
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

janeiro 2020 
 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS:  

HÁBITOS TABÁGICOS E EXPOSIÇÃO AMBIENTAL EM AGREGADOS FAMILIARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados obtidos pelo Diagnóstico de Situação de Saúde 2018 do ACeS Porto 

Oriental, a morbilidade por consumo de tabaco é um dos problemas de saúde prioritários do 

ACeS. A redução da prevalência do consumo diário de tabaco e da exposição ao fumo ambiental 

de tabaco são áreas de intervenção estratégicas que dão resposta ao problema de saúde 

supramencionado. 

As estratégias definidas consistem no incremento da cessação tabágica, na prevenção da emersão 

de novos consumidores de tabaco em jovens e da exposição ao fumo ambiental de tabaco. É 

expectável a colaboração intersectorial e pretende-se o incremento da literacia em saúde. De 

forma operacional, as orientações vão no sentido de promover a cessação tabágica, tendo por 

base a colaboração de todas as partes interessadas – parceiros na comunidade – para a realização 

de intervenção muito breve e referenciação para consulta com o médico de família, se fo r 

pertinente. 

Deste modo, emerge a necessidade de conhecer, mais veemente, a realidade da população da 

área de abrangência do ACeS Porto Oriental, de modo a identificar necessidades concretas em 

saúde, no domínio dos comportamentos aditivos. 

No âmbito do Curso de Pós-Licenciatura de Especialização em Enfermagem Comunitária, tendo o 

processo de Planeamento em Saúde como método de trabalho, consideramos pertinente 
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desenvolver investigação sobre esta temática. O trabalho decorreu numa IPSS que acompanha 

agregados familiares beneficiários de Rendimento Social de Inserção (RSI), moradores na freguesia 

de Campanhã - a CerPorto. 

 Para esse efeito, foi realizado um estudo observacional, de caráter analítico, transversal, com a 

finalidade de estudar os comportamentos relacionados com o tabagismo nas minorias de risco. 

Ainda, como forma de otimizar a colaboração intersectorial, considerou-se pertinente realizar um 

estudo observacional descritivo, tendo como população-alvo os profissionais da CerPorto. Neste, a 

finalidade prende-se com a identificação do atual papel na referenciação, as necessidades 

formativas e as expectativas quanto ao papel de referenciação. Exploram-se questões como a 

perceção da importância e oportunidade para exercer esse papel, da preparação/capacidade para 

a sua execução e da pertinência da realização de ações formativas sobre o tema. 

Sabendo, à partida, que estudaríamos um grupo vulnerável da população do ACeS Porto Oriental, 

seriam de esperar diferenças relativamente àquilo que são os dados agregados nacionais e 

internacionais. 

A população em estudo é constituída, maioritariamente, por mulheres com baixo nível 

educacional, com rendimento mensal disponível inferior ao salário mínimo nacional e sobretudo 

desempregadas. Os agregados familiares possuem, em média, entre dois a quatro elementos. 

Observa-se que a população que nunca fumou é significativamente mais jovem e do sexo 

feminino. Avaliando a composição em proporção do sexo, verificamos que o sexo feminino 

apresenta, também, maior proporção de fumadores, apesar de os indivíduos do sexo masculino 

deterem maior prevalência no consumo diário. Verifica-se a tendência descrita, na revisão de 

literatura, de prevalência de menor escolaridade entre os fumadores e não foi encontrada relação 

entre o rendimento e o consumo. 

Contrariamente ao descrito nos estudos, o estado civil com maior prevalência de fumadores é 

“casado” e não “divorciado”. No entanto, os resultados obtidos, no que respeita à ocupação 

profissional, encontram-se em concordância com os estudos científicos analisados: existe maior 

prevalência do consumo em desempregados. Devemos, contudo, salvaguardar que a taxa de 

desemprego se mantém elevada na análise por perfis de consumo. Este facto poderá ser explicado 

https://d516740b-85e4-494d-870b-51fe050c4aad.usrfiles.com/ugd/d51674_0d90b559103f44b18c497ff296577478.pdf
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por características do contexto – grande parte das famílias que constituem a população utente da 

CerPorto, IPSS tem critérios de admissão ao RSI. 

A prevalência de consumo diário de tabaco é substancialmente mais elevada que a média 

nacional, tanto ao observar os dados agregados, como por sexo. A mesma tendência se mantém 

no caso dos desempregados, em que aumenta, pelo menos 3 vezes, face à média nacional.  

Por outro lado, a prevalência do consumo, aquando de baixo nível de escolaridade, verifica -se 

menor que a média nacional. O mesmo acontece no caso dos casados. 

Através do modelo de regressão, conseguimos evidenciar, claramente, que os adultos com baixa 

escolaridade constituem uma minoria de risco, obtendo maior predisposição para o consumo 

diário de tabaco. 

Verifica-se um predomínio no consumo de tabaco na forma de cigarros, sendo, ainda vestigial, o 

uso de cigarros eletrónicos. Consideramos que, atendendo ao ciclo epidémico do tabaco, descrito 

previamente, a tendência seja para o início do consumo de e-cigarretes em classes mais 

escolarizadas e com elevado rendimento. 

Da amostra selecionada, pouco mais de um quarto dos fumadores envergaram tentativas de 

cessação, sendo que todas sem sucesso - poderiam constituir utentes da Consulta de Cessação 

Tabágica (CCT). Relativamente aos motivos para a cessação, em concordância com o descrito por 

diversos autores, já mencionados, encontram-se mais frequentemente enumerados: a saúde, a 

influência familiar e, por último, o dinheiro. Daqui podemos inferir que existe algum grau de 

associação entre o ato de fumar e a degradação do estado de saúde. 

Constatamos que os fumadores consomem, mais frequentemente, entre 10 a 20 cigarros/dia, 

obtendo-se um consumo de cigarros/ano per capita superior aos cálculos sugeridos por Fraga et 

al. (2005). 

Relativamente ao nível de dependência de nicotina, observou-se que os fumadores apresentam 

um nível de dependência médio, não sendo possível auferir o índice de gravidade deste dado, pela 

inexistência de resultados representativos da população portuguesa. 
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Apesar de as políticas determinarem a obrigação de espaços públicos, privados e sociais serem 

livres do fumo ambiental do tabaco, verificou-se que, cerca de 26% da população que nunca 

fumou e 33% dos ex-fumadores, refere estar exposta ao fumo de tabaco nesses espaços. 

Cerca de 27% dos ex-fumadores e 31% dos que nunca fumaram, apresentam, pelo menos, um 

elemento no agregado familiar com hábitos tabágicos. Com a instauração de medidas para 

controlar o fumo ambiental de tabaco em espaços fechados, esperar-se-ia que um dos efeitos 

perversos fosse o aumento da exposição no domicílio e noutros locais da vida familiar. Na 

população em estudo, constatou-se, que, no caso dos ex-fumadores, cerca de 25% apresentam 

pelo menos um elemento do agregado a fumar no interior da casa, face aos 9,1% no caso dos que 

nunca fumaram. Não dispomos de dados anteriores à instauração das medidas para proceder a 

comparação. 

Relativamente ao local de trabalho, cerca de 33% dos que nunca fumaram referem estar expostos 

ao fumo ambiental de tabaco. A totalidade dos ex-fumadores encontrava-se desempregada, à 

data da colheita de dados. 

Olhando estes números numa perspetiva macro da amostra, cerca de 43% dos entrevistados têm 

membros do agregado familiar com hábitos tabágicos (na maioria dos casos, identificado como o 

companheiro/a), sendo que quase a totalidade fuma no interior da casa. A exposição ao fumo de 

tabaco no local de trabalho é de 40% e em espaços sociais 41%. 

Estes resultados evidenciam uma exposição elevada e distante dos objetivos nacionais para a 

problemática do fumo de tabaco. Importa referir que a prevalência da exposição ambiental ao 

fumo de tabaco no domicilio é substantivamente superior ao reportado no estudo de Pereira et al. 

(2013). 

A taxa de exposição de menores ao fumo ambiental de tabaco do presente estudo assegura-se, 

cerca de 2,3 vezes maior que a registada a nível nacional. 

Relativamente à caracterização do estado de saúde, parte considerável dos participantes referiu, 

pelo menos, uma doença diagnosticada. Verificamos que a prevalência de doenças é inferior nos 

que nunca fumaram e mais elevada nos ex-fumadores. 
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Tal como seria de esperar, verifica-se uma maior prevalência de doenças respiratórias nos 

fumadores, face aos que nunca fumaram. Contudo, a composição da carga de doença é 

heterogénea entre os vários perfis. Destacamos apenas que, entre os fumadores, a prevalência de 

doenças incide sobretudo nos grupos de doenças associadas ao consumo de tabaco. 

Relativamente à acessibilidade, existe baixa procura da CCT face à estimativa da prevalência  de 

indivíduos que empreenderam tentativas de cessação tabágica no último ano. Poderão ser 

justificativos motivos como o tabu implícito ou a perceção de baixa utilidade da intervenção dos 

profissionais. Ainda, há uma prevalência relevante de fumadores que desconhecem a CCT, 

podendo constituir uma barreira para acessibilidade. 

Desconhecendo-se o tempo médio de resposta dos serviços de saúde ao cidadão, face à 1ª CCT, 

um Tempo Médio de Espera (TME) superior à expectativa do utente, poderá resultar de uma 

crescente procura da mesma e/ou de uma existência insuficiente de recursos. 

Assim, consideramos que a informação sobre a CCT e o TME constituem dois fatores importantes, 

que contribuem para iniquidades na acessibilidade. 

No que concerne à Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde (QdVRS), denota-se maior 

prevalência de problemas de ansiedade e depressão entre os que nunca fumaram, face aos 

fumadores, verificando-se a mesma tendência para a dor e o desconforto. Dos restantes 

resultados analisados, numa perspetiva geral, observa-se uma diferença entre a QdVRS 

ligeiramente inferior na população em estudo, face à média nacional portuguesa. Em todas as 

faixas etárias inferiores a 50 anos, independente, do sexo, a média da QdVRS é significativamente 

inferior à média nacional portuguesa. 

Quanto à equipa da CerPorto, IPSS, é constituída apenas por mulheres, com escolaridade 

média/alta. Existe perceção de elevada prevalência de hábitos tabágicos na população, existindo 

alguma preocupação com a sua caracterização aquando das intervenções no âmbito do RSI, pelo 

menos uma vez. 

Apesar da baixa perceção de preparação e desconhecimento da CCT, a equipa considera deter um 

papel potencialmente importante para a referenciação, bem como a oportunidade. Consideram 
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uma mais valia a existência de momentos formativos sobre o tema, centrando -se na preparação 

para o desempenho do papel colaborativo com a USP. 

Tal como já foi referido, inferimos que existe uma necessidade formativa referente ao papel que 

potencialmente poderão desempenhar na intervenção primária para apoio à cessação tabágica. 

Apresentamos abaixo os principais problemas identificados, sistematizados por temas.  

 

Problemas de saúde identificados no diagnóstico de situação 

P1. Consumo de Tabaco: 

   P1.1. Elevada prevalência do consumo diário de tabaco entre indivíduos com baixa 

escolaridade e casados; 

   P1.2. Elevado consumo diário de cigarros dia/per capita; 

   P1.3. Média dependência de nicotina; 

   P1.4. Baixo interesse na cessação tabágica. 

P2. Exposição ao fumo ambiental do tabaco:  

   P2.1. Elevada exposição ao fumo ambiental do tabaco no domicílio; 

   P2.2. Elevada exposição ao fumo ambiental do tabaco no trabalho; 

   P2.3. Elevada exposição ao fumo ambiental do tabaco nos espaços sociais; 

   P2.4. Elevada exposição ao fumo ambiental do tabaco no domicílio pelo 

“companheiro”; 

   P2.5. Elevada exposição ao fumo ambiental do tabaco em menores no domicílio. 

P3. Problemas de Saúde associados ao Tabaco: 

   P3.1. Elevada prevalência de doenças de grupos tipicamente associadas ao 

consumo de tabaco, entre os fumadores; 
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   P3.2. Elevada tentativa de cessação tabágica por motivo de “saúde/doença”.  

P4. Acessibilidade à Consulta de Cessação Tabágica: 

   P4.1. Baixo nível de conhecimento da CCT; 

   P4.2. Baixo nível de interesse na procura da CCT; 

   P4.3. Baixa nível de disponibilidade para espera pela CCT. 

P5. Referenciação do “candidato” à Consulta de Cessação Tabágica, por I.P.S.S:  

   P5.1. Nível moderado na importância atribuída pelos profissionais no papel da 

I.P.S.S na referenciação; 

   P5.2. Nível moderado na preparação/capacidade para exercer o papel de 

referenciação;  

   P5.3. Nível moderado na oportunidade para exercer o papel de referenciação na 

I.P.S.S;  

   P5.4. Nível forte na perceção dos benefícios de um “workshop” sobre a 

referenciação.  

Tabela 1 - Problema de saúde resultantes do diagnóstico de situação. (Fonte: elaboração própria).  

Atendendo à natureza dos problemas identificados, foi selecionado como método para 

Determinação das Prioridades o “PAHO-adapted Hanlon method”. Este método foi desenvolvido 

pela “Pan American Health Organization”, tendo por base o método de Hanlon.  

A principal diferença reside no facto de que o método de Hanlon foi desenhado para programas 

orientados para a doença. Contudo, existem problemas de saúde que não são diretamente 

relacionados com a saúde. Neste estudo, em particular, a acessibilidade à consulta de cessação 

tabágica. Assim, a determinação de prioridades teve por base as conclusões publicadas, no ano de 

2019, no artigo intitulado “The Pan American Health Organization -adapted Hanlon method for 

prioritization of health programs” (Choi, et al., 2019), dado que apresenta uma abordagem 

salutogénica, diferenciando os programas/problemas orientados à doença, dos não orientados à 

https://d516740b-85e4-494d-870b-51fe050c4aad.usrfiles.com/ugd/d51674_79133fe8ddf54e7ab32aed6bfd871007.pdf
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doença. Tem também em consideração as iniquidades em saúde que afetam as populações alvo 

dos problemas em questão, atendendo também à capacidade técnica dos parceiros institucionais.  
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