizado na atenção primária à saúde (ALI et al., 2002;
BRASIL, 2009).
Cabe destacar a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, que regulamentou de
forma detalhada a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que prioriza a construção de uma
rede comunitária de cuidados articulada a outras instituições, associações, cooperativas e
variados espaços para a atenção aos usuários de tabaco, álcool e outras drogas. E também
preconiza a organização dessa rede dentro da noção de território, que é a designação não
apenas de uma área geográfica, mas de pessoas, instituições, redes e cenários nos quais se dá a
vida comunitária (BRASIL, 2011b).
Ao considerar o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando
produzir a atenção integral, destaca-se a Atenção Básica em Saúde como a grande base
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ordenadora do cuidado no Sistema Único de Saúde, que se faz presente de forma bastante
capilarizada em todo o território nacional (BRASIL, 2014).
Além disso, as pessoas procuram os serviços de atenção primária diariamente por
diversos motivos, não necessariamente relacionados ao uso e/ou aos problemas relacionados
ao uso de drogas, e esse contato permite ao profissional de saúde estar próximo ao usuário e
fazer de cada oportunidade uma atuação também de promoção de saúde, prevenção e
tratamento dos problemas decorrentes do uso de drogas, muitas vezes quando o mesmo
encontra-se em estágio inicial (FIORE, 2008).
Porém esse campo de atuação ainda apresenta diversas limitações, dentre elas pode-se
citar que os profissionais de saúde da atenção primária têm dificuldades de lidar com questões
relacionadas ao uso de drogas. Andrade (2011) ainda destaca a importância deste nível de
atenção e, dentro dela, a estratégia de saúde da família como lócus importante de cuidado para
o assunto drogas.
Diante disso, remete-se a necessidade de elaborar novas estratégias para a abordagem
do tratamento ao fumante e, nessa perspectiva, surgem a espiritualidade e a religião como
possíveis estratégias no tratamento do tabagismo, indo ao encontro das políticas públicas e da
literatura mundial; estas vêm destacando cada vez mais a importância da espiritualidade e
religião na saúde, e a necessidade de mais estudos para ampliarem as evidências sobre o
assunto (PORTES; GUIMARÃES, 2012).
Um dos estudos realizado por Yong et al. (2013), sobre a importância das normas
religiosas e das normas sociais para o abandono do tabagismo entre budistas tailandeses e
mulçumanos malaios, mostrou que 86% dos budistas e 78% dos muçulmanos responderam
que a religião desencoraja o fumo. Verificou também que ambas as normas religiosas
influenciam positivamente nas tentativas de parar de fumar. Autores destacam que as regras
religiosas são apenas uma influência para o comportamento das pessoas, não sendo suficiente
como estratégia única para parar de fumar. Porém conclui que a religião desempenha papel
mais intenso no processo de abandono do fumo quando outras estratégias de controle do
tabaco não estão bem desensolvidas (YONG et al., 2013).
Outro estudo semelhante, sobre a mesma população, verificou a importância percebida
da religião e das lideranças religiosas como influência em parar de fumar e indicou que ambos
são importantes direcionadores. Mostra a religião como um recurso cultural importante para
completar os esforços no controle do tabaco (YONG et al., 2009).
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Quanto à frequência religiosa, Brown et al. (2014) avaliaram a influência desta no
tabagismo e tiveram como resultado a constatação de que frequentar serviços religiosos, uma
vez por semana ou mais, está associado ao abandono do tabagismo, comparado com quem
nunca frequentava. O estudo sugere que o envolvimento religioso pode ser uma atividade que
incentiva e, até mesmo, promove a cessação do tabagismo. O autor ainda propõe, em vista dos
potenciais benefícios, que os profissionais de saúde considerem trabalhar com esse aspecto no
desenvolvimento dos programas de abandono do tabagismo.
Outro estudo, realizado por Hofstetter et al. (2010) — fez contato telefônico com
imigrantes coreanos para verificar a associação entre a participação religiosa e ser fumante ou
abandonar o tabagismo. Os autores propuseram que a frequência à igreja serve como
incremento ao controle do tabagismo e é importante ser pensada como estratégia de saúde
pública para incentivar hábitos de vida mais saudáveis.
Bailey et al. (2015), nos Estados Unidos, realizaram um estudo de corte onde
examinaram a influência das múltiplas dimensões do envolvimento religioso (frequência
religiosa, importância religiosa, importância espiritual, conforto religioso/espiritual e tomada
de decisão) nas mudanças de comportamento em relação ao fumo. Esse estudo mostrou que a
principal relação entre religião e tabagismo deveu-se a prevenir o início do uso, pois não
houve associação da religião e o abandono do tabagismo.
Gonzales et al. (2007) realizaram um inquérito-piloto, nos Estados Unidos, com foco
na espiritualidade como suporte na cessação do tabagismo e encontraram como resultados que
78% dos fumantes disseram acreditar que o uso de recursos espirituais nas tentativas de parar
de fumar pode ajudar e 77% acreditavam que ter a equipe de tratamento incentivando o uso de
recursos espirituais poderia ser útil.
Jesse et al. (2006), em outro estudo também nos Estados Unidos, realizaram uma
pesquisa sobre fatores psicossociais e espirituais associados com o tabagismo e o uso de
substância durante a gravidez e mostraram que mulheres, que não tinham suporte social, como
a religião, e expostas ao stress, estavam mais sujeitas ao tabagismo.
Estudo realizado por Kim (2008), sobre preditores de curto prazo para a cessação do
tabagismo entre homens americanos e coreanos, verificou que a religião, assim como normas
familiares e sociais, são fatores determinantes para parar de fumar.
Essa relação positiva indica a necessidade de maior investigação sobre a temática e
seu potencial uso, que poderá agregar valores para as políticas públicas, de modo que os
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profissionais de saúde respeitem a religiosidade como mais um aliado na prevenção e no
tratamento do tabagismo; o que vai ao encontro das políticas internacionais e nacionais sobre
novas abordagens para o abandono do tabagismo.
Dessa forma, além de haver poucas pesquisas nacionais que verifiquem a associação
entre a religiosidade e o abandono do tabagismo, poucos estudos abordam essa temática na
Estratégia Saúde da Família.
Nesse sentido, vale destacar que a temática, religião e tabagismo, está garantida
implicitamente em vários temas propostos pela Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa,
dentro da subagenda ―Saúde mental‖ (BRASIL, 2008).
Assim, pensar em novas estratégias que trabalhem sob a perspectiva da prevenção,
promoção e tratamento torna-se extremamente necessário, pois o envolvimento dos serviços
de atenção primária tem condição de oferecer maior qualidade nos cuidados prestados aos
problemas relacionados ao uso do álcool e outras drogas; este cuidado neste nível de atenção é
recomendado pelas políticas públicas, embora seja visivelmente percebida a lacuna
assistencial (GRAEVER, 2013).
Desta maneira, acredita-se que o estudo poderá ser relevante ao aportar contribuições
no campo da religiosidade e na discussão das políticas públicas de saúde, como a
incorporação de novas estratégias relacionadas à promoção, prevenção e abordagem do
tratamento do tabagismo.
Os possíveis resultados deste estudo poderão trazer subsídios aos profissionais de
saúde para o uso de novas abordagens aos usuários de tabaco. Por outro lado, em relação aos
gestores, também poderá servir de base para planejamentos em saúde, assim como
articulações intersetoriais dentro de um território.
Além disso, cabe destacar a discussão sob a perspectiva da intervenção breve, que vem
sendo provada mundialmente como uma estratégia rápida, barata e eficaz para diminuir os
problemas relacionados ao álcool, tabaco e outras drogas (BRASIL, 2014).
No âmbito da pesquisa, pretende-se discutir a importância dessa temática,
religiosidade, que possivelmente estaria relacionada a desfechos positivos na área da saúde.
Este tema de pesquisa tem crescido nas últimas décadas, inclusive no que se relaciona à
proteção ao uso e ao abandono de drogas, porém, ainda pouco estudada em relação à cessação
do tabagismo, principalmente no Brasil, podendo resultar em vários trabalhos científicos que
poderão contribuir para dar ainda mais corpo à linha de pesquisa ―Álcool e outras drogas na
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Atenção Básica‖ pertencente ao núcleo de Pesquisa Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola
de Enfermagem Anna Nery da UFRJ.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO

A epidemia do tabagismo teve um aumento vigoroso no Brasil durante os anos 1970.
Nesse período houve um crescimento na venda de cigarros maior do que o crescimento
populacional (ROMERO; COSTA E SILVA, 2011). Um cenário em que o tabagismo era
visto como um estilo de vida, com ampla aceitação social, estimulado por propagandas que
colaboravam fortemente em manter essa situação (BRASIL, 2011a).
Nesta época, evidências científicas já haviam vindo à tona apontando o tabaco como
um dos principais causadores do câncer e de outras 50 doenças. Porém a preocupação ainda
estava restrita a alguns grupos, e estes ficaram sujeitos às fortes pressões da indústria de
tabaco, pois o mesmo era visto como um hábito social (BRASIL, 2011a).
Nesse contexto, as informações sobre a prevalência dos tabagistas eram limitadas e as
ações de combate começavam a aparecer, no entanto, pouco consolidadas e em sua maioria
em nível municipal e estadual (ROMERO; COSTA E SILVA, 2011).
Em 1989, foi criado o Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT),
articulado pelo Ministério da Saúde através do Instituto Nacional de Câncer (INCA), que
centrou seus esforços na articulação entre as secretarias municipais e estaduais de saúde
(BRASIL, 2011a), avançando no planejamento de ações de prevenção e controle, e
permitindo a construção de um programa de abrangência nacional (ROMERO; COSTA E
SILVA, 2011).
Cabe citar a Convenção-Quadro para Controle do Tabaco da Organização Mundial da
Saúde (CQCT), que foi o primeiro tratado internacional de saúde pública da história da
Organização Mundial da Saúde. Foi adotada pela Assembleia Mundial da Saúde em 21 de
maio de 2003 e entrou em vigor em 27 de fevereiro de 2005.
O principal objetivo da Convenção-Quadro é "proteger as gerações presentes e futuras
das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo
consumo e pela exposição à fumaça do tabaco" (SEITENFUS, 2009, p. 127). Ela foi
considerada um marco histórico para a saúde pública no mundo, pois determina a adoção de
medidas intersetoriais nas áreas de propaganda, publicidade, patrocínio, advertências
sanitárias, tabagismo passivo, tratamento de fumantes, comércio ilegal, preços e impostos.
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O Brasil é reconhecido pela sua liderança internacional no controle do tabagismo, pois
coordenou o processo de elaboração da Convenção-Quadro durante os anos de 1999 e 2003.
Cabe à Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do
Tabaco (CQCT) articular a organização e implementação de uma agenda governamental
intersetorial para o cumprimento das obrigações previstas no tratado.
Dessa forma, o objetivo geral do Programa Nacional de Controle do Tabagismo era
reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbi-mortalidade relacionada ao
tabagismo no Brasil. Segundo INCA (2007, p. 12), o Programa tem dentre os principais
objetivos:
- Reduzir a aceitação social do ato de fumar;
- Reduzir os estímulos sociais e econômicos para o consumo;
- Prevenir a iniciação no tabagismo;
- Proteger a população contra a exposição ambiental à fumaça de tabaco;
- Promover e apoiar a cessação do tabagismo.

Esses objetivos se alicerçam em Ações Estratégicas que vêm sendo desenvolvidas
nacionalmente com a parceria da rede de controle do tabagismo:

- Educação e socialização do conhecimento através de campanhas, ações em escolas
e ambientes de trabalho;
- Tratamento para cessação do tabagismo em unidades de saúde do SUS;
- Promoção e defesa de medidas legislativas e econômicas;
- Mobilização e controle social para proteção das ações de controle do tabagismo da
interferência indevida da indústria do fumo;
- Fiscalização do cumprimento da legislação;
- Monitoramento e avaliação das ações;
- Vigilância epidemiológica de tabagismo na população geral, entre escolares,
profissionais de saúde e profissionais de educação.
(INCA, 2007, p. 12-15)

Nessa perspectiva, segundo Cavalcante (2005), o programa teve como áreas de
destaque, com relação aos produtos de tabaco, a regulação, o banimento da propaganda, as
mensagens de advertências nas embalagens e a redução do acesso de menores de idade, e a
proteção da população aos riscos do tabagismo passivo.
Segundo Romero e Costa e Silva (2011), o programa de controle ao tabagismo
brasileiro é um modelo de gestão que serve de exemplo para outros programas de promoção
da saúde no país, pois se inseriu dentro da lógica do SUS e conseguiu realizar a articulação
entre diversos setores, conseguindo notáveis resultados na queda no consumo de tabaco.
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Além disso, a partir de 1999 a rede realizou a capacitação de milhares de profissionais
de saúde para incluir a abordagem mínima do fumante para cessação do tabagismo nas suas
rotinas de atendimento e a promoção de ambientes livres de fumo nas unidades de saúde. E,
em 2005, estabeleceu-se o tratamento formal para cessação do tabagismo, passou a ser
implantado em unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) de forma planejada e
monitorada (BRASIL, 2011a).
Esse processo colaborou para a formação de uma massa crítica de profissionais de
saúde agora sensibilizados para a questão da dependência de nicotina, para a necessidade de
investigar o status de fumante dos pacientes nas suas rotinas de atendimento e de oferecer
apoio para cessação de fumar (BRASIL, 2011a).
Atualmente, os pontos focais dessa rede mantêm-se interligados por grupos
gerenciados pelo INCA, através do qual recebem informações e divulgam suas iniciativas
para os parceiros de outros estados e municípios. Anualmente, o INCA coordena a realização
de oficinas nacionais para avaliação e planejamento das ações de controle do tabaco, com a
participação dos representantes das secretarias de saúde dos estados e municípios, além de
outros parceiros do Ministério da Saúde e da sociedade civil organizada (BRASIL, 2011a).
Dessa forma, o Brasil tem-se destacado como o país que vem reduzindo
progressivamente a prevalência de tabagismo nas Américas e isso está relacionado com a
estratégia multissetorial do governo brasileiro, envolvendo, sob a liderança do setor saúde,
com forte arcabouço regulatório, outros setores, como o econômico, de desenvolvimento
agrário, agricultura, educação e trabalho, e com a descentralização das ações (BRASIL,
2011c).

2.2 A ATENÇÃO BÁSICA E O CUIDADO À PESSOA TABAGISTA

A atenção básica é desenvolvida para atuar o mais próximo possível da vida das
pessoas, é a porta de entrada, a ordenadora de cuidado e a coordenadora da Rede de Atenção à
Saúde. Esses serviços devem ser instalados perto de onde as pessoas moram, trabalham,
estudam e vivem; e desempenham, à população, um papel central na garantia de acesso a uma
atenção à saúde de qualidade (BRASIL, 2012).
Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo,
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
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tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e
nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012).
O tratamento do tabagismo no Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulado pela
Portaria Nº 1.035/GM, de 31 de maio de 2004, e regulamentada pela Portaria SAS/MS/Nº
442, de 13 de agosto de 2004. Ambas as portarias expandem o acesso da abordagem e
tratamento do tabagismo na atenção básica e também na média complexidade da rede do SUS.
Essas portarias incluíram no elenco de procedimentos financiados pelo Piso da
Atenção Básica (PAB) aqueles referentes ao tratamento do tabagismo e aprovaram o Plano de
Implantação da Abordagem e Tratamento do Tabagismo na Rede SUS e o Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas da Dependência à Nicotina (BRASIL, 2004a, 2004b).
Porém cabe destacar a priorização do cuidado ao tabagista na atenção básica através
da Portaria nº 571, de 5 de abril de 2013, onde o Ministério da Saúde atualizou as diretrizes de
cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças
Crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e trouxe o cuidado ao tabagista para o nível da
atenção básica (BRASIL, 2013).
Nesse sentido, cabe destacar a Estratégia Saúde da Família, que visa à reorganização
da atenção básica no país através da sua expansão, qualificação e consolidação. Esta reorienta
o processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e seus
fundamentos; amplia a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e
coletividades; e propicia uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2012).
A Estratégia Saúde da Família surgiu através da busca de novos modelos de
assistência

decorrentes

de

um

momento

histórico-social,

onde

o

modelo

tecnicista/hospitalocêntrico não atende mais à emergência das mudanças do mundo moderno e
às necessidades de saúde das pessoas; emerge no Brasil como uma estratégia de reorientação
do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do
Sistema Único de Saúde (ROSA; LABATE, 2005).
Nesse contexto, sua história tem origem no Programa de Saúde da Família (PSF) que
tem início com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991, onde
começou o foco na família como unidade de ação dos programas de saúde e não apenas o
indivíduo, assim como uma visão ativa da intervenção em saúde de não ―esperar‖ a demanda
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―chegar‖ para intervir, mas de ações preventivas, possibilitando a reorganização da demanda
(VIANA; POZ, 2005).
Assim, o PSF se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, tendo a
família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente, introduzindo nova visão no
processo de intervenção em saúde na medida em que não espera a população chegar para ser
atendida, pois age preventivamente sobre ela a partir de um novo modelo de atenção (ROSA;
LABATE, 2005).
Dessa forma, o Ministério da Saúde ao priorizar o cuidado do tabagista
prioritariamente na atenção básica define as atribuições gerais deste elemento constitutivo da
Rede de Atenção à Saúde do SUS para prevenção e tratamento do tabagismo, nos seguintes
termos, conforme BRASIL (2013, p.57):

a) Realizar ações de promoção da saúde e de prevenção do tabagismo de forma
intersetorial e com participação popular;
b) Identificar as pessoas tabagistas que fazem parte da população sobre sua
responsabilidade;
c) Realizar a avaliação clínica inicial;
d) Prestar assistência terapêutica e acompanhamento individual e/ou em grupo,
abrangendo desde a abordagem mínima até a abordagem intensiva, acompanhadas se
necessário de tratamento medicamentoso;
e) Organizar a realização de consultas e grupos terapêuticos para as pessoas
tabagistas;
f) Disponibilizar os medicamentos para o tratamento do tabagismo de acordo com a
RENAME;
g) Diagnosticar e tratar precocemente as possíveis complicações decorrentes do
tabagismo; e
h) Acionar o Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes ou outra estratégia local,
sempre que necessário, para qualificar a atenção prestada.

A abordagem do fumante para a cessação do tabagismo tem como eixo central
intervenções cognitivas e treinamento de habilidades comportamentais, visando à cessação e a
prevenção de recaída. Em casos específicos pode ser utilizado um apoio medicamentoso
(BRASIL, 2017).
As medicações incluídas para o apoio ao tratamento da pessoa tabagista
correspondem: terapia de reposição de nicotina — que incluem o adesivo transdérmico (7 mg,
14 mg e 21 mg), goma de mascar (2 mg) e pastilha (2 mg) — e o cloridrato de Bupropiona,
comprimido de 150 g (BRASIL, 2013).
O Consenso sobre Abordagem e Tratamento do Fumante (BRASIL, 2001) adota que a
todo fumante que deseja parar de fumar e que venha a ser tratado em uma unidade de saúde
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prestadora de serviços ao SUS deva ser oferecida a abordagem cognitivo-comportamental.
Esta abordagem será realizada em sessões periódicas, de preferência em grupo de apoio,
podendo também ser realizada individualmente.
Antes de iniciar a abordagem cognitivo-comportamental, deve ser realizada uma
consulta de avaliação clínica do paciente com o intuito de elaborar um plano de tratamento.
Nessa consulta o profissional de saúde deverá avaliar uma série de aspectos: a motivação do
paciente em deixar de fumar, seu nível de dependência física à nicotina, se há indicação e/ou
contraindicação de uso do apoio medicamentoso, existência de co-morbidades psiquiátricas e
colher sua história clínica (BRASIL, 2001).
A abordagem cognitivo-comportamental consiste em informar sobre os riscos do
tabagismo e os benefícios da cessação, e também o estímulo ao autocontrole para que o
usuário aprenda a escapar do ciclo da dependência e a se tornar um agente de mudança de seu
próprio comportamento (BRASIL, 2001).
A organização de grupos para cessação de tabagismo proposta pelo Consenso de
Abordagem e Tratamento do Fumante (2001) consiste em sessões individuais ou em grupo de
apoio, entre 10 a 15 participantes, coordenados por um ou dois profissionais de saúde de nível
superior. Segue-se o esquema de quatro sessões iniciais estruturadas, preferencialmente
semanais, seguidas de duas sessões quinzenais, com os mesmos participantes, seguidas de
uma reunião mensal aberta com a participação de todos os grupos para prevenção da recaída
até completar um ano.

2.3 RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE: RELAÇÕES COM A SAÚDE

Desde 1983, na Assembleia Mundial de Saúde, a inclusão de uma dimensão "não
material" ou "espiritual" de saúde vem sendo discutida extensamente, a ponto de haver uma
proposta para modificar o conceito clássico de "saúde" da Organização Mundial de Saúde
para "um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não
meramente a ausência de doença" (OMS, 1998, p.4).
A falência de um modelo reducionista e mecanicista, em que o profissional de saúde
enxerga o paciente apenas como um corpo material, trouxe à tona a percepção de que
elementos espirituais contribuem no processo de cura pela, através da ligação entre os
sentimentos e a saúde física, interferência no sistema imunológico (OMS, 1998).
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Moreira-Almeida, Lotufo Neto e Koenig (2006), numa revisão da literatura que
incluiu uma atualização sobre os artigos publicados desde 2000 incluindo pesquisas realizadas
no Brasil e uma breve contextualização histórica e metodológica sobre a relação da
religiosidade e a saúde mental, descobriram que os níveis mais elevados de envolvimento
religioso estão associados positivamente com indicadores de bem-estar psicológico (satisfação
com a vida, felicidade, afeto positivo e moral mais elevado) e com menos depressão,
pensamentos suicidas e comportamento de uso/abuso de droga.
Dessa forma, ao longo dos últimos anos, essa área de pesquisa apresenta-se cada vez
mais fértil à medida que soluções convencionais já não são mais suficientes devido às
diversas limitações socioeconômicas a que a saúde está sujeita, podendo-se inserir no ramo da
educação em saúde e suporte social. Além disso, já é comprovada a influência de fatores
sociais e psicológicos na saúde física. (KOENIG, 2015)

2.4 REFERENCIAL TEÓRICO UTILIZADO PARA RELIGIOSIDADE

Para a realização do presente trabalho, foi adotada como referência teórica a obra de
Koenig (2015). O mesmo relata que há uma rotineira confusão entre o significado de religião,
religiosidade e espiritualidade que muitas vezes passam como sinônimos, pois acabam sendo
amplos e permitindo várias definições por parte das pessoas, porém no âmbito da pesquisa é
importante diferenciá-los para que se possa estudar com exatidão o impacto de cada um deles
na saúde. Dessa forma, o autor propõe algumas definições:
 Espiritualidade: por ser um termo popular e flexível, acaba incluindo a todos, inclusive
as pessoas não religiosas, pois se baseia na busca inerente de cada pessoa do significado e do
propósito da vida, este que pode ser encontrado na religião ou ser bem mais amplo que isso
podendo ser encontrado nas mais diversas coisas, como na natureza, na arte, no próprio
pensamento racional.
 Religião: sistema de crenças e práticas observadas por uma comunidade apoiado por
rituais que reconhecem, idolatram, comunicam-se ou aproximam-se do que é Sagrado, Divino
ou da Verdade Absoluta, da Realidade ou do Nirvana (ou qualquer outro nome que seja
atribuído), e esta normalmente se baseia num conjunto de crenças, escrituras ou ensinamentos
que descrevem o significado e o propósito do mundo, o lugar do homem nele, as suas
responsabilidades uns com os outros e a natureza da vida após a morte, esta costuma fornecer
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um código de conduta moral. E a atividade religiosa pode ser pública, social e institucional
(religiosidade ―organizacional‖) ou privada, pessoal e individual (religiosidade ―não
organizacional‖).
 Religiosidade organizacional: participação em serviços religiosos, reuniões, grupos de
oração, evangelização ou qualquer que seja a atividade relacionada a um templo religioso.
 Religiosidade não organizacional: atividade religiosa que é realizada sozinho, em
particular, como um meio de comunicar-se com Deus através de uma oração, meditação,
leitura de escrituras religiosas, programas de televisão ou rádio religiosos ou qualquer que
seja a manifestação privada.
 Religiosidade intrínseca: motivação da busca da religião pelo seu próprio valor.
 Religiosidade extrínseca: motivada com outro propósito que não é o valor próprio da
religião, podendo este ser posição financial ou ganho financeiro.
O objetivo do profissional de saúde é encontrar um terreno comum com todos os
pacientes, não significando mudar crenças, mas tentar apoiar crenças que ajudem o paciente a
enfrentar a doença. Estratégia de enfrentamento, fonte de suporte social, modificador
comportamental (KOENIG, 2012).
Segundo Moreira-Almeida (2007) o estudo das implicações da espiritualidade é um
caminho que, apesar de empolgante, pode ser perigoso; pois é uma área repleta de
preconceitos contra e a favor da espiritualidade, ambos danosos às pesquisas. É um tema do
senso comum, sem reflexão aprofundada a partir das evidências disponíveis. Segundo o
mesmo:

É fácil deslizar, por um lado, para um ceticismo intolerante e uma negação
dogmática ou, por outro, para uma aceitação ingênua de afirmações pouco
fundamentadas. Não importa se possuímos crenças materialistas ou espirituais,
atitudes religiosas ou antirreligiosas, necessitamos explorar a relação entre
espiritualidade e saúde para aprimorar nosso conhecimento sobre o ser humano e
nossas abordagens terapêuticas. (MOREIRA-ALMEIDA, 2007, p.4)

2.5 A ESCALA DE RELIGIOSIDADE DUKE (DUREL)

O Índice de Religião da Universidade Duke (DUREL), publicado pela primeira vez no
Journal of Psychiatry em 1997, foi elaborado para preencher a necessidade científica de uma
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medida de religiosidade fácil e breve que pudesse ser incluída em estudos transversais e
longitudinais (KOENIG; MEADOR; PARKERSON, 1997).
A escala possui cinco itens que avaliam as três principais dimensões do envolvimento
religioso identificadas pelo Instituto Nacional do Envelhecimento e pela Conferência do
Instituto Fetzer (16 e 17 de março de 1995) sobre abordagens metodológicas para o estudo da
religião, do envelhecimento e da saúde. A escala recolhe dados sobre três das dimensões da
religiosidade que mais se relacionam com os desfechos em saúde: religiosidade
organizacional (RO), religiosidade não organizacional (RNO) e religiosidade intrínseca (RI)
(KOENIG; BÜSSING, 2010).
Segundo Koenig e Büssing (2010), os itens que se referem à RO e RNO, foram
extraídos de importantes estudos epidemiológicos realizados nos Estados Unidos e
apresentaram relação com indicadores de saúde física, mental e apoio social. Os itens que
fazem referência à RI, foram retirados da escala de religiosidade intrínseca de Hoge, que
mostraram uma relação maior com a pontuação total nesta escala e com apoio social.
O DUREL é uma medida de religiosidade breve, abrangente e facilmente utilizada,
projetada para uso em estudos epidemiológicos e atualmente está sendo amplamente utilizada
em todo o mundo. É uma medida confiável das três dimensões principais da religiosidade,
embora seja importante prestar atenção à pontuação e à análise apropriada das subescalas em
relação aos resultados de saúde, se os resultados forem significativos.
Um estudo realizado por Koenig e Büssing em 2010 sobre a escala relatou que a
mesma já havia sido usada em mais de 100 estudos, apontou que cada vez mais pesquisadores
estavam optando por usar essa escala, especialmente aqueles que querem incluir apenas
algumas perguntas sobre religião em suas pesquisas. A DUREL, ou suas subescalas, tem sido
associada à remissão mais rápida da depressão, a taxas mais baixas de depressão e à
progressão de deficiências ao longo do tempo, bem como uma série de outros resultados de
saúde, e assim provou utilidade em saúde. (KOENIG; BÜSSING, 2010)
O DUREL foi traduzido em quase uma dúzia de línguas diferentes (espanhol,
português, chinês, romeno, japonês, tailandês, persa/árabe, alemão, norueguês, holandês e
dinamarquês) para uso em populações que falam essas línguas. (KOENIG; BÜSSING, 2010).
No Brasil, as crescentes demandas de estudos sobre a religiosidade e suas relações
com a saúde evidenciaram uma limitação, a inexistência de escalas de religiosidade que
fossem curtas, simples e que contribuíssem com dados relevantes. Nesse contexto, com o
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intuito de minimizar essa carência, Moreira-Almeida et al. (2008) traduziram a Escala de
Religiosidade Duke (DUREL), uma breve escala de religiosidade que havia se mostrado
muito útil em outras pesquisas, principalmente realizadas nos Estados Unidos (KOENIG;
MEADOR; PARKERSON, 1997).
Na ocasião da tradução da escala para o português, não se sabia ao certo o quanto as
questões elaboradas para a população norte-americana se aplicariam aos brasileiros, porém os
autores supuseram que sim, pelas características comuns entre as duas populações
(MOREIRA-ALMEIDA et al., 2008).
A Tabela 1 apresenta os principais estudos que validaram a escala DUKE (DUREL)
no Brasil e os principais resultados encontrados.
Tabela 1 – Comparações entre os resultados do presente estudo e outros estudos de
validação da escala Duke Religious Index (versão em português).
Referência

População

N

Caracterização da
amostra

Alfa de Cronbach

Estudantes

Taunay et al.

universitários da área

Idade média de 20,7 anos,

da Saúde, dos cursos

66% mulheres, 60%

de graduação em

católicos, 12%

Psicologia e

Resultados

323

evangélicos, 8% ateus ou

Medicina de uma

agnósticos, 8% sem

universidade pública

religião.

do Ceará.

igual a 0,89.
Adequada
confiabilidade testeresteste. Correlação
entre as subescalas RI
e RO, r = 0,71; RI e
RNO, r = 0,64; RO e
RNO, r = 0,62.

Pacientes

Idade média de 40,4 anos, Alfa de Cronbach =

psiquiátricos

69% mulheres, 59%

0,87. Adequada

atendidos no

católicos, 12%

confiabilidade teste-

Taunay et al. ambulatório de

102 evangélicos, 7% espíritas, resteste. Correlação

psiquiatria de um

21% sem religião; 38%

entre as subescalas RI

Hospital

só tinham o ensino

e RO, r = 0,71; RI e

Universitário do

fundamental.

RNO, r = 0,58; RO e
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Referência

População

N

Caracterização da

Resultados

amostra

Ceará.

RNO, r = 0,62.
Alfa de Cronbach
igual a 0,733 para o P-

Indivíduos adultos,

Idade média de 41,7 anos, DUREL e de 0,758

de baixa renda,
Lucchetti et residentes na
al.

comunidade de

74% mulheres, 72,6%
383 católicos, 13,3%

Paraisópolis, São
Paulo.

para a escala RI.
Correlação entre as

evangélicos, 8,9% sem

subescalas RI e RO, r

religião, 0,5% espíritas.

= 0,37; RI e RNO, r =
0,36; RO
e RNO, r = 0,46.
Alfa de Cronbach de

Estudantes

0,88

universitários de

para o P-DUREL e de

diferentes cursos de
Martinez et pós-graduação da
al.

área da Saúde

0,89 para a escala RI.
160 Sem informações.

Correlação entre as
subescalas RI e RO, r

de uma universidade

= 0,58; RI e RNO, r =

pública do Estado de

0,62; RO e RNO, r =

São Paulo.

0,58.
Alfa de Cronbach

Usuários dos serviços

Idade média de 40,5 anos,

de atenção primária à

68% mulheres, 58%

Presente

saúde

católicos, 25%

estudo

de Ribeirão Preto,

605

evangélicos, 7% espíritas,

Estado

8%

de São Paulo.

sem religião.

igual a 0,822 para o PDUREL e de 0,742
para a escala RI.
Correlação entre as
subescalas RI e RO, r
= 0,56; RI e RNO, r =
0,41; RO
e RNO, r = 0,49.

Fonte: MARTINEZ et al., 2014, p. 425.
*RO: religiosidade organizacional; RNO: religiosidade não organizacional; RI: religiosidade intrínseca.
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Dentre os estudos citados no quadro, cabe destacar as principais limitações levantadas
e as conclusões alcançadas. O estudo realizado por Taunay et al. (2012) destacou como
limitações a amostra clínica ter sido extraída de uma unidade de saúde terciária e sugere uma
investigação com pacientes com transtornos mentais atendidos na atenção primária. Além
disso, aponta que devido a uma prevalência da religião católica e evangélica no estudo, o que
reflete a população brasileira, a escala P-DUREL necessitaria de uma adaptação para
contextos culturais e religiosos diversos.
Esses autores concluíram que, apesar das limitações, os dados sugerem que a PDUREL pode contribuir para estudar as dimensões da religiosidade em amostras brasileiras
com diferentes características sociodemográficas. Propuseram também caminhos para novos
estudos que confirmassem de modo mais conclusivo as relações entre a religiosidade e
sintomas de sofrimento mental, assim como a influência da religiosidade na resposta
terapêutica.
Lucchetti et al. (2012), em seus estudos, mostraram as propriedades psicométricas da
versão em português do DUREL e propuseram aspectos a serem considerados em estudos
futuros; o primeiro deles, a estabilidade temporal. Também citaram a necessidade de testagem
da confiabilidade e validade em outras amostras clínicas, assim como a sua validade
convergente quando comparado com outros grupos religiosos. E também ressaltam que,
apesar dessas limitações, a P-DUREL é uma escala válida e confiável. A disponibilidade de
uma medida abrangente, porém breve, da religiosidade pode ajudar a estudar o papel da
religiosidade na saúde por pesquisadores que falam a língua portuguesa.
Martinez et al. (2014) mostraram que a escala possui adequada consistência interna e
validade convergente-discriminante ao abordarem uma amostra representativa de uma
população de usuários de serviços de atenção primária à saúde, ou seja, a P-DUREL não é
restrita à pesquisa em saúde mental e que sua utilização pode trazer importantes contribuições
no entendimento de eventos de interesse em Saúde Coletiva.
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3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Trata-se de um estudo longitudinal, de caráter descritivo, que utilizou dados de dois
diferentes momentos da vida do participante. O primeiro momento se refere às informações
coletadas no ato de sua entrada no programa de tratamento do tabagismo das unidades. O
segundo se refere às entrevistas realizadas durante as visitas domiciliares ou nas unidades de
saúde, onde se verificou a exposição prévia à religiosidade.

3.2 LOCAL DO ESTUDO

O estudo foi realizado em duas unidades de atenção básica que apresentaram o
território todo coberto por equipes da Estratégia Saúde da Família; a primeira delas, a Clínica
da Família Zilda Arns (CF Zilda Arns), pertencente à Coordenação de Área Programática 3.1,
é responsável por parte da área do Complexo do Alemão e possui doze equipes de Saúde da
Família e quatro equipes de Saúde Bucal (OTICS, 2015). A segunda, o Centro Municipal de
Saúde Heitor Beltrão (CMS Heitor Beltrão), pertencente à Coordenação de Área Programática
2.2, conta com oito equipes saúde da família e é responsável por parte da área da Tijuca e do
Alto da Boa Vista.
A escolha por esses locais de estudo foi em função dessas unidades possuírem o
Programa de Tratamento do Tabagismo bem estruturado há pelo menos cinco anos.

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO

A população de referência foi composta por todos os pacientes tabagistas que se
cadastraram nas duas unidades estudadas para participarem do Programa de Tabagismo e que
foram entrevistados com base no roteiro preconizado pelo INCA (RIO DE JANEIRO, 2016)
(ANEXO A).
Na Clínica da Família Zilda Arns a população do estudo compreendeu todos os
usuários que responderam a esse roteiro, no período de 2011 a 2015, totalizando 286 usuários
e no CMS Heitor Beltrão, no período de 2014 a 2015, foram 210 usuários. A amostra do
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estudo contou com 100 participantes selecionados por amostragem de conveniência.
Inicialmente objetivou-se um censo em ambas as unidades de saúde. Contudo, limitações
inerentes ao campo de pesquisa impossibilitaram a captação de todos os potenciais
participantes.
As perdas (N = 387) se deram em função de recusas, mudanças de endereços,
violência urbana e participantes não encontrados em mais de 3 tentativas.
Figura – Fluxograma da população do estudo.

Fonte: autoria própria.

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO


Critérios de inclusão: ter mais de 18 anos e ter sido inserido no Programa de

Tratamento do Tabagismo.


Critérios de exclusão: ter realizado a primeira entrevista para ingresso no

grupo há menos de seis meses e a existência de algum comprometimento cognitivo importante
que inviabilizasse a participação no estudo.
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3.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

A coleta de aconteceu em duas etapas: coleta de dados secundários e entrevistas face a
face. Ocorreu no período de junho a dezembro de 2016. Foram usados como instrumentos de
coleta, conforme segue abaixo:

a) Formulário Anamnese Clínica para o Tratamento do Tabagismo (ANEXO A)
Foram utilizados dados secundários a partir dos dados contidos no roteiro para
entrevista inicial, informados pelo próprio paciente na ―Anamnese Clínica para o
Tratamento do Tabagismo”. Este procedimento objetivou a captação dos sujeitos elegíveis
para o estudo. O instrumento elaborado pelo INCA inclui questões relativas aos dados
sociodemográficos e à história tabagística do paciente.

b) Entrevista face a face (ANEXO B)
O contato para realização das entrevistas face a face foi realizado através de visitas
domiciliares acompanhadas dos agentes comunitários de saúde responsáveis pela área de
moradia dos participantes listados. As entrevistas se basearam em questionário
multidimensional subdividido em dois blocos. Este instrumento foi elaborado com o objetivo
de avaliar as questões referentes ao momento do processo de cessação do tabagismo (ANEXO
B).
Tratou-se de um questionário multidimensional subdividido em dois blocos onde foi
pedido ao participante que se reportasse ao momento do processo de abandono do tabagismo
para responder às questões:
Modulo I
Questionário criado pela pesquisadora sobre o desfecho de interesse — meses em
abstinência continuada e dados referentes à participação no grupo de tabagismo — com
perguntas ao participante sobre ter conseguido deixar de fumar, caso sim, há quantos meses,
em caso negativo, se já conseguiu parar alguma vez e por quanto tempo; sobre qual motivo o
participante atribui ter parado ou tentado parar de fumar; de quantas sessões em grupo
participou e se usou medicação nesse processo; e qual a religião autodeclarada.
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Módulo II
Instrumento denominado Escala de Religiosidade da Duke (DUREL), traduzida e
adaptada para o português. Esta consta de 05 questões que avaliam as dimensões da
religiosidade que mais se relacionam com o desfecho da saúde: religiosidade organizacional,
RO (1 item), religiosidade não organizacional, RNO (1 item), e religiosidade intrínseca, RI (3
itens). As duas primeiras questões dizem respeito à frequência com que a pessoa vai a uma
igreja e dedica tempo a atividades religiosas (RO e RNO). Os demais itens se referem a como
a pessoa sente a presença de Deus em sua vida, se as crenças religiosas estão por trás de toda
a sua maneira de viver e sobre o esforço que é feito para viver a religião em todos os aspectos
da vida (RI). Na análise dos resultados da DUREL as pontuações nas três dimensões (RO,
RNO e RI) devem ser analisadas separadamente e os escores dessas três dimensões não
devem ser somados em um escore total (MOREIRA-ALMEIDA et al., 2008).

3.6 DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE EXPOSIÇÃO E DESFECHO

a) Variáveis de exposição
As variáveis de exposição foram as dimensões da religiosidade mensuradas pelas
subescalas ―Religiosidade intrínseca‖, ―Religiosidade organizacional‖ e ―Religiosidade não
organizacional‖ da ―Escala de Religiosidade da Duke – DUREL‖. Além dessas, foram
examinadas as variáveis sociodemográficas da história tabagística e da participação no Grupo
de Tabagismo. As variáveis foram analisadas como contínuas ou categorizadas, como
descritas abaixo:
● Variáveis relacionadas à Religiosidade
Cada dimensão da religiosidade (religiosidade organizacional, não organizacional e
intrínseca) foi analisada separadamente. É importante destacar que a religiosidade intrínseca
compõe-se de três itens que devem ser somados para obtenção de um escore.
Foram analisadas de duas maneiras; primeiramente como variáveis categóricas,
segundo Carvalho et al. (2014), de forma que para a variável religiosidade organizacional e
religiosidade não organizacional, escores ≤ 3 caracterizam ―alta religiosidade‖ e > 3 ―baixa
religiosidade‖. Para a religiosidade intrínseca, escores < 7,5 caracterizam ―alta religiosidade‖
e > 7,5, ―baixa religiosidade" (CARVALHO et al., 2014).
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E como variável contínua cada dimensão da religiosidade é tratada como um número
de 1 a 6, no caso da religiosidade organizacional e não organizacional, e como um número de
3 a 15, no caso da religiosidade intrínseca (MARTINEZ et al., 2014).
● Variáveis sociodemográficas
A idade mensurada em anos foi categorizada segundo a média de distribuição da
amostra: “até 52 anos” e “53 anos ou mais”.
A variável sexo categorizada em “masculino” e “feminino”.
A variável ―estado civil‖ — com níveis: ―casado‖, ―divorciado‖, ―separado‖, ―viúvo‖
e ―outros‖ — foi categorizada em: “vive com parceiro” e “não vive com parceiro”.
A “cor de pele/raça” — classificada em: ―branca‖, ―preta‖, ―amarela‖, ―parda‖ e
―indígena‖ — foi categorizada em: “brancos” e “não brancos”.
A

variável

“escolaridade”

—

com

níveis

divididos

em:

―analfabeto‖,

―semianalfabeto‖, 1º grau incompleto‖, ―1º grau completo‖, ―2º grau incompleto‖, ―2º grau
completo‖, ―nível superior incompleto‖ e ―nível superior completo‖ — foi agrupada em três
níveis: “1º grau completo ou menos”, “2º grau completo” e “nível superior”.
A “renda familiar” — dividida nas categorias: ―até 2 salários mínimos‖, ―2 a 4
salários mínimos‖, ―4 a 7 salários mínimos‖, ―7 a 10 salários mínimos‖, ―10 a 20 salários
mínimos‖ e ―mais de 20 salários mínimos‖ — foi categorizada em dois níveis: “até 2 salários
mínimos” e “mais do que 2 salários mínimos”.
● Variáveis relacionadas à história tabagística
Foram usadas para fins de caracterização as variáveis: idade em que começou a fumar,
tempo de tabagismo em anos, situações associadas ao hábito de fumar, razões para fumar,
vezes em que conseguiu deixar de fumar, sintomas de abstinência apresentados,
autopercepção de saúde, convivência com fumantes em casa, resultado do Teste de
Fargerstron, estágio de motivação para cessação do tabagismo e Teste de Cage. Para fins de
análises bivariadas, as seguintes variáveis foram categorizadas:
O “resultado do Teste de Fagerström” — que possui as categorias: ―muito baixo‖,
―baixo‖, ―médio‖, ―elevado‖ e ―muito elevado‖ — foi agrupado em “alto” e ―baixo”.
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A variável “motivação” — classificada em quatro categorias: ―pré-contemplativo‖,
―contemplativo‖,

―pronto

para

ação

e

ação‖

—

foi

categorizada

em:

“pré-

contemplativo/contemplativo” e “pronto para ação/ação”.
A variável “autopercepção de saúde” — dividida em: ―excelente‖, ―boa‖, ―regular‖,
―ruim‖ e ―péssima‖ — foi agrupada em “boa” e “ruim”.
O ―Teste de Cage‖ apresenta duas categorias: “positivo” e “negativo”
● Variáveis relacionadas à participação no Grupo de Tabagismo
Foram utilizadas como variáveis o número de sessões em grupo e o uso de medicação.

b) Variável de desfecho
O desfecho de interesse foi a cessação do hábito tabágico, adotado nesse estudo como
ter parado de fumar em algum momento por pelo menos seis meses. Segundo Santos (2011),
uma das definições importantes para avaliar índices de cessação é a definição pelo
pesquisador do tempo após parar de fumar para considerar o ex-fumante como pertencente ao
grupo de cessação. Segundo Hey e Perera (2005, 2007), o grupo de revisão sobre tabagismo
da Cochrane considera cessação como aqueles que permaneceram sem fumar seis meses após
início da intervenção proposta.
Análises adicionais foram realizadas com o intuito de verificar a associação das
variáveis estudadas com os meses em que os indivíduos permaneceram sem fumar,
independentemente da recaída.

3.7 PROCESSAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Os dados foram digitados no programa EpiInfo 3.5.7 e, posteriormente, analisados no
programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 19.0). A descrição da
amostra se baseou em estatísticas descritivas como frequências simples, valores percentuais e
medidas de tendência central. As análises bivariadas se basearam no teste qui-quadrado de
Pearson, no teste não paramétrico de Mann-Whitney e na correlação.
Desta forma, a cessação do tabagismo e a abstinência continuada foram consideradas
os desfechos de interesse na presente análise e avaliadas em função das variáveis
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sociodemográficas, da história tabagística, relacionadas à saúde e à religiosidade
organizacional, não organizacional e intrínseca (Quadro).
A confiabilidade do instrumento foi avaliada através do coeficiente Alpha de
Cronbach (NORMAN; STREINER, 2000). Para avaliação do nível de estabilidade das
respostas, adotaram-se os critérios sugeridos por Landis & Koch (1977): abaixo de zero =
pobre; 0 a 0,20 = fraca; 0,21 a 0,40 = provável; 0,41 a 0,60 = moderada; 0,61 a 0,80 =
substancial e 0,81 a 1,00 = quase perfeita. No referido estudo, o valor relativo à consistência
interna foi 0,80 para a religiosidade intrínseca.
Quadro – Resumo das definições das variáveis de exposição usadas nas análises
bivariadas.
Variáveis

Ponto de corte

Idade

Média

Categorias
Até 52 anos

A partir de 52 anos

Raça

Não Brancos

Brancos

Renda familiar

Até 2 salários

Mais que 2 salários

mínimos

mínimos

Sexo

Feminino

Masculino

Vive com parceiro

Não

Sim

Escolaridade

1º grau inc. e

2 º grau completo e

completo

Nível superior

Alto

Baixo

Pré-contemplativo/

Pronto para ação/

Contemplativo

ação

Boa

Ruim

Teste de
Fagerström
Motivação

Autopercepção de
saúde
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Variáveis

Ponto de corte

Categorias

Teste de Cage

Positivo

Negativo

Uso de medicação

Não

Sim

Convive com

Sim

Não

Baixa religiosidade

Alta religiosidade

Baixa religiosidade

Alta religiosidade

Baixa religiosidade

Alta religiosidade

fumantes em casa
Religiosidade
organizacional
Religiosidade Não
Organizacional
Religiosidade
intrínseca
Fonte: autoria própria.

3.8 ASPECTOS ÉTICOS

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery (EEAN), visando atender a Resolução do Conselho Nacional de
Saúde no 466/2012, que trata das pesquisas com seres humanos e foi aprovado sob o número
de protocolo 1.515.331.
Os participantes do estudo tiveram participação voluntária e foram devidamente
informados sobre a natureza do estudo e seus objetivos. O aceite dos mesmos para
participação no estudo foi formalizado por meio da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (APÊNDICE B), impresso em duas vias, sendo uma do pesquisador e
outra do participante.
Durante a coleta e análises de dados, buscou-se proteger a identidade dos participantes
e garantir seu anonimato. O nome ou qualquer outro dado ou elemento que pudesse identificálo, foi mantido em sigilo. Foi garantido o livre acesso a todas as informações e
esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A apresentação dos resultados está dividida em três partes. A primeira se refere ao alfa
de Cronbach; a segunda, às análises univariadas, onde são descritos os dados
sociodemográficos, as características da religiosidade, da história tabagística e referentes à
participação no Grupo de Tabagismo; e a terceira apresenta as análises bivariadas referentes
às características sociodemográficas, à história tabagística, à participação no Grupo de
Tabagismo, às dimensões da religiosidade, aos meses em abstinência continuada e à cessação
do tabagismo.

4.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA INTERNA

Segundo o Alpha de Crombach, o valor relativo à consistência interna foi 0,812 para a
religiosidade intrínseca.

4.2 ANÁLISES UNIVARIADAS


Caracterização do perfil sociodemográfico e da história tabagística

Conforme apresentado na Tabela 2, os participantes do estudo tinham em média 48,6
anos, na CF Zilda Arns, e 55 anos, no CMS Heitor Beltrão. O sexo feminino predominou nas
duas unidades (78,4% na CF Zilda Arns e 69,4% no CMS Heitor Beltrão). Com relação à
renda familiar, na CF Zilda Arns, 43,1% dos participantes têm renda de até 2 salários
mínimos e, no CMS Heitor Beltrão, 34,7% têm renda de 2 a 4 salários mínimos.
No que diz respeito à raça/cor, o CMS Heitor Beltrão apresentou predomínio da
população que se autodeclarou como branca (59,2%) e a CF Zilda Arns apresentou 44% de
população autodeclarada como branca, seguida por 42% que se autodeclarou como parda. Em
relação à situação conjugal dos participantes, observa-se que estão solteiros 41,2% e 34,7%,
na CF Zilda Arns e no CMS Heitor Beltrão, respectivamente. No que se refere à escolaridade,
39,2% dos participantes da CF Zilda Arns possuíam o primeiro grau completo e no CMS
Heitor Beltrão, 34,7% tinham nível superior completo.
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Tabela 2 – Descrição das características sociodemográficas dos participantes do Grupo
de Tabagismo, por unidade de saúde, Rio de Janeiro, 2016. (n = 100)
CF Zilda Arns (n = 51)
Características
estudadas

n

%

Média
(±DP)

CMS Heitor Beltrão (n = 49)
n

%

48,6
(±12,2)

Idade

Média
(±DP)
55
(±10,1)

Sexo
Masculino

11

21,6

15

30,6

Feminino

40

78,4

34

69,4

Branca

22

44

29

59,2

Preta

7

14

8

16,3

Amarela

0

0

3

6,1

Parda

21

42

7

14,3

Indígena

0

0

1

2,0

S/informação

-

1

2

Raça/cor

Renda familiar
Até 2 salários
mínimos

22

43,1

15

30,6

2 a 4 salários
mínimos

7

13,7

17

34,7

4 a 7 salários
mínimos

1

2,0

7

14,3

47

CF Zilda Arns (n = 51)
Características
estudadas

n

%

1

2,0

10 a 20 salários
mínimos

0

0

S/informação

20

Solteiro

Média
(±DP)

CMS Heitor Beltrão (n = 49)
n

%

4

8,2

2

4,1

39

4

8,2

21

41,2

17

34,7

Casado

19

37,3

11

22,4

Divorciado

3

5,9

11

22,4

Separado

2

3,9

2

4,1

Viúvo

4

7,8

5

10,2

Outros

1

2,0

S/informação

_

_

3

6,1

Analfabeto

1

2,0

0

0

Semianalfabeto

2

3,9

0

0

1º grau
incompleto

20

39,2

6

12,2

1º grau
completo

7

13,7

4

8,2

2º grau
incompleto

4

7,8

3

6,1

7 a 10 salários
mínimos

Situação
conjugal

Escolaridade

Média
(±DP)

48

CF Zilda Arns (n = 51)
Características
estudadas

n

%

2º grau
completo

13

Superior
incompleto

Média
(±DP)

CMS Heitor Beltrão (n = 49)
n

%

25,5

11

22,4

2

3,9

4

8,2

Superior
completo

0

0

17

34,7

S/informação

2

3,9

4

8,2

Média
(±DP)

Fonte: Dados da pesquisa.

Na tabela 3, verifica-se que os participantes começaram a fumar, em média, com 15,38
anos, na CF Zilda Arns, e 16,34 anos, no CMS Heitor Beltrão, e fumaram em média por 32,82
e 38,63 anos, respectivamente. As situações a que os participantes mais responderam como
associadas ao hábito de fumar foram: após as refeições, em ambas as unidades, com 92,2%
(CF Zilda Arns) e 89,8% (CMS Heitor Beltrão), seguida pela ansiedade, com 84,3% (CF
Zilda Arns) e 79,6% (CMS Heitor Beltrão).
Como razão para fumar, o motivo mais apontado nas duas unidades foi que ―o cigarro
acalma‖, por 64,7% (CF Zilda Arns) e 69,4% (CMS Heitor Beltrão) dos participantes. Quanto
às tentativas prévias para tentar parar de fumar, a maioria (54,9% na CF Zilda Arns e 55,1%
no CMS Heitor Beltrão) havia tentado de 1 a 3 vezes. Quanto aos sintomas de abstinência
apresentados, na CF Zilda Arns, 39,2% dos participantes relataram não apresentar nenhum
sintoma, seguido pelos 35,3% que relataram ansiedade; já no CMS Heitor Beltrão, o sintoma
mais apresentado foi a ansiedade, 32,7%, seguido de irritabilidade, 30,6%.
Sobre a auto percepção de saúde, 43,1% (CF Zilda Arns) e 38,8% (CMS Heitor
Beltrão) declararam que a percebem como regular. Quanto aos motivos para pensar em deixar
de fumar, 98,0% e 79,6% dos participantes, na CF Zilda Arns e no CMS Heitor Beltrão,
respectivamente, disseram ter preocupação com a saúde no futuro.
A respeito do convívio com fumantes em casa, 31,4%, na CF Zilda Arns, e 28,6%, no
CMS Heitor Beltrão, conviviam com fumantes. Quanto ao grau de dependência, 45,1% dos
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participantes da CF Zilda Arns apresentaram grau muito elevado e 32,7% dos do CMS Heitor
Beltrão apresentaram grau de dependência elevado.
Em relação ao estágio de motivação, 39,2% e 53,1% dos participantes, na CF Zilda
Arns e no CMS Heitor Beltrão, respectivamente, estavam no estágio pronto para ação. Sobre
o Teste de Cage, na CF Zilda Arns, 7,8% e, no CMS Heitor Beltrão, 4,1% apresentaram
resultado positivo.
Tabela 3 – Descrição das características referentes à história tabagística dos
participantes do Grupo de Tabagismo, por unidade de saúde, Rio de Janeiro, 2016. (n =
100)
CMS Heitor Beltrão
CF Zilda Arns (n = 51)
(n = 49)

Características estudadas
n

%

Média
(±DP)

n

%

Média
(±DP)

Idade em que começou a
fumar

15,78

16,34

(4,00)

(4,92)

Tempo de tabagismo em
anos

32,82
(±12,59)

38,63
(±10,36)

A que situações o cigarro
está associado no seu dia a
dia
Ao falar ao telefone

20

39,2

14

28,6

Após refeições

47

92,2

44

89,8

Com bebidas alcoólicas

25

49,0

25

51,0

Com café

40

78,4

35

71,4

No trabalho

23

45,1

20

40,8

50

CMS Heitor Beltrão
CF Zilda Arns (n = 51)
(n = 49)

Características estudadas
n

%

Ansiedade

43

Tristeza
Alegria

Média
(±DP)

n

%

84,3

39

79,6

39

76,5

28

57,1

28

54,9

24

49,0

Fumar é um grande prazer

23

45,1

26

53,1

Fumar é saboroso

14

27,5

11

22,4

O cigarro acalma

33

64,7

34

69,4

Acha charmoso fumar

7

13,7

7

14,3

Acha que fumar emagrece

12

23,5

4

8,2

Para ter algumas coisas nas
mãos

8

15,7

13

26,5

De 1 a 3 vezes

28

54,9

27

55,1

Tentou mas não conseguiu
parar

12

23,5

7

14,3

Mais de 3 vezes

1

2,0

4

8,2

Nunca tentou

10

19,6

7

14,3

S/informação

0

0

4

8,2

Sim para razões para fumar

Quantas vezes conseguiu
deixar de fumar

Média
(±DP)

51

CMS Heitor Beltrão
CF Zilda Arns (n = 51)
(n = 49)

Características estudadas
n

%

Ansiedade

18

Inquietação

Média
(±DP)

n

%

35,3

16

32,7

12

23,5

14

28,6

Irritabilidade

16

31,4

15

30,6

Tristeza

8

16,3

5

9,8

Sonolência e insônia

8

15,7

5

10,2

Constipação

4

7,8

1

2,0

Dificuldade de concentração

6

11,8

7

14,3

Tonteira

6

11,8

3

6,1

Fissura

14

27,5

12

24,5

Nenhum sintoma

20

39,2

11

22,4

Excelente

1

2,0

4

8,2

Boa

9

17,6

14

28,6

Regular

22

43,1

19

38,8

Ruim

10

19,6

7

14,3

Péssima

8

15,7

2

4,1

S/informação

1

2,0

3

6,1

Apresentou sintomas
síndrome de abstinência

de

Autopercepção de saúde

Média
(±DP)

52

CMS Heitor Beltrão
CF Zilda Arns (n = 51)
(n = 49)

Características estudadas
n

%

42

Média
(±DP)

n

%

82,4

35

71,4

Porque está preocupado com a 50
saúde no futuro

98,0

39

79,6

Outras pessoas estão
pressionando

29

56,9

20

40,8

Porque gasta muito dinheiro
com cigarro

42

82,4

25

51,0

Pelo bem-estar da família

36

70,6

27

55,1

Porque não gosta de ser
dependente

28

54,9

26

53,1

Porque acha fumar antissocial

22

43,1

17

34,7

Fumar é um mau exemplo para
as crianças

36

70,6

28

57,1

Porque os filhos pedem

33

64,7

20

40,8

Por conta das restrições de 16
fumar em ambientes fechados

31,4

12

24,5

Motivos para pensar em
deixar de fumar
Porque está afetando a saúde

Convive com fumantes em
sua casa
Sim

16

31,4

14

28,6

Não

35

68,8

31

63,3

4

8,2

S/registro

Média
(±DP)

53

CMS Heitor Beltrão
CF Zilda Arns (n = 51)
(n = 49)

Características estudadas
n

%

Média
(±DP)

n

%

Teste de Fagestrom
Muito baixo

1

2,0

3

6,1

Baixo

3

5,9

11

22,4

Médio

4

7,8

7

14,3

Elevado

20

39,2

16

32,7

Muito elevado

23

45,1

12

24,5

Pré-contemplativo

1

2,0

3

6,1

Contemplativo

16

31,4

10

20,4

Pronto para ação

20

39,2

26

53,1

Ação

14

27,5

9

18,4

1

2,0

Estágio de motivação

S/informação

Teste de cage
Positivo

4

7,8

2

4,1

Negativo

13

25,5

24

49,0

Não se aplica

34

66,7

23

46,9

Fonte: Dados da pesquisa.

Média
(±DP)

54



Características referentes à participação no Grupo de Tabagismo

De acordo com a Tabela 4, que mostra as características referentes à participação no
Grupo de Tabagismo, 23,5% dos participantes da CF Zilda Arns cessaram o tabagismo e
28,6% dos do CMS Heitor Beltrão. Com relação aos participantes da CF Zilda Arns, a média
de meses sem fumar foi de 9,92; e no CMS Heitor Beltrão foi de 4,38 meses. Sobre o número
de sessões em grupo, na CF Zilda Arns, o número médio de sessões foi 4,46 e, no CMS
Heitor Beltrão, 5,55. Sobre o uso de medicação, na CF Zilda Arns, 92,2% e, no CMS Heitor
Beltrão, 75,5% dos participantes fizeram uso, sendo que o adesivo de nicotina foi o mais
usado (por 84,3% dos participantes na CF Zilda Arns e 69,4% no CMS Heitor Beltrão).
Tabela 4 – Descrição das características referentes à participação no Grupo de
Tabagismo por unidade de saúde, Rio de Janeiro, 2016. (n = 100)

Características estudadas
n

CF Zilda Arns

CMS Heitor Beltrão

(n = 51)

(n = 49)

%

Média
(±DP)

n

%

Média
(±DP)

Cessação do tabagismo
Sim

12 23,5

14 28,6

Não

39 76,5

35 71,4

Recaída

15 29,4

10 20,4

Tempo de abstinência continuada em
meses

9,92
(±16,77)

4,38 (±5,21)

Número de sessões em grupo

4,46 (±2,37)

5,55 (±3,24)
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CF Zilda Arns

CMS Heitor Beltrão

(n = 51)

(n = 49)

Características estudadas
n

%

Média
(±DP)

n

%

Média
(±DP)

Uso de medicação
Sim

47 92,2

37 75,5

Não

4

12 24,5

7,8

Uso do:
Adesivo de nicotina

43 84,3

34 69,4

Goma de mascar

2

3,9

4

8,2

Bupropiona

3

5,9

4

8,2

Outro psicotrópico

2

3,9

1

2,0

Fonte: Dados da pesquisa.



Descrição das características das dimensões de religiosidade dos usuários de
tabaco

Quanto às características relacionadas à religiosidade, a Tabela 5 mostra que, nas duas
clínicas, a maioria das pessoas é católica (42% na CF Zilda Arns e 39% no CMS Heitor
Beltrão), seguida por 34% (CF Zilda Arns) e 18% (CMS Heitor Beltrão) de protestantes e
10% (CF Zilda Arns) e 12% (CMS Heitor Beltrão) que disseram não ter nenhuma religião.
Quanto à frequência de ida a um encontro religioso, na CF Zilda Arns, 29,4% disseram que
frequentam uma vez por semana; no CMS Heitor Beltrão, 25,5% responderam que
frequentam algumas vezes ao ano, 26,5% que frequentam um encontro religioso de duas a três
vezes por mês e 22,4% que relataram frequentar uma vez por semana.
Sobre dedicar tempo a atividades religiosas individuais, na CF Zilda Arns, 41,2%
relataram que dedicam mais do que uma vez por semana, seguido de 41,2% diariamente; no
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CMS Heitor Beltrão, 40,8% relataram dedicação diária, seguidos por 38,8% que se dedicam
duas vezes ao dia.
No que se refere afirmativa sobre sentir a presença de Deus, a grande maioria (90,2%
na CF Zilda Arns e 87,8% CMS Heitor Beltrão) referiu ser totalmente verdade para si. No que
tange a afirmação sobre as crenças religiosas estarem por trás de toda a maneira de viver,
54,9%, na CF Zilda Arns, e 59,2%, no CMS Heitor Beltrão, responderam ser totalmente
verdade para elas. E, por último, quanto a se esforçarem para viver a sua religião em todos os
aspectos da vida, 49%, na CF Zilda Arns, e 46,9%, no CMS Heitor Beltrão, referiram ser
totalmente verdade.
Tabela 5 – Descrição das características da religiosidade dos participantes do Grupo de
Tabagismo, por unidade de saúde, Rio de Janeiro, 2016. (n = 100)
CMS Heitor
Beltrão

CF Zilda Arns
(n = 51)

Características estudadas
n

(n = 49)
%

n

%

Religião declarada
Catolicismo

21,0

42

19,0

39

Protestantismo

17,0

34

9,0

18

Afro-brasileiras

6,0

12

7,0

14

Espiritismo Kardecista

1,0

2

5,0

10

Outros

0,0

0

3,0

6

Não tem religião

5,0

10

6,0

12

6

11,8

5

10,2

Religiosidade organizacional
Com que frequência você vai a uma igreja,
templo ou outro encontro religioso?
1. Mais do que uma vez por semana
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CMS Heitor
Beltrão

CF Zilda Arns
(n = 51)

Características estudadas
n

(n = 49)
%

n

%

2. Uma vez por semana

15

29,4

11

22,4

3. Duas a três vezes por mês

7

13,7

13

26,5

4. Algumas vezes por ano

13

25,5

5

10,2

5. Uma vez por ano ou menos

3

5,9

6

12,2

6. Nunca

7

13,7

9

18,4

1. Mais do que uma vez ao dia

21

41,2

19

38,8

2. Diariamente

21

41,2

20

40,8

3. Duas ou mais vezes por semana

4

7,8

0

0

4. Uma vez por semana

2

3,9

1

2,0

5. Poucas vezes por mês

2

3,9

2

4,1

6. Raramente ou nunca

1

2,0

7

14,3

1. Totalmente verdade para mim

46

90,2

43

87,8

2. Em geral é verdade

3

5,9

3

6,1

Religiosidade não organizacional
Com que frequência você dedica o seu
tempo a atividades religiosas individuais,
como preces, rezas, meditações, leitura da
bíblia ou de outros textos religiosos?

Religiosidade intrínseca
Em minha vida, eu sinto a presença de Deus
(ou do Espírito Santo).
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CMS Heitor
Beltrão

CF Zilda Arns
(n = 51)

Características estudadas
n

(n = 49)
%

n

%

3. Não estou certo

1

2,0

1

2,0

4. Em geral não é verdade

0

0

0

0

5. Não é verdade

1

2,0

1

2,0

*

0

0

1

2,0

1. Totalmente verdade para mim

28

54,9

29

59,2

2. Em geral é verdade

9

17,6

12

24,5

3. Não estou certo

9

17,6

3

6,1

4. Em geral não é verdade

3

5,9

2

4,1

5. Não é verdade

2

3,9

2

4,1

*

0

0

1

2,0

1. Totalmente verdade para mim

25

49,0

23

46,9

2. Em geral é verdade

14

27,5

19

38,8

3. Não estou certo

4

7,8

2

4,1

4. Em geral não é verdade

1

2,0

2

4,1

5. Não é verdade

7

13,7

2

4,1

1

2,0

As minhas crenças religiosas estão
realmente por trás de toda a minha maneira
de viver.

Eu me esforço muito para viver a minha
religião em todos os aspectos da vida.

*
Fonte: Dados da pesquisa.
*Sem informação
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Desfecho do estudo

A tabela 6, sobre a cessação do tabagismo, mostra que 26% cessou o tabagismo, 49%
não conseguiu parar de fumar e 25% recaíram.
Tabela 6 – Descrição das características referentes ao desfecho no Grupo de Tabagismo
nas duas unidades estudadas, Rio de Janeiro, 2016. (n = 100)
Cessação do tabagismo
n
(%)
sim

26

26,0

não

49

49,0

recaída

25

25,0

Fonte: Dados da pesquisa.

4.3 ANÁLISES BIVARIADAS


Comparação entre as características sociodemográficas dos participantes das
duas unidades estudadas

A tabela 7 mostra que os usuários até 52 anos foram mais frequentes na CF Zilda Arns
(p = 0,001). Sobre a renda, a CF Zilda Arns apresentou maior proporção de usuários que
apresentam até 2 salários mínimos de renda familiar (p = 0,001). Sobre a escolaridade, o CMS
Heitor Beltrão apresentou maior proporção de usuários com maior escolaridade (p < 0,001).
Tabela 7 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e as unidades estudadas
segundo o teste qui-quadrado em usuários do Grupo de Tabagismo, Rio de Janeiro,
2016. (n = 100)
Características
estudadas

CF Zilda Arns (n =
51)
n (%)

CMS Heitor Beltrão
(n = 59)
n (%)

Idade
A partir de 52 anos

16 (33,3)

32 (66,7)

p valor
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Características
estudadas

CF Zilda Arns (n =
51)
n (%)
35 (67,3)

CMS Heitor Beltrão
(n = 59)
n (%)
17 (32,7)

p valor
0,001

Brancos

22 (43,1)

29 (56,9)

0,104

Não brancos

28 (59,6)

19 (40,4)

Mais de 2 salários
mínimos

9 (23,1)

30 (76,9)

Até dois salários
mínimos

22 (59,5)

15 (40,5)

Masculino

11 (42,3)

15 (57,7)

Feminino

40 (54,1)

34 (45,9)

Vive com parceiro

20 (64,5)

11 (35,5)

Não vive com parceiro

30 (46,2)

35 (56,8)

Nível superior

0 (0,0)

17 (100,0)

2º grau completo

15 (50,0)

15 (50,0)

1 grau completo inc. e
completo

34 (72,3)

13 (27,7)

Até 52 anos

Raça

Renda familiar
0,001

Sexo
0,303

Situação conjugal
0,092

Escolaridade

Fonte: Dados da pesquisa.

˂0,001
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Fatores associados à cessação do tabagismo

A Tabela 8 mostra que os homens, quando comparados às mulheres, apresentaram
maior frequência de cessação do tabagismo (p = 0,028), assim como maior média de meses
sem fumar (p = 0,038). Apesar de não ter havido diferenças estatisticamente significantes, os
participantes com nível superior completo e que vivem com parceiro apresentaram maior
média de meses sem fumar.
Tabela 8 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e a cessação do tabagismo e
tempo de abstinência continuada em meses. Rio de Janeiro, 2016. (n = 100)
Desfechos
Características

Cessação do Tabagismo
n (%)

p*

Abstinência Continuada
Média (±DP)

p**

Idade
> 52 anos

14 (29,2)

≤ 52 anos

12 (23,1)

7,5 (13,3)
0,488

6,8 (12,3)

0,814

Raça
Brancos

14 (27,5)

Não brancos

12 (25,5)

6,6 (11,5)
0,830

8,0 (14,2)

0,683

Renda familiar***
> 2 salários mínimos

14 (35,9)

≤ 2 salários mínimos

7 (18,9)

6,8 (9,0)
0,098

7,0 (15,1)

0,174

Sexo
Masculino

11 (42,3)

Feminino

15 (20,3)

8,9 (11,8)
0,028

6,6 (13,1)

0,038
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Desfechos
Características

Cessação do Tabagismo
n (%)

p*

Abstinência Continuada
Média (±DP)

p**

Situação conjugal
Vive com parceiro

11 (35,5)

Não vive com parceiro

15 (23,1)

9,0(12,6)
0,201

6,6 13,1

0,134

Escolaridade
Nível superior

8 (47,3)

2º grau completo

4 (13,3)

1º grau inc. e completo

13 (27,7)

8,5 (14,0)
0,363

5,3 (12,5)

0,053

5,8 (4,8)

0,346

Fonte: Dados da pesquisa.
*teste qui-quadrado de Pearson
**teste U de Mann-Whitney
***salário mínimo na ocasião da coleta de dados R$880,00

Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis
referentes à história tabagística e as variáveis de exposição investigadas (Tabela 9). Foram
realizados testes adicionais, utilizando a Correlação de Spearman, para verificar a correlação
entre tempo de abstinência continuada, idade em que começou a fumar (p = 0,206) e tempo de
tabagismo em anos (p = 0,866). Foi utilizado o teste U de Mann-Whitney para avaliar a
associação entre cessação do hábito tabágico, a idade em que começou a fumar (p = 0,310) e
o tempo de tabagismo em anos (p = 0,605).
Tabela 9 – Associação entre as variáveis referentes à história tabagística e a cessação do
tabagismo e o tempo de abstinência continuada em meses. Rio de Janeiro, 2016. (n =
100)
Desfechos
Características

Cessação do Tabagismo
n (%)

p*

Abstinência Continuada
Média (±DP)

Autopercepção de saúde
Boa

9 (32,1)

7,8 (11,4)

p**
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Desfechos
Características
Ruim

Cessação do Tabagismo

Abstinência Continuada

n (%)

p*

Média (±DP)

p**

17 (25,0)

0,474

7,3 (13,6)

0,182

Convive com fumantes em casa
Sim

8 (26,7)

Não

18 (27,3)

10,2 (16,5)
0,951

7,0 (11,1)

0,951

Teste de Fagerström
Alto

19 (26,8)

Baixo

7 (24,1)

7,9 (13,7)
0,786

5,4 (9,9)

0,697

Estágio de motivação
Pronto para ação/ Ação
Pré-contemplativo

17 (24,3)

6,0 (10,0)

9,0 (30,0)

0,551

10,0 (17,4)

Positivo

1 (16,7)

0,591

1,8 (4,0)

Negativo

25 (26,6)

/Contemplativo

0,788

Teste de Cage

7,5 (13,0)

0,141

Fonte: Dados da pesquisa.
*teste qui-quadrado de Pearson
**teste U de Mann-Whitney

A Tabela 10 aponta que os participantes que fizeram uso da medicação tiveram maior
proporção de cessação do tabagismo (p = 0,049), assim como apresentaram maior média de
meses em abstinência continuada (p = 0,001).
Foram realizados testes adicionais, utilizando a Correlação de Spearman, para verificar
a correlação entre o número de sessões em grupo e o tempo de abstinência continuada (p ˂
0,001). Realizou-se o teste U de Mann-Whitney para avaliar a correlação entre cessação do
hábito tabágico e o número de sessões em grupo (p = 0,005). Sobre o desfecho a respeito da
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cessação do tabagismo, 23% dos participantes cessaram o tabagismo no presente estudo
(dados não tabelados).
Tabela 10 – Associação entre o uso de medicação e a cessação do tabagismo e tempo de
abstinência continuada. Rio de Janeiro, 2016. (n = 100)
Desfechos
Características

Cessação do Tabagismo

Abstinência Continuada

n (%)

Média (±DP)

p*

p**

Uso de medicação
Sim

25 (29,8)

Não

1 (6,3)

8,3 (13,6)
0,049

1,3 (2,8)

0,001

Adesivo de nicotina
Sim

21 (27,3)

Não

5 (21,7)

8,1 (13,8)
0,595

4,2 (7,7)

0,099

Fonte: Dados da pesquisa.
*teste qui-quadrado de Pearson
**teste U de Mann-Whitney



Relação entre as características sociodemográficas e as dimensões da

religiosidade dos usuários atendidos pelo Grupo de Tabagismo

Na tabela 11 podemos identificar que participantes com idade a partir de 52 anos
apresentaram maior proporção de alta religiosidade organizacional (p = 0,023). Sobre a
religiosidade não organizacional, indivíduos com menor renda apresentaram maior proporção
de alta religiosidade (p = 0,009). Sobre a religiosidade intrínseca, foi observado que pessoas
com mais de 52 anos (p = 0,019), assim como o sexo feminino (p = 0,009) e aqueles que
vivem com parceiro (p = 0,015), mostraram maior proporção de alta religiosidade.
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Tabela 11 – Associação entre as variáveis sociodemográficas e a religiosidade avaliada
segundo o teste qui-quadrado em usuários do Grupo de Tabagismo, Rio de Janeiro,
2016. (n = 100)
Religiosidade
organizacional
Características
estudadas

Alta
religiosidade

p
valor

n (%)

Religiosidade não
organizacional
Alta
religiosidade

p
valor

n (%)

Religiosidade
intrínseca
Alta
religiosidade

p valor

n (%)

Idade
A partir de 52
anos

33 (68,8)

Até 52 anos

24 (46,2)

0,023

42 (87,5)

0,882

46 (88,5)

45 (93,8)

0,019

40 (76,9)

Raça
Brancos

28 (54,9)

Não brancos

28 (59,6)

0,641

44 (86,3)

0,414

43 (91,5)

43 (84,3)

0,462

42 (89,4)

Renda familiar
Mais de 2
salários
mínimos

24 (61,5)

Até dois salários
mínimos

22 (59,5)

0,853

32 (82,1)

0,030

36 (97,3)

33 (84,6)

0,157

35 (94,6)

Sexo
Masculino

13 (50,0)

Feminino

44 (59,5)

0,402

22 (84,6)
66 (89,2)

0,537

18 (69,2)
67 (90,5)

0,009
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Religiosidade
organizacional
Características
estudadas

Alta
religiosidade

p
valor

n (%)

Religiosidade não
organizacional
Alta
religiosidade

p
valor

n (%)

Religiosidade
intrínseca
Alta
religiosidade

p valor

n (%)

Situação
conjugal
Vive com
parceiro

19 (61,3)

Não vive com
parceiro

37 (56,9)

0,685

28 (90,3)

0,870

58 (89,2)

23 (74,2)

0,015

60 (92,3)

Escolaridade

Nível superior

11 (64,7)

2º grau
completo

17 (56,7)

24 (80,0)

25 (83,3)

27 (57,4)

45 (95,7)

41 (87,2)

1 grau inc. e
completo

0,671

15 (88,2)

0,091

15 (88,2)

0,857

Fonte: Dados da pesquisa.



Associação entre a religiosidade, a cessação do tabagismo e abstinência
continuada

Na tabela 12 observou-se a associação entre as dimensões da religiosidade e a
cessação do tabagismo, não houve diferenças estatisticamente significantes, porém
identificamos que os indivíduos com alta religiosidade organizacional (7,57), não
organizacional (7,39) e intrínseca (7,50) ficaram em média mais meses em abstinência
continuada, comparados com aqueles que possuíam menor religiosidade, apesar de não
apresentarem significância estatística.
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Tabela 12 – Associação entre as variáveis relacionadas à religiosidade e a cessação do
tabagismo e a abstinência continuada em meses, Rio de Janeiro, 2016. (n = 100)
Desfechos
Características
estudadas

Cessação do tabagismo

Abstinência continuada

n (%)

p* valor

Média (±DP)

p** valor

Alta

16 (28,1)

0,379

7,5 (12,30)

0,207

Baixa

10 (23,3)

Religiosidade
organizacional

6,7 (13,49)

Religiosidade não
organizacional
Alta

Baixa

22 (25,0)

0,504

4 (33,3)

7,3 (13,37)

0,439

5,8 (7,08)

Religiosidade
intrínseca
Alta

23 (27,1)

Baixa

3 (20,0)

Fonte: Dados da pesquisa.
*teste qui-quadrado de Pearson
**teste U de Mann-Whitney

0,566

7,5 (13,21)
5,53 (10,10)

0,881
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5 DISCUSSÃO

O presente estudo demonstrou uma prevalência de fumantes do sexo feminino, o que
era de se esperar, quando se trata de levantamentos realizados em serviços de saúde,
sobretudo na atenção primária, onde a maior frequência é de mulheres, seja para levar os
filhos ou para seu próprio acompanhamento nas atividades oferecidas pelo serviço. Esse
resultado vem ao encontro de outros estudos realizados em serviços de saúde nacionais, onde
apontam a predominância feminina nesses atendimentos. Conforme relatam Abreu et al.
(2016) em estudo realizado na atenção primaria, no âmbito da Estratégia Saúde da Família,
onde analisaram o perfil do consumo de substâncias psicoativas nos últimos três meses, os
autores supra citados encontraram uma amostra predominantemente feminina.
Ainda nessa linha, Jomar, Abreu e Griep (2014), em estudo sobre o perfil do consumo
de álcool de usuários de uma unidade de Atenção Primária à Saúde, apontam também a
predominância das mulheres nas unidades de saúde.
Por outro lado, apesar do predomínio de mulheres neste estudo, houve diferenças
estatísticas entre o sexo e a cessação do tabagismo; os homens apresentaram maiores
proporções de cessação do tabagismo do que as mulheres. O que, segundo Borges e SimõesBarbosa (2008), pode ser explicado pelo significado simbólico do tabagismo feminino, onde o
cigarro emerge como um companheiro associado ao enfrentamento de situações e como fonte
de prazer em contextos de poucas oportunidades de relaxamento.
Nesse estudo, grande parte das entrevistadas disse fazer uso do cigarro como forma de
conseguir alívio para enfrentar sentimentos como ansiedade, raiva, impotência, solidão ou
rejeição, além da sobrecarga advinda do acúmulo de trabalho, as cobranças e conflitos
conjugais; situações que culminam em induzir as mulheres a buscar o suporte do cigarro
(BORGES; SIMÕES-BARBOSA, 2008).
Sobre diferenças de gênero e fatores motivacionais para início do tabagismo em
adolescentes, uma pesquisa verificou que nas estudantes do gênero feminino o cigarro está
associado ao prazer, alívio de sentimentos negativos e de situações estressantes (OLIVEIRA;
GORAYEB, 2012).
Nesse contexto, outro estudo sobre estágios motivacionais, sintomas de ansiedade e de
depressão no tratamento do tabagismo obteve como resultados que quanto maiores os escores
de ansiedade e de depressão, menor será a aderência ao tratamento, e que as mulheres
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apresentaram maiores escores de depressão e ansiedade e, portanto, menor aderência (MELO;
OLIVEIRA; FERREIRA, 2006). Dessa forma, autores relatam que é importante que as
campanhas de combate ao tabagismo adotem, além das estratégias vinculadas à maternidade,
ações que orientem as mulheres sobre estratégias adequadas de alívio de tensão e estresse
(OLIVEIRA; GORAYEB, 2012).
Ainda referente à questão de gênero, cabe destacar a dificuldade de acesso dos homens
aos serviços de saúde, que apesar do tabagismo ser mais prevalente entre os homens
(BRASIL, 2017), eles não costumam ser maioria nos serviços de atendimento ao tabagista, o
que revela uma dificuldade no acesso dessa população aos serviços de saúde. Autores como
Santos et al. (2008), Rizzo, Matsuo e Nunes (2010), Pawlina, et al. (2015) e Melo, Oliveira e
Ferreira (2006) vem apontando que essa dificuldade é algo que precisa ser pensada de modo
que se promova ações de saúde que permitam uma maior abordagem à essa população
(MACHIN et al., 2011; ALVES et al., 2011).
A média de idade da população do estudo foi de 52 anos, o que vai ao encontro da
maior prevalência do tabagismo na faixa etária entre 45 e 64 anos (BRASIL, 2017). Percebese, de modo geral, que a prevalência do tabagismo aumenta com a idade, o que pode ser
explicado quando comparada à população mais jovem. Em face do exposto, não há como não
citar a relevância dos avanços decorrentes do Programa Nacional de Controle do Tabagismo
(SILVA et al., 2014).
No atual estudo não houve associação entre a cessação do tabagismo e a idade. O
estudo realizado por Claudino e Abreu (2014), no qual analisaram o índice de cessação do
tabagismo e o perfil de ex-fumantes, verificou que pessoas mais velhas tiveram mais chances
de abandonar o tabagismo e propôs que tal fato pode ser atribuído a questões como a
percepção de sensação de prejuízo à saúde, limitação e medo da morte, apontados por
fumantes como razões para parar de fumar.
Sobre esse assunto, o presente estudo encontrou como principal motivo para pensar
em deixar de fumar a preocupação com a saúde no futuro, seguido pela percepção de prejuízo
à saúde atual, o que, segundo Coutinho, Abreu e Arruda (2014), permite inferir que no caso
dos idosos essas questões estejam mais presentes.
Segundo Souza e Mattos (2012), as relações do cigarro com doenças respiratórias e
com o câncer, além do medo de morrer e a discriminação social, são os fatores que mais
pesam na decisão de parar de fumar. O tabagismo afeta negativamente a qualidade de vida
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dos fumantes, dificultando as relações sociais e a realização das atividades de vida diária.
Dessa forma, a orientação realizada pelos profissionais de saúde sobre o tabagismo e suas
implicações para a saúde é importante e deveria ser realizada com maior frequência.
(SOUZA; MATTOS, 2012; COUTINHO; ABREU; ARRUDA, 2014).
Sobre a escolaridade, no presente estudo, apesar de não ter apresentado significância
estatística, os participantes com ensino superior apresentaram média mais elevada de meses
em abstinência continuada. Por outro lado, em relação à renda, o presente estudo não
apresentou diferenças importantes na cessação. No entanto, cabe cautela para essa afirmação,
pois a maioria (91,9%) possuía renda familiar de até 4 salários mínimos.
Muitas pesquisas indicam que quanto menor a escolaridade e renda, maior é a
prevalência do tabagismo (BRASIL, 2017; OPALEYE et al., 2012; QUEIROZ; PORTELA;
ABREU, 2015). Um estudo realizado com idosos atendidos pela estratégia saúde da família
mostrou que o risco de um indivíduo analfabeto ser tabagista foi 4,5 vezes maior do que um
indivíduo com nível superior, e para aquele que concluiu apenas o primeiro grau, o risco foi
de 2,4 vezes maior do que um indivíduo com nível superior (KÜMPEL et al., 2014).
Sobre os aspectos econômicos, para este estudo, cabe destacar que grande parte dos
participantes relatou que um dos motivos para querer parar de fumar foi o fato de gastar muito
dinheiro com o cigarro, indo ao encontro do que Nepomuceno e Nepomuceno (2014) relatam
como o empobrecimento da família do usuário de tabaco, visto que fumar é caro e pode
desviar recursos que deveriam ser destinados à compra de alimentos e à economia dessa
família.
Dessa forma, sobre os aspectos sociais, o tabagismo está mais presente entre os
indivíduos com menor acesso à educação e aos recursos financeiros (NEPOMUCENO;
NEPOMUCENO, 2014). A associação entre status socioeconômico e aspectos relacionados à
cessação do tabagismo no Brasil mostra que o aumento da efetividade das políticas voltadas
para o abandono do tabaco requer um maior entendimento das questões culturais e
socioeconômicas que fazem parte do universo dos fumantes.
Segundo Szklo et al. (2013), as disparidades entre saúde e status socioeconômico
ainda representam um desafio para os gestores no sentido de aumentar o impacto populacional
das ações de controle do tabaco no mundo.
Sobre as razões apontadas para fumar, o fato de o cigarro acalmar foi o motivo mais
apontado pelos participantes deste trabalho, o que demonstra a já conhecida relação entre o
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tabagismo e ansiedade. Nesse sentido, o estudo realizado por Rondina, Gorayeb e Botelho
(2007), sobre características psicológicas associadas ao tabaco, demonstrou que os fumantes
tendem a ser tensos, impulsivos, depressivos, ansiosos, além de apresentarem maior busca por
sensações estimulantes/excitantes e também comportamentos não convencionais.
Por outro lado, os resultados do estudo realizado por Blascol, Levites e Mônaco
(2014) sobre a ansiedade antes e após o tratamento do tabagismo, mostraram que os fumantes
que foram capazes de parar tiveram redução significativa nos escores médios de ansiedade em
seis meses, enquanto os que tiveram recidivas da dependência tiveram as pontuações
aumentadas. O que mostra que fumar não necessariamente alivia a ansiedade.
Lopes, Rondina e Nakano (2015) julgam que fumantes podem ser considerados grupos
clínicos com perfil de personalidade diferenciado daquele encontrado na população em geral,
indicando que múltiplos aspectos de interação social e dimensão interpessoal podem
desempenhar um papel importante na manutenção do hábito.
No atual estudo, os participantes relataram, reiteradamente, associar o hábito de fumar
com atividades cotidianas como: enquanto falam ao telefone, após as refeições, quando fazem
uso de bebidas alcoólicas ou café, quando estão no trabalho ou quando sentem ansiedade,
tristeza e alegria. Tais associações demonstram a relação do tabagismo e o comportamento
rotineiro do indivíduo.
Nesse aspecto, o cigarro surge como uma forma de acalmarem-se, como uma ―válvula
de escape‖ para o estresse cotidiano (as relações familiares também foram apontadas como
desencadeantes desse estresse). Dessa forma, nesse estudo, que tem como objetivo
compreender o insucesso da tentativa de parar de fumar, verifica-se o tabagismo como um
apoio para o enfrentamento dos problemas emocionais do dia a dia, o que contribui para o
insucesso na tentativa de parar de fumar (JESUS et al., 2016).
Outra contribuição sugerida por Sattler e Cade (2013) para os fumantes que
apresentam maior dificuldade em parar de fumar, alterações de humor e/ou ansiedade e que
fumam mais cigarros por dia, seria intercalar as sessões em grupo com consultas individuais.
Aproveitando-se da anamnese, através do formulário do INCA, como um momento de
avaliação criteriosa para estruturar a condução do tratamento do paciente, em especial quanto
ao estado de saúde mental, da presença de redes de apoio e da dificuldade em parar de fumar.
Outro trabalho, que estudou a representação social de adultos de uma comunidade
rural sobre o tabagismo, apontou sobre a relevância de intensificar as ações direcionadas aos
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jovens e à família, pois ambos interferem fundamentalmente na iniciação ao fumo, assim
como a criação de grupos de convivência para diminuir as formas de pressão social em grupos
em situação de vulnerabilidade social (SOUZA; MATTOS, 2012; KÜMPEL et al., 2014).
Em relação ao desfecho do atual estudo, verificou-se que 23% dos participantes
estavam sem fumar há pelo menos seis meses, o que mostra que quaisquer que sejam as
intervenções realizadas no sentido do tratamento do tabagismo surtem efeito na cessação
(SATTLER; CADE, 2013; MESQUITA, 2013).
Além disso, a cessação do tabagismo e a abstinência continuada associaram-se
estatisticamente com o uso da medicação — no caso do estudo, em sua maioria, o adesivo de
nicotina — e também com o número de sessões em grupo. A terapia cognitivocomportamental associada à medicação é eficaz na cessação do tabagismo e na manutenção
da abstinência, valorizando a importância dos programas públicos de tratamento do tabagismo
(MESQUITA, 2013).
O entendimento das variáveis envolvidas no abandono do cigarro e na manutenção da
abstinência pode ainda não estar bem definido, porém, cabe destacar o grande número de
abandonos dos programas de tratamento. Desse modo, Mesquita (2013) propõe buscar opções
que melhorem o acesso aos serviços de saúde, com destaque para o agendamento de horários
adequados à clientela a ser atendida e promover extenso treinamento aos profissionais que
venham a participar dos programas de tratamento.
Em relação ao consumo do álcool, apesar de não ter tido significância estatística,
pessoas com resultado negativo para o Teste de Cage apresentaram maiores proporções de
cessação e tempo de abstinência continuada. Esse resultado fortalece a velha combinação
entre o cigarro e o consumo do álcool. Assim, revela-se a relevância de considerar o consumo
alcoólico e de outras substâncias psicoativas na abordagem do tratamento ao tabagista
(CARDOSO et al., 2010).
Por outro lado, o presente estudo mostrou que os indivíduos que se encontravam em
estágios mais avançados na roda de mudança (pronto para ação/ação) mantiveram-se menos
meses sem fumar, o que pode ser explicado pelas limitações do desenho do estudo, mas
também por uma possível deficiência dos profissionais em identificar em qual estágio de
mudança o indivíduo se encontra.
Neste estudo, outro resultado que convém realce, apesar de não apresentar
significância estatística, foi a maior média de meses sem fumar entre os indivíduos que vivem
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com parceiro. Isto pode ser atribuído ao papel da família no processo de abandono do
tabagismo, refletindo-se em incentivo, reflexão, apoio e proteção. Os sujeitos relataram a
importância de se sentirem cuidados e amparados por seus parceiros ou seus familiares nesse
momento de fragilidade (SATTLER; CADE, 2013).
Jesus et al. afirmam que a família é o centro de apoio e estímulo, local em que o
fumante se sente seguro, podendo expressar seus temores e receber afeto que o ajudará a
enfrentar as dificuldades. De tal modo, se expressa como um fator mobilizador importante.
Ademais, as próprias discordâncias entre os casais com relação ao parar ou não de fumar são
fonte geradora de motivação (COUTINHO; BRUN; ARRUDA, 2014).
Nesse sentido, segundo Sattler e Cade (2013), ser casado e ter tido maior experiência
na realização de tentativas anteriores de abandono do tabagismo mostraram associação ao
abandono do tabagismo.
Echer e Barreto (2008) referem que a determinação do fumante de querer parar de
fumar e o apoio de vários segmentos da sociedade, dentre eles da família, têm crucial
importância no abandono do tabagismo. Coutinho, Brun e Arruda (2014) mencionam que o
papel da família no processo de abandono do tabagismo reflete-se em incentivo, reflexão,
apoio e proteção. Os sujeitos relataram a importância de se sentirem cuidados e amparados
por seus familiares nesse momento de fragilidade.
A família é o centro de apoio e estímulo, local em que o fumante se sente seguro,
podendo expressar seus temores e receber afeto que o ajudará a enfrentar as dificuldades,
dessa forma, se expressa como um fator mobilizador importante (ECHER; BARRETO, 2008).
Nessa perspectiva, surge a discussão do apoio social como um foco primordial a ser
abordado no tabagismo. Segundo Echer e Barreto (2008), os apoios profissional, familiar,
social e espiritual tiveram papel de destaque na promoção do abandono do fumo. Os achados
permitem inferir a importância de os profissionais de saúde e a sociedade compreenderem a
dificuldade que é parar de fumar e criarem condições afetivas e técnicas que fortaleçam a
motivação para a mudança de comportamento, sem a qual os fumantes não conseguirão se
manter em abstinência. Para isso é imprescindível que a equipe multidisciplinar inclua a
família nesse processo, ouvindo suas necessidades, para que os familiares possam contribuir
no tratamento.
Nesse sentido, emerge o objetivo principal deste estudo: verificar associação entre a
religiosidade e o abandono do tabagismo. Koenig (2015) destaca o papel da religiosidade
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influenciando a saúde sob três perspectivas que enquadram-se perfeitamente no contexto deste
estudo: como estratégia de enfrentamento, fonte de suporte social e modificador
comportamental.
Na população estudada, apenas uma pequena parcela declarou não ter nenhuma
religião, a maioria declarou-se como católica ou protestante, dados que se assemelham ao
censo 2010 e outros estudos realizados (MOREIRA-ALMEIDA et al., 2010; QUEIROZ;
PORTELA; ABREU, 2015).
Alguns pontos cegos dos estudos devem ganhar destaque, como o significado de
afiliação religiosa. A pessoa pode se considerar católica, porém, podem ser consideradas
ocasiões mais sociais do que rituais religiosos vivenciados. Especialmente no Brasil, observase que as pessoas se consideram católicas como uma denominação ampla, mas frequentam
centros espíritas, candomblé e os outros cultos simultaneamente. Então os dados da
frequência religiosa ou afiliação religiosa podem não ser muito fidedignos.
Sobre a associação entre as variáveis sociodemográficas e as dimensões da
religiosidade, houve associação estatística entre a idade e a religiosidade organizacional, a
renda e a religiosidade não organizacional e, no caso da religiosidade intrínseca, houve
associação estatística com a idade, o sexo e o estado civil.
A associação neste estudo entre a maior idade e maiores proporções de alta
religiosidade organizacional e religiosidade intrínseca é reforçada pelos resultados
encontrados por Moreira-Almeida et al.(2010). Zenevicz, Moriguchi e Madureira (2013)
relatam que a prática religiosa ajuda na diminuição da ansiedade, aumenta a esperança e
auxilia na compreensão do significado da existência. No processo de envelhecimento, a
religião surge como uma importante estratégia de enfrentamento, principalmente no caso das
pessoas idosas. Praticar uma religião fornece um amparo no entendimento sobre a vida após a
morte e sobre o propósito da vida e contribui para a saúde física e mental dos idosos
(ZENEVICZ; MORIGUCHI; MADUREIRA, 2013; SANTOS et al., 2013).
Neste estudo, indivíduos com menor renda apresentaram maiores proporções de alta
religiosidade não organizacional, o que pode refletir uma maior busca de superação dos
problemas econômicos através de atividades religiosas individuais, como orações, preces e
leituras de textos religiosos. Segundo Zenevicz, Moriguchi e Madureira (2013), o simples ato
de rezar provoca alívio das tensões, desviando o pensamento dos problemas e aflições
(ZENEVICZ; MORIGUCHI; MADUREIRA, 2013).
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Outro aspecto importante neste estudo trata-se da maior proporção de indivíduos com
alta religiosidade organizacional entre os indivíduos do sexo feminino e pessoas que não
vivem com parceiro. Estudo realizado por Moreira-Almeida et al. (2010), sobre envolvimento
religioso e fatores sociodemográficos, relacionou, na população geral, altos níveis de
envolvimento religioso, apontando que gênero o feminino mostrou-se associado a maiores
níveis religiosidade. Por outro lado, renda, nível educacional, ocupação e estado civil não
apresentaram associações consistentes.
Dentre as variáveis da religiosidade contempladas aqui, nenhuma delas mostrou
associação significativa à cessação do tabagismo, o que pode ser atribuído, em um primeiro
momento, ao pequeno tamanho da amostra estudada. Mas cabe destacar, como era de se
esperar, que as maiores proporções de cessação do tabagismo estão entre os indivíduos com
alta religiosidade organizacional e intrínseca, o que vai ao encontro com os resultados
encontrados por Queiroz, Portella e Abreu (2015).
Além disso, os indivíduos com alta religiosidade organizacional, não organizacional e
intrínseca mostraram maiores médias de meses sem fumar, apesar de não ter havido
associação significativa. Martinez et al. (2012) verificaram que a religiosidade é importante
fator de influência ao tabagismo em usuários de serviços públicos brasileiros. Indivíduos que
têm religião apresentam menor prevalência de tabagismo, além disso, a religiosidade
organizacional e a religiosidade intrínseca mostraram-se como fator de proteção ao
tabagismo.
Abdala et al. (2010) explicam que ao se aderir a uma denominação religiosa e
envolver-se com padrões de religiosidade, envolve-se com um conjunto de valores, símbolos,
comportamentos e práticas sociais, dentre elas a aceitação ou a recusa ao uso de álcool e
drogas.
Estudo realizado por Zerbeto et al. (2017), sobre os mecanismos de influência positiva
da religiosidade e espiritualidade e sobre a vida e tratamento do alcoolista, relata que os textos
religiosos lidos por dependentes de álcool contém mensagens de incentivo e os auxiliam de
forma positiva na vida. Muitas vezes, propiciam: reflexão sobre a vida e o encontro de
soluções para enfrentamento do problema vivenciado por ele, o que origina conforto e alívio
emocional.
Desta maneira, segundo Sanchez e Nappo (2007), a oração é predominante em todas
as religiões, muito utilizada pelos dependentes de substâncias psicoativas que possuem al-
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guma crença, principalmente nos momentos da fissura, quando o paciente sente o desejo
incontrolável de consumir drogas.
O que vai ao encontro do estudo realizado por Carvalho et al. (2014) sobre a
efetividade da prece na redução da ansiedade em pacientes com câncer, que mostrou que o
estado de ansiedade foi influenciado pela religiosidade não organizacional e também
apresentou correlação com a faixa etária, sendo que as demais características
sociodemográficas não influenciaram a ansiedade neste estudo.
Outro estudo, realizado por Brasileiro et al. (2017), demonstrou que o uso da prece no
tratamento de pacientes em hemodiálise foi efetivo na redução da pressão arterial, da
frequência cardíaca e respiratória; o que destaca a importância da equipe buscar satisfazer as
necessidades espirituais e promover suporte espiritual para os pacientes.
Dedert et al. (2004), que realizaram um estudo medindo o cortisol basal em mulheres
com fibromialgia, verificaram que as religiosidades organizacional, não organizacional e
intrínseca podem ter um papel na regulação do estresse fisiológico, porém, na análise de
regressão apenas a religiosidade intrínseca manteve-se quando retirada o valor preditivo do
apoio social. Portanto, pode-se supor que as religiosidades, organizacional e não
organizacional, guardam estreita relação com as medidas do apoio social.
Por outro lado, contrário a toda essa discussão sobre a ajuda da prece na cessação do
tabagismo, no presente estudo, apesar de não apresentar resultados estatisticamente
significativos, houve maior proporção de cessação do tabagismo entre indivíduos com baixa
religiosidade não organizacional, o que pode ser explicado pelo pequeno número de
indivíduos na amostra.
Talvez essa relação inversa encontrada no estudo possa relacionar-se ao que Souza e
Mattos (2012) trazem como ―força de vontade‖, que precisa vir antes de tudo, e ao apoio
social promovido por grupos de convivência, família e religião, assim como os medicamentos
antitabagismo, pois atuam como coadjuvantes na cessação (SOUZA; MATTOS, 2012).
Segundo Zerbetto et al. (2017), a oração foi também reconhecida como importante
quando vinculada à disposição de mudança interior, ou seja, a oração ajuda na recuperação.
Porém, existe a necessidade de o dependente estar disposto e motivado a mudar de vida,
ajudar-se para alcançar o sucesso da recuperação, uma vez que não adianta orar todos os dias
e não estar preparado para se libertar da bebida. Os dados apontam que os significados e
sentidos de força interior e força de vontade se mesclam quando envolvem a questão da
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responsabilidade pelo próprio cuidado e, consequentemente, pela mudança (ZERBETTO et
al., 2017).
Outra relação importante da religião é como apoio complementar ao tratamento,
através do acolhimento, criação de vínculos e apoio social. A igreja pode constituir-se em
ambiente promissor para nova rede de amizades (ZERBETTO et al., 2017).
Nesse contexto, Twiman et al. (2014), em uma revisão sistemática sobre barreiras para
o abandono do tabagismo em grupos vulneráveis, verificaram que o gerenciamento do
estresse e a falta de apoio ao abandono são áreas prioritárias para a pesquisa sobre a cessação,
a implementação do programa e a mudança de políticas.
Segundo Coutinho, Brun e Arruda (2014), o processo de abandono do tabagismo é
algo complexo e multifatorial, assim, é preciso buscar compreender o tabagista dentro de sua
história de vida e possíveis motivações. Ir além da prática prescritiva exige observação atenta
do profissional de saúde, assim como sua habilidade de criar um ambiente capaz de motivar
as pessoas para o cuidado de sua própria saúde.
Todos esses aspectos alertam para as necessidades de intervenções que reforcem a
automotivação como elemento fundamental para a cessação do hábito de fumar. Indicam a
importância dos grupos de prevenção e tratamento para os tabagistas nos serviços de atenção
primária, lócus onde o profissional tem a oportunidade de conhecer e acompanhar o usuário
dentro do seu contexto social (JESUS et al., 2016).
Pensar sobre o efeito positivo da religiosidade poderá favorecer um novo olhar sobre
a motivação dos indivíduos, além do já citado apoio social. Segundo Felipe, Carvalho e
Andrade (2015), a religiosidade promove atitudes conservadoras em relação ao uso de drogas
e melhor adesão às regras estabelecidas, além de suscitar níveis elevados de bem-estar,
autoeficiência, autorrespeito ao corpo e à mente.
Promover ações que façam o fumante refletir sobre a necessidade de mudança de
comportamento é essencial, bem como disponibilizar tratamento em uma unidade básica de
saúde, pois facilita o acesso e a adesão do paciente tabagista. Ser atendido por uma equipe que
já lhe é familiar, próxima ao seu domicílio e inserida em seu contexto sociocultural pode
influenciar positivamente no processo de cessação de fumar (AZEVEDO et al., 2008).
Cabe citar o contexto da religiosidade dentro da estratégia da intervenção breve, que se
insere como uma técnica de abordagem para a diminuição dos problemas associados ao uso
de substâncias em que o principal objetivo é identificar o problema e motivar a pessoa a
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alcançar determinadas metas estabelecidas em parceria com o profissional de saúde. Essas
metas podem ser: como iniciar um tratamento, rever seu padrão de consumo e planejar uma
possível redução ou, ainda, obter mais informações sobre os riscos e os problemas que estão
associados a esse uso. Outra característica da Intervenção Breve é o estímulo à autonomia das
pessoas, atribuindo-lhes a capacidade de assumir a iniciativa e a responsabilidade por suas
escolhas (WHO, 2010).
O entendimento das variáveis envolvidas no abandono do cigarro e na manutenção da
abstinência pode ainda não estar bem definido, porém, convém evidenciar a grande
porcentagem de cessação nos programas de tratamento.
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6 CONCLUSÃO

O estudo possibilitou investigar a associação entre a religiosidade e a cessação do
tabagismo em usuários atendidos pela estratégia saúde da família.
Nesse sentido, os resultados permitiram as seguintes conclusões: 26% dos
participantes cessaram o tabagismo, 49% não conseguiram parar de fumar e 25% recaíram.
Houve predomínio do sexo feminino nas duas unidades.
Na CF Zilda Arns, os usuários com até 52 anos foram mais frequentes (67,3%) e
houve maior proporção de usuários que apresentaram renda familiar de até 2 salários mínimos
(59,5%) e também com menor escolaridade, pois 72% possuíam o primeiro grau incompleto
ou completo. Por outro lado, o CMS Heitor Beltrão apresentou maior proporção de usuários
mais velhos, 66,7% com mais de 52 anos, além de usuários com maior escolaridade, pois
100% dos indivíduos com nível superior do estudo pertenciam a essa clínica, e também maior
renda, 72,9% possuíam como renda familiar mais de dois salários mínimos. Essas diferenças
entre as características sociodemográficas dos participantes nas duas clínicas refletem
territórios com características distintas em relação a importantes critérios de vulnerabilidade
social.
A CF Zilda Arns é responsável por um território com muitas dificuldades econômicas,
sociais e de grande violência, talvez por isso pode-se encontrar pessoas mais novas e
tabagistas; mesmo com os avanços do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, os
participantes ainda apresentam iniciação do hábito, além das características referentes à
menor renda e à menor escolaridade dos participantes, o que reforça os dados sobre a grande
relação atual entre tabagismo e vulnerabilidade social.
O CMS Heitor Beltrão, por sua vez, é responsável por uma área com maior
desenvolvimento socioeconômico, apesar de apresentar uma área de comunidade em sua área
adscrita, e está com menor situação de vulnerabilidade em relação à violência. Talvez por isso
já se consiga perceber diferenças em relação à clientela frequentadora do grupo.
Sobre a religiosidade, a maioria das pessoas era católica nas duas clínicas, seguidos de
protestantes e apenas uma pequena parcela relatou não ter nenhuma religião, o que reflete as
características brasileiras. Dentre os fatores sociodemográficos relacionados com as
dimensões da religiosidade, destacou-se que participantes mais velhos apresentaram maior
proporção de alta religiosidade organizacional, indivíduos com menor renda apresentaram
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maior proporção de alta religiosidade não organizacional, assim como o sexo feminino e viver
com parceiro mostraram maior proporção de alta religiosidade intrínseca.
Sobre a participação da religiosidade na cessação, verificou-se que não houve
associação estatística entre as dimensões da religiosidade estudadas e a cessação do
tabagismo. Porém, constatou-se que, em relação aos meses em que os participantes
conseguiram se manter em abstinência continuada, os indivíduos com maior religiosidade
organizacional, não organizacional e intrínseca conseguiram ficar, em média, mais meses sem
fumar, o que pode indicar que talvez a religiosidade possua uma relação que favoreça o
abandono do hábito de fumar. O papel da religiosidade na cessação do tabagismo poderia
atuar como estratégia de enfrentamento, apoio social e fortalecendo a motivação para
mudança de comportamento.
Cabe ressaltar a estratégia da intervenção breve que já vem sendo utilizada
timidamente no programa antitabagismo, observado em etapas da anamnese e preconizada
pelo INCA/MS, que faz uso de estratégias motivacionais para a mudança de comportamento
de forma breve e objetiva, e é uma potente ferramenta dentro da atenção primária preconizada
para o cuidado aos usuários de álcool, tabaco e outras drogas. Dessa forma, a religiosidade
pode se inserir como um facilitador do processo motivacional, nos quais profissionais dos
serviços deveriam lançar mão de mais um mecanismo para fornecer apoio aos tabagistas.
O presente estudo teve como fatores associados à cessação do tabagismo: o sexo
masculino, a participação nas sessões propostas pelo programa de tabagismo e o uso de
medicações oferecidas pelo SUS. Tal estudo mostra também a necessidade de maior acesso
dos homens a esses serviços e reforça a vulnerabilidade relacionada ao sexo feminino e a
indivíduos com menor escolaridade.
Com base em tais fatos, evidencia-se a importância do programa no âmbito do SUS e
na atenção primária, assim como a elaboração de novas estratégias para maior acesso e adesão
da população adscrita às atividades propostas pelo Programa Nacional de Controle do
Tabagismo.
Por fim, cabe citar a própria condução do tratamento do tabagismo e da relação dos
profissionais com os usuários, e a importância dos profissionais de saúde em apoiar os
usuários de tabaco e ampliar seu olhar sobre a complexidade que envolve a dependência ao
tabaco para poderem intervir de maneira mais efetiva sobre esse problema que afeta de forma
tão negativa a qualidade de vida das pessoas.
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6.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

1-

Restringiu-se ao N amostral do estudo e este ter sido realizado em duas

unidades de atenção primária no Rio de Janeiro, limitando a generalização dos resultados.
2-

A violência no território, que impediu uma maior abrangência da pesquisa na

totalidade da população do estudo.

6.2 RECOMENDAÇÕES DO ESTUDO

O campo tem mostrado relações importantes entre a religiosidade e a saúde,
principalmente no que se refere ao consumo de substâncias psicoativas, apontando um
caminho importante na busca do entendimento dessa relação de forma a subsidiar os
profissionais de saúde a modificarem suas práticas para uma abordagem mais ampla e plena
dos usuários. Assim, recomenda-se que o tema religiosidade seja abordado nos cursos de
formação de profissionais de saúde como mais um fator facilitador aos profissionais da equipe
no sentido do apoio ao processo. .
Dessa forma, recomendam-se também novos estudos que abordem a temática,
principalmente no que tange ao apoio da religiosidade frente à cessação do consumo da uma
substância, e não apenas como fator de proteção à iniciação do uso.
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APÊNDICE: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde
Sr(a) foi selecionado(a) e está sendo convidado(a) para participar da pesquisa
intitulada

ASSOCIAÇÃO ENTRE A RELIGIOSIDADE E A CESSAÇÃO DO

TABAGISMO EM USUÁRIOS ATENDIDOS PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA.

Este é um estudo baseado em uma abordagem quantitativa de caráter

exploratório e descritivo. A pesquisa terá duração de dois anos, com o término previsto para
julho de 2017. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em
nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for
necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que
seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas
nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.
Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a
responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa
não trará nenhum prejuízo em sua relação com o(s) pesquisador (a) ou com a instituição que
forneceu os seus dados, como também na que trabalha. Você não terá custos ou quaisquer
compensações financeiras.
Os riscos potenciais desta pesquisa estão atrelados ao risco de dano emocional ou de
constrangimento durante a realização da entrevista. A pesquisadora responsável pela
realização do estudo se compromete a zelar pela integridade e pelo bem-estar dos
participantes da pesquisa, respeitando seus valores culturais, sociais, morais, religiosos e
éticos, bem como seus hábitos e costumes. O benefício relacionado à sua participação será o
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de aumentar o conhecimento científico para a área de Enfermagem em Saúde Coletiva/ Álcool
e outras drogas na atenção primária.
__________________________
Larissa Rodrigues Mattos

____________________________
Participante da pesquisa

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem
realizadas sob a forma de um questionário sobre a cessação do hábito tabágico e a avaliação
de aspectos da religiosidade e da espiritualidade. Os questionários serão guardados por cinco
(05) anos e incinerados após esse período. O Sr (a) não terá nenhum custo ou quaisquer
compensações financeiras.
Sr (a) receberá uma via deste termo onde consta o celular/e-mail do pesquisador
responsável, podendo tirar as suas dúvidas, sobre o projeto e sua participação, agora ou a
qualquer momento.
__________________________
Larissa Rodrigues Mattos
E-mail: larissarmattos@gmail.com
Cel: (21) 98643-2580
Escola de Enfermagem Anna Nery – UFRJ - Comitê de Ética e Pesquisa
Rua Afonso Cavalcanti - Praça Onze - Tel: (21) 2293 8148 – Ramal: 228
E-mail: cepeeanhesfa@gmail.com
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - Comitê de Ética em Pesquisa - Rua
Evaristo da Veiga, 16 – sobreloja- Centro. Rio de Janeiro - Tel: (21) 2215-1485 Site: http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa Email: cepsms@rio.rj.gov.br
“O Comitê de Ética é o setor responsável pela permissão da pesquisa e avaliação dos
seus aspectos éticos. Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador
responsável, comunique-se com o Comitê de Ética da Escola pelo telefone supracitado.”
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Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de
acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer
momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento. Recebi uma cópia assinada deste
formulário de consentimento.
_____________________, ____ de ___________________ de 2016.

Participante da Pesquisa:
____________________________________________________
(Assinatura)
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ANEXOS
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ANEXO A - INSTRUMENTO A SER UTILIZADO NA COLETA DE DADOS
SECUNDÁRIOS.

ANAMNESE CLÍNICA PARA O TRATAMENTO DO TABAGISMO

Nome: ________________________
Data de Nascimento: __/__/__ Profissão e função:______________________
Endereço residencial:_____________________________________________
Bairro: _____________ CEP:____________ Cidade: ____________ UF: _____ Tel.:
_________________ Cel.: ________________
Local de trabalho: __________________Tel. Trabalho /ramal:______________

completo

4 a 7 salários mínimos

DADOS DE ENCAMINHAMENTO

EXAME FÍSICO
Peso: ________ Altura: _________ Pressão arterial: ____________ CO:_______
IMC: peso = __________Kg/m2 (altura) 2

HISTÓRIA TABAGÍSTICA
1. Com que idade você começou a fumar? ________________________________
2. A que situações o cigarro está associado no seu dia-a-dia? (pode escolher várias)
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3. Quais das afirmativas abaixo você considera que sejam razões para fumar? (pode escolher
várias)

Outras ______________________________________________________________

3.
parar (se

5. Quando foi? Última vez: ______________ Penúltima: ______________
Antepenúltima: _______________

4.

7. Por que voltou a fumar?
_______________________________________________________________
5. Alguma vez na vida você u

o
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9. Comparando com outras pessoas da sua idade, você acha que sua saúde está:

10. Qual motivo para pensar em deixar de fumar? (pode escolher vários)

uito dinheiro com cigarro
-

11.

– Qual o grau de

parentesco?________________

TESTE DE FAGERSTRÖM
1. Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro?

2. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos como igrejas, bibliotecas, cinemas, etc.?

3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação?
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4. Quantos cigarros você fuma por dia?

_____________________

5. Você fuma frequentemente pela manhã?

6. Você fuma, mesmo doente, quando precisa ficar de cama a maior parte do tempo?

Resultado do Teste de Fargerstron
Grau de dependência ___________________________

Estágio de motivação:
- contemplativo: fumando, não pensa em parar nem tem motivação para deixar o fumo.

próximos dias.

cada ou está motivado a parar dentro de um mês
OBSERVAÇÕES
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______
Assinatura do profissional de saúde
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HISTÓRIA PATOLÓGICA

Tratamento

3. Hipertensão art

Tratamento

7.

10. Tem ou teve crise convulsiva ou epilepsia? (bupropio
Tratamento

Caso tenha respondido SIM nas questões 12 e 13, responder às perguntas sobre depressão.

14. Você costuma ingerir bebidas alcoólicas com que freqüência durante a semana?

Caso responda ―todos os dias‖ ou ―finais de semana‖, aplicar o teste CAGE.

15. Você tem ou teve outro problema de saúde sério que não foi citado?
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Sim. Qual?
________________________

DEPRESSÃO LEVE / MODERADA / GRAVE
A) Já fez uso de alguma medicação, mesmo que não prescrita por médico, para dormir ou se
acalmar?

B) No último mês você sentiu

C) Há história de transtorno psiquiátrico na família?
____________________________

D) O paciente apresentou durante a consulta:
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Resultado do Teste de Depressão

Para avaliação do grau de depressão, queira considerar as respostas assinaladas no item
Depressão, letras b.1 a b.2, na anamnese clínica.
DEPL = Depressão leve
paciente apresenta dificuldades com o trabalho do dia a dia e atividades sociais, mas não
interrompe as funções.
DEPM = Depressão moderada
disso, o paciente apresenta dificuldade considerável em continuar com atividades sociais
laborativas ou domésticas.
DEPG = Depressão grave
considerável. Perda de autoestima. Sentimento de inutilidade ou culpa e suicídio é um perigo
marcante.

CAGE
a) Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?

b) As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber?

c) Você se sente culpado ou chateado pela maneira como costuma beber?

d) Você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou ressaca?

Resultado do Teste de Cage
3 ou 4 resposta positivas mostram uma tendência importante para o alcoolismo.
Co-morbidade / Qual? ______________________________________________________

INDICAÇÃO DE TRATAMENTO
1.

– Prof. Responsável

________________________________________
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– Início ___/___/_____

AVALIAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Data ____/____/_____ ______________________________
Assinatura do profissional de saúde
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ANEXO B: INSTRUMENTO UTILIZADO NAS ENTREVISTAS
FACE A FACE

FATORES ASSOCIADOS À CESSAÇÃO DO TABAGISMO

A. Identificação do questionário
A1.Questionário _ _ _ A2.Data da entrevista ___/___/___A3. Entrevistador ____________
A4. Digitador ___________

B. Interrupção do tabagismo
B1. No momento, você está sem fumar?
1 Sim ( ) (Vá para a questão B2)
2 Não ( ) (Vá para a questão B3)
B2. Há quanto tempo (meses) você está sem fumar (aproximadamente)? ____
B3. Apesar de estar fumando no momento, você conseguiu parar de fumar alguma vez, após ter
participado do grupo ou consulta de tabagismo?
1 Sim (Vá para a questão B4)
2 Não
B3.A. Participou de: 1 Grupo
2 Consulta
B4. Caso sim, informar tempo sem fumar (aproximadamente). ______(meses)
B5. Qual motivo você acreditar tê-lo impulsionado a buscar parar de fumar?_____________
B6. Participou de quantas sessões em grupo ou consultas? ___
B7. Usou alguma medicação? 1 Sim 2 Não
B8.Caso sim, qual? 1 Adesivo de nicotina 2 Goma de mascar 3 Bupropiona 4
psicotrópico 5Outros__________
B9. Considera que o uso da medicação foi essencial para parar de fumar?
1 Sim
2 Não
C. Índice de Religiosidade da Universidade Duke

Outro
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C0. Religião?______________________________
C1. Com que frequência você vai a uma igreja, templo ou outro encontro religioso?
1 Mais do que uma vez por semana
2 Uma vez por semana
3 Duas a três vezes por mês
4 Algumas vezes por ano
5 Uma vez por ano ou menos
6 Nunca
C2. Com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas individuais, como preces, rezas,
meditações, leitura da bíblia ou de outros textos religiosos?
1 Mais do que uma vez ao dia
2 Diariamente
3 Duas ou mais vezes por semana
4 Uma vez por semana
5 Poucas vezes por mês
6 Raramente ou nunca
A seção seguinte contém três frases a respeito de crenças ou experiências religiosas. Por favor, anote o
quanto cada frase se aplica a você.
C3. Em minha vida, eu sinto a presença de Deus (ou do Espírito Santo).
1 Totalmente verdade para mim
2 Em geral é verdade
3 Não estou certo
4 Em geral não é verdade
5 Não é verdade
C4. As minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha maneira de viver.
1 Totalmente verdade para mim
2 Em geral é verdade
3 Não estou certo
4 Em geral não é verdade
5 Não é verdade
C5. Eu me esforço muito para viver a minha religião em todos os aspectos da vida.
1 Totalmente verdade para mim
2 Em geral é verdade
3 Não estou certo
4 Em geral não é verdade
5 Não é verdade
D. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS
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D0. RAÇA 1BRANCA 2PRETA 3AMARELA 4PARDA 5INDÍGENA

E. CAGE
a) Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber?
im
b) As pessoas o aborrecem porque criticam o seu modo de beber?

c) Você se sente culpado ou chateado pela maneira como costuma beber?

d) Você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou ressaca?

Resultado do Teste de Cage
(3 ou 4 resposta positivas mostram uma tendência importante para o alcoolismo)

