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RESUMO 

 

Introdução: A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) pode estar 

comprometida em tabagistas, porém os fatores associados com esta redução 

ainda não são bem conhecidos. Objetivo: Estudar os fatores associados com a 

QVRS em tabagistas. Métodos: Estudo transversal que incluiu pacientes 

sequenciais em avaliação para parar de fumar. Dados clínicos e história tabágica 

foram coletados na consulta médica. Sintomas de depressão e de ansiedade 

foram avaliados através dos inventários de depressão de Beck  (BDI) e de 

ansiedade de Beck (BAI), respectivamente. A QVRS foi avaliada através do Short-

Form Survey (SF-36) questionnaire. Resultados: Um total de 299 tabagistas, com 

53,7 ± 9,9 anos foi incluído. Destes, 66,2% eram mulheres. Os valores basais dos 

escores do BDI e do BAI foram 14,6±10,1 e 16,5±11,9, respectivamente. 

Depressão foi diagnosticada em 55,9% e ansiedade em 30,1% dos pacientes. A 

QVRS mostrou-se comprometida nos tabagistas, sendo os piores escores 

observados no domínio aspectos emocionais. Os principais fatores associados 

com os diferentes domínios do SF-36 foram os escores do BAI (r=-0,448 a r=-

0,572; p<0,01), do BDI (r=-0,405 a r=-0,627; p<0,01) e o número de comorbidades 

(r=-0,157 a r=-0,319; p<0,01). A QVRS piorou significativamente com o aumento 

dos níveis de ansiedade e de depressão. Na análise multivariada tanto a 

ansiedade como os sintomas depressivos e o número de comorbidades 

permaneceram como preditores importantes de QVRS na maioria dos domínios 

do SF-36. Conclusões: A QVRS está comprometida em pacientes tabagistas, 

estando associada com os níveis de ansiedade e de depressão, assim como com 

o número de comorbidades.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Tabagismo, fatores preditores, ansiedade, depressão, 

qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

Background:  The quality of life related to health (QLRH) may be impaired in 

smokers, but the factors associated with this reduction are not well known. Aim: 

To study the factors associated with reduced QLRH in smokers. Methods: Cross-

sectional study that included consecutive patients undergoing evaluation for 

quitting smoking. Smoking history and clinical data were collected during the 

medical visit. Symptoms of depression and anxiety were determined using the 

Beck Depression Inventory (BDI) and the Beck Anxiety Inventory (BAI), 

respectively. The QLRH was assessed using the Short-Form Survey (SF-36) 

questionnaire. Results:  A total of 299 smokers, age 53.7 ± 9.9 years, was 

studied. Of these, 66.2% were women. Baseline BDI and BAI scores were 14.6 ± 

10.1 and 16.5 ± 11.9, respectively. Depression was detected in 55.9% and anxiety 

in 30.1% of the patients. QLRH was compromised in smokers, with the worst 

scores observed in the emotional domain. The main factors associated with the 

different domains of the SF-36 were the BAI scores (r=-0.448 to r=-0.572, p<0.01), 

BDI scores (r=-0.405 to r=-0.627, p<0.01) and number of comorbidities (r=-0.157 

to r=-0.319, p<0.01). QLRH worsened significantly with the increase of anxiety and 

depression levels. In multivariate analysis anxiety and depressive symptoms, as 

well as comorbidities, remained as important predictors of QLRH in most domains 

of the SF-36. Conclusions: QLRH is reduced in smokers, being associated with 

the levels of anxiety and depression, as well as with the number of comorbidities.  

 

KEY-WORDS: Smoking, predictor factors, anxiety, depression, quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que 

contenham tabaco, cuja droga ou princípio ativo é a nicotina. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) afirma que o tabagismo deve ser considerado uma 

pandemia, e como tal precisa ser combatido.1 

Embora haja ampla divulgação dos malefícios do tabagismo nas últimas 

décadas, e que múltiplos estudos tenham evidenciado o consumo do tabaco 

como o fator de risco modificável de mortalidade de maior impacto na sociedade, 

os números que representam a proporção da população mundial acima de 15 

anos que fuma permanecem alarmantes. Mais de 1,2 bilhões de pessoas mantém 

a prática do tabagismo e a OMS estima que o tabagismo seja responsável por 4-5 

milhões de mortes por ano no mundo, o que corresponde a mais de 10 mil mortes 

por dia.2-8 Caso as atuais tendências de consumo do tabaco sejam mantidas, 

esses números aumentarão para 10 milhões de mortes anuais por volta do ano 

2030, sendo metade delas em indivíduos em idade produtiva (entre 35 e 69 

anos).3 

No Brasil a prevalência de tabagismo em indivíduos maiores de 18 anos é 

de aproximadamente 16,1%, sendo maior em homens (20,5%) e menor em 

mulheres (12,4%).9 Estima-se, portanto, aproximadamente 17 milhões de homens 

e 12,5 milhões de mulheres fumantes no Brasil. A distribuição entre as classes 

sociais não é homogênea, sendo que a prevalência de tabagismo em indivíduos 

com menor escolaridade (≤ 8 anos) é maior. O número de cigarros 

consumidos/dia no sexo masculino é aproximadamente o dobro que o número 
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entre as mulheres. No Brasil ocorrem cerca de 220 mil mortes/ano, devido à 

doenças tabaco relacionadas.10-12  

Além do aumento da mortalidade, estudos sugerem que o tabagismo tenha 

um impacto mais amplo na vida de seus dependentes.13 No intuito de 

compreender melhor esta complexa relação da nicotina e seus dependentes, 

múltiplas variáveis qualitativas e quantitativas podem ser úteis. Dentre as mais 

utilizadas encontram-se as medidas objetivas de qualidade de vida e de 

transtornos do humor (depressão e ansiedade). Portanto, a interação qualidade 

de vida e transtornos do humor no tabagista é motivo de grande interesse no 

entendimento da dependência e na abordagem da doença. 

Diante disso, na revisão de literatura que se segue, será abordado o tema 

tabagismo e suas relações com qualidade de vida e transtornos psiquiátricos 

(depressão e ansiedade).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Tabagismo 

O tabagismo historicamente foi considerado como um hábito, atualmente é 

definido como uma doença causada pela dependência da substância nicotina. 

Está incluído no grupo dos transtornos mentais e de comportamento decorrentes 

do uso de substância psicoativa, segundo a Décima Revisão de Classificação 

Internacional de Doenças (CID-10).  

 

 2.1.1 Breve Histórico do Consumo do Tabaco 

A América é considerada o berço do uso do tabaco no mundo, com relatos 

de seu uso por aborígenes em cerimoniais religiosos, com objetivo de obter um 

estado alucinógeno ao aspirá-lo. O contato do mundo “civilizado” com o tabaco 

ocorreu após Colombo aportar neste continente, onde o plantio de tal erva já era 

difundido entre as tribos, e no século XVI foi transportado para Espanha, Portugal, 

França e Inglaterra. O tabaco logo espalhou-se pela Europa e 50 anos após, seu 

uso tornou-se popular entre todas as classes sociais.14-16 

             

2.1.2 Nicotina 

O termo nicotina foi derivado do sobrenome do botânico francês Jean 

Nicot, que primariamente estudou a planta tabaco proveniente da América em 

1560. Na primeira classificação científica das plantas, realizada por Lineu em 

1737 já se encontrava a Nicotiana tabacum. Somente em 1818, Posselt e 
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Reimann deram o nome “Nikotin” ao princípio ativo descoberto no tabaco, em 

lembrança ao Dr. Jean Nicot. 

A nicotina é uma amina terciária composta de anéis de piridina e pirolina 

(Figura 1). No tabaco estão presentes duas formas racêmicas: I-nicotina e d-

nicotina, sendo a primeira 100 vezes mais ativa farmacologicamente, constituindo 

90% do total. A nicotina é uma droga de alta toxicidade, sendo utilizada inclusive 

como inseticida na agricultura há mais de um século.17 

 

 

Figura 1 – Estrutura Química da Nicotina. (Adaptado do livro Nicotina – 

droga universal. José Rosemberg). 

Fumar é a principal forma de administração da droga no mundo. Após 

tragada, é absorvida pela mucosa oral e pelos capilares pulmonares,  atravessa a 

barreira alvéolo-capilar e atinge o cérebro após cerca de de 6 a 12 segundos.18 

Os fumantes de 20 cigarros por dia, com média de 10 tragadas por cigarro sofrem 
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200 impactos de nicotina no sistema nervoso central (SNC) por dia e 73 mil 

impactos por ano. Após atingir o SNC a nicotina é difundida por todas as áreas 

até o córtex, tendo efeitos em múltiplos sistemas cerebrais (dopaminérgico, 

límbico, simpático e parassimpático).19 Portanto, a nicotina é uma substância de 

fácil absorção com alto poder de ação sobre o SNC, responsável pelo poder de 

dependência química do ato de fumar. 

 

2.1.3 O Tabagismo na Atualidade 

Múltiplos esforços nacionais e internacionais vem sendo realizados para 

diminuir o número global de tabagistas, com intuito de reduzir a morbidade e a 

mortalidade global.1 Para isto o tabagismo deve ser abordado como um transtorno 

de dependência química, psicológica e social. O tratamento para cessar de fumar 

deverá considerar o contexto clínico, a gravidade da dependência à nicotina, a 

idade de início do consumo do tabaco, as comorbidades, a história familiar e a 

motivação para cessar, assim como os condicionamentos, as situações e os 

sentimentos relacionados com o tabagismo.20 

 

2.2 Tabagismo e Transtornos do Humor  

Diversas comorbidades podem estar presentes nos pacientes tabagistas, 

algumas delas estão diretamente relacionadas com o ato de fumar. Mais 

recentemente ênfase especial tem sido dada à relação entre tabagismo e 

doenças psiquiátricas. Entre estes transtornos psiquiátricos se destacam a 

ansiedade, a depressão e o abuso de outras substâncias psicoativas.21,22  
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2.2.1 Tabagismo e Depressão 

A relação entre dependência à nicotina e transtornos psiquiátricos vêm 

atraindo interesse crescente desde a última década.23 O estudo da extensão e 

das repercussões desta relação tem grande importância para a prática clínica, 

dada a alta prevalência do consumo do tabaco na população em geral e, ainda, a 

descrição da prevalência de tabagismo, sensivelmente maior, entre os pacientes 

psiquiátricos do que no restante da população.24,35 

O abuso de substâncias tem sido relacionado à ocorrência de episódios 

depressivos, no entanto, até recentemente, estes achados não diziam respeito à 

dependência da nicotina.26,27 Desde o fim da década de 1970, diversos autores 

passaram a relacionar o tabagismo a aspectos negativos da afetividade, tais 

como tensão, ansiedade, irritabilidade, humor e sintomas depressivos em 

geral.28,29 Pomerleau et al.30 estabeleceram a proposição de que os fumantes com 

história de sintomas depressivos teriam mais dificuldades para deixar de fumar e 

chamaram atenção para a ocorrência de sintomas depressivos em pacientes que 

realizavam programas de tratamento para o tabagismo. Hughes et al.31 

verificaram a prevalência de 49% de tabagismo entre pacientes deprimidos em 

tratamento ambulatorial. Este resultado foi posteriormente replicado em um 

estudo clínico no qual 61% dos fumantes tinham histórico de transtorno 

depressivo no passado e este achado diminuía a probabilidade de sucesso da 

cessação do tabagismo. Posteriormente, foram realizados inquéritos, com base 

comunitária, que reforçaram a associação entre a depressão e o tabagismo.32,33 
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No que diz respeito à depressão, alguns autores consideram que a 

qualidade de vida prejudicada pode ser tanto um precursor como uma 

consequência da depressão nos tabagistas.34  

A relação entre tabagismo e depressão tem importância expressiva no 

contexto do tratamento da dependência da nicotina. Por um lado, há a 

possibilidade de que a depressão predisponha a recaídas e ao consequente 

fracasso de uma tentativa de parar de fumar; por outro lado, parar de fumar pode 

facilitar o desenvolvimento de episódios depressivos com sintomas graves. 

Diversos autores descreveram a probabilidade aumentada de ocorrência de 

episódios depressivos no período de abstinência da nicotina, sendo maior a 

possibilidade para pacientes com histórico de episódios depressivos no 

passado.1,35,36  

Um estudo realizado com pacientes em um programa de tratamento para 

dependência da nicotina evidenciou que 75% dos pacientes com histórico de 

episódios depressivos no passado desenvolveram sintomas depressivos na 

primeira semana de tratamento, enquanto apenas 30% dos pacientes sem 

histórico apresentaram a mesma queixa.37 Uma incidência de episódios 

depressivos entre 4% e 7% foi descrita após dez semanas de tratamento sem uso 

de nicotina, e pode estar relacionada a algumas variáveis sociodemográficas, 

como o sexo feminino, risco três vezes maior de ocorrer em indivíduos com nível 

universitário e probabilidade duas vezes maior em indivíduos com início do 

consumo de cigarros na adolescência.38,39  

Lemos et al.6 verificaram que 50% dos pacientes psiquiátricos fumavam, e 

somente 15% desses conseguiram parar de fumar.Entretanto, dos 25% fumantes 
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da população geral, aproximadamente 50% tiveram êxito na cessação. Os 

portadores de transtornos mentais parecem ser mais suscetíveis à dependência 

de nicotina, pois essa tem uma influência positiva sobre o humor e a cognição. 

Estudo realizado com adolescentes entre 15 e 16 anos mostrou que os 

sintomas depressivos eram fatores capazes de predizer o consumo de nicotina na 

idade adulta. Os autores sugerem que, no tratamento do tabagismo, deveriam ser 

identificados subgrupos de fumantes com características específicas: início 

precoce do tabagismo, doenças que sofrem agravos pelo tabaco, depressão e 

uso de substâncias psicoativas.40    

A presença de sintomas depressivos no início do tratamento da 

dependência da nicotina mostrou-se bom preditor de abstinência após 12 meses, 

embora uma recente metanálise não confirmasse o histórico de sintomas 

depressivos ao longo da vida como fator ligado ao sucesso nas tentativas de 

tratamento.41,42 As evidências fornecidas a partir de estudos recentes sugerem a 

necessidade do aprofundamento das pesquisas neste campo, pois a elucidação 

dos mecanismos subjacentes à dependência da nicotina e à depressão pode 

fornecer elementos fundamentais para uma maior eficácia dos programas de 

tratamento.  

 

2.2.2 Tabagismo e Ansiedade 
 

Além dos transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade também se 

relacionam com o tabagismo. Os transtornos de ansiedade são os transtornos 

psiquiátricos mais prevalentes, mas menos de 30% dos indivíduos que sofrem de 

ansiedade procuram tratamento.43 O mesmo autor ainda relata que 
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aproximadamente um em cada quatro indivíduos nos Estados Unidos relata 

história de pelo menos um transtorno de ansiedade durante a vida. Tais 

transtornos geralmente se concentram em indivíduos jovens (com pico de 

prevalência entre 25 e 44 anos), do sexo feminino, com pouca escolaridade, não-

casados e sem filhos.44,45 

Existe maior prevalência de fumantes entre pacientes com ansiedade e 

maior ansiedade entre os fumantes. Além disso, os pacientes com ansiedade que 

fumam, apresentam maior consumo de números de cigarros diários e menor taxa 

de êxito na cessação que os pacientes não ansiosos.  Indivíduos com maior 

intensidade de sintomas de ansiedade apresentam maior chance de serem 

tabagistas.46-49  

A relação causal entre transtorno de ansiedade e tabagismo é tema de 

muita discussão na literatura internacional. Algumas teorias, não-excludentes são 

postuladas, dentre elas destacam-se três. Primeiro, o comportamento tabágico 

aumentaria a chance de desenvolver transtornos de ansiedade, através do efeito 

neuromodulador da nicotina no SNC.50,51 Segundo, os sintomas de ansiedade 

aumentariam a chance de iniciar o hábito tabágico, assim a nicotina seria usada 

como ansiolítico.52,53 Terceiro, os transtornos de ansiedade e tabagismo poderiam 

ser cofatores, por exemplo, indivíduos de classes socioeconômicas menos 

favorecidas, teriam maior prevalência de ansiedade e também fumariam mais.54  

Outro estudo sobre o tema, foi realizado por Lopes et al.,55 que avaliaram  

277 pacientes com ansiedade ou transtorno depressivo, para investigar a 

prevalência de tabagismo nesses grupos. Na amostra, havia 23,3% dos pacientes 

com transtorno de pânico, 15,6% com ansiedade social e 7,3% com outros 
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transtornos de ansiedade. Os autores encontraram 26,3% de tabagistas, 23,7% 

de tabagistas em abstinência e 50% de não-tabagistas. A frequência do 

tabagismo não variou significativamente entre os grupos. Embora o grupo com 

ansiedade social  tenha mostrado uma maior  dependência à nicotina, não houve 

diferença estatisticamente significativa em relação aos demais grupos.  

Portanto, a relação entre tabagismo e ansiedade já foi objeto de diversos 

estudos. Entretanto, a relação entre tabagismo, ansiedade e qualidade de vida foi 

menos estudada, e dados concretos na literatura sobre esta associação são 

escassos.  

 
 
2.2.3 Tabagismo e Outras Doenças Psiquiátricas 
 

Recentemente, alguns estudiosos vêm efetuando pesquisas de cunho 

qualitativo (baseadas principalmente em relatos dos sujeitos), para obter uma 

compreensão mais abrangente sobre a dinâmica psicológica subjacente ao 

tabagismo em pacientes psiquiátricos. Lawn et al.56 por exemplo, entrevistaram 

um grupo de 24 pacientes fumantes, composto de esquizofrênicos, portadores de 

transtorno bipolar, depressão maior e transtornos de personalidade. O objetivo do 

trabalho foi identificar similaridades e diferenças no comportamento de fumar 

tabaco e as percepções dos pacientes acerca da ligação entre a doença mental e 

o tabagismo. Segundo os autores, o estudo trouxe à luz temas ainda não 

existentes na bibliografia, demonstrando que o tabagismo pode assumir um papel 

de significado existencial na vida de populações psiquiátricas.  

O estudo acima reconhece e confirma dados de pesquisas de natureza 

biológica, como o consumo de tabaco para alívio de efeitos colaterais de 
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medicações e tentativa de automedicação dos sintomas da doença. Entretanto, 

segundo os fumantes entrevistados, a principal barreira para o abandono do 

tabaco parece ser o sentimento de desespero por ser portador de uma doença 

mental, a falta de esperança em recuperação e a necessidade de controle. Além 

disso, as desigualdades nas percepções e nos padrões de consumo de tabaco 

encontradas entre pacientes com diferentes transtornos mentais sugerem que a 

intervenção pode ser mais eficaz se o diagnóstico psiquiátrico for também levado 

em consideração durante o tratamento.56 

Isso leva a crer que a conjugação de técnicas de coleta de dados de cunho 

quantitativo e qualitativo em pesquisas sobre a relação tabagismo–psicopatologia 

pode enriquecer o conhecimento científico nessa área, subsidiando a atuação dos 

profissionais na assistência a pacientes fumantes com transtornos psiquiátricos.  

 

2.2.4 Avaliação dos Sintomas de Depressão e de Ansiedade 

O diagnóstico da depressão e do transtorno de ansiedade é realizado 

através de critérios clínicos 57 e diversos questionários estão disponíveis para a 

quantificação destes sintomas. Entre os mais utilizados encontram-se o Beck 

Anxiety Inventory (BAI) e o Beck Depression Inventory (BDI) que avaliam 

respectivamente sintomas de ansiedade e de depressão.  

O BAI é um questionário auto-aplicável de 21 ítens com o poder de 

mensurar gravidade de sintomas de ansiedade em uma determinada população, 

com consistência (r=0,92) e replicabilidade (r=0,75) adequadas. Além disso, o BAI 

também é capaz de distinguir os sintomas do grupo de ansiedade (por exemplo 

pânico, ansiedade generalizada) e grupo depressivo (por exemplo depressão 
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maior e distimia).  Os sintomas de ansiedade são graduados como leves com 

escores do BAI entre 8 e 15, moderados com escores entre 16 e 25 e graves 

quando o escore foi superior à 25 pontos.58  

O BDI é um questionário que consiste na quantificação de 21 sintomas e 

atitudes, com graduação de 0 a 3, com objetivo de verificar a intensidade dos 

sintomas depressivos. Inicialmente foi desenvolvido para ser aplicado por 

pessoas treinadas, porém atualmente é considerado auto-aplicável. Os pontos de 

corte mais utilizados são: < 10 ausência / mínimos sintomas depressivos, 10-18 

sintomas leves, 19-29 moderados e ≥ 30 sintomas depressivos graves.59 

 

2.3  Tabagismo e Qualidade de Vida 

Historicamente o termo qualidade de vida é artigo de interesse de poetas e 

filósofos, porém recentemente vem sendo motivo de estudos de médicos e 

pesquisadores devido a sua importância na vida dos indivíduos, tornando-se sua 

quantificação necessária.60-62 

A qualidade de vida é atualmente definida pela OMS como "a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações".63 

Em termos gerais, os fumantes possuem uma menor expectativa de tempo 

de vida livre de doença e permanecem por mais tempo doentes durante a vida 

que os não-fumantes.64,65 Uma abordagem mais ampla no impacto de saúde 

global dos tabagistas vem sendo estudada por vários autores, sendo que até o 
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momento relativamente pouco é conhecido sobre o efeito do tabagismo no estado 

geral de saúde, incluindo bem estar pessoal e funcional.66  

 

2.3.1 Instrumentos usados para avaliar a qualidade de vida em tabagistas 

Para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde diversos 

instrumentos e questionários podem ser utilizados. O 36-Item Short-Form Health 

Survey (SF-36) é um instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida, de 

fácil entendimento e administração, e não tão extenso quanto seus anteriores.67,68  

Este instrumento foi validado para a língua portuguesa em 1999, em um estudo 

com pacientes com artrite reumatóide.69 

O SF-36 é um questionário formado por 36 itens, englobados em 8 

domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, 

vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Apresenta um 

escore final de 0 -100, onde 0 se refere ao pior estado geral de qualidade de vida 

e 100 ao melhor.67  

 

2.3.2 Qualidade de vida em tabagistas  

A associação entre tabagismo e qualidade de vida passou a ser tema de 

interesse de diversas investigações. Os autores que avaliaram qualidade de vida 

em tabagistas encontraram em termos gerais um ponto em comum: uma pior 

qualidade de vida em indivíduos que não fumavam em comparação com os que 

fumavam.70-74  

Wilson et al.75 compararam não tabagistas, ex-tabagistas e tabagistas 

leves (menos de 15 cigarros/dia), moderados (entre 15 e 24 cigarros/dia) e graves 



 
 

25 

(25 ou mais cigarros/dia) quanto à intensidade do consumo do tabaco e à 

qualidade de vida. A qualidade de vida mensurada pelo SF-36 foi 

significativamente pior nos fumantes com consumo moderado à grave, em 

comparação com o grupo de não fumantes. O impacto sobre a qualidade de vida 

também foi observado no grupo de tabagistas considerados como leves. Os 

escores nos diferentes domínios do SF-36, com exceção do domínio aspectos 

físicos, foram inferiores no grupo que fumou menos de 15 cigarros por dia, em 

comparação com os não tabagistas. 

A gravidade do consumo de tabaco e a qualidade de vida também foi 

estudada por Schmitz et al. 76 O consumo de 1 a 9 cigarros ao dia foi considerado 

como tabagismo leve, de 10 a 19 moderado e > de 20 cigarros ao dia como 

tabagismo pesado. Os autores observaram a presença de comorbidade 

psiquiátrica em mais da metade dos tabagistas. Os tabagistas apresentaram 

escores inferiores, isto é, pior qualidade de vida em relação aos não tabagistas 

em sete dos oito domínios do SF-36, e a principal diferença foi constatada no 

domínio mental da escala. Nos ex-tabagistas, a qualidade de vida foi pior do que 

nos indivíduos que nunca fumaram. A carga cumulativa da exposição ao tabaco 

parece desempenhar um papel na qualidade de vida. Ex-tabagistas e tabagistas 

pesados apresentaram escores menores do SF-36 que ex-tabagistas e tabagistas 

ativos, com menor consumo de tabaco.  Mitra et al.70 e Martinez et al.74 não 

observaram diferença na dimensão física da qualidade de vida, quando 

compararam ex-tabagistas e tabagistas. Um aspecto a ser ressaltado é que, nos 

dois estudos acima, indivíduos com qualquer doença crônica associada ao tabaco 

foram excluídos, e este fato pode ter influenciado nos resultados. 
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Outros autores estudaram a qualidade de vida de tabagistas relacionando-

a com o consumo de cigarros. Eles observaram uma relação entre consumo de 

cigarros ao longo de um ano e qualidade de vida. Indivíduos com maior consumo 

apresentavam menores escores no domínio estado geral de saúde do SF-36. 77 

Sales et al. 78 conduziram uma pesquisa para avaliar a variação dos 

escores de qualidade de vida do SF-36 antes de parar de fumar e um ano após a 

cessação. A qualidade de vida foi significativamente melhor nos 40 ex-fumantes 

do que nos 20 fumantes ativos, sendo que os domínios aspectos emocionais, 

estado geral de saúde, vitalidade e saúde mental foram os que mais variaram 

positivamente. Os autores concluíram que a abstinência tabágica está relacionada 

com a melhora na qualidade de vida especialmente nos aspectos relacionados à 

saúde mental. 

Portanto, o fator qualidade de vida pode ter um papel mais imediato na 

motivação ao abandono ao cigarro, em comparação com a redução de risco de 

doenças tabaco-relacionadas. A explicação para isto deve-se que o benefício da 

redução de risco das doenças associadas ao tabaco, como câncer e doenças 

cardiovasculares, só costumam ocorrer após um tempo prolongado de 

abstinência.71,72,73,76 

Concluindo, a abstinência tabágica não apresenta ganhos somente para 

redução de riscos orgânicos e alívio de sintomas. A cessação do tabagismo pode 

apresentar efeitos positivos sobre a qualidade de vida, principalmente sobre o 

domínio de saúde mental. Tais dados podem ser úteis na abordagem dos 

tabagistas.79  
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2.3.3 Fatores associados à qualidade de vida em tabagistas  

Como dito anteriormente existe uma correlação entre o tabagismo e a piora 

da qualidade de vida aferida pelo SF-36. Pouco se sabe sobre a real interferência 

do hábito tabágico nos vários domínios do SF-36.  Sugere-se uma relação causal 

direta do tabagismo tendo em vista que pacientes tabagistas, quando param de 

fumar, apresentam melhora na qualidade de vida, e que esta retorna a piorar 

quando o tabagismo é retomado.70 

Entre os vários domínios do SF-36, o que parece sofrer maior influência do 

tabagismo é o estado mental.78,79 Fatores como a quantidade de cigarros 

consumidos por dia e o grau de dependência à nicotina foram previamente 

associados à qualidade de vida em tabagistas.75-77 Porém múltiplas variáveis 

podem estar relacionadas com a qualidade de vida em tabagistas, necessitando 

este tema ser melhor estudado.  
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3. JUSTIFICATIVA 

O tabagismo é atualmente considerado pandemia e como tal deve ser 

combatido.1 No Brasil em torno de 16,1% da população adulta é tabagista, o que 

perfaz em torno de 17 milhões de homens e 12,5 milhões de mulheres.9 A droga 

lícita e viciante que causa a dependência é a nicotina, que apresenta importantes 

efeitos neuroquímicos no SNC.18 No Brasil ocorrem 220 mil mortes/ano, devido a 

doenças tabaco relacionadas.12 

Além das doenças causadas pelo consumo do tabaco, que colocam o 

tabagismo como o fator modificável de maior impacto na mortalidade mundial, 

estudos sugerem que o tabagismo tenha um impacto mais amplo na vida de seus 

dependentes, dentre eles destacam-se os transtornos do humor e a qualidade de 

vida.1,2,3 

Tanto a depressão como o transtorno de ansiedade sofrem influência e 

influenciam o hábito tabágico. Fumantes apresentam maior risco de desenvolver 

transtornos do humor e pacientes com transtornos do humor fumam mais e têm 

menor chance de permanecer abstinentes.21,22,34 

A qualidade de vida vem sendo estudada como desfecho em diversos 

cenários clínicos. Sabe-se atualmente que fumantes apresentam menor qualidade 

de vida em comparação com não-fumantes.70 Entretanto, os fatores que 

determinam a pior qualidade de vida entre fumantes ainda são pouco conhecidos. 

Sabe-se que o domínio saúde mental parece ser o que mais sofre influência na 

aferição da qualidade de vida pelo SF-36, porém mais estudos são necessários 

neste sentido.77 
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Portanto, dados na literatura reforçam que a qualidade de vida está 

negativamente ligada ao tabagismo e que além das comorbidades clínicas, as 

comorbidades psiquiátricas apresentam forte influência no comportamento 

tabágico. O conhecimento mais aprofundado da relação entre estas três variáveis: 

qualidade de vida, comorbidades clínicas e comorbidades psiquiátricas pode 

trazer dados importantes no melhor entendimento desta doença e trazer subsídios 

para uma melhor abordagem terapêutica individual. 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 Objetivo Geral 

 
 

 Avaliar a qualidade de vida e os fatores relacionados com a mesma em 

pacientes tabagistas.  

 
 

4.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Estudar a associação entre características demográficas e clínicas e 

qualidade de vida em tabagistas. 

 Analisar a relação entre número de comorbidades e qualidade de vida em 

tabagistas. 

 Verificar a associação entre sintomas depressivos e de ansiedade e 

qualidade de vida em tabagistas. 
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RESUMO 

 

Introdução: A qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) pode estar 

comprometida em tabagistas, porém os fatores associados com esta redução não 

são bem conhecidos. Objetivo: Estudar os fatores associados com a QVRS em 

tabagistas. Métodos: Estudo transversal que incluiu pacientes sequenciais em 

avaliação para parar de fumar. Dados clínicos e história tabágica foram coletados 

na consulta médica. Sintomas de depressão e de ansiedade foram avaliados 

através dos inventários de depressão de Beck (BDI) e de ansiedade de Beck 

(BAI), respectivamente. A QVRS foi avaliada através do Short-Form Survey (SF-

36) questionnaire. Resultados: Um total de 299 tabagistas, com 53,7 ± 9,9 anos 

foram estudados. Destes, 66,2% eram mulheres. Os valores basais dos escores 

do BDI e do BAI foram 14,6±10,1 e 16,5±11,9, respectivamente. Depressão foi 

diagnosticada em 55,9% e ansiedade em 30,1% dos pacientes. A QVRS mostrou-

se comprometida nos tabagistas, sendo os piores escores observados no domínio 

aspectos emocionais. Os principais fatores associados com os diferentes 

domínios do SF-36 foram os escores do BAI (r=-0,448 a r=-0,572; p<0,01), do BDI 

(r=-0,405 a r=-0,627; p<0,01) e o número de comorbidades (r=-0,157 a r=-0,319; 

p<0,01). A QVRS piorou significativamente com o aumento dos níveis de 

ansiedade e de depressão. Na análise multivariada tanto a ansiedade como os 

sintomas depressivos e o número de comorbidades permaneceram como 

preditores importantes de QVRS na maioria dos domínios do SF-36. Conclusões: 

A QVRS está comprometida em pacientes tabagistas, estando associada com os 

níveis de ansiedade e de depressão, assim como com o número de 

comorbidades.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Tabagismo, fatores preditores, ansiedade, depressão, 

qualidade de vida. 



 
 

41 

ABSTRACT 

 

Background:  The quality of life related to health (QLRH) may be impaired in 

smokers, but the factors associated with this reduction are not well known. Aim: 

To study the factors associated with reduced QLRH in smokers. Methods: Cross-

sectional study that included consecutive patients undergoing evaluation for 

quitting smoking. Smoking history and clinical data were collected during the 

medical visit. Symptoms of depression and anxiety were determined using the 

Beck Depression Inventory (BDI) and the Beck Anxiety Inventory (BAI), 

respectively. The QLRH was assessed using the Short-Form Survey (SF-36) 

questionnaire. Results: A total of 299 smokers, age 53.7 ± 9.9 years, was studied.  

Of these, 66.2% were women. Baseline BDI and BAI scores were 14.6 ± 10.1 and 

16.5 ± 11.9, respectively. Depression was detected in 55.9% and anxiety in 30.1% 

of the patients. QLRH was compromised in smokers, with the worst scores 

observed in the emotional domain. The main factors associated with the different 

domains of the SF-36 were the BAI scores (r=-0.448 to r=-0.572, p<0.01), BDI 

scores (r=-0.405 to r=-0.627, p<0.01) and number of comorbidities (r=-0.157 to r=-

0.319, p<0.01). QLRH worsened significantly with the increase of anxiety and 

depression levels. In multivariate analysis anxiety and depressive symptoms, as 

well as comorbidities, remained as important predictors of QLRH in most domains 

of the SF-36. Conclusions: QLRH is reduced in smokers, being associated with 

the levels of anxiety and depression, as well as with the number of comorbidities.  

 

KEY-WORDS: Smoking, predictor factors, anxiety, depression, quality of life. 
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Introdução 

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

uma pandemia e é o fator modificável de maior impacto para reduzir a mortalidade 

no mundo.1 A mortalidade associada ao tabagismo é decorrente principalmente 

de doenças cardiovasculares, respiratórias e neoplásicas. No Brasil ocorrem 

cerca de 220 mil mortes por ano relacionadas ao uso do tabaco.2 Apesar disso, 

16,1% da população adulta brasileira fuma, o que perfaz aproximadamente 17 

milhões de homens e 12,5 milhões de mulheres. 3  

Além do aumento da mortalidade, o tabagismo também interfere de forma 

mais ampla na vida de seus dependentes. Tabagistas mais frequentemente 

sofrem de transtornos do humor como ansiedade e depressão4,5  e apresentam 

uma pior qualidade de relacionada à saúde (QVRS) em comparação com 

indivíduos não fumantes.6-12  Pacientes com transtornos do humor fumam mais e 

têm menor chance de permanecer sem fumar nas tentativas de cessação, por 

apresentar maior risco de recaídas.13-16  

A pior QVRS de pacientes tabagistas em comparação com não tabagistas 

está bem estabelecida e uma relação causal entre tabagismo e comprometimento 

da QVRS é sugerida pela melhora do bem estar dos indivíduos que pararam de 

fumar8,17-19  Entretanto, os fatores determinantes da piora da QVRS associada ao 

consumo do tabaco foram pouco estudados.20,21  

Considerando a escassez de dados na literatura sobre a associação entre 

QVRS e alterações do humor em tabagistas, realizamos este estudo para analisar 

os fatores determinantes da QVRS neste grupo de pacientes, tentando elucidar o 

papel dos níveis de ansiedade e depressão neste contexto clínico. 
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Material e Métodos 

Desenho do estudo 

Estudo transversal prospectivo, amostra sequencial. 

Pacientes 

 Foram selecionados pacientes maiores de 18 anos, que estavam em 

avaliação para inclusão em grupo de terapia cognitivo comportamental, em um 

ambulatório especializado em tabagismo de um hospital terciário. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê Institucional de Ética em pesquisa e todos os pacientes 

assinaram termo de consentimento informado antes da inclusão no estudo. 

Avaliações 

 Todos os pacientes realizaram avaliação ambulatorial com médico e 

enfermeira. Informações sobre estado civil, uso de álcool, diagnóstico prévio de 

ansiedade e depressão, uso de antidepressivos, presença de outras 

comorbidades e antecedentes pessoais ou familiares de câncer foram coletadas 

do prontuário médico. Na história tabágica foram obtidos dados sobre a idade de 

início do consumo, o tempo e a quantidade de cigarros fumados por dia. O índice 

tabágico (IT) foi calculado multiplicando-se o número de maços de cigarros 

fumados por dia (cada maço = 20 cigarros) pelo número de anos que o paciente 

fumou, sendo expresso em maços-ano. A motivação para parar de fumar foi 

avaliada utilizando-se uma escala de zero a 10, onde zero representava ausência 

de motivação e 10 uma motivação máxima. O grau de dependência à nicotina foi 

determinado através da escala de dependência de Fagerström, previamente 

traduzida e validada para o português do Brasil. 22,23  
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 Os sintomas de ansiedade e depressão foram avaliados através do 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e Inventário de Depressão Beck (BDI), 

respectivamente. Ambos os questionários são compostos por 21 questões cujas 

respostas podem ser pontuadas de zero a três, variando o escore total de zero a 

63. Os sintomas de ansiedade foram graduados como leves com escores do BAI 

entre 8 e 15, moderados entre 16 e 25 e graves quando superiores a 25 pontos. 

Os sintomas depressivos foram graduados como leves com escores entre 8 e 18, 

moderados entre 19 e 29  e graves quando superiores a 29 pontos.24,25  

 A QVRS foi avaliada através do questionário Short-Form Health Survey 

(SF-36) questionnaire. O SF-36 é um questionário genérico, multidimensional, 

formado por 36 itens agrupados em 8 domínios: capacidade funcional, aspectos 

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

emocionais e saúde mental. O escore em cada domínio varia de 0 a 100, 0 

correspondendo ao pior e 100 ao melhor estado geral de saúde.26,27  

Análise dos dados  

A análise dos dados foi realizada através do programa Statistical Package 

for the Social Sciences versão 18.0 (SPSS 18.0, Chicago, Illinois). Os dados são 

apresentados como número de casos e percentagem, médiadesvio padrão (DP), 

ou mediana e intervalo interquartil (IIQ), de acordo com o tipo de distribuição dos 

dados. O teste de correlação de Pearson (ou Spearman quando indicado) foi 

realizado para avaliar associação entre variáveis. O teste de regressão linear foi 

usado para estudar múltiplas variáveis associadas aos diferentes domínios da 

QVRS, sendo incluídas na análise as variáveis com p < 0,10 no teste de 
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correlação. Um valor de p bicaudal < 0,05 foi considerado significativo para todas 

as análises.  

Resultados 

Foram estudados 299 pacientes tabagistas, com idade entre 20 e 78 anos, 

sendo a maioria constituída por mulheres (66,2%). As características 

demográficas e clínicas dos pacientes tabagistas são descritas na tabela 1. O IT 

variou entre 6 e 216 maços-ano, sendo que 277 pacientes (92,6%) apresentavam 

IT maior que 20. Em 255 casos (85,3%) a iniciação no tabagismo ocorreu antes 

dos 19 anos de idade. A motivação para parar de fumar variou entre 5 e 10, 

sendo que 16 pacientes (5,4%) referiram motivação de 5 e 112 (63,1%) de 10. A 

maioria dos pacientes apresentava dependência nicotínica moderada. Do total, 56 

pacientes (18,8%) apresentavam um escore de Fagerström inferior a 5, 176 

pacientes (58,8%) entre 5 e 8 e 67 (22,4%) ≥ a 8. Mais da metade dos pacientes 

(55,9%) tinha diagnóstico de depressão e 30,1% de ansiedade. Os escores do 

BAI e do BDI mostram a presença de sintomas moderados de ansiedade e 

depressão.  

O número de comorbidades variou de 0 a 8 (mediana de 3), sendo que 

4,3% dos pacientes não apresentaram comorbidades, 16,4% apresentaram uma e 

53,6% mais de três comorbidades. Entre as principais doenças concomitantes 

estavam hipertensão arterial sistêmica (41,5%), doença pulmonar obstrutiva 

crônica (23,7%), diabetes (18,4%), cardiopatia isquêmica (12,4%) e asma (11%). 

Trinta e quatro pacientes (11,4%) tinham história pessoal de câncer e 90 

pacientes (30,1%) referiam história familiar de câncer. Trinta e dois pacientes 
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(10,7%) eram alcoolistas em abstinência e 67 pacientes (24,2%) referiram 

consumo eventual de álcool.  

Os valores médios dos escores de QVRS nos diferentes domínios do SF-

36 são apresentados na tabela 1. A QVRS mostrou-se moderadamente reduzida, 

sendo os piores escores detectados no domínio aspectos emocionais.  

As associações entre os diferentes domínios do SF-36 e as variáveis 

demográficas e clínicas são mostradas na tabela 2. As melhores associações 

foram observadas entre QVRS e escores do BAI e do BDI e número de 

comorbidades. Os coeficientes de correlação entre os diferentes domínios do SF-

36 e os escores do BAI variaram entre r=-0,423 e r=-0,572 (p<0,001), sendo as 

melhores correlações observadas com os domínios saúde mental, vitalidade, dor 

e capacidade funcional (Figura 1). Do mesmo modo, houve uma associação 

negativa entre sintomas depressivos e qualidade de vida, com coeficientes de 

correlação que variaram entre r=-0,405 e r=-0,627 (p<0,001) (Figura 2). O 

coeficiente de correlação entre sintomas depressivos e de ansiedade foi 0,689 

(p=0,0001). Observou-se uma correlação fraca entre número de comorbidades e 

todos os domínios do SF-36.  

Na análise da QVRS em relação ao sexo, as mulheres apresentaram uma 

pior QVRS que os homens nos domínios dor (47,6±24,2 vs 54,8±23,4; p=0,01), 

vitalidade (48,5±24,1 vs 55±21,3; p=0,02), aspectos sociais (61,7±25,6 vs 

69,1±27,1; p=0,02), aspectos emocionais (41,2±39,3 vs 55,1±21,43; p=0,01) e 

saúde mental (56,1±21,1 vs 65,2±21,9; p=0,001). As mulheres, em comparação 

com os homens, também apresentaram maiores níveis de ansiedade (18,4±12,4 

vs 12,8±9,9; p=0,0001) e de sintomas depressivos  (15,6±10,1 vs 12,7±9,7; 

p=0,01). O estado civil e o fato do paciente tabagista ter ou não um companheiro 
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não influenciou na qualidade de vida ou na intensidade dos sintomas de 

ansiedade e de depressão (p>0,05).  

A tabela 3 mostra o resultado da análise multivariada contendo os 

diferentes domínios do SF-36 como variáveis dependentes. Os escores de 

ansiedade permaneceram nos modelos de todos os domínios do SF-36. Os 

escores do BDI contribuíram para os modelos dos diferentes domínios do SF-36, 

exceto para os domínios capacidade funcional e aspectos emocionais, neste 

último sendo substituídos pelo diagnóstico de depressão. O número de 

comorbidades participou dos modelos nos diferentes domínios do SF-36, exceto 

na vitalidade, aspectos sociais e saúde mental.  

Os escores médios dos diferentes domínios do SF-36 estratificados de 

acordo com a intensidade dos sintomas de ansiedade e depressão são mostrados 

na tabela 4. Observa-se uma redução proporcional significativa na qualidade de 

vida com o aumento dos sintomas de ansiedade e depressão, sendo os menores 

escores detectados nos domínios limitação física, dor, vitalidade e aspectos 

emocionais. 

Discussão 

O presente estudo avaliou a QVRS e as alterações do humor em pacientes 

tabagistas e encontrou redução na QVRS e uma frequência alta de sintomas de 

ansiedade e depressão. Estes sintomas, assim como o número de comorbidades 

foram os principais fatores preditores da QVRS. Variáveis diretamente associadas 

à exposição ao tabaco tiveram um papel menos relevante sobre a QVRS após 

análise multivariada. 
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A redução da QVRS em pacientes tabagistas observada em nossa série 

está de acordo com estudos prévios que utilizaram o SF-366-8,12 ou outros 

instrumentos9-11 para avaliar a qualidade de vida de indivíduos tabagistas. Parar 

de fumar, por outro lado, melhora a sensação de bem estar percebida pelo 

tabagista.6,20,28-31  

Ansiedade e depressão foram frequentes e estavam fortemente associadas 

nos pacientes de nosso estudo. Outros autores também relataram presença de 

transtornos do humor em mais da metade dos pacientes tabagistas.8,13,15 Do 

mesmo modo, uma maior frequência de tabagismo, um número maior de cigarros 

consumidos por dia e uma maior dificuldade para manter a abstinência tabágica 

foram reportados em pacientes com transtorno do humor.5,14  

Embora a associação entre tabagismo e alterações do humor esteja 

estabelecida, os mecanismos que vinculam esta interação são complexos, 

podendo envolver fatores genéticos, psicológicos e ambientais. Ainda é motivo de 

discussão se o tabagismo é desencadeador de transtornos do humor ou se o 

paciente fuma para modular a ansiedade e a depressão pré-existentes.32 Por 

outro lado, o conhecimento limitado sobre a relação entre qualidade de vida e 

alterações do humor numa perspectiva temporal é um dificultador adicional no 

entendimento da relação entre tabagismo, alterações do humor e qualidade de 

vida.16  

Diversos fatores se associaram com a qualidade de vida na análise 

bivariada, porém os melhores coeficientes foram observados com os escores de 

ansiedade e depressão e com o número de comorbidades. Estes fatores também 

foram os principais fatores preditores que permaneceram no modelo multivariado 
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dos diferentes domínios do SF-36. Após a estratificação dos pacientes, de acordo 

com os níveis de ansiedade e depressão (tabela 4), a influência das alterações do 

humor sobre a QVRS ficou mais evidente. Pacientes com sintomas de ansiedade 

e depressão mais graves apresentaram os menores escores do SF-36, o que 

corresponde à pior QVRS. Estudos prévios relataram uma associação entre 

quantidade de cigarros consumidos por dia, grau de dependência à nicotina e 

QVRS em tabagistas.8,12,21 Uma associação entre número de cigarros fumados 

por dia e índice tabágico também foi observada no nosso estudo, entretanto a 

mesma deixou de ter significância na análise multivariada. 

Um fato que merece ser notado é que a média de idade do início do 

tabagismo dos pacientes na nossa série foi de 15 anos e 85,3% dos pacientes 

começaram a fumar antes de completar 19 anos de idade. Médias de idade de 

17,5 anos e de 18,9 anos na iniciação do tabagismo foram descritas 

previamente.7,33 Estes dados reforçam que o tabagismo é uma doença que inicia 

na adolescência. Sabe-se que problemas psicossociais são mais frequentes entre 

adolescentes que fumam,34 e que baixa autoestima e humor negativo são 

preditores de iniciação do tabagismo nessa fase da vida.35 Foi descrito 

previamente que, adolescentes saudáveis, com consumo leve a moderado de 

tabaco por um período relativamente curto, apresentaram pior QVRS que aqueles 

que não fumavam.7 Portanto, pode-se inferir que intervenções para prevenir a 

iniciação do tabagismo poderiam ter reflexos positivos sobre o bem estar de 

adolescentes que conseguissem evitar o consumo de tabaco.  

Na análise multivariada para identificar fatores preditores de QVRS em 

tabagistas no nosso estudo, a idade de início do tabagismo permaneceu no 

modelo de dois domínios do SF-36 - estado geral de saúde e vitalidade. Já a 
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dependência à nicotina, juntamente com os sintomas de ansiedade e depressão, 

explicaram quase a metade da variabilidade do domínio saúde mental do SF-36.  

Estes achados sugerem que, com o início precoce do tabagismo, os impactos 

sobre a saúde dos indivíduos são mais pronunciados e que há uma associação 

entre transtornos do humor e dependência à nicotina. Assim, uma intervenção 

com screening e abordagem mais precoce das alterações do humor durante a 

adolescência poderia contribuir para reduzir o número de adolescentes 

tabagistas. Isto serviria, adicionalmente, para prevenir o comprometimento do 

estado geral de saúde e a perda de vitalidade decorrentes do tabagismo em 

idades mais avançadas da vida. 

As características da amostra estudada devem ser levadas em 

consideração na análise dos nossos resultados. Os pacientes tabagistas eram 

provenientes de um ambulatório especializado em tabagismo de um hospital 

terciário, que serve de referência para o sistema de saúde regional. Assim, entre 

os pacientes incluídos no estudo predominaram indivíduos de meia-idade ou 

idosos, portadores de múltiplas doenças crônicas, algumas delas tabaco 

associadas, com história de tabagismo prolongado e em sua maioria mulheres. O 

perfil dos pacientes que constituíram a amostra do estudo pode ter influenciado 

nos resultados, fazendo com que não seja possível generalizá-los para outras 

populações.  

O presente estudo apresenta algumas limitações. Uma dessas limitações é 

o próprio perfil dos pacientes estudados, que por si poderia justificar a alta 

prevalência de transtornos psiquiátricos e a baixa qualidade de vida global da 

amostra. Uma segunda limitação é que não utilizamos um grupo controle. A 

comparação com um grupo de pacientes não tabagistas, pareado por sexo e faixa 
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etária e proveniente da mesma instituição, poderia fornecer informações 

adicionais sobre a relação entre tabagismo, transtornos do humor e QVRS.   

Por outro lado, nosso estudo também apresenta pontos relevantes. O fato 

de termos identificado que, tanto os sintomas de ansiedade como os sintomas 

depressivos, desempenham um papel relevante em relação à QVRS em 

tabagistas reforça que uma triagem destes sintomas possa ser benéfica. Os 

pacientes de nossa série foram recrutados de um ambulatório especializado em 

tabagismo, que faz parte do sistema único de saúde (SUS) do Brasil e que segue 

as normas e o protocolo do Ministério da Saúde para abordagem de fumantes.36 

Esse protocolo preconiza o uso de terapia cognitivo-comportamental em grupo 

associada à terapêutica medicamentosa, de acordo com a das diretrizes para 

abordagem de tabagistas. Portanto, uma revisão deste protocolo assistencial por 

parte do Ministério de Saúde poderia ser útil. O impacto desta medida, tanto sobre 

a qualidade de vida dos tabagistas, quanto sobre o processo de cessação do 

tabagismo teria que ser testado. 

Em conclusão, nosso estudo sugere que o tabagismo tem impacto em 

diferentes aspectos da qualidade de vida e que a QVRS está diretamente 

associada aos níveis de ansiedade e de depressão e à presença de 

comorbidades. O início precoce do tabagismo se associa com a percepção de um 

pior estado geral de saúde e perda de vitalidade ao longo da vida. O grau de 

dependência à nicotina é um dos preditores do domínio saúde mental do SF-36. 

Novos estudos se fazem necessários para aprofundar a natureza causal dos 

achados e a possível variação dos mesmos com a cessação do tabagismo. 
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Tabela 1 - Características basais de 299 pacientes tabagistas 

Características                                                                            Valores 

Sexo feminino / masculino, número (%)    198 (66,2) / 101 (33,8) 

Idade, anos        53,7 ± 9,9 

Estado civil, número (%) 

 Solteiro       60 (20,1) 

 Casado       172 (57,5) 

            Viúvo, separado ou divorciado    67 (22,4) 

Cigarros/dia, número       31,9 ± 14,9 

Tempo de fumo, anos 38,6 ± 10,6 

Idade de início do tabagismo, anos 15,1 ± 4,6 

Índice tabágico, maços-ano      62,7 ± 37,1 

Dependência à nicotina (TF)      6,0 ± 2,0 

Motivação para parar de fumar     8,4 ± 1,5 

Ansiedade, número (%)      92 (30,1) 

Depressão, número (%)      167 (55,9) 

Escore de ansiedade (BAI)      16,5 ± 11,9 

Escore de depressão (BDI) 14,6±10,1 

Comorbidades, número 2,9 ± 1,6 

Qualidade de vida – Short-Form36 

   Capacidade física 60 (40-80) 

   Aspectos físicos 50 (0-100) 

   Dor 51 (31-72) 

   Estado geral de saúde 52 (35-72) 

   Vitalidade 55 (30-70) 

   Aspectos sociais 63 (50-88) 

   Aspectos emocionais 33 (0-100) 

   Saúde mental 60 (44-76) 

Dados apresentados como média  DP, mediana (IIQ 25-75) ou número (%) 
TF: Teste de Fagerström                BAI: Inventário de Ansiedade de Beck                    
BDI: Inventário de Depressão de Beck 
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Tabela 2 – Coeficientes de correlação entre parâmetros clínico-demográficos e os diferentes 
domínios do SF-36 em tabagistas 
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Figura 1 – Relação entre os escores do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) e os 

domínios saúde mental, vitalidade, dor e capacidade funcional do 
questionário de qualidade de vida SF-36.  
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Figura 2 – Relação entre os escores do Inventário de Depressão de Beck (BDI) e os 
domínios saúde mental, vitalidade, aspectos sociais e estado geral de saúde 
do questionário de qualidade de vida SF-36.  
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Tabela 3–Análise multivariada mostrando as variáveis clínicas associadas aos diferentes 

domínios do SF-36 em pacientes tabagistas 

Domínio do SF-36 

Variável dependente 

Variáveis no modelo  r2 p 

Capacidade 

funcional 

Escore do BAI, número de comorbidades e motivação 

para parar de fumar 

0,312 0,0001 

Aspectos físicos Escore do BAI, escore do BDI e número de 

comorbidades   

0,280 0,0001 

Dor Escore do BAI, escore do BDI e número de 

comorbidades  

0,296 0,0001 

Estado geral de 

saúde 

Escore do BAI, escore do BDI, número de 

comorbidades, idade de início do tabagismo   

0,322 0,0001 

Vitalidade Escore do BAI, escore do BDI, idade de início do 

tabagismo e diagnóstico de ansiedade 

0,388 0,0001 

Aspectos sociais Escore do BAI e escore do BDI 0,310 0,0001 

Aspectos 

emocionais 

Escore do BAI, número de comorbidades, diagnóstico 

de depressão 

0,266 0,0001 

Saúde mental Escore do BAI, escore do BDI, diagnóstico de 

depressão, dependência à nicotina, diagnóstico de 

ansiedade 

0,478 0,0001 

BAI: Inventário de Ansiedade de Beck BDI: Inventário de Depressão de Beck 
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Tabela 4 – Qualidade de vida medida pelos diferentes domínios do SF36 estratificada pela intensidade dos sintomas de ansiedade e 
depressão em tabagistas 

     
Domínios     do 

 
SF-36 
 

    

 N Capacidade 
Funcional 

Md (IC95%) 

Aspectos 
Físicos 

Md (IC95%) 

Dor 
 

Md (IC95%) 

Estado Geral 
de Saúde 

Md (IC95%) 

Vitalidade 
 

Md (IC95%) 

Aspectos 
Sociais 

Md (IC95%) 

Aspectos 
Emocionais 
Md (IC95%) 

Saúde 
Mental 

Md (IC95%) 
Sintomas de ansiedade*          

                 Ausentes 83 72,9 (68,1-77,7) 74,7 (66,6-82,8) 65,5 (60,7-70,4) 65,1 (60,2-70,0) 69,9 (66,1-73,8) 81,8 (77,0-86,6) 75,1 (67,8-82,4) 75,5 (72,0-79,4) 

                 Leves 77 63,2 (58,8-67,5) 52,6 (44,4-60,9) 53,4 (48,8-58,1) 56,4 (51,7-61,1) 51,5(47,3-55,5) 65,6(60,3-79,9) 48,2(40,1-56,3) 61,0(57,1-64,8) 

                 Moderados 77 46,4 (41,1-51,7) 32,1 (23,8-40,5) 43,1 (38,6-47,6) 49,2 (44,0-54,3) 41,6(36,8-46,4) 57,5(51,9-63,0) 30,3(22,5-38,1) 53,6(48,8-58,3) 

                 Graves 62 42,0 (35,9-48,1) 26,2 (18,1-34,4) 33,5 (27,9-39,1) 37,6 (32,7-42,4) 34,8(29,5-40,0) 47,0(41,1-52,9) 24,2(16,0-32,3) 41,4(37,0-45,8) 

                 p  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

          

Sintomas depressivos**          

                 Ausentes 112 68,4 (64,0-72,8) 67,4 (60,2-74,6) 60,8 (56,6-65,1) 65,1 (61,0-69,1) 65,5 (62,9-70,1) 78,8 (74,7-82,9) 67,9 (61,0-74,8) 73,9 (70,6-77,1) 

                 Leves 89 55,5 (50,4-60,5) 46,4 (37,7-55,0) 49,4 (45,2-54,7) 53,0 (48,2-57,8) 44,3 (40,4-48,3) 64,2 (59,5-68,9) 37,4 (29,7-45,1) 56,8 (53,1-60,5) 

                 Moderados 72 47,2 (41,7-52,8) 30,9 (23,2-38,6) 41,2 (36,3-46,1) 41,3 (36,9-45,6) 41,5 (36,5-46,6) 49,4 (43,8-55,0) 30,5 (22,6-38,5) 48,3 (44,0-52,6) 

                 Graves 26 41,3 (31,3-51,2) 15,6 (6,92-24,3) 26,7 (19,0-34,5) 34,2 (27,2-41,1) 27,5 (20,1-34,8) 40,0 (29,3-50,7) 23,6 (12,2-34,9) 32,4 (25,4-39,4) 

                 p  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

          

Total 299 57,2 (54,3-60,1) 48,0 (43,4-52,6) 50,0 (47,2-52,7) 53,2 (50,5-55,8) 50,6 (47,9-53,3) 64,2 (61,2-67,2) 46,1 (41,6-50,6) 59,1 (56,7-61,4) 

          

 
SF-36: Short-Form Health Survey Questionnaire     

 
* Inventário de Ansiedade de Beck (BAI)       ** Inventário de Depressão de Beck (BDI) 
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7. CONCLUSÕES 
 
 
Os resultados do presente estudo mostraram que: 
 

 Pacientes tabagistas apresentaram QVRS moderadamente reduzida, 

sendo os piores valores detectados no domínio aspectos emocionais. 

 Mais da metade dos pacientes examinados apresentava depressão e cerca 

de um terço tinha ansiedade. 

 As variáveis clínicas que apresentaram maior influência na redução da 

qualidade de vida de tabagistas foram os escores do BAI, do BDI e o 

número de comorbidades. 

 Observou-se uma redução proporcional significativa na qualidade de vida 

com o aumento dos sintomas de ansiedade e depressão, sendo os 

menores escores detectados nos domínios aspectos físicos, aspectos 

emocionais e dor, dentre os fumantes. 

 A maioria dos pacientes começou a fumar na adolescência e a idade de 

início do tabagismo se associou com os domínios vitalidade e com o 

estado geral de saúde do SF-36. 

 A dependência à nicotina se associou com o domínio saúde mental da 

QVRS. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste estudo observamos que pacientes tabagistas, de maneira geral, 

apresentaram comprometimento da qualidade de vida e alterações do humor. Os 

sintomas de ansiedade e de depressão se mostraram fortes preditores de QVRS 

na amostra examinada, com impacto em todos os domínios do SF-36. Além disso, 

a estratificação dos pacientes pela intensidade dos sintomas mostrou um prejuízo 

progressivo da qualidade de vida com a piora dos sintomas depressivos e da 

ansiedade. 

A relação causa-efeito dos achados citados anteriormente não pode ser 

demonstrada no presente estudo, sendo necessário estudos adicionais, com 

delineamento diferente, para ampliar o conhecimento sobre esse tema.  

 Contribuições importantes emanam de nossos resultados. A alta frequência 

de transtorno depressivo e de ansiedade e o impacto dessas comorbidades 

psiquiátricas sobre o bem estar dos pacientes alertam para a necessidade da 

abordagem adequada das mesmas. Torna-se necessário levá-las em 

consideração também durante o processo de abandono do tabagismo, uma vez 

que as mesmas podem dificultar a cessação e facilitar a recaída. Um campo vasto 

para novas investigações se abre nesta área.  

 

 


