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RESUMO 

Introdução: Tabagismo é o hábito de fumar adquirido por um indivíduo. Por muitos 
motivos, muitas pessoas iniciam o hábito de fumar que, com o tempo, surge a 
dependência física à nicotina. Objetivo Verificar a funcionalidade, a qualidade de 
vida e o nível de conscientização sobre o tabagismo em estudantes do Ensino 
Superior e funcionários de uma Universidade do Município de São Luiz Gonzaga- 
RS. Materiais e métodos: Participou do estudo vinte indivíduos de ambos o sexo, 
acadêmicos e funcionários da Uri Slg. A capacidade funcional foi medida através do 
teste do degrau de seis minutos, a qualidade de vida através pelo questionário 
Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF36 e o nível de 
conscientização sobre o tabagismo foi verificado por um questionário estruturado 
criado pelo pesquisador em acadêmicos de graduação e funcionários da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus São Luiz 
Gonzaga, maiores de idade, de ambos os sexos. Resultados: na qualidade de vida 
dos participantes houve um escore baixo  em três domínios do SF-36 sendo dor, 
vitalidade e aspectos sociais. A conscientização sobre o tabagismo e exercício físico 
foi boa, e a capacidade funcional segundo os resultados obtidos com a aplicação do 
teste do degrau de seis minutos, precisa ser melhor estudada, pois houve uma 
média com desvio padrão de 126,6±28,2 degraus. Conclusão: O estudo é de suma 
importância dentro do meio acadêmico e profissional sendo necessário mais estudo 
em relação ao tem, pois há poucos estudos. 
 

Palavras chaves: tabagismo; capacidade funcional; qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

Introduction: Smoking is the smoking habit acquired by an individual. For many 
reasons, many people start the habit of smoking that over time arises physical 
dependence on nicotine. Objective: to verify the functionality, quality of life and level 
of awareness about smoking in higher education students and employees of a 
University of São Luiz Gonzaga-RS. Materials and methods: Twenty individuals of 
both sex, academics and university employees participated in the study. Functional 
capacity was measured by the six-minute step test, quality of life through the 
questionnaire Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF36 
and the level of awareness about smoking was verified by a structured questionnaire 
created by the researcher in undergraduate academics and employees of the 
Integrated Regional University of Upper Uruguay and the Missions, Campus São 
Luiz Gonzaga, of both genders. Results: In the participants' quality of life, there was a 
low score in three SF-36 domains: pain, vitality and social aspects. A Awareness of 
smoking and exercise was good, and functional capacity according to the results 
obtained with the application of the six-minute step test needs to be better studied, 
since there was an average with standard deviation of 126.6 ± 28,2 steps. 
Conclusion: The study is of paramount importance within the academic and 
professional environment and further study is needed in relation to the study, as 
there are few studies. 

Keywords: smoking; functional capacity; quality of life. 
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INTRODUÇÃO 
 

Tabagismo é o hábito de fumar adquirido por um indivíduo. Por muitos 

motivos, muitas pessoas iniciam o hábito de fumar que, com o tempo, surge a 

dependência física à nicotina. Estímulos sociais, comportamentais e culturais 

também reforçam seus hábitos e determinam a dependência psicológica ao tabaco 

(NUNES, 2011). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que o consumo do tabaco 

aumentou muito entre os jovens, onde 2,8 milhões, entre 5 a 19 anos fumam cigarro, 

ressaltando que nessa faixa etária ocorre um interesse maior por determinadas 

drogas e principalmente por estarem vivendo conflitos normais da adolescência 

(INCA, 2017).  

Capacidade funcional pode ser definida como o potencial que os indivíduos 

apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma independente, no seu 

cotidiano (FIEDLER, 2008). Embora o conceito de capacidade funcional seja 

bastante complexo abrangendo outros como os de deficiência, incapacidade, 

desvantagem, bem como os de autonomia e independência, na prática trabalha-se 

com o conceito de capacidade/incapacidade. A incapacidade funcional define-se 

pela presença de dificuldade no desempenho de certos gestos e de certas 

atividades da vida cotidiana ou mesmo pela impossibilidade de desempenhá-las 

(ROSA, 2003). 

O conceito de qualidade de vida pode ser definido como uma associação 

entre autoestima e bem-estar pessoal, incluindo vários aspectos como capacidade 

funcional, estado emocional, interação social, entre outros. A qualidade de vida é 

importante medida de impacto em saúde e é empregada por clínicos e 

pesquisadores. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, definiu saúde 

como não apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas também a presença 

de bem-estar físico, mental e social. Deste modo, tem sido reforçado o uso da 

qualidade de vida como conceito necessário na prática dos cuidados e pesquisa em 

saúde (LIMA et. al, 2017). 
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O início do tabagismo em geral ocorre na adolescência entre 13 aos 14 anos 

de idade. No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE), realizada com estudantes do nono ano, a maioria dos jovens entre 13 e 15 

anos já experimentaram fumar antes dos 12 anos de idade. A dependência da 

nicotina se estabelece rapidamente e a probabilidade de jovens usuários de tabaco 

continuarem fumando na fase adulta é maior. 

 O início precoce do uso do cigarro é um preditor independente da instalação 

da dependência da nicotina. Para encarar a escalada da epidemia do tabaco, países 

membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveram a Convenção 

Quadro Para o Controle do Tabaco (CQCT), primeiro e único tratado internacional 

de saúde pública do mundo, o qual está em vigor desde fevereiro de 2005. O Brasil 

retificou a CQCT em novembro de 2005, mas já em 1989, com a criação do 

Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), criou uma série de medidas 

abrangentes e efetivas de controle do tabaco, tais como: proibição da propaganda 

em todos os tipos de mídia; proibição de descritores enganosos light, ultra-light e 

regular; proibição de fumar em ambientes públicos fechados; obrigatoriedade na 

implantação de advertências com imagens nos maços de cigarros; e, mais 

recentemente, uma política consistente de aumento de impostos e preços dos 

produtos do tabaco. 

Dados nacionais indicam que embora o consumo venha despencando mesmo 

entre os jovens, em alguns lugares do Brasil meninas estão fumando mais do que 

meninos (Brasil - Ministério da Saúde, 2003). Da mesma forma mostram que o 

consumo de tabaco se concentra em populações de baixa renda e escolaridade 

(Figueiredo et. al, 2002). O fato do cigarro brasileiro ser o sexto mais barato do 

mundo e a facilidade de acesso físico aos produtos, provavelmente facilitam a 

experimentação e a iniciação entre crianças e adolescentes (Guidon et al, 2002; 

World Bank,1999). 

Na maioria dos casos o tabagismo é percebido como uma opção 

exclusivamente pessoal. Entretanto, este conceito é contestado pelo fato de que a 

maioria dos tabagistas deseja parar de fumar quando percebem as consequências 

do cigarro sobre a sua saúde, mas mesmo assim possuem dificuldade devido à 

natureza aditiva da nicotina. Os fumantes que entendem o risco de ter doenças 
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relacionadas ao tabaco e morrer prematuramente têm mais probabilidade de tentar 

cessar o uso do cigarro. (FIORE et. al, 2000). 

O indivíduo a partir do habito de fumar, pode pensar que o cigarro traz muitos 

benefícios, pois o mesmo é atribuído ao conforto psicoemocional em momentos de 

ansiedade, diminuindo, então, o estresse e aumentando o poder de concentração 

(KLEIN, 1998). 

O tabagismo promove muitas doenças e, consequentemente, diminui a 

capacidade funcional e a qualidade de vida. Os fumantes apresentaram 

incapacidade laboral e doméstica e pior qualidade de vida mais frequentemente 

quando comparados a não fumantes (SCHMITZ N, KRUSE J, KUGLER J. 2003; 

CDC, 2008).  

Justificativa: 

 

Justifica-se a aplicação deste estudo pela necessidade de se verificar a 

presença de tabagismo e suas consequências sobre a qualidade de vida, a 

capacidade funcional e a conscientização que os acadêmicos do ensino superior e 

os funcionários de uma Universidade do Município de São Luiz Gonzaga- RS 

possuem a respeito do tabagismo, uma vez que não existem dados na literatura com 

relação a esta temática no município de São Luiz Gonzaga - RS.  

 

Definição do Problema 

 

Qual é o nível de funcionalidade, qualidade de vida e conscientização que os 

estudantes do Ensino Superior e os funcionários de uma Universidade do Município 

de São Luiz Gonzaga- RS apresentam sobre o tabagismo? 

 

Hipóteses 
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Os estudantes do ensino superior e os funcionários de uma Universidade do 

município de São Luiz Gonzaga apresentam funcionalidade, qualidade de vida e 

conscientização inadequada a respeito do tabagismo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar a funcionalidade, a qualidade de vida e a conscientização sobre o 

tabagismo em estudantes do Ensino Superior e funcionários de uma Universidade 

do Município de São Luiz Gonzaga- RS. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Avaliar a prevalência de tabagismo.  

 Avaliar a qualidade vida. 

 Avaliar capacidade funcional. 

 Mensurar o nível de conhecimento sobre os malefícios do tabagismo à saúde. 

 Medir o nível de conhecimento sobre o exercício físico no organismo humano

  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Tabagismo 

É uma doença crônica que acontece devido a dependência da nicotina. O 

tabagismo está inserido desde 1997, na Classificação Internacional de Doenças 

(CID10) da Organização Mundial da Saúde, pertencente ao grupo de transtornos 

mentais e comportamentais decorrentes ao uso substâncias psicoativas 

(ROSEMBERG, 2004). 

O tabaco nasceu na América. E suas espécies do gênero Nicotiana são 

nativas de regiões intertropicais e subtropicais do Novo Mundo, embora os europeus 

já tivessem o hábito de fumar outros tipos de ervas. Por outro lado, sabe-se que há 
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3.000 anos a.C alguns “arqueólogos encontraram cachimbos da Idade do Bronze” 

(SILVA;MOLINARI, 2003, p. 72). Os autores ainda relatam, que ao chegarem à 

América, os espanhóis analisavam o uso do fumo de rolo que recebia o nome de 

tabaco. Várias espécies foram encontradas, indicando que a planta havia se 

subdividido e, no entanto, o uso deveria ser muito antigo nas Américas. 

O indivíduo a partir do habito de fumar, pode pensar que o cigarro traz muitos 

benefícios, pois o mesmo é atribuído ao conforto psicoemocional em momentos de 

ansiedade, diminuindo, então, o estresse e aumentando o poder de concentração 

(KLEIN, 1998). 

 Portanto, o uso excessivo de tabaco pode causar sérios danos à saúde de 

quem tem esse hábito. Estudos mostram que essa prática está relacionada ao alto 

índice de mortalidade por variados tipos de câncer, tais como: pulmão, boca, laringe, 

faringe, esôfago, estômago, pâncreas, bexiga, rim, colo do útero e leucemia mieloide 

aguda, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doença coronariana, 

hipertensão arterial e acidente vascular encefálico. Existem estudos ainda mais 

recentes que associam o tabagismo com o risco aumentado de desenvolver 

tuberculose (REICHERT, ARAÚJO e GONÇALVES, 2008). 

 

 

Consequências do tabagismo à saúde  

No Brasil, a partir de 1990, o consumo do tabaco aumentou muito entre os 

jovens. Onde 2,8 milhões, entre 5 a 19 anos fumam cigarro, ressaltando que nessa 

faixa etária ocorre um interesse maior por determinadas drogas e principalmente por 

estarem vivendo conflitos normais da adolescência.  

Segundo a teoria de Richard Klein o hábito de fumar induz ao consolo em 

momentos de ansiedade, diminuindo então o estresse e aumentando o poder de 

concentração.  

O excesso de nicotina ingerida pelo organismo através do cigarro resulta em 

alteração do Sistema Nervoso Central, deixando a pessoa em estado maior de 

alerta, seguido por um sentimento de calma, além da clareza de pensamento e 

aumento da concentração.  Ao nível físico traz uma diminuição do apetite e alguns 

problemas gástricos podendo resultar em úlceras no estômago. O cigarro também 

compromete o aparelho cardiorrespiratório, salientando que o uso frequente 
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aumenta o ritmo cardíaco e consequentemente os riscos de enfarte, derrame 

cerebral e doenças nos vasos sanguíneos.  

Portanto, o comprometimento de órgãos e sistemas induzido pelas 

substâncias tóxicas do cigarro pode diminuir a capacidade funcional e, 

consequentemente, a qualidade de vida em tabagistas (TRISLTZ, 2007; OLUFADE 

ET AL.,1999 ). 

O fumo é considerado uma importante causa de perda de saúde, pois está 

associado ao desenvolvimento de doenças respiratórias, cardiovasculares e 

neoplásicas. Os hipertensos fumantes têm risco de desenvolver AVC e evento 

coronariano três vezes mais que os hipertensos não fumantes (BRASIL, 2001). 

Logo que se começa a fumar, desenvolve-se uma reação inflamatória, pois a 

fumaça inalada numa temperatura extremamente alta, queima as vias aéreas 

(DEHEINZELIN, 2005).  
 

 

Tabagismo ativo e passivo 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo ativo é considerado 

a pessoa que faz o uso regular e contínuo de cigarro, charuto, cachimbo entre outras 

substâncias tóxicas (INCA, 2017).  

O tabagismo passivo, de acordo com o INCA, é a inalação da fumaça de 

derivados de tabaco, tais como cigarro, charutos entre outros produtores de fumaça, 

por indivíduos não fumantes, mas que convivem com fumantes ativos em ambientes 

fechados inalando as mesmas substâncias tóxicas que o fumante inala. A fumaça do 

cigarro tem mais de 4720 substâncias tóxicas diferentes que formam duas fases 

fundamentais que são a particulada e a gasosa. A fase particulada contém nicotina e 

acaltrão e a fase gasosa o monóxido de carbono, amônia, cetonas, acroléina, 

formaldeído e acetaldeído. É a terceira maior causa de morte evitável no mundo, 

pois contribui para a incidência de câncer de pulmão e doença arterial em não 

fumantes. A exposição involuntária ao tabagismo passivo permanece um risco 

comum à saúde pública, que pode ser prevenido com as políticas reguladoras 

adequadas (SADOCK; SADOCK, 2007). 
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Conscientização sobre o tabagismo 

 O início precoce do uso do cigarro é um preditor independente da instalação 

da dependência da nicotina. Para encarar a escalada da epidemia do tabaco, países 

membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveram a Convenção 

Quadro Para o Controle do Tabaco (CQCT), primeiro e único tratado internacional 

de saúde pública do mundo, o qual está em vigor desde fevereiro de 2005.  

 O Brasil retificou a CQCT em novembro de 2005, mas já em 1989, com a 

criação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), criou uma série 

de medidas abrangentes e efetivas de controle do tabaco, tais como: proibição da 

propaganda em todos os tipos de mídia; proibição de descritores enganosos light, 

ultra-light e regular; proibição de fumar em ambientes públicos fechados; 

obrigatoriedade na implantação de advertências com imagens nos maços de 

cigarros; e, mais recentemente, uma política consistente de aumento de impostos e 

preços dos produtos do tabaco. 

O fato do cigarro brasileiro ser o sexto mais barato do mundo e a facilidade de 

acesso físico aos produtos, provavelmente facilitam a experimentação e a iniciação 

entre crianças e adolescentes (Guidon et al, 2002; World Bank,1999). 

Na maioria dos casos o tabagismo é percebido como uma opção 

exclusivamente pessoal. Entretanto, este conceito é contestado pelo fato de que a 

maioria dos tabagistas deseja parar de fumar quando percebem as consequências 

do cigarro sobre a sua saúde, mas mesmo assim possuem dificuldade devido à 

natureza aditiva da nicotina. Os fumantes que entendem o risco de ter doenças 

relacionadas ao tabaco e morrer prematuramente têm mais probabilidade de tentar 

cessar o uso do cigarro. (FIORE et. al, 2000). 

Em 1988, o Ministério da Saúde americano relatou que o tabagismo constituía 

uma forma específica de dependência. Portanto, há menos de 20 anos, a sociedade 

passou a receber informações oficiais sobre os malefícios que o cigarro causa na 

saúde humana. O entendimento de que a adição por uma droga leva a doença 

cerebral permite que sejam formuladas estratégias específicas e potencialmente 

mais eficazes (MENEZES, 2004). 

 

 

Capacidade Funcional 
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Capacidade funcional pode ser definida como o potencial que os indivíduos 

apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma independente, no seu 

cotidiano (FIEDLER, 2008). Embora o conceito de capacidade funcional seja 

bastante complexo abrangendo outros como as deficiências, incapacidade, 

desvantagem, bem como os de autonomia e independência, na prática trabalha-se 

com o conceito de capacidade/incapacidade. A incapacidade funcional define-se 

pela presença de dificuldade no desempenho de certos gestos e de certas 

atividades da vida cotidiana ou mesmo pela impossibilidade de desempenhá-las 

(ROSA, 2003). 

 

 

Qualidade de vida  

O conceito de qualidade de vida pode ser definido como uma associação 

entre autoestima e bem-estar pessoal, incluindo vários aspectos como capacidade 

funcional, estado emocional, interação social entre outros. A qualidade de vida é 

importante medida de impacto em saúde e é empregada por clínicos e 

pesquisadores. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, definiu saúde 

como não apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas também a presença 

de bem-estar físico, mental e social. Deste modo, tem sido reforçado o uso da 

qualidade de vida como conceito necessário na prática dos cuidados e pesquisa em 

saúde (LIMA et. al, 2017). 

 

METODOLOGIA 
 

Delineamento 

Trata-se de um estudo de caráter transversal, descritivo. Dentro dos critérios 

estabelecidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da URI – SANTIAGO. 

 

Local da pesquisa 
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O projeto foi desenvolvido nas dependências da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Câmpus de São Luiz Gonzaga – RS 

(URI-SLG). 

 

População e Amostra 

Estudantes de graduação e funcionários que trabalham em universidade. A 

amostra foi composta por 20 participantes (acadêmicos de graduação e 

funcionários) da URI-SLG. E a amostra foi atingida de forma intencional e por 

convite. 

 

Critérios de inclusão 

Indivíduos maiores de idade, ambos os sexos, que estavam matriculados 

como acadêmicos e funcionários da instituição. Este grupo foi composto por 

indivíduos tabagistas ativos, passivos e ex tabagistas, independentemente do tempo 

de cessação do cigarro e que assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido ( TCLE). 

 

Critérios de Exclusão 

Indivíduos que apresentaram distúrbios cardiorrespiratórios e 

neuromusculares que impediram a aplicação dos instrumentos de avaliações 

propostos nesta pesquisa. 

 

Contato inicial 

Inicialmente, o pesquisador fez um convite aos acadêmicos e funcionários da 

instituição, onde lhe foram informados os objetivos do projeto, seus procedimentos e 

coleta de dados, seus riscos e benefícios. Caso os indivíduos selecionados para 

amostra confirmassem sua participação eles deveriam assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE. 

 

Desenho do Estudo 

 

Primeiro momento – 1º dia (contato inicial): Apresentação do projeto na Sala 

de Reuniões da Universidade aos possíveis participantes do projeto em uma reunião 
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marcada com hora e data agendada pelo pesquisador que foram divulgadas, com 

antecedência no site institucional para visibilidade de acadêmicos de graduação e 

funcionários da URI-SLG. 

 

Segundo momento – 2º dia: Foi aplicado nos participantes selecionados e que 

aceitaram participar da pesquisa assinando o TCLE o questionário estruturado 

criado pelo pesquisador com o intuito de se avaliar o nível de conscientização dos 

participantes sobre o tabagismo. 

 

Terceiro momento – 3º dia: Foi avaliada a qualidade de vida através do 

questionário SF36. (Anexo B) 

 

Quarto momento – 4º dia: Foi mensurada a capacidade funcional dos 

indivíduos através do teste do degrau de seis minutos - TD6.   

 

Avaliações  

Foram avaliadas a capacidade funcional através do teste do degrau de seis 

minutos,e a qualidade de vida através do questionário de qualidade de vida Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF36 e a presença de 

tabagismo, tabagismo ativo ou passivo, quantificação de tempo de contato com o 

tabaco, e o nível de conscientização sobre os malefícios do cigarro e sobre os 

benefícios do exercício físico em relação a saúde através de um questionário 

estruturado criado pelo pesquisador.  

Capacidade funcional  

O teste do degrau de seis minutos mede a capacidade funcional através dos 

números de degraus subidos num período de seis minutos. O degrau foi 

confeccionado com 20 cm de altura e com piso emborrachado. Cada participante foi 

orientado a subir e descer o degrau durante 6 minutos com cadência livre. Foram 

utilizados os mesmos parâmentros da ATS (American Toracic Sociaty) para o teste 

de caminhada de 6 minutos mensurando sinais vitais. Foi utilizado o oxímetro de 

pulso e aparelho de pressão com esfignomanômetro e estetoscópio que foi 
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mensurada a saturação periférica de oxigênio e da pressão arterial sistêmica, 

respectivamente (NEDER, NERY, CASTELO,1999).  

Qualidade de vida 

A qualidade de vida foi mensurada por meio do questionário Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF36. Anexo (A). O 

questionário conteve 36 questões: 10 sobre aspectos físicos, duas sobre aspectos 

sociais, quatro sobre limitações devido a problemas na saúde física, três sobre 

limitações devido a problemas emocionais, cinco sobre saúde mental, quatro sobre 

vitalidade (energia/fadiga), duas relacionadas a dor, cinco sobre percepção sobre a 

saúde em geral e uma sobre mudança no estado de saúde. O questionário SF-36 

gerou oito notas de 0 a 100, sendo uma para cada item avaliado: capacidade 

funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos 

emocionais, e saúde mental. Para este, 100 pontos identificam um indivíduo sem 

problemas de saúde (CICONELLI, 1997).  

Nível de conscientização dos participantes. 

Foi avaliado através do seguinte Questionário estruturado criado pelo pesquisador. 

Contendo as seguintes perguntas:  

1. Você é fumante? Sim (  ) ou não (  ). 

2. Se sua resposta foi sim, na questão anterior, cite quanto tempo, em 

meses, você é fumante:                     __________meses. 

3. Você convive diariamente com pessoas que fumam perto de você?    

Sim (  ) ou não (  ). 

4. Se sua resposta foi sim, na questão anterior, cite quanto tempo, em 

meses, você está tendo contato diário com fumantes:  

__________meses. 

5. Qual o seu conhecimento sobre os malefícios do cigarro em relação a 

saúde? Nenhum(  ) insatisfatório(  ) Regular(  ) Satisfatório(  ) 

Plenamente Satisfatório(  ) 

6. Qual o seu conhecimento sobre os benefícios do exercício físico em 

relação à saúde? Nenhum(  ) insatisfatório(  ) Regular(  ) Satisfatório(  ) 

Plenamente Satisfatório(  ) 
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Análise estatística: 

Os resultados foram expressos sob a estatística descritiva, através de: 

números absolutos e porcentagens (variáveis qualitativas); média e desvio padrão. 

Os dados foram anotados numa planilha de Word 2010 e analisados numa planilha 

de Excel 2010.  

Procedimentos Éticos 

Esse estudo está dentro dos critérios estabelecidos pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde - CNS. E foi aprovada pelo comitê de ética e pesquisa 

daURI – SANTIAGO. Os Termos aplicados foram o de consentimento livre e 

esclarecido (anexo B) e também ao responsável pela URI-SLG o termo de 

autorização institucional (anexo C). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram avaliados vinte indivíduos maiores de idade sendo quatro homens e 

dezesseis mulheres, minoria tabagista e a maioria tabagista passivo, alunos da 

graduação e funcionários da Uri-Slg. Cinquenta porcento dos indivíduos avaliados 

apresentaram um bom conhecimento em relação aos malefícios do cigarro e sobre 

os benefícios do exercício físico a saúde. (Tabela 1.) 

 

 

 

Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos participantes. 
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(M/F) masculino/ feminino. / barra. Dados expressos  em M±DV média±desvio padrão e em (%) 

porcentagem . 

 

Em relação à qualidade de vida foi possível perceber um baixo escore nos 

domínios dor, vitalidade e aspectos sociais do SF36. Nos demais domínios do 

questionário perceberam-se valores próximos do normal. (Tabela 2)  

O comprometimento na qualidade de vida dos tabagistas foi comprovado em 

várias pesquisas (MULDER et al., 2001; SCHIMTZ et al., 2003; WILSON et al., 

1999).  

O domínio de dor do SF36 neste estudo teve uma média abaixo do normal, 

corroborando com este estudo (Ditre et. al, 2010, Patterson et. al, 2012) que fala que 

o mecanismo específico entre o tabagismo e a dor ainda é desconhecido e, 

provavelmente, multifatorial. Porém tabagistas ativos no estudo de Ditre et.al, (2010) 

tem os piores escore de dor comparando ao nosso estudo o quesito dor teve um 

escore ruim mas não justifica pois os participantes do estudo era na sua maioria  

tabagistas passivos. 

O primeiro estudo brasileiro que abordou o impacto do tabagismo na 

qualidade de vida em fumantes e não fumantes que foi de Martinez et al. (2004) em 

que foi possível observar uma diminuição significativa na qualidade de vida em 

indivíduos fumantes comparado aos não fumantes.  

Observou-se em outro estudo que indivíduos que apresentaram maior 

pontuação no questionário de Fagerström, ou seja, maior dependência de nicotina, 

também apresentaram pior escore de dor. Sendo assim, quanto maior o grau de 

dependência de nicotina, maiores os níveis de dor. Tabagistas apresentam maior 

CARACTERÍSTICAS PARTICIPANTES

Idade (anos) 27±4,9

Genêro (M/F) % 25 / 75

Tabagistas Ativo 5%

Tabagistas Passivo 30%

Tempo que tabagistas passivos convivem com tabagistas ativos 133,30%

C. sobre os malefícios do cigarro em relação a saúde 50%

C. sobre os benefícios do exercício físico em relação à saúde 50%
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intensidade de dor quando comparado a não tabagistas, especialmente em 

pacientes com câncer (DITRE et. al, 2010).  

Proporcionalmente segundo, (Ditre et. al, 2010, Patterson et. al, 2012) uma 

relação inversa também é estabelecida entre a intensidade da dor e quantidade de 

anos sem fumar; desta forma, observou-se que a cessação tabagística associa-se à 

redução da dor ao longo do tempo.  

Em relação ao domínio vitalidade há poucos estudos que abordam, apenas, 

este domínio. No entanto, o estudo de Wilson et. al, (1999) relata que  os domínios 

de estado geral de saúde e vitalidade foram mais comprometidos nos tabagistas 

graves do que no grupo de moderados. 

Em relação o domínio aspecto social foi possível observar nesse estudo um 

baixo escore nesse quesito. Este achado já era esperado, visto que no estudo de 

Laguardia et. al, (2013) todos os domínios da qualidade de vida apresentaram 

redução em seus escores conforme o aumento da faixa etária. 

 A diminuição no quesito aspecto social pode estar ligada ao processo de 

envelhecimento, o qual pode ser acompanhado por inúmeros problemas de saúde, 

tanto físicos como mentais, na maioria das vezes provocados pela presença de 

doenças crônicas Ribeiro et. al, (2008) podendo causar o isolamento social. Este, 

por sua vez, pode dificultar o processo de cessação e reduzir o grau motivacional 

destes indivíduos, refletindo diretamente na qualidade de vida. 

De acordo com Couto et al (2010), os não tabagistas apresentam escores 

maiores no domínio social que os tabagistas, concordando com os dados 

encontrados no presente estudo que são na sua maioria tabagistas passivos. O ato 

de fumar é algo que pode ser incômodo para as pessoas que estão à volta, os 

fumantes passivos, porque a fumaça do cigarro pode causar alergias, mau-cheiro e 

problemas respiratórios (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013; SIMSEK et al,2016). 
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Tabela 2. Escores de qualidade de vida avaliada pelo questionário genérico de 

Avaliação de Qualidade de Vida- SF36. 

 

M±DV: média e desvio padrão. SF36- Short Form 36. SF- 361= capacidade funcional; SF-362= 

limitação por aspectos físicos; SF-363= dor; SF-364=estado geral de saúde; SF-365= vitalidade; SF-

366= aspectos sociais; SF-367= limitação por aspectos emocionais; SF-368= saúde mental 

 

A capacidade funcional dos indivíduos, segundo os resultados obtidos com a 

aplicação do teste do degrau de seis minutos, precisa ser melhor estudada, pois 

houve uma média com desvio padrão de 126,6±28,2 degraus.   

Estes achados sugerem que os indivíduos avaliados apresentaram estes 

resultados, pois não estão em contato direto com o tabagismo, eles são tabagistas 

passivos. O comprometimento de órgãos e sistemas induzido pelas substâncias 

tóxicas do cigarro pode diminuir a capacidade funcional e, consequentemente, a 

qualidade de vida em tabagistas (TRISLTZ, 2007; OLUFADE et. al,1999 ).  

No estudo de (Lacerda A, et. al, 2005, Ramos et. al, 2015) em relação ao grau 

da dependência à nicotina, foi possível observar que os indivíduos que 

apresentaram maior dependência também demonstraram pior capacidade funcional 

o que corrobora parcialmente com nosso estudo devido aos participantes do nosso 

estudo serem, em sua maioria, tabagistas passivos. Mesmo assim, eles estão 

expostos ao cigarro, deste modo estão em contato com a liberação de monóxido de 

carbono (CO).  

O CO apresenta afinidade com a hemoglobina que está no sangue, que 

transporta oxigênio para todos os tecidos do corpo. Desta forma, uma intoxicação 

crônica ao CO, resultante de exposição prolongada, pode ocasionar efeitos tóxicos 

cumulativos como: cefaleia, fadiga, tonturas, náuseas, doenças respiratórias, 

VARIAVÉIS M±DV

SF- 361 81,5±18,5

SF- 362 75,2±32,5

SF- 363 55,4±14,2

SF- 364 65,1±24,3

SF- 365 44,7±21

SF- 366 54,6±42,5

SF- 367 66,9±21,2

SF- 368 59±18,8
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isquemia cardíaca, cardiopatias e, inclusive, diminuição da capacidade física 

(LACERDA A et. al, 2005; RAMOS et. al, 2015). 

 

CONCLUSÃO 
 

Conclui-se com este estudo que à qualidade de vida dos indivíduos 

apresentou alterações em três domínios do SF36 sendo dor, vitalidade e aspectos 

sociais. Em relação à capacidade funcional dos tabagistas passivos são necessários 

mais estudos, pois não existe um grupo controle para comparação dos dados 

encontrados em nossa amostra.  Já a metade dos participantes apresentou 

conscientização sobre os malefícios do tabaco e sobre os benefícios do exercício 

físico sobre a saúde.  
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Anexo A- Questionário de Qualidade de Vida- SF-36 

 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 

  

1- Em geral você diria que sua saúde é:  

 

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, 

agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a 

Mesma 

Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente 
durante um dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer 
estas atividades? Neste caso, quando?  

  

Atividades 
Sim, 

dificulta 
muito 

Sim, 
dificulta 

um pouco 

Não, não 
dificulta 
de modo 

algum 

a) Atividades Rigorosas, que 
exigem muito esforço, tais como 
correr, levantar objetos pesados, 
participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais 
como mover uma mesa, passar 
aspirador de pó, jogar bola, 
varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar 
mantimentos 

1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou 1 2 3 
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dobrar-se 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 
seu trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde 
física?   

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava 
ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras 
atividades. 

1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras 
atividades (p. ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com 
seu trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum 
problema emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava 
ao seu trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto 
cuidado como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 
emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 
amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadament

e 

Bastant

e 

Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  
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Nenhum
a 

Muito 
leve 

Leve Moderad
a 

Grave Muito 
grave 

1 2 3 4 5 6 

 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 
(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira 

alguma 

Um pouco Moderadamen

te 

Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido 
com você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma 
resposta que mais se aproxime de maneira como você se sente, em relação às 
últimas 4 semanas.  

 

 

Todo 
Tempo 

A maior 
parte 

do 
tempo 

Uma 
boa 

parte 
do 

tempo 

Algu
ma 

parte 
do 

temp
o 

Uma 
pequ
ena 

parte 
do 

temp
o 

Nu
nca 

a) Quanto tempo 
você tem se 
sentindo cheio de 
vigor, de vontade, 
de força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa muito 
nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo 
você tem se sentido 
tão deprimido que 
nada pode anima-
lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo 
você tem se sentido 

1 2 3 4 5 6 
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calmo ou tranqüilo? 

e) Quanto tempo 
você tem se sentido 
com muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo 
você tem se sentido 
desanimado ou 
abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo 
você tem se sentido 
esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo 
você tem se sentido 
uma pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo 
você tem se sentido 
cansado?  

1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 
problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar 
amigos, parentes, etc)?  

 

Todo 
Temp

o 

A maior parte 
do tempo 

Alguma parte 
do tempo 

Uma 
pequena 
parte do 
tempo 

Nenhuma 
parte do 
tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 

Definitivament
e verdadeiro 

A 
maioria 

das 
vezes 

verdadei
ro 

Não 
sei 

A 
maiori
a das 
vezes 
falso 

Definitiva
- 

mente 
falso 

a) Eu costumo 
obedecer  um 
pouco mais 
facilmente que as 
outras pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão 
saudável quanto 

1 2 3 4 5 
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qualquer pessoa 
que eu conheço 

c) Eu acho que a 
minha saúde vai 
piorar 

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 
excelente 

1 2 3 4 5 
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Anexo B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

 

Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões- URI 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento 

 Você está sendo convidado a participar desta pesquisa que denomina-se 
Conscientização sobre o tabagismo em estudantes e funcionários de uma 
Universidade do município de São Luiz Gonzaga e está vinculada ao Curso de 
Fisioterapia, do Departamento de Ciências da Saúde, da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões- URI, Campus São Luiz Gonzaga. O 
pesquisador responsável por esta pesquisa é o professor do Curso de Fisioterapia 
desta instituição: Rodrigo Casales da Silva Vieira. 

Os objetivos desta pesquisa são: Verificar a funcionalidade, a qualidade de 
vida e a conscientização sobre o tabagismo em estudantes do Ensino Superior e 
funcionários de uma Universidade do Município de São Luiz Gonzaga- RS. 

A sua colaboração consistirá em subir e descer um degrau de 20 centímetros 
de altura, com piso emborrachado durante seis minutos, no qual anteriormente e 
posteriormente a aplicação deste teste serão medidas sua pressão arterial 
sistêmica, suas frequências cardíaca e respiratória, sua quantidade de oxigênio 
periférico e sua sensação de falta de ar e cansaço nas pernas.  A você, também 
será solicitado que responda a dois questionários, o primeiro com seis perguntas 
envolvendo o tabagismo e o segundo com 11 perguntas envolvendo a sua qualidade 
de vida. Você realizara essas avaliações uma única vez, sendo que cada avaliação 
será aplicada em dias diferentes. Esses instrumentos de avaliações citados somente 
serão anotados numa planilha de Word 2007 se houver sua autorização. Você 
concorda em subir e descer o degrau durante seis minutos e em responder os dois 
questionários? 

(   ) Sim  (   ) Não 

O conteúdo das avaliações propostas (teste do degrau e os dois 
questionários) será utilizado na produção da pesquisa e também na produção de 
artigos. Os nomes reais dos participantes da pesquisa serão preservados, assim 
como informações que possam revelar a identificação da/o participante. A 
participação nesse estudo é voluntária, portanto não envolve custos aos 
participantes. Se houver qualquer despesa decorrente de sua participação na 
pesquisa você será ressarcido integralmente quanto a estes custos. 

Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum benefício direto. Mesmo 
assim, se você desejar, nos comprometemos a fornecer todas as informações e 
explicações referente aos resultados da pesquisa logo após ela ser finalizada.  

Esperamos que o estudo proporcione maior entendimento sobre a sua 
capacidade funcional, sua qualidade de vida e o seu nível de conhecimento em 
relação aos malefícios do cigarro e sobre os benefícios do exercício físico em 
relação à saúde. Caso você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em 
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qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. A sua participação não traz 
complicações legais. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida 
não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito 
importante para a execução da pesquisa. 

Os procedimentos obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos conforme a Resolução no466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Os 
procedimentos usados oferecem um risco médio, a você já que pode ocorrer durante 
a aplicação do teste do degrau de seis minutos a elevação da sua frequência 
cardíaca e respiratória, tontura, sensação de falta de ar e de cansaço em membros 
inferiores. Quanto à aplicação dos questionários, pode acontecer um pequeno 
constrangimento durante a aplicação deles. Caso ocorram todos estes sinais e 
sintomas, estou habilitado(a) a ajuda-lo(a) a amenizar/acabar com os riscos através 
da interrupção imediata do teste do degrau de seis minutos e orientando você a 
repousar até que os sinais e sintomas desapareçam completamente e você será 
orientado, também, a não responder as perguntas dos questionários que, por 
ventura, lhe causarem constrangimento, sem maiores prejuízos a você. Caso você 
sofra qualquer tipo de dano maior previsto ou não resultante de sua participação no 
estudo, além do direito à assistência imediata, integral e gratuita, você tem direito à 
indenização, conforme itens III.2.0,IV.4.c, V.3, V.5 e V.6 da Resolução CNS 466/12. 

Os dados confidenciais da pesquisa serão guardados em local seguro, na 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri a qual a(o) 
pesquisadora(o) faz parte, por um prazo de 5 anos. Após esse prazo, tais 
documentos passarão por um processo de reciclagem. Caso houver dúvidas em 
relação a esta pesquisa, entre em contato com o pesquisador responsável, através 

dos telefones 55(51)99377-1812, e ainda pelo email: rodrigocasales@hotmail.com   

Em caso de dúvida quanto à condução ética deste estudo, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Uri, Campus Santiago. O Comitê de Ética é 
a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da 
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 
pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o Comitê tem o papel de avaliar e 
monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios 
éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 
maleficência, da confidencialidade e da privacidade.Tel e Fax - (55) 32513151. E-

Mail: comite@urisantiago.br 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(Conep): 
Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879. E-Mail: conep@saude.gov.br 

Solicitamos o seu consentimento de forma livre e esclarecida para participar 
desta pesquisa, em duas vias, uma para você e uma para o pesquisador. 

 

 

 

 

mailto:rodrigocasales@hotmail.com
mailto:comite@urisantiago.br
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CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIMENTO 

Tendo em vista os itens acima apresentados eu, 

___________________________________________________________________

____ (Nome do Participante da Pesquisa) de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa Conscientização sobre o tabagismo 

em estudantes e funcionários de uma Universidade do município de São Luiz 

Gonzaga- RS. 

 

________________________________         
__________________________________ 
Assinatura do Participante da Pesquisa                        Pesquisador/Orientador  
 

Local e data:________________________________________ 
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Anexo C- Termo de autorização Institucional 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

São Luiz Gonzaga,       de 
Junho de 2018. 

 

 

Ilustríssimo (a) Senhor (a) 

Eu Rodrigo Casales da Silva Vieira, responsável pelo projeto de Graduação 
de Curso de Fisioterapia intitulado Conscientização sobre o tabagismo em 
estudantes e funcionários de uma Universidade do município de São Luiz Gonzaga- 
RS, venho pelo presente solicitar vossa autorização para realizar esta pesquisa no 
(a) Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- URI, nas 
dependências deste Campus. 

Este projeto de pesquisa atende o disposto na Resolução CNS 466 de 12 de 
dezembro de 2012 e tem como objetivo Verificar a funcionalidade, a qualidade de 
vida e a conscientização sobre o tabagismo em estudantes do Ensino Superior e 
funcionários de uma Universidade do Município de São Luiz Gonzaga- RS. Os 
procedimentos adotados para a realização desta pesquisa são fazer com que os 
participantes do estudo subam e desçam um degrau durante seis minutos, com 
avaliação prévia e posterior a aplicação desse teste das frequências cardíaca e 
respiratória, saturação periférica de oxigênio e sensação de dispnéia e cansaço em 
membros inferiores através de um esfigmomanômetro, de um oxímetro de digital e 
de uma escala denominada Escala de Borg Modificada respectivamente. Além 
disso, os participantes responderão a um questionário com seis perguntas criado 
pelo pesquisador para avaliar o nível de conscientização do tabagismo e um 
questionário com 11 perguntas para avaliar a qualidade de vida desses indivíduos. 
Esta atividade apresenta risco médio aos participantes da pesquisa que são: Os 
riscos para os participantes da pesquisa são considerados de médio risco, pois pode 
ocorrer durante a aplicação do teste do degrau de seis minutos, a elevação da 
frequência cardíaca e respiratória, tontura, sensação de falta de ar e de cansaço em 
membros inferiores verificados através do oxímetro de dedo e da Escala de Borg 
Modificada e que ultrapassem os limites estabelecidos pela American Toracic 
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Society. O teste do degrau de seis minutos será imediatamente interrompido e o 
indivíduo será orientado a repousar até que esses sinais e sintomas desapareçam 
completamente. Quanto à aplicação dos questionários, pode acontecer um pequeno 
constrangimento durante a aplicação deles, e caso os participantes sintam-se 
constrangidos, eles serão orientados previamente e durante a aplicação dos 
questionários a não responder qualquer que seja a pergunta que possa estar lhe 
causando o constrangimento.  A coleta de dados ocorrerá de outubro a dezembro de 
2018. 

Espera-se com esta pesquisa Benefícios serão de que os participantes da 
pesquisa ficarão conscientes sobre a sua capacidade funcional, sua qualidade de 
vida e o seu nível de conhecimento em relação aos malefícios do cigarro e sobre os 
benefícios do exercício físico em relação à saúde. Além disso, com base neste 
estudo, poderemos, futuramente, elaborar futuros estudos de caráter 
intervencionista para manter e ou aumentar a capacidade funcional, a qualidade de 
vida e o nível de conscientização sobre o tabagismo em acadêmicos do ensino 
superior e funcionários da URI-SLG. Qualquer informação adicional poderá ser 
obtida através do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da URI – 
SANTIAGO e pelo pesquisador pelo e-mail: rodrigocasales@hotmail.com e pelo 
telefone: 55(51)999377-1812. 

A qualquer momento vossa senhoria poderá solicitar esclarecimento sobre o 
desenvolvimento desta pesquisa que está sendo realizado e, sem qualquer tipo de 
cobrança e/ou explicação, poderá retirar sua autorização. Os pesquisadores estão 
aptos a esclarecer todos os pontos e, em caso de necessidade, dar indicações para 
solucionar ou contornar qualquer mal estar que possa surgir em decorrência da 
pesquisa. 

Os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados na publicação de artigos 
científicos, sendo que assumimos a total responsabilidade de não publicar qualquer 
dado que comprometa o sigilo da participação dos integrantes de vossa instituição 
como nome, endereço e outras informações pessoais. Na eventualidade da 
participação nesta pesquisa causar qualquer tipo de dano aos participantes nós, 
pesquisadores, nos comprometemos em reparar este dano, e/ou ainda prover meios 
para a reparação. A participação nesta pesquisa será totalmente voluntária, e não 
fornecemos por ela qualquer tipo de pagamento. 

 

 

 
 

Autorização Institucional 

Eu, Dinara Bortoli Tomasi responsável pela Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões – URI - SLG, Diretora Geral desta instituição, declaro que fui 

informada dos objetivos e procedimentos da pesquisa intitulada “Conscientização 

sobre o tabagismo em estudantes e funcionários de uma Universidade do município 

mailto:rodrigocasales@hotmail.com
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de São Luiz Gonzaga- RS”, concordo em autorizar a execução da mesma nesta 

instituição, bem como afirmo que esta instituição por mim responsável apresenta 

todas as condições para a execução da presente pesquisa. Caso necessário, a 

qualquer momento como instituição coparticipante desta pesquisa poderei revogar 

esta autorização, se comprovada atividades que causem algum prejuízo à esta 

instituição ou a algum participante da pesquisa, ou ainda, que a mesma comprometa 

a intimidade, o anonimato e o sigilo da participação dos integrantes desta instituição. 

Declaro também, que não receberemos qualquer pagamento por esta autorização, 

bem como também os participantes não receberão qualquer tipo de pagamento por 

sua participação na presente pesquisa. 

 

Conforme Resolução CNS 466 de 12/12/2012, a pesquisa só terá início nesta 
instituição após apresentação do Parecer de Aprovação por um Comitê de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos. 

 

 

Obs. Incluir ainda um carimbo da instituição coparticipante e/ou responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________              ______________________________ 

Pesquisador – Orientador                                          Responsável pela instituição 

 

 

Documento em duas vias: 

1a via instituição  

2a  via 

pesquisadores 
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Anexo D- Parecer de Aprovação pelo CEP 
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Apêndice A- 

 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O TABAGISMO EM ESTUDANTES E 

FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO 

LUIZ GONZAGA- RS 

 

AWARENESS ON SMOKING IN STUDENTS AND EMPLOYEES OF A 

UNIVERSITY OF THE CITY OF SÃO LUIZ GONZAGA-RS 

 

Vera Maria do, AMARAL¹ 

Tânia Regina, WARPECHOWSKI²  

Rodrigo Casales da Silva, VIEIRA ³ 

 

 

RESUMO 

Introdução: Tabagismo é o hábito de fumar adquirido por um indivíduo. Por muitos 
motivos, muitas pessoas iniciam o hábito de fumar que, com o tempo, surge a 
dependência física à nicotina. Objetivo Verificar a funcionalidade, a qualidade de 
vida e o nível de conscientização sobre o tabagismo em estudantes do Ensino 
Superior e funcionários de uma Universidade do Município de São Luiz Gonzaga- 
RS. Materiais e métodos: Participou do estudo 20 indivíduos de ambos o sexo, 
acadêmicos e funcionários da universidade, a capacidade funcional foi medida 
através do teste do degrau de seis minutos, a qualidade de vida através pelo 
questionário Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF36 e 
o nível de conscientização sobre o tabagismo foi verificado por um questionário 
estruturado criado pelo pesquisador em acadêmicos de graduação e funcionários da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus São Luiz 
Gonzaga, maiores de idade, de ambos os sexos. Resultados: na qualidade de vida 
dos participantes houve um escore baixo  em três domínios do SF-36 sendo dor, 
vitalidade e aspectos sociais. A conscientização sobre o tabagismo e exercício físico 
foi boa, e a capacidade funcional segundo os resultados obtidos com a aplicação do 
teste do degrau de seis minutos, precisa ser melhor estudada, pois houve uma 
média com desvio padrão de 126,6±28,2 degraus. Conclusão: O estudo é de suma 
importância dentro do meio acadêmico e profissional sendo necessário mais estudo 
em relação ao tem, pois há poucos estudos. 
 

Palavras chaves: tabagismo; capacidade funcional; qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

Introduction: Smoking is the smoking habit acquired by an individual. For many 
reasons, many people start the habit of smoking that over time arises physical 
dependence on nicotine. Objective: to verify the functionality, quality of life and level 
of awareness about smoking in higher education students and employees of a 
University of São Luiz Gonzaga-RS. Materials and methods: Twenty individuals of 
both sex, academics and university employees participated in the study. Functional 
capacity was measured by the six-minute step test, quality of life through the 
questionnaire Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form Health Survey – SF36 
and the level of awareness about smoking was verified by a structured questionnaire 
created by the researcher in undergraduate academics and employees of the 
Integrated Regional University of Upper Uruguay and the Missions, Campus São 
Luiz Gonzaga, of both genders. Results: In the participants' quality of life, there was a 
low score in three SF-36 domains: pain, vitality and social aspects. A Awareness of 
smoking and exercise was good, and functional capacity according to the results 
obtained with the application of the six-minute step test needs to be better studied, 
since there was an average with standard deviation of 126.6 ± 28,2 steps. 
Conclusion: The study is of paramount importance within the academic and 
professional environment and further study is needed in relation to the study, as 
there are few studies. 

Keywords: smoking; functional capacity; quality of life. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Tabagismo é o hábito de fumar adquirido por um indivíduo. Por muitos 
motivos, muitas pessoas iniciam o hábito de fumar que, com o tempo, surge a 
dependência física à nicotina. Estímulos sociais, comportamentais e culturais 
também reforçam seus hábitos e determinam a dependência psicológica ao tabaco 
(NUNES, 2011). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que o consumo do tabaco 
aumentou muito entre os jovens, onde 2,8 milhões, entre 5 a 19 anos fumam cigarro, 
ressaltando que nessa faixa etária ocorre um interesse maior por determinadas 
drogas e principalmente por estarem vivendo conflitos normais da adolescência 
(INCA, 2017).  

Capacidade funcional pode ser definida como o potencial que os indivíduos 
apresentam para decidir e atuar em suas vidas de forma independente, no seu 
cotidiano (FIEDLER, 2008). Embora o conceito de capacidade funcional seja 
bastante complexo abrangendo outros como os de deficiência, incapacidade, 
desvantagem, bem como os de autonomia e independência, na prática trabalha-se 
com o conceito de capacidade/incapacidade. A incapacidade funcional define-se 
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pela presença de dificuldade no desempenho de certos gestos e de certas 
atividades da vida cotidiana ou mesmo pela impossibilidade de desempenhá-las 
(ROSA, 2003). 

O conceito de qualidade de vida pode ser definido como uma associação 
entre autoestima e bem-estar pessoal, incluindo vários aspectos como capacidade 
funcional, estado emocional, interação social, entre outros. A qualidade de vida é 
importante medida de impacto em saúde e é empregada por clínicos e 
pesquisadores. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, definiu saúde 
como não apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas também a presença 
de bem-estar físico, mental e social. Deste modo, tem sido reforçado o uso da 
qualidade de vida como conceito necessário na prática dos cuidados e pesquisa em 
saúde (LIMA et. al, 2017). 

O início do tabagismo em geral ocorre na adolescência entre 13 aos 14 anos 
de idade. No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
(PeNSE), realizada com estudantes do nono ano, a maioria dos jovens entre 13 e 15 
anos já experimentaram fumar antes dos 12 anos de idade. A dependência da 
nicotina se estabelece rapidamente e a probabilidade de jovens usuários de tabaco 
continuarem fumando na fase adulta é maior. 

 O início precoce do uso do cigarro é um preditor independente da instalação 
da dependência da nicotina. Para encarar a escalada da epidemia do tabaco, países 
membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveram a Convenção 
Quadro Para o Controle do Tabaco (CQCT), primeiro e único tratado internacional 
de saúde pública do mundo, o qual está em vigor desde fevereiro de 2005. O Brasil 
retificou a CQCT em novembro de 2005, mas já em 1989, com a criação do 
Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), criou uma série de medidas 
abrangentes e efetivas de controle do tabaco, tais como: proibição da propaganda 
em todos os tipos de mídia; proibição de descritores enganosos light, ultra-light e 
regular; proibição de fumar em ambientes públicos fechados; obrigatoriedade na 
implantação de advertências com imagens nos maços de cigarros; e, mais 
recentemente, uma política consistente de aumento de impostos e preços dos 
produtos do tabaco. 

Dados nacionais indicam que embora o consumo venha despencando mesmo 
entre os jovens, em alguns lugares do Brasil meninas estão fumando mais do que 
meninos (Brasil - Ministério da Saúde, 2003). Da mesma forma mostram que o 
consumo de tabaco se concentra em populações de baixa renda e escolaridade 
(Figueiredo et. al, 2002). O fato do cigarro brasileiro ser o sexto mais barato do 
mundo e a facilidade de acesso físico aos produtos, provavelmente facilitam a 
experimentação e a iniciação entre crianças e adolescentes (Guidon et al, 2002; 
World Bank,1999). 

Na maioria dos casos o tabagismo é percebido como uma opção 
exclusivamente pessoal. Entretanto, este conceito é contestado pelo fato de que a 
maioria dos tabagistas deseja parar de fumar quando percebem as consequências 
do cigarro sobre a sua saúde, mas mesmo assim possuem dificuldade devido à 
natureza aditiva da nicotina. Os fumantes que entendem o risco de ter doenças 
relacionadas ao tabaco e morrer prematuramente têm mais probabilidade de tentar 
cessar o uso do cigarro. (FIORE et. al, 2000). 

O indivíduo a partir do habito de fumar, pode pensar que o cigarro traz muitos 
benefícios, pois o mesmo é atribuído ao conforto psicoemocional em momentos de 
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ansiedade, diminuindo, então, o estresse e aumentando o poder de concentração 
(KLEIN, 1998). 

O tabagismo promove muitas doenças e, consequentemente, diminui a 
capacidade funcional e a qualidade de vida. Os fumantes apresentaram 
incapacidade laboral e doméstica e pior qualidade de vida mais frequentemente 
quando comparados a não fumantes (SCHMITZ N, KRUSE J, KUGLER J. 2003; 
CDC, 2008).  

Justifica-se a aplicação deste estudo pela necessidade de se verificar a 
presença de tabagismo e suas consequências sobre a qualidade de vida, a 
capacidade funcional e a conscientização que os acadêmicos do ensino superior e 
os funcionários de uma Universidade do Município de São Luiz Gonzaga- RS 
possuem a respeito do tabagismo, uma vez que não existem dados na literatura com 
relação a esta temática no município de São Luiz Gonzaga - RS.  

Portanto o objetivo desse estudo é verificar a funcionalidade, a qualidade de 
vida e a conscientização sobre o tabagismo em estudantes do Ensino Superior e 
funcionários de uma Universidade do Município de São Luiz Gonzaga- RS. 

 
METODOLOGIA 
 
Trata-se de um estudo de caráter transversal, descritivo. Este estudo esta 

dentro dos critérios estabelecidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde – CNS, e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da URI – SANTIAGO. 

O projeto foi desenvolvido nas dependências da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões – Câmpus de São Luiz Gonzaga – RS 
(URI-SLG). O estudo foi composto por Estudantes de graduação e funcionários que 
trabalhavam na universidade e a amostra foi composta por 20 participantes 
(acadêmicos de graduação e funcionários) da URI-SLG. Os critérios de inclusão 
foram indivíduos maiores de idade, ambos os sexos, que estavam matriculados 
como acadêmicos e funcionários da instituição. Este grupo foi composto por 
indivíduos tabagistas ativos, passivos e ex tabagistas, independentemente do tempo 
de cessação do cigarro e que assinaram o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido ( TCLE) e critérios de exclusão foram indivíduos que apresentavam 
distúrbios cardiorrespiratórios e neuromusculares que impediram a aplicação dos 
instrumentos de avaliações propostos nesta pesquisa. Foi avaliada a capacidade 
funcional através do teste de degrau de seis minuitos, a qualidade de vida através 
do questionário de qualidade de vida Medical Outcomes Study 36 – Item Short Form 
Health Survey – SF36 e a presença de tabagismo, e o nível de conscientização 
sobre os malefícios do cigarro e sobre os benefícios do exercício físico em relação à 
saúde através de um questionário estruturado criado pelo pesquisador. Análise 
estatística os resultados foram expressos sob a estatística descritiva, através de: 
números absolutos e porcentagens (variáveis qualitativas); média e desvio padrão. 
Os dados foram anotados numa planilha de Word 2010 e analisados numa planilha 
de Excel 2010.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram avaliados vinte indivíduos maiores de idade sendo quatro homens e 
dezesseis mulheres, minoria tabagista e a maioria tabagista passivo, alunos da 
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graduação e funcionários da Uri-Slg. Cinquenta porcento dos indivíduos avaliados 
apresentaram um bom conhecimento em relação aos malefícios do cigarro e sobre 
os benefícios do exercício físico a saúde. (Tabela 1.) 

Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos participantes. 

 

(M/F) masculino/ feminino. / barra. Dados expressos  em M±DV média±desvio padrão e em (%) 
porcentagem . 

 

Em relação à qualidade de vida foi possível perceber um baixo escore nos 
domínios dor, vitalidade e aspectos sociais do SF36. Nos demais domínios do 
questionário perceberam-se valores próximos do normal. (Tabela 2)  

O comprometimento na qualidade de vida dos tabagistas foi comprovado em 
várias pesquisas (MULDER et al., 2001; SCHIMTZ et al., 2003; WILSON et al., 
1999).  

O domínio de dor do SF36 neste estudo teve uma média abaixo do normal, 
corroborando com este estudo (Ditre et. al, 2010, Patterson et. al, 2012) que fala que 
o mecanismo específico entre o tabagismo e a dor ainda é desconhecido e, 
provavelmente, multifatorial. Porém tabagistas ativos no estudo de Ditre et.al, (2010) 
tem os piores escore de dor comparando ao nosso estudo o quesito dor teve um 
escore ruim mas não justifica pois os participantes do estudo era na sua maioria  
tabagistas passivos. 

O primeiro estudo brasileiro que abordou o impacto do tabagismo na 
qualidade de vida em fumantes e não fumantes que foi de Martinez et al. (2004) em 
que foi possível observar uma diminuição significativa na qualidade de vida em 
indivíduos fumantes comparado aos não fumantes.  

Observou-se em outro estudo que indivíduos que apresentaram maior 
pontuação no questionário de Fagerström, ou seja, maior dependência de nicotina, 
também apresentaram pior escore de dor. Sendo assim, quanto maior o grau de 
dependência de nicotina, maiores os níveis de dor. Tabagistas apresentam maior 
intensidade de dor quando comparado a não tabagistas, especialmente em 
pacientes com câncer (DITRE et. al, 2010).  

Proporcionalmente segundo, (Ditre et. al, 2010, Patterson et. al, 2012) uma 
relação inversa também é estabelecida entre a intensidade da dor e quantidade de 
anos sem fumar; desta forma, observou-se que a cessação tabagística associa-se à 
redução da dor ao longo do tempo.  

CARACTERÍSTICAS PARTICIPANTES

Idade (anos) 27±4,9

Genêro (M/F) % 25 / 75

Tabagistas Ativo 5%

Tabagistas Passivo 30%

Tempo que tabagistas passivos convivem com tabagistas ativos 133,30%

C. sobre os malefícios do cigarro em relação a saúde 50%

C. sobre os benefícios do exercício físico em relação à saúde 50%
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Em relação ao domínio vitalidade há poucos estudos que abordam, apenas, 
este domínio. No entanto, o estudo de Wilson et. al, (1999) relata que  os domínios 
de estado geral de saúde e vitalidade foram mais comprometidos nos tabagistas 
graves do que no grupo de moderados. 

Em relação o domínio aspecto social foi possível observar nesse estudo um 
baixo escore nesse quesito. Este achado já era esperado, visto que no estudo de 
Laguardia et. al, (2013) todos os domínios da qualidade de vida apresentaram 
redução em seus escores conforme o aumento da faixa etária. 

 A diminuição no quesito aspecto social pode estar ligada ao processo de 
envelhecimento, o qual pode ser acompanhado por inúmeros problemas de saúde, 
tanto físicos como mentais, na maioria das vezes provocados pela presença de 
doenças crônicas Ribeiro et. al, (2008) podendo causar o isolamento social. Este, 
por sua vez, pode dificultar o processo de cessação e reduzir o grau motivacional 
destes indivíduos, refletindo diretamente na qualidade de vida. 

De acordo com Couto et al (2010), os não tabagistas apresentam escores 
maiores no domínio social que os tabagistas, concordando com os dados 
encontrados no presente estudo que são na sua maioria tabagistas passivos. O ato 
de fumar é algo que pode ser incômodo para as pessoas que estão a volta, os 
fumantes passivos, porque a fumaça do cigarro pode causar alergias, mau-cheiro e 
problemas respiratórios (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013; SIMSEK et al,2016). 

 

Tabela 2. Escores de qualidade de vida avaliada pelo questionário genérico de 
Avaliação de Qualidade de Vida- SF36. 

 

M±DV: média e desvio padrão. SF36- Short Form 36. SF- 361= capacidade funcional; SF-362= 

limitação por aspectos físicos; SF-363= dor; SF-364=estado geral de saúde; SF-365= vitalidade; SF-
366= aspectos sociais; SF-367= limitação por aspectos emocionais; SF-368= saúde mental 

 

A capacidade funcional dos indivíduos, segundo os resultados obtidos com a 
aplicação do teste do degrau de seis minutos, precisa ser melhor estudada, pois 
houve uma média com desvio padrão de 126,6±28,2 degraus.   

Estes achados sugerem que os indivíduos avaliados apresentaram estes 
resultados, pois não estão em contato direto com o tabagismo, eles são tabagistas 
passivos. O comprometimento de órgãos e sistemas induzido pelas substâncias 

VARIAVÉIS M±DV

SF- 361 81,5±18,5

SF- 362 75,2±32,5

SF- 363 55,4±14,2

SF- 364 65,1±24,3

SF- 365 44,7±21

SF- 366 54,6±42,5

SF- 367 66,9±21,2

SF- 368 59±18,8
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tóxicas do cigarro pode diminuir a capacidade funcional e, consequentemente, a 
qualidade de vida em tabagistas (TRISLTZ, 2007; OLUFADE et. al,1999 ).  

No estudo de (Lacerda A, et. al, 2005, Ramos et. al, 2015) em relação ao grau 
da dependência à nicotina, foi possível observar que os indivíduos que 
apresentaram maior dependência também demonstraram pior capacidade funcional 
o que corrobora parcialmente com nosso estudo devido aos participantes do nosso 
estudo serem, em sua maioria, tabagistas passivos. Mesmo assim, eles estão 
expostos ao cigarro, deste modo estão em contato com a liberação de monóxido de 
carbono (CO).  

O CO apresenta afinidade com a hemoglobina que está no sangue, que 
transporta oxigênio para todos os tecidos do corpo. Desta forma, uma intoxicação 
crônica ao CO, resultante de exposição prolongada, pode ocasionar efeitos tóxicos 
cumulativos como: cefaleia, fadiga, tonturas, náuseas, doenças respiratórias, 
isquemia cardíaca, cardiopatias e, inclusive, diminuição da capacidade física 
(LACERDA A et. al, 2005; RAMOS et. al, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se com este estudo que à qualidade de vida dos indivíduos 
apresentou alterações em três domínios do SF36 sendo dor, vitalidade e aspectos 
sociais. Em relação à capacidade funcional dos tabagistas passivos são necessários 
mais estudos, pois não existe um grupo controle para comparação dos dados 
encontrados em nossa amostra.  Já a metade dos participantes apresentou 
conscientização sobre os malefícios do tabaco e sobre os benefícios do exercício 
físico sobre a saúde.  
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