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RESUMO 

Introdução: Apesar do Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e do tabagismo 

serem prevalentes, não há estudos no Brasil sobre a associação entre recaída, cessação do 

tabagismo e TEPT em comunidades de baixa renda. Objetivos: Avaliar a frequência de 

recaída na tentativa de abandonar o hábito de fumar em indivíduos com e sem TEPT, bem 

como analisar os fatores a ela associada. Métodos: Estudo transversal de adultos vinculados 

ao PMF (Programa Médico de Família) selecionados entre julho de 2006 a dezembro de 2007 

conduzido a partir do Estudo CAMELIA (cardio-neuro-metabólico-renal familiar em 

Niterói). As associações foram estimadas através do modelo de Equações de Estimação 

Generalizadas. Resultados: O estudo foi representado por uma população de 320 indivíduos 

que já fumaram pelo menos 100 cigarros em suas vidas, dos quais 20% nunca tentaram parar 

de fumar, 52,2% eram ex-fumantes e 27,8% eram recidivantes. A prevalência de TEPT foi 

de 23,8% e dos três grupos de sintomas do TEPT (revivescência, evitação e hiperestimulação) 

foi de 22,2%, 25% e 20,6% respectivamente. Cor da pele (parda), frequência de consumo de 

álcool (nunca) e a pontuação PCL-C geral e grupo de sintomas (maior que o percentil 75) 

mostraram associação univariada estatisticamente significativa (p ≤0,15) com recaída de 

tabagismo. Sexo (mulheres), cor da pele (branca), IMC (< 25) e depressão (escore BDI > 19) 

apresentaram associação univariada (p ≤0,15) com TEPT (maior que percentil 75 na 

pontuação PCL-C geral e grupos de sintomas). As associações entre recaída e PCL-C geral, 

revivescência e hiperestimulação foram semelhantes para ambos, homem e mulher, cor de 

pele preta e não preta, e até 5 anos de estudo e 5 ou mais anos de estudo, indicando que não 

há interação. Para o grupo da evitação, as diferenças foram maiores, apontando para a 

existência de uma interação para sexo, cor da pele e escolaridade. Nos modelos estatísticos 

múltiplos testados apenas a recaída e a depressão foram fatores associados de forma 

significativa ao TEPT. Conclusão: A associação entre a recaída e o TEPT foi confirmada 

nesta investigação.  

 

Palavras chaves: Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Tabagismo, Recaída. 
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ABSTRACT 

Introduction: Although posttraumatic stress disorder (PTSD) and smoking are 

prevalent, there are no studies in Brazil on the association between relapse, smoking cessation 

and PTSD in low-income communities. Objectives: To evaluate the frequency of relapse in 

the attempt to quit smoking in individuals with and without PTSD, as well as to analyze the 

factors associated with it. METHODS: Cross-sectional study of adults enrolled in the Family 

Medical Program selected from July 2006 to December 2007, conducted from the CAMELIA 

Study (cardio-neuro-metabolic-renal family in Niterói). The associations were estimated 

using the Generalized Estimation Equation model. Results: The study was represented by a 

population of 320 individuals who had smoked at least 100 cigarettes in their lives, of whom 

20% never tried to quit smoking, 52.2% were ex-smokers and 27.8% were relapsed. The 

prevalence of PTSD was 23.8% and of the three symptom clusters (re-experiencing, 

avoidance and hyperarousal) were 22.2%, 25% and 20.6%, respectively. Skin color (brown), 

frequency of alcohol consumption (never) and overall PCL-C score and symptom clusters 

(greater than the 75th percentile) showed a statistically significant univariate association (p 

≤0.15) with smoking relapse. Gender (women), skin color (white), BMI (<25) and depression 

(BDI score> 19) had a univariate association (p ≤0.15) with PTSD (greater than 75th 

percentile in the general PCL-C score and symptom clusters). The associations between 

relapse and general PCL-C, re-experiencing and hyperarousal were similar for both male and 

female, skin color black and not black, and up to 5 years of study and 5 or more years of 

study, indicating that there was no interaction. For the avoidance group, the differences were 

greater, pointing to the existence of an interaction for sex, skin color and schooling. In 

multiple, fully-tested models, only relapse and depression were significantly associated with 

PTSD. Conclusion: The association between relapse and PTSD was confirmed in this 

investigation. 

 

Keywords: Post Traumatic Stress Disorder, Smoking, Relapse. 
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1 . INTRODUÇÃO 

Em 2013, 21% dos adultos em todo o mundo eram fumantes - 950 milhões de homens 

e 177 milhões de mulheres (WHO, 2015). Cerca de 50% desses, acabará por morrer de 

doenças relacionadas ao tabaco (WHO, 2011). Estima-se que no período de 2002/2030 as 

mortes atribuíveis ao tabaco irão aumentar de 3,4 milhões para 6,8 milhões em países de 

renda baixa e média (Mathers et al., 2006).  

Diversos fatores podem estar associados com o abandono do hábito de fumar, o 

transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), desordem psiquiátrica prevalente (Wenz-

Gross et al, 2016), é um obstáculo importante na cessação do tabagismo na população geral 

(Hapke et al., 2005). Por exemplo, apesar de metade das pessoas que já fumaram pararem 

com este hábito (Fiore et al., 2002), apenas 23% dos fumantes com TEPT pararam (Lasser 

et al., 2000).  Também fumantes com TEPT têm um tempo mais curto para a primeira recaída 

do tabagismo dentro da primeira semana de uma tentativa de parar (Zvolensky et al., 2008). 

Teoricamente as principais características do TEPT, incluindo sintomas de trauma e aumento 

do afeto negativo, representam fatores de risco para lapso do tabagismo e recaída (Beckham 

et al., 2013).  

As taxas de recaída da população em geral são afetadas por gênero e etnia (Japuntich 

et al., 2011). Um ensaio clínico em grande escala testou eficácia e efetividade dos diferentes 

tipos de tratamento para a cessação do tabagismo. As mulheres, os negros e os fumantes com 

menor escolaridade estão em risco elevado de falhar a cessação e pesquisas são necessárias 
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para entender esse risco e desenvolver intervenções farmacológico e psicossociais para 

melhorar suas taxas de cessação a longo prazo (Piper et al., 2010).  

Não encontramos publicações que discutem associação entre recaída, cessação do 

tabagismo e TEPT em comunidades de baixa renda no Brasil. A cessação efetiva de 

tabagismo teve sucesso limitado em pessoas com TEPT quando comparada a população geral 

(Hapke et al., 2005). Examinar os processos de recaída é um passo importante no avanço da 

investigação destinada a melhorar a eficácia do tratamento de cessação para os fumantes com 

TEPT (Cook et al, 2007). 



14 

 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 TABAGISMO 

2.1.1. Epidemiologia do Tabagismo no Mundo 

Em 2013, 21% dos adultos em todo o mundo eram fumantes - 950 milhões de homens 

e 177 milhões de mulheres, sendo a prevalência do tabagismo entre os adultos de 25% em 

países de alta renda, 21% em países de rendimento médio e 16% nos países de baixa renda 

(WHO, 2015).  Em 2015, 20,4% dos adultos em todo o mundo eram fumantes, sendo 

consumidos 5,6 trilhões de cigarros, representando um declínio de 1,8% em relação a 2014 

(excluindo a China) (Macguill, 2016). 

O uso do tabaco continua a ser o líder global de causa de morte evitável. Ele mata 

cerca de seis milhões de pessoas, a cada ano (WHO, 2015), representando 9% da mortalidade 

geral, 6% de todas as mulheres e 12% de todas as mortes de homens em todo o mundo (WHO, 

2009), incluindo mais de 600.000 fumantes passivos. Também causa centenas de bilhões de 

dólares de danos a economia em todo o mundo a cada ano (WHO, 2011). 

O tabagismo é responsável por grande parte da mortalidade por doenças 

cardiovasculares, pulmonares e cânceres (WHO, 2011), sendo sua mortalidade em cerca de: 

90% por câncer de pulmão e 80% por doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC). O 

tabagismo aumenta o risco de morte por todas as causas em homens e mulheres. Homens que 

fumam aumentam o risco de morte por: bronquite e enfisema em 17 vezes e câncer de 

traqueia, pulmão e brônquios pelo menos mais de 23 vezes. Tabagismo aumenta o risco de 

mortalidade por doença arterial coronariana entre homens de meia idade em cerca de quatro 

vezes. Mulheres que fumam aumentam o seu risco de morrer de bronquite e enfisema em 12 

vezes; de câncer de traqueia, pulmão e brônquios em mais de 12 vezes. Durante 2010-2014, 

estimou-se que aproximadamente 282.000 mulheres (56.359 mulheres por ano) morreriam 

de câncer de pulmão. O tabagismo aumenta o risco de morrer de doença arterial coronariana 

entre as mulheres de meia-idade em quase cinco vezes (USDHHS, 2014). Entre 1960 e 1990, 

as mortes por câncer de pulmão entre as mulheres aumentou mais de 500% (Novotny et al., 

1998). Em 2000 nos EUA 67.600 mulheres morreram de câncer de pulmão (CDC, 2002).  
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Cerca de 80 a 90%, dos fumantes iniciam no tabagismo antes dos 18 anos; sendo que 

nos países em desenvolvimento, a maioria inicia antes dos 15 anos (WHO, 2008). Até metade 

dos um bilhão dos fumantes do mundo acabará por morrer de doenças relacionadas ao tabaco 

(WHO, 2011).  

Metade dos indivíduos tabagistas morre em idade produtiva, em decorrência do efeito 

das substâncias contidas no tabaco na faixa etária entre 35 e 69 anos (Silva, 2005). A 

expectativa de vida para os fumantes é pelo menos 10 anos mais curta do que para não 

fumantes (USDHHS, 2014) (Jha et al., 2013). 

Segundo dados de mortalidade no ano 2000 dos Estados Unidos, mais mortes foram 

causadas anualmente pelo tabagismo do que por todas as mortes por vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), uso de drogas ilícitas, uso de álcool, acidentes 

automobilísticos, e incidentes relacionados a arma de fogo combinados (Mokdad et al., 

2004). O número de cidadãos norte-americanos mortos prematuramente por causas ligadas 

ao tabagismo foi 10 vezes o total de mortes em todas as guerras travadas pelos Estados 

Unidos durante a sua história (USDHHS, 2014). 

Para cada pessoa que morre relacionada ao tabagismo, outras 30 sofrem de pelo 

menos uma doença tabaco relacionada (USDHHS, 2014). Custos econômicos atribuíveis ao 

tabagismo nos Estados Unidos estimados para os anos de 2009-2012 foram entre US$ 289 e 

332,5 bilhões, incluindo US$ 132,5 a 175,9 bilhões para assistência médica direta dos 

adultos, US$ 151 bilhões para a perda de produtividade devido à morte prematura estimada 

de 2005-2009 e US$ 5,6 bilhões em 2006 para perda de produtividade devido ao fumo 

passivo (USDHHS, 2014). Esta perda de produtividade pela exposição ao fumo passivo é 

decorrente de morte prematura e doenças em não fumantes. Em 2005, a Sociedade de 

Atuários estimou que os efeitos da exposição ao fumo passivo custaram aos Estados Unidos 

US$ 10 bilhões por ano (Behan et al., 2005). 

O tabagismo gera uma carga econômica substantiva para a economia dos países, 

caracterizada pelos custos da assistência médica e da perda de produtividade devido à 

morbidade à morte prematura (Hodgson & Meiners, 1982). As análises realizadas em vários 

países mostram que esses custos podem alcançar até 1,15% do Produto Interno Bruto (PIB) 

(Lightwood et al., 2000). Também ameaça agravar a pobreza, a fome e a desnutrição, sendo, 

portanto, um entrave ao desenvolvimento sustentável de um país (INCA, 2012). 

Na maioria dos países, existe correlação entre tabagismo, baixa renda e baixo nível 

de escolaridade. Na China, indivíduos com nenhuma escolaridade têm probabilidade cerca 
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de sete vezes maior de serem fumantes do que indivíduos que têm o terceiro grau. No Brasil, 

entre os grupos de indivíduos com baixo nível de escolaridade, essa probabilidade é cinco 

vezes maior (Silva, 2005). 

De forma geral parar de fumar reduz: de 30 a 50% o risco de morte por câncer de 

pulmão em ambos os sexos após 10 anos sem fumar; 50% o risco de doenças cardiovasculares 

após um ano sem fumar (USDHHS, 1990); 50% para o câncer de bexiga após poucos anos 

após a cessação; 50% para o câncer de cavidade oral e de esôfago após cinco anos; o risco 

de câncer de pâncreas após 10 anos de abstinência; taxas de sintomas respiratórios, como 

tosse, produção de catarro e chiado no peito e infecções respiratórias, como bronquite e 

pneumonia; o risco de acidente vascular cerebral para aproximadamente o mesmo que um 

não fumante dentro de 2 a 5 anos após parar de fumar (USDHHS, 2010). 

Em termos de faixa etária e benefícios, parar de fumar antes dos: 30 anos de idade 

reduz quase totalmente o risco de morte por doenças relacionadas ao tabagismo (USDHHS, 

2010); 40 anos reduz o risco de morrer de doenças relacionadas com o tabagismo em cerca 

de 90% (Jha et al., 2013); 50 anos de idade reduz cerca de 50% no risco de morte por doenças 

relacionadas ao tabagismo após 16 anos de abstinência quando comparado com o fumante 

(USDHHS, 2010). A expectativa de vida aumenta cerca de 3, 6, 9 e 10 anos para os que 

deixam o tabagismo antes dos 60, 50, 40 e 30 anos de idade, respectivamente (Doll et al., 

2004). A expectativa de vida entre os fumantes que param aos 35 anos excedeu a dos que 

continuam a fumar por 6,9 a 8,5 anos para os homens e de 6,1 para 7,7 anos para as mulheres; 

aos 65 anos, os homens ganharam 1,4 a 2,0 anos de vida, e as mulheres ganharam 2,7 a 3,7 

anos (Taylor Jr et al., 2002).  

A despeito das consequências do tabagismo, o sistema de saúde falha em tratar o 

usuário de tabaco de forma consistente e efetiva (Fiore et al., 2008).  

2.1.2 Epidemiologia do Tabagismo no Brasil 

A prevalência de fumantes é de 10,8% no Brasil, segundo o Vigitel 2014 (Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), inquérito 

promovido pelo Ministério da Saúde. Ela é maior no sexo masculino (12,8%) do que no 

feminino (9,0%). Representa uma queda de 30,7% quando comparado ao Vigitel de 2006 

cuja prevalência era de 15,6%. Para os homens, a prevalência de fumantes tendeu a ser menor 

antes dos 25 anos de idade.  Já para ambos os sexos tendeu a ser menor após os 65 anos. A 
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prevalência do hábito de fumar foi particularmente alta entre homens e mulheres com até oito 

anos de escolaridade (16,4% e 12,1%, respectivamente) e aproximadamente duas vezes a 

prevalência observada entre indivíduos com 12 ou mais anos de estudo. Os que declararam 

fumar 20 ou mais cigarros por dia foram 3,0%, sendo maior no sexo masculino (4,1%) do 

que no sexo feminino (2,1%). O consumo intenso de cigarros foi maior entre homens e 

mulheres com até oito anos de escolaridade (5,6% e 2,7%, respectivamente). A prevalência 

de fumantes passivos no domicílio foi de 9,4% e tendeu a ser maior no sexo feminino (10,0%) 

do que no masculino (8,7%). Foi maior entre os mais jovens (18 a 34 anos), sem distinção 

segundo escolaridade. A prevalência de fumantes passivos no local de trabalho foi de 8,9%, 

sendo cerca de duas vezes maior em homens (13,1%) do que em mulheres (5,2%). Entre 

homens, a prevalência de fumantes passivos no local de trabalho diminuiu substancialmente 

com o aumento do nível de escolaridade e, entre mulheres, não houve diferença entre as 

faixas de escolaridade (Ministério da Saúde, 2015). 

A prevalência do tabagismo é de 1,5 a 2 vezes maior entre aqueles que possuem pouca 

ou nenhuma educação, em comparação com os que possuem mais anos de escolaridade 

(Iglesias et al., 2007). 

A Pesquisa nacional por amostra de domicílios (Pnad) do IBGE revelou que 52,1% 

da população tabagista acima de 15 anos pensam em parar de fumar, mas poucos em curto 

prazo. A prevalência de fumantes segundo a distribuição de renda no Brasil variou de 13,5% 

entre os indivíduos com mais de 2 salários mínimos até 19,9% entre os indivíduos sem 

rendimento. Na zona rural a prevalência de tabagistas foi de 20,4% e na zona urbana 16,6% 

(Lombardi & Santos, 2010).  

No inquérito mais recente, entre os indivíduos sem instrução ou com menos de um 

ano de estudo, a proporção dos que começaram a fumar antes dos 15 anos de idade chega a 

40,8%. O número de tabagistas também foi maior entre os que se declararam pretos ou pardos 

(19,0%) do que entre os brancos (15,3%) em todas as regiões (Lombardi & Santos, 2010). 

O gasto médio mensal com cigarros industrializados para fumantes diários acima dos 

15 anos no Brasil foi de R$ 55,50. Se considerarmos que o preço médio de um maço de 

cigarros em setembro de 2008 era de R$ 2,56, estima-se que o consumo médio mensal foi de 

21,7 maços por mês (ou 14,5 cigarros/dia). Em termos absolutos, os homens gastaram mais 

(R$ 59,73) que as mulheres (R$ 49,29) na compra de cigarros. Isto significa que as mulheres 

compraram em média 19,3 maços por mês (13 cigarros/dia) e os homens compraram 23,33 

maços por mês (16 cigarros/dia) (INCA, 2011). 
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O cigarro é muito mais acessível economicamente do que alimentos em vários países, 

incluindo o Brasil. Um estudo internacional comparou o custo de um maço de cigarros em 

56 cidades no mundo em março de 2001 e na década de 1990 com o custo de um quilo de 

pão e com o índice “minutos de trabalho necessários para comprar ambos os itens”, mostrou 

que no Brasil o custo de um quilo de pão chega a ser quase três vezes maior do que o custo 

de um maço de cigarros (Guindon et al., 2002). 

De 1996 a 2005, houve mais de um milhão de hospitalizações relacionadas ao 

tabagismo no SUS, com custos em torno de meio bilhão de dólares, ou 1,6% do orçamento 

destinado às hospitalizações realizadas por unidades de saúde entre 1996 e 2005 (Iglesias et 

al., 2007). 

O Brasil gastou em 2011 R$ 23,37 bilhões em custo para o sistema de saúde no 

tratamento de pacientes com doenças relacionadas ao cigarro. Isto equivale a 0,5% do 

Produto Interno Bruto (PIB) e a 30% do orçamento do Ministério da Saúde em 2011, sendo 

quase quatro vezes maior do que a Receita arrecadou com produtos derivados do tabaco no 

mesmo período (R$ 6,3 bilhões) (Pinto et al., 2015). 

No Brasil, em 2011, o tabagismo foi responsável por 147.072 óbitos evitáveis ou 403 

mortes por dia, que corresponderam a 14,7% do total de mortes ocorridas no país (1.000.490 

mortes). Foram associadas ao tabagismo as mortes por: câncer de pulmão (81%), DPOC 

(78%), conjunto das neoplasias (31%), doenças cardíacas (21%) e AVC (acidente vascular 

cerebral) (18%). O tabagismo passivo e as causas perinatais totalizaram 16.920 mortes. O 

tabagismo está associado a 1.147.037 anos potenciais de vida perdidos por morte prematura 

(APVP) ao ano, concentrados em IAM (239.456), câncer de pulmão (187.865), DPOC 

(177.329) e AVC (164.618). As mulheres fumantes têm uma expectativa de vida de 4,47 anos 

menor que as não fumantes e de 1,32 ano menor que as ex-fumantes. Os homens fumantes 

possuem uma expectativa de vida 5,03 anos menor que os não fumantes e 2,05 anos menor 

que os ex-fumantes. Além do impacto na expectativa de vida, as doenças tabaco-relacionadas 

também interferem na qualidade de vida dos indivíduos avaliada em termos de os anos de 

vida ajustados pela qualidade (AVAQ). Nos homens, esta diferença é de 6,25 anos entre 

fumantes e não fumantes e nas mulheres de 5,72 anos (Pinto et al., 2015).  



19 

 

 

 

2.1.3 Recaída em Tabagismo 

Para abordar a recaída da cessação do tabagismo é preciso falar inicialmente do 

abandono do tabagismo. Apenas uma minoria de usuários de tabaco atinge a abstinência 

permanente em uma primeira tentativa de parar. A maioria dos usuários persiste no uso do 

tabaco por muitos anos e, normalmente, percorre vários períodos de remissão e recidiva. (The 

Clinical Practice Guideline Treating Tobacco Use and Dependence 2008 Update Panel, 

Liaisons, and Staff, 2008; Fiore et al.,2008).  

Uma pesquisa nacional e representativa conduzida nos Estados Unidos mostrou que 

a taxa total de abandono (ou seja, a proporção de ex-fumantes e fumantes) aumentou de 

50,7% em 2005 para 55,0% em 2012 (p <0,05) (Agaku et al., 2014).  O Vigitel 2011 

(Ministério da Saúde, 2012) mostrou que entre os homens, a frequência dos que declararam 

ter abandonado o hábito de fumar aumentou com a idade: 11,4% dos homens entre 18 e 24 

anos de idade e 52,6% após os 65 anos de idade. Entre as mulheres foi de 11,1%, entre 18 e 

24 anos de idade, para 30,0% entre 55 e 64 anos de idade, reduzindo-se na faixa etária de 65 

anos ou mais (24,3%).  

Diversos fatores influenciam as pessoas a buscarem o término do tabagismo: o 

adoecimento do fumante, óbito relacionado com o tabagismo entre familiares e amigos, a 

divulgação dos problemas causados pelo tabagismo, o aconselhamento de profissionais de 

saúde, a legislação de restrição ao tabagismo e de atuação da indústria do tabaco, o tratamento 

dos fumantes para cessação de fumar, aumento do custo de cigarros com o aumento de 

impostos ou redução do contrabando, a mídia, a proibição da propaganda do cigarro, a criação 

de áreas livres de cigarro (Silva, 2005). 

A abstinência é um esforço de reconhecimento do problema da dependência, de 

retorno à família, de recuperação de autoestima, da evasão do contexto favorecedor da 

adição, do envolvimento em trabalhos de recuperação de outros dependentes e de um sentido 

prospectivo de existência (Rigotto & Gomes, 2002).  

Segundo Prochaska e Di Clemente (1983) existem cinco estágios de mudança 

comportamental até que cesse completamente o tabagismo: pré-contemplativa (negam a 

intenção em parar de fumar nos próximos seis meses e não se veem como dependentes), 

contemplativa (gostariam de estar sem fumar nos próximos seis meses, mas sentem-se 

ambivalentes em relação ao cigarro), preparação para a ação (querem parar em um mês e já 
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fizeram alguma tentativa para parar de fumar), ação (parou de fumar há menos de seis meses), 

manutenção (abstinência por mais de seis meses).  

Araújo et al. (2004) propõe uma última fase – finalização – quando o processo de 

mudanças comportamentais já se concretizou, com total desaparecimento do problema, não 

importando qual estímulo ambiental o provoque. 

Atingir a finalização é um grande desafio, pois a recaída é muito frequente. Recaída 

em tabagismo normalmente denota o retorno ao consumo regular de cigarros, mesmo que em 

quantidades menores do que o anterior à cessação. O lapso reflete um deslize que pode não 

resultar em recaída. A repetição do lapso pode evoluir para recaída (Feldner et al., 2007). Em 

geral, 85% voltam à fase contemplativa e somente após três ou quatro tentativas conseguem 

ficar totalmente abstêmios (Araújo et al., 2004).  

Em 2010 nos EUA, 68,8% dos fumantes adultos queriam parar de fumar, 52,4% 

tinham feito uma tentativa de parar por mais de um dia no ano anterior à entrevista, 6,2% 

tinha recentemente parado de fumar, 48,3% tinha sido aconselhado por um profissional de 

saúde para parar de fumar e 31,7% usaram aconselhamento e/ou medicamentos quando eles 

tentaram parar. A prevalência de tentativas de abandono aumentou durante 2001-2010 entre 

os fumantes com idade entre 45-64 anos, mas não entre os outros grupos etários. O interesse 

em parar de fumar foi: menor entre aqueles com idade entre 65 anos ou mais (53,8%) do que 

entre aqueles com idade <65 anos (70,2%); maior entre os fumantes negros não-hispânicos 

(75,6%), seguido por brancos não-hispânicos (69,1%), pessoas de outra raça / etnia (62,5%) 

e hispânicos (61,0%); menor entre as pessoas com ensino médio completo (65,9%) e maior 

com alguma faculdade (73,4%); menor entre os que têm Medicare (60,7%) ou um plano de 

saúde militar (55,3%) do que aqueles com seguros privados (70,4%) ou Medicaid (71,2%). 

Cessação era mais provável entre os brancos não-hispânicos (6,0%) do que entre os negros 

não-hispânicos (3,3%). Cessação aumentou com o nível de ensino; 3,2% das pessoas com 

≤12 anos de educação pararam de fumar, em comparação com 11,4% daqueles com um curso 

de graduação e 8,1% das pessoas com programa de formação de tecnólogo. Aqueles com 

planos de saúde privados (7,8%) eram mais propensos a parar de fumar do que aqueles com 

Medicaid (4,6%) ou nenhum plano de saúde (3,6%) (CDC, 2011). 

Quase dois terços dos fumantes que têm recaída querem tentar parar novamente 

dentro de 30 dias (Fu et al., 2006). O restante pode não desejar parar devido a: falta de 

informação sobre os efeitos nocivos do uso do tabaco (Araújo et al., 2004; Rundmo et al., 

1997; Donze et al., 2007) e os benefícios de parar de fumar (Donze et al., 2007; Rundmo et 
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al., 1997), receios ou preocupações em abandonar o tabaco (Alberg et al., 2007; Araújo et 

al., 2004), ganho de peso após a parada (Alberg et al., 2007; Memon et al., 2016; Rundmo 

et al., 1997), alteração do ciclo hormonal em mulheres, ansiedade (Memon et al., 2016). 

Para identificar preditores de tentativas de parar de fumar e de recaída foi feito um 

estudo que incluiu 2.431 fumantes nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França e 

Espanha através de pesquisas on-line com idade 35-65 anos que fumavam mais de cinco 

cigarros por dia e queriam parar de fumar nos próximos 3 meses, sendo acompanhados a cada 

3 meses para até 18 meses, através de contato via Internet. Como resultados as recentes 

tentativas de abandono previram futuras tentativas, mas também subsequente recaída. 

Motivação para parar foi preditiva de futuras tentativas, mas não de recaída / abstinência após 

as tentativas. Recaída foi associada com: a dependência da nicotina, a exposição a estímulos 

para fumar, fissura, sintomas de abstinência e falta de ajudas de cessação do tabagismo (Zhou 

et al., 2009). 

A recaída ocorre em cerca de 90-95% dos que param por conta própria e em 60-80% 

dos incluídos em programas de tratamento, sendo mais comum ocorrer no início do processo 

(Cohen et al., 1989). 

O estudo de coorte Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) 

nos Estados Unidos avaliou 5.115 homens e mulheres com idade entre 18 a 30 anos. Eram 

mais propensos a ser fumantes ativos até o final do estudo e para a recaída durante o estudo: 

adultos jovens (18-24 anos), menor escolaridade e negros. Cerca de 40% dos ex-fumantes e 

26% dos fumantes atuais ou novos fumantes tiveram recaída uma ou mais vezes, em algum 

momento durante o seguimento da pesquisa. Para cada ano de aumento da idade houve uma 

diminuição na probabilidade de recaída. Além disso, para cada ano de aumento da educação 

houve uma diminuição na probabilidade de recaída (Caraballo et al., 2014). 

Piper et al. (2010) encontraram dados semelhantes na etnia e na escolaridade, através 

de exame de 2.850 participantes (57,2% mulheres, 11,7% negros, e 9% com menos 

escolaridade do que ensino médio) de dois grandes ensaios clínicos de cessação do tabagismo 

que avaliaram adesivo de nicotina, pastilha de nicotina, bupropiona, a bupropiona + pastilha 

e adesivo de nicotina + pastilha. Mulheres, negros e fumantes com escolaridade abaixo do 

ensino médio são menos propensos a parar de fumar com sucesso do que os homens, brancos 

e fumantes com escolaridade acima do ensino médio, respectivamente, apesar de receber 

farmacoterapia eficaz e de não haver diferenças entre os grupos na quantidade de medicações 

utilizadas.  
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Confirmando o dado de gênero da pesquisa anterior, as intervenções para promover 

a cessação do tabagismo parecem ser menos bem sucedidas com as mulheres do que com 

homens. Uma série de estudos tem encontrado menores taxas de abandono entre as mulheres 

mesmo as que têm transtornos psiquiátricos, (Scharf & Shiffman, 2004; King et al., 2006; 

Weinberger et al., 2009), elas são menos propensas a manter a cessação do tabagismo após 

o tratamento (Ockene et al.,2000). 

Num estudo de coorte com 327 indivíduos de 18 a 24 anos de idade que relataram 

abandono do tabagismo por pelo menos 1 ano, 67% mantiveram o abandono por 5 anos e 

33% recaíram e estavam fumando. O fator preditor mais forte para evitar a recaída do 

tabagismo foi casar com um não fumante. Outros preditores foram: ter feito uma tentativa de 

parar de fumar ao longo da vida, ter como jovem adulto apenas um parente biológico que 

fume e trabalhar em locais completamente livres de tabagismo (Macy et al., 2007). 

Borland et al. (2012) entrevistaram 21.613 fumantes da Austrália, Canadá, Reino 

Unido e Estados Unidos da América. Cerca de 40,1% dos fumantes relataram tentativas de 

abandono em um determinado ano com uma média de 2,1 tentativas, sendo cerca de 1 

tentativa por ano. Mais da metade dos fumantes abandonaram o tabagismo por pelo menos 1 

mês, e a maioria destes acima de 6 meses. 

Embora várias características possam aumentar o risco de recaída (por exemplo, 

níveis mais intensos de tabagismo), distúrbios psicológicos e fatores de vulnerabilidade 

relacionados têm sido cada vez mais reconhecido como desempenhando um papel de 

destaque no sucesso do abandono (Hughes, 1993; Zvolensky & Bernstein, 2005; Zvolensky 

et al., 2006).  

2.1.4 Tabagismo e Saúde Mental 

Felitti et al. (1998) avaliaram dez comportamentos de risco para a saúde, tais como o 

consumo de tabaco, obesidade grave, inatividade física, humor depressivo, tentativas de 

suicídio, alcoolismo, consumo de drogas parenterais, entre outros e relacionou-os com o 

número de experiências adversas vivenciadas na infância. Os autores verificaram que existe 

uma relação positiva entre a exposição ao trauma na infância e a adoção de comportamentos 

de risco na idade adulta dado que a vivência de quatro ou mais experiências adversas na 

infância aumentava o risco quatro a doze vezes de adotar comportamentos de risco para a 

saúde, sendo este aumento de 2 a 4 vezes para o tabagismo. 
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A prevalência de tabagismo em indivíduos com algum transtorno mental é de 2 a 4 

vezes maior que a da população geral, e há maior probabilidade de tabagismo pesado. Estima-

se que 44,3% dos cigarros vendidos nos Estados Unidos são vendidos aos fumantes com 

doença mental ou transtornos por uso de substâncias (Lasser et al., 2000). 

Uma revisão de 26 estudos feita por pesquisadores britânicos mostrou que parar de 

fumar pode ser "equivalente, ou superior, ao efeito de antidepressivos utilizados no 

tratamento da ansiedade, ou de transtornos de humor". Os que conseguiram deixar o cigarro 

estavam menos deprimidos, menos ansiosos, menos estressados, com melhor qualidade de 

vida psicológica e melhor afeto positivo do que os que não conseguiram abandonar o 

tabagismo. De forma geral a saúde mental é pior nos fumantes em comparação aos não 

fumantes (Taylor et al., 2014). 

2.2 TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO (TEPT) 

2.2.1 Definição de TEPT e seus grupos de sintomas  

O transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) é o principal transtorno psiquiátrico 

associado aos acidentes e violências (Figueira & Mendlowicz, 2003). É classificado como 

transtorno relacionado a trauma e a estressores (APA, 2014). Tem como característica uma 

reação de medo intenso, impotência ou horror quando um indivíduo vivencia, testemunha ou 

é confrontado com um ou mais eventos que envolvam morte, ferimento grave ou ameaça à 

integridade física, própria ou de outros (critério A para diagnóstico). A DSM-IV-TR 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4 ed. text revised) considera, ainda, 

o comunicado de um diagnóstico de doença grave, em que exista risco de vida, como um 

estressor capaz de desencadear o TEPT. Seus sintomas devem causar sofrimento 

clinicamente significativo, prejuízo social ou em outras áreas importantes do funcionamento, 

iniciar nos primeiros 6 meses após o evento [embora não obrigatoriamente, uma vez que a 

CID-10 (classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a 

saúde - décima edição) considera a existência de TEPT tardio) e ter duração superior a 1 mês. 

Apresenta três grupos de sintomas: revivescência (critério B: recordações aflitivas; 

pensamentos recorrentes; sonhos; flashbacks; etc.), comportamento 

evitativo/entorpecimento emocional (critério C: evitar pessoas, pensamentos, atividades ou 
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lugares que lembrem o evento traumático; lapsos de memória; etc.) e hiperexcitabilidade 

(critério D: hipervigilância; insônia; resposta de sobressalto; etc.) (APA, 2000). 

O critério B, revivescência do trauma, expresssa sintomas de reexperimentação do 

trauma, não sendo presente em outros transtornos psiquiátricos. As revivescências podem 

ser: sonhos vívidos, pesadelos, pensamentos ou sentimentos incontroláveis, flashbacks. As 

queixas são pensamentos, imagens, sentimentos e comportamentos recorrentes relacionados 

ao evento traumático de forma dolorosa com a tendência de tornar-se conscientes e dominar 

a atenção da pessoa repetidamente. As recordações são intrusivas, pois surgem na mente e 

tendem a permanecer nela, ainda que o paciente tente lutar contra este pensamento. Por vezes 

estas intrusões veem de modo inopinado, gerando tortura no seu momento de lazer, pois 

geram medo, terror, raiva, impotência, vulnerabilidade, vergonha, tristeza e culpa. 

Comumente são pesadelos recorrentes. Os pacientes ficam presos a um passado perenizado 

e vivem um presente esvaziado como se fossem autômatos. Alguns pacientes podem ter 

ilusões e fenômenos alucinatórios transitórios, bem como outros sintomas psicóticos 

(Figueira et al., 2003). 

No critério C, esquiva e entorpecimento emocional, as vítimas usam estratégias 

emocionais, cognitivas e comportamentais para diminuir o sofrimento e o terror causado 

pelas revivescências traumáticas e pelos sintomas de hiperestimulação autonômica a elas 

associados. As estratégias são de dois tipos: esquiva e entorpecimento emocional (anestesia 

emocional ou numbing) (Figueira et al., 2003). 

A esquiva tenta evitar o contato com tudo que relembre o trauma, ou seja, evita falar, 

pensar ou ir a locais associados ao trauma. Pode ocorrer a amnésia psicogênica. Outro 

caminho da evitação é o uso de drogas (para anestesiar o sofrimento psíquico) ou usar 

mecanismos dissociativos para manter fora da consciência os pensamentos e sentimentos 

penosos. Pode reduzir o interesse ou a participação em atividades outrora importantes para 

ele. Para o diagnóstico deve-se atentar para coincidência cronológica entre a ocorrência do 

evento traumático e a mudança do padrão de comportamento (Figueira et al., 2003).  

O entorpecimento psíquico (numbing) é como uma “anestesia” para escapar do: 

terror, pânico e sofrimento gerados pela revivescência. O entorpecimento anestesia as 

memórias dolorosas e as emoções positivas. O paciente fica indiferente frente a coisas antes 

prazerosas. O entorpecimento psíquico é uma restrição na amplitude dos afetos. Pacientes 

com TEPT têm dificuldade em manifestar: riso, choro, amor, ternura, compaixão ou atração 

sexual. Como se “morressem para a vida”, isolando-se de amigos e familiares. Podem sentir 



25 

 

 

 

desconexão de: si mesmos, seu ambiente e seu futuro (“futuro abreviado”). Pode parecer não 

haver o amanhã. Param com planos de: carreira, viagens, etc. Há apenas um presente tenso, 

invadido por pretéritas memórias incômodas (Figueira et al., 2003).  

O critério D, hiperestimulação autonômica, inclui irritabilidade, insônia, sobressalto 

excessivo e hipervigilância. Mesmo que controle as revivescências pelo entorpecimento 

emocional, o corpo pode hiper-reagir frente a estímulos externos como se permanentemente 

ameaçado de morte. Quando na hiperreatividade psicofisiológica, os estímulos mínimos 

geram taquicardia, taquipnéia e contratilidade muscular. Como consequência cai a 

concentração, afetando as tarefas cognitivas. O paciente pode passar a ter irritabilidade 

constante e agressividade exacerbada após o trauma, chegando a tornar-se irreconhecível. 

Pode encolerizar-se e destruir coisas sem menor contrariedade. Amigos e parentes podem 

ficar intimidados e se afastar dele. A hiperestimulação também pode apresentar: fadiga, 

cefaléias, tremores, hipermotilidade gástrica, pseudocrises epilépticas e tonteiras (Figueira et 

al., 2003). 

2.2.2 Epidemiologia do TEPT 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) avaliou a prevalência das desordens 

mentais relatada no DSM-IV em 14 países (6 pouco desenvolvidos e 8 desenvolvidos) no 

Inquérito Inicial à Saúde Mental Mundial (IISMM) da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). A prevalência variou de 4,3% em Shanghai a 26,4% nos Estados Unidos com um 

interquartil de 9,1% a 16,9% (WHO, 2004)  

 A prevalência estimada do transtorno de estresse pós-traumático na população geral 

é de 1 a 3%. Nos grupos de risco (por exemplo, combatentes), as taxas de prevalência variam 

de 5 a 75% (Ministério da Saúde, 2001). Kessler et al. (2005) afirmam que o TEPT acomete 

cerca de 6,8% da população geral. Lima & Assunção (2011) avaliaram 17 artigos que 

abordavam profissionais de emergência, onde a prevalência de TEPT variou da ausência de 

registro de caso à taxa de 38,5%.  

Em 2007-2008 foi feito um estudo transversal com 3.744 entrevistados com uma 

amostra probabilística representativa de indivíduos de 15 a 75 anos de idade residentes em 

São Paulo e Rio de Janeiro. Cerca de 90% enfrentaram ao longo da vida algum episódio 

traumático. A prevalência de qualquer transtorno psiquiátrica ao longo da vida foi de 44% 

em São Paulo e 42,1% no Rio de Janeiro. As estimativas de um ano foram de 32,5% e 31,2% 
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respectivamente. A prevalência de eventos traumáticos em um ano foi maior no Rio de 

Janeiro do que em São Paulo (35,1 vs. 21,7; p, 0,001). Participantes do Rio de Janeiro tiveram 

menos dependência alcoólica (OR = 0,55; p = 0,027), depressão (OR = 0,6; p = 0,006), 

ansiedade generalizada (OR = 0,59; p = 0,021) e transtorno de estresse pós-traumático (OR 

= 0,62; p = 0,027) (Ribeiro et al., 2013). 

2.2.3 TEPT e Depressão 

Cerca de metade das pessoas com TEPT também têm diagnóstico de transtorno 

depressivo maior (TDM) (Flory & Yehuda, 2015). Breslau et al. (1997) constaram, através 

de uma amostra estratificada e randomizada de 801 mulheres (mães de crianças), que a 

prevalência de TEPT ao longo da vida foi de 13,8% e que o TEPT aumentou os riscos para 

a depressão (razão de risco 2.1).  Em outro estudo foram examinadas a prevalência e fatores 

de riscos 10 a 11 anos após o evento ocorrido no World Trade Center em 11 de setembro de 

2001 entre as 29.486 vitimas. Cerca de 15,2% tinham sintomas indicativos de TEPT, 14,9% 

de depressão e 10,9% de comorbidade do TEPT e depressão. Um estudo feito no National 

Institute of Mental Health (NIMH) descobriu que mais de 40% das pessoas com TEPT 

também teve depressão 4 meses após o evento traumático (Shalev et al., 1998). A 

comorbidade foi associada com: altas exposições no 11/09, baixa integração social, 

desemprego relacionada com a saúde e que experimentaram mais de um evento traumático 

após o 11/09 (Caramanica et al., 2014).  

Cinquenta e sete estudos foram avaliados com a participação total de 6.670 indivíduos 

através de uma meta-análise que mostrou a ocorrência concomitante de TEPT e TDM em 

52% dos casos (Rytwinski et al., 2013). 

Existem duas explicações para esta comorbidade: a primeira é que a comorbidade 

reflete imprecisão na classificação dos sintomas em dois diagnósticos categóricos discreto; a 

segunda é que a coocorrência de TEPT e TDM representa um fenótipo relacionada ao trauma 

que é distinto do TDM e reflete uma dimensão fundamental do risco para psicopatologia após 

a exposição trauma (Flory & Yehuda, 2015). 
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2.2.4 Tabagismo e TEPT 

2.2.4.1 Evidências epidemiológicas 

Estudos clínicos e epidemiológicos relatam de forma consistente a associação entre o 

tabagismo e a TEPT (Koenen et al., 2006; Beckham et al., 1997; Breslau et al., 2003; Cook 

et al., 2007; Feldner et al., 2007; Lasser et al., 2000). Analisando a resposta à pergunta feita 

nos Estados Unidos a 4.411 indivíduos “se você é um fumante diário”, foi encontrado que as 

pessoas com um diagnóstico de TEPT ao longo da vida, 45,3% eram fumantes e 63,3% 

relataram história de ter fumado em algum momento na vida; essas taxas foram 

significativamente maiores do que as taxas de tabagismo entre indivíduos sem doença mental 

(22,5% e 39,1%, respectivamente). Entre as pessoas com diagnóstico de TEPT no mês 

passado, 44,6% eram fumantes e 58,1% fumaram em algum momento na vida; estas 

percentagens também são significativamente mais elevadas do que os observados em pessoas 

sem doença mental no mês passado (Lasser et al., 2000).  

Em média nos EUA aproximadamente 45% das pessoas com TEPT são fumantes 

atuais, que podem ser comparados com a população geral, onde as taxas de tabagismo atual 

são de aproximadamente 22% (Feldner et al., 2007). Aproximadamente 20% dos fumantes 

dos Estados Unidos têm TEPT ao longo da vida (Dedert et al., 2014). 

Uma revisão sistemática mostrou uma relação positiva entre o TEPT, tabagismo e 

dependência de nicotina, com odds ratio (OR) variando entre 2,04 e 4,52. Os resultados 

também sugerem que o TEPT é mais influente para o risco crescente de fumar do que 

unicamente a exposição ao trauma e que fumantes com TEPT têm menores taxas de 

abandono que fumantes sem TEPT. No entanto, poucos estudos de tratamento de cessação 

do tabaco em fumantes com TEPT conseguiram obter taxas comparáveis com estudos 

controlados de fumantes sem transtornos mentais (Fu et al., 2007).  

Um estudo longitudinal feito com 1.200 jovens de 21 a 30 anos de idade em Michigan 

com dados prospectivos relacionados a período de 10 anos e retrospectivos relacionado ao 

tempo de vida estimou o risco de aparecimento de desordens do uso de substância em pessoas 

com TEPT e em pessoas expostas a trauma sem TEPT, em comparação com pessoas que não 

foram expostas ao trauma. Foi usado o DSM-III-R (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders. 3 ed. Revised). No caso de dependência de nicotina, os dados prospectivos 

de 10 anos mostram que a exposição a trauma previu desencadeamento subsequente, mas o 

risco foi significativamente maior na presença de TEPT que na ausência de TEPT. Já os 
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resultados obtidos a partir dos dados retrospectivos mostraram aumento significativo do risco 

para a dependência da nicotina associada à exposição do trauma na ausência de TEPT 

(Breslau et al., 2003). 

Um estudo analisou entrevistas de 6.744 gêmeos do Vietnã para esclarecer a relação 

entre TEPT e tabagismo e para examinar se a suscetibilidade genética para fumar mediou 

esta relação. TEPT preexistente e ativa (contínua) aumentou o risco de início tardio de fumar 

diariamente. TEPT em remissão diminuiu o risco. TEPT ativo aumentou o risco de fumar em 

todos os níveis de suscetibilidade genética, sendo mais forte na menor suscetibilidade 

genética. Isto sugere que o TEPT não tem influência genética no tabagismo de início tardio 

entre indivíduos que não eram fumantes antes de desenvolver TEPT (Koenen et al., 2006). 

Os padrões de tabagismo foram investigados em 445 veteranos do Vietnã com e sem 

TEPT. Veteranos de guerra com TEPT relataram ocorrência similar de tabagismo (53%) em 

comparação com veteranos de combate sem TEPT (45%). Para aqueles que fumavam, 

veteranos de guerra com TEPT relataram uma taxa significativamente maior de tabagismo 

grave (≥ 25 cigarros por dia): 28% dos veteranos de combate sem TEPT eram fumantes 

graves contra 48% dos veteranos de guerra com TEPT. Em veteranos de guerra com TEPT, 

tabagismo grave foi positivamente relacionado com os sintomas totais de TEPT, com o grupo 

C (evitação e entorpecimento) e com o grupo D de sintomas de TEPT (hiperestimulação), 

segundo o DSM-IV (Beckham et al.,1997). 

A prevalência de tabagismo, os motivos, as variáveis demográficas e sintomas 

psicológicos foram investigados em 124 pacientes do sexo masculino veteranos de guerra do 

Vietnã com TEPT. Os que fumavam (60%) relataram níveis mais elevados de sintomas de 

TEPT, depressão e traço de ansiedade que os demais. O aumento da depressão foi associado 

com o aumento do tabagismo. Fumantes relataram uma alta frequência do tabagismo em 

resposta às memórias militares (Beckham et al., 1995). 

Um estudo feito com 62 mulheres vítimas de espancamento grave examinou padrões 

de tabagismo. Foi utilizado o Teste de Fagerström para Dependência de Nicotina. Foi 

explorada sua associação com fatores sociodemográficos, características de formas físicas, 

psicológicas e sexuais de violência por parceiro íntimo (VPI), os sintomas do TEPT e 

depressão.  Fumantes atuais foram 58%. Dentro do grupo de fumantes atuais, as mulheres 

que evidenciaram maior sintomas de dependência física relacionada à nicotina (DFRN) 

tinham maior probabilidade de: desemprego, menor nível educacional, experiência de 

violência mais recente, coerção sexual relacionados com o VPI mais grave, mais 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460396000718?np=y
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domínio/isolamento relacionados com o VPI e sintomas mais graves de TEPT e depressão. 

Além disso, maiores sintomas de DFRN foram significativamente e positivamente associado 

com os conjuntos de TEPT de revivescência e excitação (Weaver, L & Etzel, Julie C, 2003). 

Considerando que a prevalência do tabagismo entre as mulheres que sofrem VPI é 

duas a três vezes maior do que a prevalência entre as mulheres nos Estados Unidos, um estudo 

examinou as diferenças entre fumantes diários e não-fumantes entre uma amostra de 186 

mulheres vítimas de VPI. Os resultados mostraram que fumantes e não-fumantes diferiram 

em termos da gravidade do uso problemático de álcool e drogas, da gravidade dos sintomas 

do TEPT, da gravidade da vitimização da VPI psicológica e física e gravidade de uso de VPI 

psicológica e física. Os fumantes tiveram um desempenho pior em todos os domínios onde 

as diferenças emergiram (Sullivan et al., 2015). 

Além da associação entre TEPT e o hábito de fumar e com a intensidade do hábito, 

existem evidências de que os indivíduos com TEPT tem menor prevalência de cessação. 

Apesar de metade das pessoas que já fumaram pararem de usar o tabaco (Fiore et al., 2002), 

apenas 23,2% dos fumantes com TEPT (segundo o DSM III-R) abandonaram o hábito, 

segundo estudo feito com 4.411 indivíduos de 15 a 54 anos de idade pela National 

Comorbidity Survey dos Estados Unidos (Lasser et al., 2000).  

2.2.4.2 Fisiopatologia da Relação entre Tabagismo e TEPT 

Diversos autores (Nutt & Malizia, 2004; Vermetten & Bremner, 2002; Yehuda, 2002) 

afirmam que a neurobiologia do TEPT, como a da nicotina, é extremamente complexa.  

Inúmeros sistemas de neurotransmissores e neuropeptídeos são úteis para várias 

regiões cerebrais anatômicas que parecem estar envolvidos na fisiopatologia do TEPT. Os 

modelos animais e estudos em seres humanos de TEPT sugerem que a desregulação do eixo 

HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal) (Baker et al., 1999; Bremner et al., 1997; Sautter et al., 

2003) e hiperatividade do sistema nervoso simpático estão associadas com o aumento da 

produção de norepinefrina (NE) e epinefrina (Geracioti et al., 2001; Mason et al., 1988; 

Southwick et al.,1993). 

O TEPT também está associado com aumento da produção de dopamina plasmática 

(Hamner & Diamond, 1993; Yehuda et al., 1992) e com reduzida ligação ao receptor 

benzodiazepínico (Bremner et al., 2000). 

Na combustão do cigarro ocorre a destilação da nicotina que é veiculada através da 

fase gasosa da fumaça e das partículas de alcatrão para os pulmões, onde ele é rapidamente 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460303001588?np=y
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absorvido para a circulação venosa pulmonar (Orleans & Slade, 1993; Benowitz, 2010). A 

nicotina em seguida, entra na circulação arterial e move-se rapidamente a partir dos pulmões 

para o cérebro, onde se liga aos receptores colinérgicos nicotínicos (receptores ionotrópicos 

que normalmente se ligam a acetilcolina) (Benowitz, 2010). A ligação da nicotina na 

interface entre as duas subunidades do receptor abre o canal, permitindo assim a entrada de 

sódio ou de cálcio (Dajas-Bailador & Wonnacott, 2004). A entrada destes cátions na célula 

ativa mais canais de cálcio dependentes da voltagem, permitindo mais a entrada de cálcio. 

Um dos efeitos da entrada de cálcio para um neurónio é a liberação de neurotransmissores 

(dopamina, ácido gama-aminobutírico, serotonina e outros), produzindo prazer, estimulação 

e modulação de humor. Além de ser crítico para os efeitos de reforço (efeitos que promovem 

a autoadministração) de nicotina e outras drogas de abuso (Benowitz, 2008; Benowitz, 2010; 

Nestler, 2005; Picciotto & Corrigall, 2002; Rossi et al., 2005).  

Além de prazer, estimulação e modulação do humor, a nicotina pode promover 

analgesia (Zarrindast et al., 1997) e melhorar a cognição (Heishman et al., 2002). Seus efeitos 

sobre a ansiedade são menos previsíveis (Fu et al., 2007). Em baixos níveis de sangue 

(Benowitz, 1988), ou, quando agindo em certas áreas do cérebro tais como o hipocampo, é 

ansiogênico (Picciotto & Corrigall, 2002). Em níveis elevados no sangue (Benowitz, 1988), 

ou agindo em outros locais, como o núcleo dorsal da rafe, um dos principais locais de 

neurônios serotoninérgicos no cérebro, é ansiolítico (Picciotto & Corrigall, 2002). 

A nicotina ativa o eixo HPA, aumentando o hormônio trópico adrenocortical 

(ACTH), níveis de cortisol e liberação de catecolaminas (Haass & Kubler, 1997; Mendelson 

et al., 2005). 

A neurobiologia da nicotina e do TEPT podem se cruzar patofisiologicamente em 

vários destes sistemas, particularmente no eixo HPA e vias de liberação de dopamina (Fu et 

al., 2007). 

2.2.5 TEPT e Recaída 

O TEPT é um obstáculo importante na cessação do tabagismo na população geral. 

Vários estudos buscam demonstrar e esclarecer essa associação, desenhando estudos de 

recaída de curto prazo, baseados na evidência de que esta associa-se fortemente à volta ao 

hábito a curto e médio prazo, tal como demonstrado em um estudo com dois braços 

randomizados, duplo-cegos, controlados com placebo, usando o adesivo de nicotina. Foram 
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incluídos fumantes de 15 ou mais cigarros/dia com idade de 21 a 65 anos com níveis de 

monóxido de carbono no mínimo de 10 ppm e motivados a parar. O primeiro braço foi feito 

com 88 indivíduos que usaram adesivo de nicotina de 22 mg por oito semanas com 

aconselhamento intensivo em grupo. O segundo envolveu 112 participantes que usaram 

adesivo de nicotina de 22 mg por quatro semanas e duas semanas com adesivo de nicotina 

de 11 mg com aconselhamento breve individual. Nos dois os controles receberam adesivo 

placebo. O resultado mostrou que fumar durante a segunda semana de tratamento foi um 

preditor para a falha final do tratamento após 6 meses com 83% e 97% (braço 1 e 2, 

respectivamente) de tabagismo entre os usuários de adesivo de nicotina ativos que fumaram 

durante a semana 2 após parar. Já os que foram abstinentes na semana 2, 46% e 41% (braço 

1 e 2, respectivamente) continuavam abstinentes 6 meses após. De todos os usuários de 

adesivo de nicotina em ambos os braços que foram fumantes em 6 meses após, 74% 

começaram a fumar durante a semana de 1 ou 2. Entre todos os pacientes de adesivo placebo 

que foram fumantes 6 meses após, 86% começaram a fumar durante semana 1 ou 2 (Kenford 

et al., 1994). 

Um estudo conduzido na Universidade de Vermont nos Estados Unidos examinou a 

hipótese de que a privação do cigarro por 12 horas exacerbaria os efeitos da gravidade dos 

sintomas do estresse pós-traumático em relação à ansiedade. Os resultados do estudo sugerem 

que em geral os sintomas de estresse pós-traumático, mesmo entre os fumantes sem o 

diagnóstico completo de TEPT, desempenham um papel potencial para agravar a ansiedade 

em resposta às sensações corporais. Pode ser importante tratar sintomas de stress pós-

traumático, antes de parar com o tabagismo, a fim de diminuir os sintomas de ansiedade ao 

estresse somático. Estas táticas de intervenção poderiam melhorar o sucesso da cessação 

entre os fumantes com sintomas de estresse pós-traumático (Vujanovic et al., 2010). 

Pesquisando 140 fumantes do estado de Vermont nos Estados Unidos da América de 

18 a 65 anos de idade, 93,7% dos indivíduos com TEPT tiveram um lapso no hábito de fumar 

após a primeira semana depois do abandono do tabaco, contra 76% entre indivíduos com 

outros distúrbios de ansiedade e 80% entre aqueles sem distúrbios psíquicos. A recaída foi 

de 65,6% nos portadores de TEPT, 54,1% com outros distúrbios de ansiedade e 23% nos que 

não possuíam distúrbios de ansiedade (Zvolensky et al., 2008). Resultados semelhantes 

encontram-se em outra pesquisa feita com 107 fumantes de pelo menos 10 cigarros diários 

no ano passado que desejavam tentar parar de fumar e com idade de 18 a 65 (52 com TEPT 

e 55 sem desordem psiquiátrica do Eixo 1 segundo o DSM IV). A recaída foi mais prevalente 
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entre os portadores de TEPT e esta ocorreu em um tempo menor do que os que não tinham 

TEPT. O estudo mostrou também que o lapso precoce está relacionado às memórias do 

trauma, afeto negativo e desejos do tabagista com TEPT (Beckham et al., 2013). Afeto 

negativo é um conceito amplo que pode ser resumida como sentimentos de angústia 

emocional (Watson, Clark & Tellegen, 1988); mais especificamente, é uma construção que 

é definida pela variância comum entre ansiedade, tristeza, medo, raiva, culpa e vergonha, 

irritabilidade e outras emoções desagradáveis. 

Uma pesquisa com 17 fumantes com TEPT e 30 sem TEPT mostrou que após a 

abstinência durante a noite, os fumantes com TEPT experimentaram sintomas de abstinência 

piores e maior desejo de fumar tanto para o reforço positivo e negativo. Depois de fumar, os 

fumantes com TEPT relataram alívio da diminuição da fissura, afeto negativo, excitação e 

dos sintomas de abstinência em relação aos fumantes sem TEPT (Dedert et al., 2012).  

Dedert et al. 2016 fizeram uma pesquisa envolvendo 52 fumantes (18 a 65 anos de 

idade) com TEPT que desejavam tentar parar de fumar através da avaliação momentânea 

ecológica – AME (metodologia de pesquisa que pede aos participantes para parar em certos 

momentos e relatar sua experiência em tempo real através de um aparelho celular). Os 

participantes completaram os relatos da AME sete dias antes de parar de fumar e sete dias 

depois de parar de fumar, registrando em determinados horários pré-estabelecidos. Foram 

examinadas avaliações de grupos de sintomas de TEPT pela Escala de Trauma de Davidson 

e tabagismo na primeira semana após uma tentativa de parar de fumar. Na fase anterior ao 

abandono do tabagismo tiveram elevações agudas dos sintomas significativas: os totais de 

TEPT (OR = 1,20; IC 95%, 1,10 a 1,31), TEPT- revivescência (OR = 1,16; IC 95%, 1,06-

1,27), TEPT - evitação (OR = 1,20; IC 95%, 1,10-1,31), TEPT - entorpecimento (OR = 1,14; 

IC 95%, 1,04-1,24) e TEPT - hiperestimulação (OR = 1,20; IC 95%, 1,09-1,31). Em 

contraste, após parar de fumar estavam relacionadas com elevações agudas tardias em TEPT 

revivescência (OR = 1,24, 95% CI, 1,03-1,50), evitação (OR = 1,27, 95% CI, 1,05-1,53) e 

entorpecimento (OR = 1,24, 95% CI, 1,02-1,51).  

Características relevantes do afeto podem aumentar a probabilidade de que os 

fumantes com TEPT sejam especialmente sensíveis e reativos emocionalmente a estímulos 

interoceptivos decorrentes da abstinência da nicotina aversivos que ocorrem rotineiramente 

durante a cessação do tabagismo (Brandon, Tiffany, Obremski, & Baker, 1990), 

especialmente nos estágios iniciais de uma tentativa de parar.  

http://ntr.oxfordjournals.org/search?author1=Eric+A.+Dedert&sortspec=date&submit=Submit
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Pessoas com TEPT, segundo modelos biopsicossociais, tendem a ter medo dos 

sintomas relacionados a ansiedade e sensações corporais, reagir com ansiedade e medo 

quando confrontado com os estressores e lidar com eventos emocionalmente angustiantes, 

pensamentos e sentimentos, tentando escapar ou evitá-los (Roemer, Litz, Orsillo & Wagner, 

2001). Outro fator é o aumento do afeto negativo (Beckham et al., 2013) que é central nas 

recaídas do uso de substâncias (Carmody, Vieten, & Astin, 2007; Cook, McFall, Calhoun & 

Beckham, 2007) e os fumantes com TEPT consideram que o tabagismo alivia o afeto 

negativo (Calhoun et al., 2011). 

Avaliando o uso de nicotina, o TEPT e a resiliência foram selecionados 118 

indivíduos tabagistas com TEPT que procuraram tratamento para TEPT e uso de nicotina. 

Os dados foram aleatoriamente transversalmente amostrados a partir de três momentos: na 

semana 0, semana 12 e semana 27 do estudo. Os dados foram normalmente distribuídos, 

possibilitando regressões múltiplas lineares hierárquicas separadas para avaliar a 

contribuição da resiliência, os sintomas de abstinência de nicotina e a interação entre os dois 

para a gravidade total dos sintomas do TEPT e dos grupos de sintomas individuais de 

revivescência, evitação e hipervigilância. A gravidade do TEPT foi maior entre indivíduos 

que eram menos resilientes e para aqueles que tiveram maior sintomas de abstinência da 

nicotina. Houve uma interação entre resiliência e sintomas de abstinência da nicotina sobre 

a auto relatada gravidade de TEPT, de tal forma que uma maior resiliência foi associada com 

menor gravidade de TEPT apenas entre os participantes com poucos sintomas de abstinência 

de nicotina. Entre os indivíduos com alta abstinência de nicotina, a gravidade do TEPT foi 

elevada, independentemente do nível de resiliência. Estes resultados sugerem que a 

resiliência é um fator de proteção para a gravidade da TEPT para aqueles com baixos 

sintomas de abstinência da nicotina, mas em níveis elevados da abstinência da nicotina, a 

função de proteção da resiliência é mitigada (Asnaani et al.,2015). 

2.2.6 Interação de Gênero e Etnia na Associação entre TEPT e Recaída 

Encontramos dois estudos que examinaram o efeito modificador do gênero e etnia 

sobre a associação de lapso ou recaída e TEPT, com resultados conflitantes.  

Weinberger (2009) concluiu que o gênero modera tanto a associação entre algumas 

morbidades psiquiátricas e a experiência dos sintomas de abstinência quanto a associação 

entre algumas morbidades psiquiátricas e comportamento de recaída. O estudo transversal 
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analisou entrevistas de 816 participantes que relataram ser fumantes e que tentaram 

abandonar o tabagismo pelo menos uma vez por no mínimo duas semanas. Quando 

comparada com os homens, a associação entre o TEPT e os relatos de recaída do tabagismo 

devido a sintomas de abstinência. A associação foi substancialmente maior para as mulheres. 

Parece que as mulheres fumantes com transtornos psiquiátricos têm maior dificuldade com a 

cessação do tabagismo do que os fumantes do sexo masculino (Weinberger et al., 2009). 

Um estudo prospectivo analisou como etnia e gênero pode moderar o efeito do TEPT 

no lapso do tabagismo através da avaliação ecológica momentânea (AEM) uma semana após 

parar de fumar e entradas auto iniciadas da AEM após o lapso de fumar. O TEPT foi um fator 

de risco estabelecido para lapso precoce. O gênero não apresentou nenhuma moderação 

significativa. Os resultados indicaram que para os fumantes negros, o TEPT pode não 

apresentar um risco adicional para o lapso prematuro de tabagismo e que a relação entre 

tabagismo e TEPT é mais forte para fumantes brancos do que para as outras etnias (Wilson 

et al., 2014). 

Em um ensaio clínico randomizado para cessação de tabagismo envolvendo 2.859 

participantes, observou-se que mulheres, negros e indivíduos com menor instrução 

apresentaram incidência mais elevada de lapso, embora o artigo não levante hipótese que 

visem explicar esse achado (Piper et al., 2010) 

2.3 NITERÓI E O PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA 

Os resultados aqui apresentados e discutidos integram o estudo CAMELIA (cardio-

neuro-metabólico-renal familiar em Niterói), cujo trabalho de campo ocorreu entre 2006 e 

2007 em Niterói, um município da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, com 

uma área territorial de 133,916 km², contava com uma população de 474.002 habitantes 

(sexta cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro) (IBGE, 2007), o quarto maior PIB 

(IBGE, 2009) e o melhor Índice de Desenvolvimento Humano do Estado do Rio de Janeiro 

(PNUD, 2013). Apesar disso, de acordo com o Censo 2010, nos chamados aglomerados 

subnormais (favelas) residem 79.623 pessoas, que representam 16,4% do total da população 

(IBGE, 2010).  

Apesar de registrar bom nível de instrução de sua população, uma taxa de urbanização 

de 100% e elevada renda per capita, o município apresenta grandes desigualdades sociais, 
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coexistindo, em alguns espaços, condomínios de alto luxo e áreas faveladas, características 

do fenômeno de metropolização da pobreza (Senna & Cohen, 2002). 

O PMF (Programa Médico de Família) de Niterói - RJ concretiza-se em torno da 

reestruturação do Modelo Assistencial de Saúde em Niterói, inserindo o município entre os 

pioneiros no desenvolvimento de propostas para a Atenção Primária em Saúde. A medicina 

familiar constitui-se em uma nova forma de entender a realidade, de aplicar e de interpretar 

o processo saúde- doença. Tem como princípio básico a acessibilidade de serviços de saúde 

a uma determinada comunidade, oferecendo uma assistência centrada no perfil e nas 

necessidades da população, estabelecendo-se como porta de entrada. Cada família é atendida 

sempre pela mesma equipe profissional (um médico e um auxiliar – técnico ou auxiliar de 

enfermagem – residente na comunidade) responsável por seu setor. Essa equipe então, inicia 

uma relação de vínculo familiar, desenvolvendo relações contínuas com as famílias que estão 

sob seus cuidados.  

Definida uma base territorial para implantação do trabalho, são iniciados o 

mapeamento da área com levantamento dos dados para efetuação do diagnóstico local. O 

universo populacional é dividido em setores. O número de equipes básicas (médico e técnico 

de enfermagem) é proporcional ao número de setores da área, ou seja, cada setor abrange em 

torno de 300 famílias, cerca de aproximadamente 1200 pessoas residentes assistidas por cada 

equipe.  

A população atingida distribui-se em 29 comunidades que têm em comum o fato de 

serem habitadas por cidadãos de baixa renda e se constituírem como aglomerações 

geralmente de alta densidade populacional, situadas em regiões de encostas ou carentes de 

infraestrutura de serviços urbanos, e também deficientes em termos de cobertura pelos 

serviços de saúde anteriormente existentes. Ao todo são 92 equipes, responsáveis em média 

por 1185 pessoas, compondo cerca de 340 famílias, abrangendo 109.049 pessoas, ou cerca 

de 23% da população do município. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a frequência de recaída na tentativa de abandonar o hábito de fumar em 

indivíduos com e sem TEPT, bem como analisar os fatores a ela associada. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A presente investigação destina-se a: 

(1) avaliar as taxas de recaída na tentativa de abandonar o hábito de fumar em pessoas 

com e sem TEPT; 

(2) analisar a associação de diferentes dimensões de TEPT às recaídas na tentativa de 

abandonar o hábito de fumar; 

(3) avaliar se sexo, cor da pele, escolaridade, sintomas depressivos e outras variáveis 

modificam a associação apontada no item 2. 
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4.MÉTODOS 

4.1 POPULAÇÃO DO ESTUDO E ORIGEM DOS DADOS 

Este estudo é parte do Estudo CAMELIA (Cardio-neuro-metabólico-renal familiar 

em Niterói) que investigou o estado de saúde de indivíduos assistidos pelo Programa Médico 

de Família (PMF) de Niterói – RJ.  

Embora Niterói seja considerada uma cidade predominantemente de classe média, 

16,4% dos seus habitantes, moram em favelas - aglomerado urbano de casas de madeira ou 

tijolo mal construídas, que são tipicamente autoconstruídas, sem licença, e ocupadas 

ilegalmente. A maioria das favelas apareceu no período de 1960 a 1970, quando, devido a 

um êxodo rural maciço, muitas pessoas deixaram as regiões pobres do Nordeste brasileiro e 

mudaram para as maiores cidades. Aqueles que não poderiam obter um lugar para viver (ou 

pagar), acabaram construindo um por si mesmos em uma favela. Ao contrário dos guetos do 

centro da cidade dos Estados Unidos, as favelas são racialmente mistas, uma vez que a 

segregação no Brasil é impulsionada principalmente por forças econômicas, e não por 

preconceitos étnicos (Oliveira, 1996). A maioria das favelas são precariamente construídas 

em encostas e estão expostas a deslizamentos de terra durante os períodos chuvosos 

(Fernandes et al., 2004).  

Nas últimas décadas, as favelas têm sido perturbadas por crimes relacionados às 

drogas e guerra de facções criminosas. A maioria das favelas estão agora governadas por 

traficantes. Tiroteios entre eles e a polícia são frequentes. As taxas de assassinatos são 

largamente superiores às encontradas em outros lugares no Brasil (Zaluar, 2000). O PMF de 

Niterói-RJ foi prioritariamente implantado nas favelas por estarem expostos a maiores riscos 

(sociais, biológicos, epidemiológicos e ambientais), a menor renda familiar, as piores 

condições concretas de trabalho, de subsistência, a maiores problemas de saúde identificados 

nas pessoas e na coletividade, a pior estrutura sanitária e demográfica e maior risco de 

adoecer (Teixeira et al., 1999). 

Para o presente estudo, utilizou-se a população do Projeto CAMELIA. O Projeto 

CAMELIA abrange um grupo de investigação científica liderado por professores da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), aprovado pela Comissão de Ética do Hospital 
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Universitário Antônio Pedro/UFF (sob o número CEP CMM/HUAP 220/05) – veja o anexo 

B.  

O estudo promove uma abordagem integrada e prospectiva da população assistida nos 

módulos do Programa Médico de Família (PMF) de Niterói. A escolha dos módulos foi feita 

por conveniência, buscando-se incluir todas as regiões político-administrativas da cidade.  

O tamanho da amostra foi calculado para a estimativa da agregação familiar com base 

em achados de Wada et al (2006). Para um poder estatístico de, no mínimo, 80% e um nível 

de significância estatística de 0,05, seria necessário analisar pelo menos 305 famílias. 

 Os objetivos primários do estudo CAMELIA foram investigar a agregação familiar 

de componentes da síndrome metabólica e a sua associação a diferentes fatores de risco. Os 

casais e seus filhos, incluindo hipertensos, diabéticos e indivíduos saudáveis, foram 

selecionados aleatoriamente em treze favelas atendidas pelo PMF e convidados a participar 

do estudo. Foram examinados um total de 1.098 indivíduos de 362 famílias. O trabalho de 

pesquisa foi realizado por examinadores treinados entre julho de 2006 e dezembro de 2007 

nas mesmas favelas onde os voluntários viviam nos módulos das unidades do PMF. 

Assistentes de pesquisa ajudaram os entrevistados com habilidades de leitura limitadas para 

compreender e preencher questionários.  Todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido – veja anexo C.  

A partir de uma seleção aleatória, em treze comunidades assistidas pelo PMF de 

Niterói, foram convidados a participar do Projeto CAMELIA índices (pai ou mãe), 

vinculados ao PMF de Niterói, que tivessem pelo menos um filho biológico vivo, de 12 a 30 

anos no momento da pesquisa, com “cônjuges” vivos, todos morando na mesma comunidade, 

ou acessíveis. Foram considerados os seguintes critérios de inclusão na amostra CAMELIA: 

a) índices hipertensos não diabéticos, diabéticos não hipertensos, diabéticos e 

hipertensos, controles (não diabéticos e não hipertensos); 

b) filhos naturais dos índices, de 12 a 30 anos, no momento do inquérito; 

c) cônjuges: parceiro do índice, pai/mãe natural de pelo menos um filho incluído na 

pesquisa; somente os cônjuges dos controles tiveram sua condição pré-estabelecida: não ser 

hipertenso ou diabético. 

Os critérios de exclusão do estudo CAMELIA foram:  

a) gestante,  

b) doenças associadas à baixa imunidade, 
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c) uso de medicamentos que pudessem interferir nos resultados dos exames 

(como corticoides e citostáticos);  

d) indivíduos discordantes em participar da pesquisa.  

A seguir, foi feito o treinamento dos pesquisadores e um projeto piloto para teste dos 

instrumentos e estudo de viabilidade técnica.  

A coleta de dados do CAMELIA incluía informações sobre: condições 

sociodemográficas, consulta médica, avaliação antropométrica, realização de 

eletrocardiograma, coleta de exames (sangue e urina) e questionários compostos de 

instrumentos validados. 

Para a presente análise, usamos os dados sobre indivíduos com mais de 19 anos de 

idade, sem qualquer informação em falta sobre a cessação do tabagismo e o questionário 

PCL-C (PTSD Checklist-Civilian Version) (Anexo 1) foram incluídos. Foram excluídos os 

que nunca fumaram. A população selecionada foi de 320 participantes. O desenho do estudo 

foi transversal. 

4.2 MEDIDAS 

Os participantes foram convidados a preencher um questionário com perguntas sobre 

estilo de vida, dados sóciodemográficos, história clínica e alguns instrumentos validados – 

veja o anexo A.  

Para a classificação do hábito de fumar foram utilizadas duas perguntas: 

1) Você já fumou 100 cigarros em toda a sua vida? As respostas possíveis: a) Sim ou 

b) Não. 

2) Você já tentou parar de fumar no passado? As respostas possíveis: a) nunca fumou, 

b) Não, eu nunca tentei parar de fumar, c) Sim, eu tentei parar de fumar e eu sou um ex-

fumante, d) Sim, eu tentei parar de fumar, mas eu voltei a fumar. 

A versão brasileira (Berger et al., 2004) da lista de verificação do TEPT (Post-

Traumatic Stress Disorder Checklist - PCL) (Weathers et al., 1993) versão civil (PCL-C) foi 

utilizada para avaliar a gravidade dos sintomas pós-traumáticos. É um instrumento para 

rastreamento de TEPT amplamente utilizado. Os entrevistados tinham de indicar até que 

ponto eles têm sido perturbados por estes sintomas durante o último mês, classificando-os 1 
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para “nada”, 2 para “um pouco”, 3 para “médio”, 4 para “bastante” e 5 para “muito”. A 

pontuação PCL-C varia de 5 a 85, com os valores mais elevados implicando sintomas de 

TEPT mais graves. Sua versão original considera um escore maior ou igual a três (médio) 

em um dos dezessete itens como um sintoma clinicamente significativo. O diagnóstico de 

TEPT foi estabelecida de acordo com os critérios do DSM IV-TR: critério B (pelo menos um 

sintoma de itens 1 – 5), critério C (pelo menos três dos itens 6 – 12) e o critério D (pelo 

menos dois dos itens 13 – 17). O Critério E (os sintomas devem persistir por pelo menos um 

mês) e F (causar sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social ou 

ocupacional ou em outras áreas importantes na vida do indivíduo) (American Psychiatric 

Association, 2000) não foram considerados na análise.  

A versão brasileira (Gorenstein et al., 1996) do Beck Depression Inventory (BDI) um 

inventário de autorrelato de 21 perguntas de múltipla escolha, foi utilizada para medir a 

gravidade da depressão, com um corte de 19 pontos, indicando moderada depressão (Beck et 

al., 1961).  

A idade foi considerada uma variável tanto contínua como categórica neste estudo. 

Os participantes foram classificados como caucasianos, pardos e negros de acordo com a sua 

cor de pele. A renda per capita domiciliar mensal foi categorizada como menos de US$ 100, 

de US$ 100 a US$ 200 ou superior a US$ 200. O salário mínimo por mês no Estado do Rio 

de Janeiro em 2007 era de R$ 424,88 (Estado do Rio de Janeiro, 2007) aproximadamente 

US$ 200. A massa corporal foi classificada como inferior a 25 kg / m², de 25 a 29 kg / m² e 

igual ou superior a 30 kg/m² (Keys A et al., 1972). A atividade física foi categorizada como 

menos de 150 minutos/semana e igual ou superior a 150 minutos/semana. 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para análise dos dados, foi utilizado o pacote estatístico SPSS, versão 21.0. 

Descrevemos características sociodemográficas, estilo de vida e comorbidades. Os dados são 

apresentados em frequências absolutas e relativas. A diferença entre a cessação do tabagismo 

foi estimada com o teste do qui-quadrado. O mesmo ocorre com pontuação do PCL-C no 

percentil > 75 (indicando a pior condição). 

O odds ratio bruto e ajustado (OR e ORa) foram calculados para estimar a associação 

entre TEPT como geral ou grupos de sintomas e estado de abandono do tabagismo e as 
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variáveis sociodemográficas. As análises bivariadas e multivariadas foram realizadas 

utilizando o modelo de equações de estimação generalizadas (GEE), que é adequado para 

observações não-independentes, já que a unidade para inclusão no estudo original foi família. 

Para controlar as variáveis de confundimento, usamos regressão múltipla e incluímos as 

variáveis cujas associações alcançaram p <0,05. Para os modelos multivariados o nível de 

significância foi fixado em 0,15. 



42 

 

 

 

5. RESULTADOS  

A análise incluiu 320 fumantes (pelo menos 100 cigarros em suas vidas) dos quais 

20% nunca tentou parar de fumar, 52,2% eram ex-fumantes, e 27,8% eram recidivantes. A 

Tabela 1 apresenta características sociodemográficas e clínicas dos indivíduos estudados. 

Foram predominantes: o sexo masculino (54,7%), as faixas etárias em anos de idade de 40 a 

49 (35,9%) e a de 50 a 59 (36,3%), a cor de pele parda (42,5%), o nível educacional menor 

ou igual a 5 anos de estudo (46,9%), a renda familiar per capita menor que US$ 100,00 

(48,1%), a atividade física maior ou igual a 150 minutos por semana (63,8%), o que nunca 

usou bebida alcoólica (58,4%), o IMC normal e o sobrepeso tiveram valores semelhantes 

(37,5% e 38,8%, respectivamente). A pontuação de BDI maior que 19 pontos (depressão) foi 

encontrada em 13,4%. A prevalência de TEPT e dos três grupos de sintomas (revivescência, 

comportamento evitativo/entorpecimento emocional e hiperexcitabilidade) variou entre 20 e 

25%, sendo a hiperestimulação a de menor prevalência.  

Os pontos de corte de pontuação PCL-C no percentil maior que 75 (indicando a pior 

condição) foram: maior que 42 para a pontuação geral, maior que 11 para revivescência, 

maior que 16,75 evitação e maior que 15 para hiperestimulação. 
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Tabela 1- Características sociodemográficas, estilo de vida e comorbidades 
 N % 

Cessação do Tabagismo   
Nunca tentou 64  20,0 
Ex-fumante 167  52,2 

   Recaída 89  27,8 
Sexo   
Mulher 145  45,3 
Homem 175 54,7 
Idade (anos)    
20-29  19 5,9 
30-39    41 12,8 
40-49  115 35,9 
50-59  116 36,3 
>59   29 9,1 
Cor da Pele   
Preta  81 25,3 
Parda 136 42,5 
Branca 100 31,3 
Nível Educacional (anos)   
≤ 5 anos 150 46,9 
6 - 9 anos 101 31,6 
≥ 10 anos 69 21,6 
Renda Familiar Per Capita    
<  US$ 100,00 154 48,1 
US$ 100,00 a US$ 200,00 117 36,6 
>  US$ 200,00 47 14,7 
Atividade Física   
< 150 min/semana 116 36,3 
≥ 150 min/semana 204 63,8 
Frequência Alcoólica   
Nunca bebeu 187 58,4 
Parou de beber 59 18,4 
Bebe diário/1 vez semana 67 20,9 
Massa Corporal   
Normal (IMC < 25 kg/m²)  120 37,5 
Sobrepeso (IMC 25 a 29 kg/m²) 124 38,8 
Obesidade (IMC >=30 kg/m²) 74 23,3 
BDI   
< 19 pontos  277 86,6 
≥ 19 pontos 43 13,4 
PCL-C    
Total   
< 75p 244 76,3 
>75 p 76 23,8 
Revivescência   
< 75p 249 77,8 
>75 p 71 22,2 
Evitação   
< 75p 240 75,0 
>75 p 80 25,0 
Hiperestimulação   
< 75p 254 79,4 
>75 p 66 20,6 

Abreviaturas:  Abreviaturas: IMC, Índice de Massa Corporal; BDI, Inventário de Depressão de Beck; PCL-C, 

Verificação do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Versão Civil pelo critério do DSM-IV. 

 

 

  

http://www.istss.org/PosttraumaticStressDisorderChecklist/5361.htm
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A Tabela 2 exibe a associação positiva univariada entre cessação do tabagismo e 

diferentes variáveis sociodemográficas de estilo de vida e de comobirdades. Mostraram 

associação estatisticamente significativa (p ≤ 0,15): a cor da pele (parda), frequência de 

consumo de álcool (nunca), massa corporal normal (IMC < 25 kg/m2); a pontuação PCL-C, 

geral e os 3 grupos de sintomas – revivescência, evitação e hiperestimulação (maior que o 

percentil 75).  

Não mostraram significância estatística (p > 0,15): o sexo, a idade, o nível 

educacional (anos), a renda familiar per capita, a atividade física e a depressão. 

Tabela 2 – Características sociodemográficas, estilo de vida e comorbidades pela cessação do 
tabagismo*. 

 Cessação do Tabagismo  

Nunca 
tentou 

Ex-
fumante 

Recaída p 
valor 

N (%) N (%) N (%)  

Total 64 (20,0) 167 (52,2) 89(27,8)  
Cor da Pele    0,15 
Preta  17 (21,0) 40 (49,4) 24(29,6)  
Parda 20 (14,7) 75 (55,1) 41(30,1)  
Branca 27 (27,0) 52 (52,0) 21(21,0)  
Frequência Alcoólica    <0,01 
Nunca bebeu 46 (24,6) 81(43,3) 60(32,1)  
Parou de beber 8 (13,6) 39 (66,1) 12(20,3)  
Bebe diário/1 vez semana 8 (11,9) 43 (64,2) 16(23,9)  
Massa Corporal    0,00 
Normal (IMC < 25 kg/m²) 33 (27,5) 41 (34,2) 46(38,3)  
Sobrepeso (IMC 25 a 29 kg/m²) 18 (14,5) 76 (61,3) 30(24,2)  
Obesidade (IMC >=30 kg/m²) 13 (17,6) 49 (66,2) 12(16,2)  
PCLC 
Total 

   <0,01 

< 75p 56 (23,0) 129 (52,9) 59(24,2)  
>75 p 8 (10,5) 38 (50,0) 30(39,5)  
Revivescência    0,11 
< 75p 54 (21,7) 132 (53,0) 63(25,3)  
>75 p 10 (14,1) 35 (49,3) 26(36,6)  
Evitação    0,02 
< 75p 54 (22,5) 128 (53,3) 58(24,2)  
>75 p 10 (12,5) 39 (48,8) 31(38,8)  
Hiperestimulação    0,05 
< 75p 57 (22,4) 132 (52,0) 65(25,6)  
>75 p 7 (10,6) 35 (53,0) 24(36,4)  

* Teste qui-quadrado; Abreviaturas: IMC, Índice de Massa Corporal; BDI, Inventário de Depressão de Beck; 

PCL-C, Verificação do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Versão Civil pelo critério do DSM-IV. 

 

http://www.istss.org/PosttraumaticStressDisorderChecklist/5361.htm
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A Tabela 3 mostra a associação univariada das características sociodemográficas, 

estilo de vida e comorbidades com TEPT (maior que percentil 75 na pontuação PCL-C geral 

e grupos de sintomas). Sexo (mulheres), cor da pele (branca), IMC normal (< 25 kg/m2), 

depressão (escore BDI > 19) e recaída apresentaram a maior prevalência da doença (p ≤0,15). 

Não demonstraram significância estatística:  idade, nível educacional, renda familiar 

per capita, atividade física, frequência alcoólica. 
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Tabela 3 – Características sociodemográficas, estilo de vida e comorbidades pelo TEPT (geral e grupo de sintomas) *. 
 Total Revivescência Evitação Hiperestimulação 

 <75p 
N (%) 

> 75p 
N (%) 

p valor <75p 
N (%) 

> 75p 
N (%) 

p valor <75p 
N (%) 

> 75p 
N (%) 

p valor <75p 
N (%) 

> 75p 
N (%) 

p valor 

Sexo   <0.01   <0.01   0.02   0.02 
Mulher 98(67,6) 47 (32,4)  100 (69,0) 45 (31,0)  100 (69,0) 45 (31,0)  107 (73,8) 38 (26,2)  
Homem 146 (83,4) 29 (16,6)  149 (85,1) 26 (14,9)  140 (80,0) 35 (20,0)  147 (84,0) 28 (16,0)  
Idade (anos)    0,05   0,03   0,23   0,25 
20-29  13 (68,4) 6 (31,6)  12 (63,2) 7  (36,8)  13 (68,4) 6 (31,6)  15 (78,9) 4 (21,1)  
30-39    27 (65,9) 14 (34,1)  28 (68,3) 13 (31,7)  29 (70,7) 12 (29,3)  31 (75,6) 10 (24,4)  
40-49  92 (80,0) 23 (20,0)  95 (82,6) 20 (17,4)  93 (80,9) 22 (19,1)  96 (83,5) 19 (16,5)  
50-59  85 (73,3) 31 (26,7)  87 (75,0) 29 (25,0)  81 (69,8) 35 (30,2)  86 (74,1) 30 (25,9)  
>59   27 (93,1) 2 (6,9)  27 (93,1) 2 (6,9)  24 (82,8) 5 (17,2)  26 (89,7) 3 (10,3)  
BDI   0,00   0,00   0,00   0,00 
< 19 pontos  232 (83,8) 45 (16,2)  234 (84,5) 43 (15,5)  227 (81,9) 50 (18,1)  237 (85,6) 40 (14,4)  
≥ 19 pontos 12 (27,9) 31 (72,1)  15 (34,9) 28 (65,1)  13 (30,2) 30 (69,8)  17 (39,5) 26 (60,5)  
Cessação do Tabagismo    <0,01   0,11   0,02   0,05 
Nunca tentou 56 (87,5) 8 (12,5)  54 (84,4) 10 (15,6)  54 (84,4) 10 (15,6)  57 (89,1) 7 (10,9)  
Ex-fumante 129 (77,2) 38 (22,8)  132 (79,0) 35 (21,0)  128 (76,6) 39 (23,4)  132 (79) 35 (21)  
Recaída 59 (66,3) 30 (33,7)  63 (70,8) 26 (29,2)  58 (65,2) 31 (34,8)  65 (73) 24 (27)  

* Teste do Qui-Quadrado. Abreviaturas: TEPT, Transtorno de Estresse Pós-Traumático; IMC, Índice de Massa Corporal; BDI, Inventário de Depressão de Beck; PCL-C,  
Verificação do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Versão Civil pelo critério do DSM-IV. 
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Para testar a possível existência de uma interação de sexo, cor da pele e escolaridade na 

associação entre a cessação do tabagismo e TEPT (geral e grupamento de sintomas) uma análise 

estratificada foi realizada. As associações entre recaída e TEPT geral, revivescência e 

hiperestimulação foram semelhantes para ambos, homem e mulher, cor da pele preta e não preta, e 

até 5 anos de estudo e 5 ou mais anos de estudo, indicando que não há interação. Para o grupo da 

evitação, as diferenças foram maiores, apontando para a existência de uma interação para sexo, cor 

da pele e escolaridade. Como a cor da pele e a escolaridade não foram associadas com o grupo da 

evitação, apenas uma interação de sexo e cessação do tabagismo foi testada (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Análise estratificada por sexo, cor da pele e escolaridade da associação entre recaída em tabagismo e TEPT total e sintomas. 
 Total Revivescência Evitação Hiperestimulação 

 OR (CI95%) OR (CI95%) OR (CI95%) OR (CI95%) 

Sexo     
Mulher 1,98 (0,94-4,14) 1,64 (0,77-3,46) 1,41 (0,67-3,00) 1,75 (0,80-3,81) 
Homem 2,01 (0,86-4,67) 1,66 (0,68-4,05) 2,75 (1,25-6,01) 1,46 (0,60-3,51) 
Cor da Pele     
Preta 2,66 (0,88-8,07) 1,1 (0,33-3,59) 2,09 (0,71-6,11) 4,28 (1,20-15,27) 
Não preta 1,90 (1,00-3,59) 1,96 (1,02-3,76) 1,97 (1,05-3,70) 1,40 (0,72-2,72) 
Nível Educacional (anos)     
> 5 anos 2,10 (1,01-4,35) 1,67 (0,80-3,50) 2,34 (1,15-4,79) 1,80 (0,84-3,86) 
≤ 5 anos 1,97 (0,86-4,53) 1,70 (0,71-4,06) 1,56 (0,67-3,61) 1,47 (0,60-3,59) 
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 A tabela 5 expõe os modelos testados múltiplos plenos do TEPT e dos grupos de sintomas 

(revivescência, evitação e hiperestimulação) para a cessação do tabagismo e as características 

sociodemográficas e comorbidades. Em todos os modelos os ORs, tanto OR bruto (ORb) quanto OR 

ajustado (ORa), foram maiores para recaídas do que para aqueles que nunca tentaram parar de fumar. 

A depressão apresentou associação estatisticamente significativa com TEPT (OR 13,34; IC95% 6,16-

28,92). Nos modelos com interação na revivescência, o único significativo foi 10,1 para depressão. 

No modelo com interação da cessação de tabagismo e sexo não houve significância. 

 
 



50 

  

  

Tabela 5.  Odds Ratio (OR)** bruto e ajustado da presença da TEPT§ (geral e grupo de sintomas)  
 Total Revivescência Evitação Hiperestimulação 

 OR (CI95%) OR ajustado 
(CI95%) 

OR (CI95%) OR ajustado 
(CI95%) 

OR (CI95%) OR ajustado 
(CI95%) 

OR (CI95%) OR ajustado 
(CI95%) 

Modelos sem termos de interação 

Cessação do Tabagismo          
Nunca tentou 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ex-fumante 2,06 (0,90-4,70) 2,28 (0,89-5,83)  1,43 (0,66-3,10) 1,16 (0,53-2,55) 1,64 (0,77-3,53) 1,67 (0,72-3,86) 2,16 (0,91-5,15) 2,00 (0,81-4,93) 
Recaída 3,56 (1,50-8,42) 3,86 (1,45-10,72) 2,23 (0,99-5,03) 2,23 (0,96-5,18) 2,89 (1,29-6,44)     3,24 (1,34-7,82) 3,01 (1,20-7,50) 3,09 (1,17-8,16) 
Sexo (homens)  0,47 (0,26-0,85)  0,47 (0,26-0,87)  0,65 (0,37-1,14)  0,65 (0,36-1,19) 
Idade (anos) - 0,98 (0,96-1,02) - 0,97(0,95-1,00) - - - - 
Cor da pele  (preta) - - - 1,94(1,07-3,55) - - -    2,53 (1,36-4,73) 
Depressão ố (sim)  13,34 (6,16-28,92)  9,58 (4,71-19,49)  11,34 (5,47-23,48)   10,93 (5,23-22,85) 
IMC< 25 kg/m²        1 
IMC 25- 29 kg/m²        1,96 (0,95-4,03) 
IMC >=30 kg/m²        1,28 (0,56-2,96) 

Modelos com termos de interação 
Cessação do Tabagismo          
Nunca tentou    1     
Ex-fumante    2,08 (0,62-6,63)     
Recaída    2,67 (0,75-9,54)     
Sexo (homens)    0,79 (0,18-3,42)     
Depressão ố (sim)    10,10 (4,82-21,14)     
Cessação do Tabagismo * 
sexo 

        

Nunca tentou*homem    1     
Ex-fumante*homem    0,62 (0,12-3,31)     
Recaída*homem    1,21 (0,21-7,12)     

**Estimado pelos Modelos Lineares Generalizados (GLM). §Medida pela PCL-C, Verificação do Transtorno de Estresse Pós-Traumático, Versão Civil pelo critério do DSM-IV.  ố Medida 
pelo Inventário de Depressão de Beck (BDI). 

http://www.istss.org/PosttraumaticStressDisorderChecklist/5361.htm
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6. DISCUSSÃO 

A taxa de recaída na tentativa de abandono do hábito de fumar foi de 27,8%, sendo 

mais frequente em indivíduos com pontuação do PCL-C no percentil > 75 (indicando a pior 

condição), onde atingiu 39,5% dos indivíduos. Assim, a associação entre a recaída e o TEPT 

foi confirmada nesta investigação. A prevalência do pior escore da escala PCL-C foi maior 

para recaídas, independentemente de possíveis fatores de confundimento. Aqueles que nunca 

tentaram parar de fumar apresentaram a menor prevalência do pior escore da escala PCL-C. 

Isso foi verdade também para as três dimensões estudadas.  

Alguns autores estudaram especificamente a explicação para essa associação. 

Indivíduos que fumam são mais propensos a endossar sintomas clinicamente significativos 

de TEPT (por exemplo, invasões, comportamento de esquiva e hostilidade) após um evento 

traumático do que os não-fumantes (van der Velden et al, 2007; Beckham et al., 1996). 

Modelos de automedicação sugerem que o tabagismo regula a priori distúrbios cognitivos e 

afetivos (Pomerleau et al., 2000). Quando essas pessoas param de fumar, distúrbios 

cognitivos e emocionais preexistentes podem tornar-se desmascarados, levando 

potencialmente a recaída. Se os fumantes com TEPT contam com nicotina para regular as 

vulnerabilidades afetivas cognitivas em TEPT, eles podem experimentar um ressurgimento 

de tais problemas durante a abstinência da nicotina. A recaída é influenciada pela interação 

entre situações de recaída de alto risco e a capacidade de utilizar eficazmente uma resposta 
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de enfrentamento. Em particular, este modelo de recaída enfatiza o papel de auto eficácia na 

previsão de resultados de cessação do tabagismo. Se um indivíduo tem elevada auto eficácia, 

ou a crença de que ele ou ela pode controlar a situação (por exemplo, afeto negativo) na 

ausência do tabagismo, uma resposta de enfrentamento pode ser mais propensa a ser 

executada, impedindo a recaída. Consistente com o modelo cognitivo-comportamental de 

recaída, a confiança dos fumantes com TEPT em sua capacidade de lidar com problemas pré-

existentes e a capacidade de tolerar desconforto poderão determinar se os problemas 

psicobiológicos desmascarados desencadearão o reinício do tabagismo (Cook et al., 2007).  

Depois da abstinência durante a noite, fumantes com TEPT experimentaram piores 

sintomas de abstinência e maiores estímulos para fumar tanto para o reforço positivo como 

para o negativo (Dedert et al., 2012).  Sensibilidade à ansiedade (SA) está relacionada com 

o desenvolvimento e manutenção do TEPT entre os fumantes de cigarros e implicada na 

amplificação dos sintomas agudos de abstinência de nicotina segundo mostra um estudo 

controlado randomizado para o tratamento de TEPT e dependência da nicotina. Principais 

efeitos da gravidade da SA e gravidade da abstinência no TEPT foram avaliados após o 

controle de gênero, do ponto de tempo de avaliação, da afetividade negativa e do tabagismo 

verificado bioquimicamente (monóxido de carbono expirado). Estes resultados destacam a 

complexa interação entre SA, retirada da nicotina e seu efeito sinérgico nos termos da 

exacerbação da sintomatologia do TEPT (Asnaani et al., 2015). 

Encontramos um estudo que examinou a associação entre a lapso e os grupos de 

sintomas do TEPT (Dedert et al., 2016). Os autores seguiram 52 fumantes com 

monitoramento eletrônico diário, por duas semanas. Foi observado que, entre as variáveis 

examinadas, somente a agudização dos sintomas de TEPT variou significativamente no 

momento anterior ao lapso. Os OR para os grupos de sintomas foram semelhantes sendo as 

maiores associações observadas para evitação e hiperestimulação (OR 1,20). 

Estudos sobre o tabagismo grave com diferentes populações apresentam associações 

entre grupos de sintomas variáveis. No presente estudo, a associação independente, inclusive 

de sintomas depressivos, foi ORa 2,10 para revivescência e ORa 3,32 para hiperestimulação. 

A hiperestimulação se caracteriza pela presença de sintomas persistentes de excitabilidade 

aumentada, como dificuldade em conciliar e manter o sono, irritabilidade, dificuldade em 

concentrar-se, hiperestimulação e resposta de sobressalto exagerada. Apesar de ter tido a 

menor prevalência foi a que apresentou maior associação com a recaída.  
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A depressão mensurada pelo BDI, considerando o ponto de corte 19 pontos (Beck et 

al., 1961) associou-se ao TEPT geral e grupos de sintomas. Com ORa três a quarto vezes 

aquele da recaída. A depressão foi o único fator de risco associado de forma significativa ao 

TEPT na análise múltipla. Esta associação é comumente encontrada nos estudos, chegando 

a metade das pessoas com TEPT terem comorbidade com TDM (Flory & Yehuda, 2015; 

Rytwinski et al., 2013). 

Não encontramos evidências signficativas da existência de interação quanto ao gênero 

e a escolaridade na associação entre recaída e TEPT, tal qual encontrado por Weinberger et 

al. (2009) e Piper et al.(2010). No presente estudo, os homens e mulheres apresentaram 

percentuais semelhantes de recaída, resultado mais próximo ao encontrado por Wilson et 

al.(2014). No entanto, os indivíduos de cor de pele preta apresentaram maiores OR de recaída 

e TEPT, embora a associação na análise múltipla tenha perdido a associação. O maior OR de 

recaída e TEPT para os negros foi encontrado por Piper et al.(2010) e Wilson et al.(2014).  

O presente estudo tem algumas limitações que necessitam ser discutidas. Primeiro, 

não investigamos se os participantes de fato se expuseram ao trauma. Nós simplesmente 

assumimos que as pessoas vivem num ambiente desprivilegiado, com alta taxa criminal e 

com propensão a deslizamento de terra. Com tudo isso teriam chances muito maiores de ter 

experimentado uma grande variedade de eventos traumáticos. Teria sido importante recolher 

informações sobre o tipo, o número e o grau de recência (situação em que a informação 

recebida em último lugar sobre algo ou alguém é a mais provável de ser lembrada) de 

qualquer um desses eventos. Além disso, Fu et al.(2007) afirma que as evidências também 

sugerem que o TEPT é mais importante do que a exposição ao trauma sozinho no aumento 

do risco para o tabagismo e dependência da nicotina. No geral, estes resultados são 

consistentes com outras pesquisas mostrando que o TEPT, mas não o trauma da exposição, 

por si só, é mais influente no aumento do risco para outras formas de abuso de substâncias 

(McFall et al., 1992; Stewart, 1996). 
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 7. CONCLUSÕES 

Este trabalho é o primeiro do Brasil a estudar a associação entre recaída, cessação do 

tabagismo e TEPT em comunidades de baixa renda, onde os moradores vivem um contexto 

de violência cotidiana que contribui para o quadro do TEPT quando da recaída em tabagismo. 

O TEPT representa uma barreira significativa para a cessação do tabagismo na 

população geral (Hapke et al., 2005), pois as taxas de tabagismo entre indivíduos com TEPT 

mantiveram-se elevadas, apesar do declínio consistente de taxas de tabagismo na população 

em geral.  

A associação entre a recaída e o TEPT foi confirmada nesta investigação. A 

prevalência do pior escore da escala PCL-C foi maior para recaídas, independentemente de 

possíveis fatores de confundimento. A associação independente inclusive de sintomas 

depressivos, foi ORa 2,10 para revivescência e ORa 3,32 para hiperestimulação. 

A recaída e a depressão foram os únicos fatores de risco associados de forma 

significativa ao TEPT na análise múltipla. A depressão mensurada pelo BDI associou-se ao 

TEPT geral e grupos de sintomas Não encontramos evidências signficativas da existência de 

interação quanto ao gênero e a escolaridade na associação entre recaída e TEPT. As pessoas 

com cor de pele preta apresentaram maior associação com a recaída do que os que não a 

possuem, embora a associação na análise múltipla tenha perdido a associação. 

Reconhecer a interação da recaída do tabagismo e TEPT contribui para a 

compreensão e elaboração de tratamento individualizado da dependência da nicotina.  

Futuros estudos envolvendo a recaída do tabagismo e o tabagismo em si poderão 

investigar se os participantes de fato se expuseram ao trauma com avaliação do tipo, do 

número e do grau do evento traumático, comparando com o TEPT e com diferentes 

populações. 
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ANEXO B: APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Autorização para pesquisa 

 

Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 

Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 

26299342 

 

Nome do responsável: 

Idade: Número da 

identidade: Nome do 

adolescente: 

Idade: Número da identidade: 

 

Você autoriza seu filho a participar de uma pesquisa? Queremos saber se seu filho (a) tem risco de ter 

algum problema cardíaco, no futuro, relacionados aos hábitos de vida e talvez, a uma herança genética 

(tendência na família, que passa dos pais para os filhos). 

Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você e ao seu filho. Você pode decidir se quer deixar que 

ele continue ou não, em qualquer momento. 

 

Se ele entrar na pesquisa, ele vai ter que responder a um questionário com perguntas sobre o nascimento, a 

família e os hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura medidos e vamos coletar amostras de urina 

de sangue, e fazer um eletrocardiograma. A amostra de urina será utilizada para fazer exames ligados à 

diabetes, hipertensão e doenças nos rins. O sangue será utilizado para medir a glicemia (açúcar no sangue), 

colesterol total e frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), insulina de jejum, teste da tireóide, ácido 

úrico e outros exames, e material genético. O material genético isolado do sangue pode indicar uma 

tendência a diabetes, hipertensão e problemas de coração e renais futuros. Esse sangue ficará armazenado, 

sob a guarda do Laboratório do Hospital Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, 

hipertensão, doenças do coração e dos rins. 

 

Tudo que você responder pelo seu filho será mantido em segredo. As informações obtidas serão utilizadas 

exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e estarão disponíveis para o 

participante, mesmo para aqueles que, em algum momento, decidirem sair da pesquisa. As amostras de 

sangue serão codificadas para garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. Após 2 anos da 1ª 

visita, faremos uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão repetidos. 

 

O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da diabetes e da hipertensão, 

e de algumas doenças dos rins e do coração interligadas, possibilitando a prevenção precoce e tratamento 

mais eficaz. 

 

Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar. 

 

Se você, depois de ler todo esse documento, permitir que seu filho participe, por favor, assine esta folha 

logo abaixo. Sim, eu concordo que meu filho participe. 

Data:         
 

Assinatura    
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Autorização para pesquisa 
 

Responsável pela pesquisa: Maria Luiza Garcia Rosa 

Departamento de Epidemiologia e Bioestatística Tel: 

26299342 

 

Nome: 

Idade: Número da identidade: 

 

Você quer participar de uma pesquisa? Queremos saber se você tem risco de ter algum problema cardíaco 

no futuro, relacionado aos hábitos de vida e talvez, a uma herança genética (tendência na família, que passa 

dos pais para os filhos). 

 

Durante toda pesquisa, tudo vai ser explicado a você. Você pode decidir se quer continuar ou não em 

qualquer momento. 

 

Se você entrar na pesquisa, vai ter que responder a um questionário com perguntas sobre nascimento, a 

família e hábitos de vida. Vai ter sua pressão, peso e altura medidos e vamos coletar amostras de urina, de 

sangue, e realizar um eletrocardiograma. A amostra de urina será utilizada para fazer exames ligados à 

diabetes, hipertensão e doenças nos rins. O sangue será utilizado para medir a glicemia (açúcar no sangue), 

colesterol total e frações, triglicerídeos (gorduras no sangue), insulina de jejum, teste da tireóide, ácido 

úrico e outros exames, e material genético. O material genético isolado do sangue pode indicar uma 

tendência a diabetes, hipertensão e problemas de coração e renais futuros. Esse sangue ficará armazenado, 

sob a guarda do Laboratório do Hospital Universitário Antônio Pedro, para estudos relacionados à diabetes, 

hipertensão, doenças do coração e dos rins. 

 

Tudo que você responder será mantido em segredo. As informações obtidas serão utilizadas 

exclusivamente neste projeto de pesquisa sem que seu nome seja revelado e estarão disponíveis para o 

participante, mesmo para aqueles que, em algum momento, decidirem sair da pesquisa. As amostras de 

sangue serão codificadas para garantir o sigilo e a confidencialidade dos resultados. Após 2 anos da 1ª 

visita, faremos uma 2ª visita quando todos os procedimentos serão repetidos. 

 

O benefício esperado com este trabalho será entender melhor algumas causas da diabetes e da hipertensão, 

e de algumas doenças dos rins e do coração interligadas, possibilitando a prevenção precoce e tratamento 

mais eficaz. 

 

Se você tiver alguma dúvida pode nos perguntar. 

 

Se você, depois de ler todo esse documento, concordar em participar, por favor, assine esta folha logo 

abaixo. Sim, eu concordo em participar. 

Data:     
 

Assinatura    

 

 

 

 

 

 


