
RESUMO

Introdução: (QV) é definido pela Organização Mundial 

contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus 
objetivos, expec NoO conceito do status tabágico:
o é, todo indivíduo que faz uso contínuo de cigarros (consumo total 
>100) ao longo da vida. Os ex-
mas que cessaram o uso. Os indivíduos não fumantes
fumaram ou fumaram (<100 cigarros). A legislação relacionada coloca que o 
atendimento ao tabagista deve acontecer prioritariamente nas Unidades de Atenção 
Primária à Saúde (UAPS), apoiando os usuários a viver de forma mais saudável com 
QV. A Política Nacional desenvolvida para o controle do tabagismo coloca a 
importância da ajuda, apoio, suporte e colaboração dos profissionais de saúde para 
o sucesso na interrupção do uso de cigarros e alcance da QV. Objetivo: Avaliar a 
QV de usuários tabagistas, ex-tabagistas e não-tabagistas das (UAPS) do município 
de Juiz de Fora/MG. Descrever sobre a abordagem para o controle do tabagismo àa
partir da visão dos profissionais de saúde. Método: Os participantes foram 
recrutados nas salas de espera por demanda espontânea durante o atendimento 
nas UAPS do município, e foi entrevistado profissional de saúde por UAPS. Foram 
aplicados: questionário de QV WHOQOL-BREF em todos os usuários das UAPS 
(500) e o Teste de Fagerstrom (dependência nicotínica) apenas nos tabagistas. E
um questionário sobre o trabalho desenvolvido para o controle do tabagismo 
realizado nas UAPS a 50 profissionais de saúde. Análise dos dados: Foi utilizado o 
programa SPSS 23.0. Realizou-se uma análise descritiva, utilizando média, desvio 
padrão, mediana, e valores máximos e mínimos. As variáveis categóricas foram 
expressas como frequência absoluta (n) e relativa (%). A análise das variáveis 
categóricas, bivariada foram comparadas pelo Teste Qui-Quadrado de Pearson e 
Exato de Fisher, ANOVA além do teste de Tukey e de Welch. Os valores de (p<0,05) 
foram considerados estatisticamente significativo. Resultados: Os valores 
encontrados nos domínios: físico, psicológico, ambiental e social, as facetas (Q1) e 
(Q2) e a QV global apresentaram média regular entre os grupos estudados. A QV 
global dos participantes apresentara-se:foram tabagista 3,33+0,04, ex-tabagista 
3,40+0,03, e não tabagistas 3,49+0,02. Destaca-se que os resultados dos 
profissionais de saúde do município foram diferentes dos resultados obtidos pelos 
usuários, quando questionados sobre o apoio dos serviços de saúde para cessação 
do tabagismo. Os profissionais de saúde declararam que os atendimentos 
oferecidos pelas UAPS colaboram na interrupção do uso de cigarros em 70% (35) 
das UAPS, mas 79,2% (180) dos usuários, ex-tabagistas e tabagistas, disseram não 
ter recebido esse apoio para interromper o uso de cigarros. Conclusão: A busca 
por saúde pode ser um objetivo importante para cessar o uso de cigarros e alcançar
melhor QV. A avaliação da QV e a descrição do trabalho para controle do tabagismo 
pode ajudar a direcionar o diagnóstico assistencial e administrativo realizado pelos 
profissionais de saúde, gestores e pesquisadores.
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