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Resumo

Este  trabalho  tem  como  base  verificar  se  há  relação  significativa  entre  grau  de 

dependência tabágica e o grau de ansiedade entre universitários. A amostra da pesquisa 

é  de  40  (quarenta)  pessoas,  sendo  estudantes  universitários.  Foi  utilizado  como 

instrumento de avaliação o inventário  Beck de ansiedade (BAI)  que mede o grau de 

ansiedade do indivíduo, e um Questionário de Tolerância de Fagerstom que mede o grau 

de dependência Tabágica. Os dados coletados  foram analisados com  auxílio do software 

Graphpad  Prism  5.0.  Não  foi  observada  uma  correlação   significativa  entre  os 

universitários com maior grau de dependência tabágica e nível de ansiedade, entretanto, 

dados preliminares demonstram que, quanto mais velho o universitário, menor é o seu 

grau de ansiedade e isso independe da sua dependência tabágica. Ao separar a amostra 

pela variável  de gênero, verificou se que,  no gênero feminino o resultado referente a 

menor  ansiedade  decorrente  da  idade,  se  torna  mais  evidente,  porém  ainda, 

independente da dependência tabágica. 

Introdução

Segundo  dados  da  VIGITEL  (Vigilância  de  fatores  de  Risco  e  Proteção  para 

Doenças Crônicas por inquérito telefônico) promovido pelo Ministério da saúde em 2013, 

o  Brasil  está  entre  os  maiores  exportadores e  produtores  de tabaco no mundo e  foi  

registrado que 11,3% da população brasileira é usuária de tabaco, em contrapartida, este  

é  reconhecido  internacionalmente  pelo  controle  do  tabaco,  segundo  a  Organização 

Mundial de Saúde (OMS), isso se dá por suas leis aprovadas e vigoradas que proíbem o  

uso do cigarro em locais públicos e fechados. Martins e Seidl 2011, explicam o aumento 

do uso do tabaco devido a grande publicidade voltada ao produto. O que segundo a  

Organização Mundial da Saúde (OMS), é prejudicial já que suas toxinas podem deixar os 

indivíduos dependentes químico, físico e psicologicamente, podendo provocar distúrbios e 

transtornos, comprometendo sua qualidade de vida. Farinha et al (2011) relacionam o uso 

do tabaco a vulnerabilidade de se desenvolver algum tipo de perturbação de ansiedade. A 

relação do consumo deste com sintomas de ansiedade se faz importante para que haja 

planos de melhorias e conscientização da população diante do uso desta toxina.

                                                    Objetivo

Entender se há relação entre ansiedade e a dependência tabágica em universitários da 

Universidade São Judas.

Metodologia

Trata-se  de  uma  pesquisa  de  campo,  observacional,  descritiva,  transversal, 



realizada  na  Universidade  São  Judas  Tadeu.  O teste  escolhido  foi  o  inventário  Beck 

escala  de  ansiedade  (BAI)  e  será  correlacionado  com  os  resultados  obtidos  no 

Questionário de Tolerância de Fagerstom.

  Desenvolvimento

Os dados coletados estão sendo analisados por  meio de estatística qualitativa, 

através de tabelas e  figuras  gráficas.  Os valores estão expressos em média,  desvio-

padrão (DP) e foi considerado um nível de significância de 5% (p<0,05). As associações 

entre as variáveis estão sendo avaliadas pelo coeficiente de correlação de Pearson com 

com auxílio do software Graphpad Prism 5.0. O projeto foi aceito pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa  da  Universidade  São  Judas  Tadeu,  com  o  número  CAAE: 

44067615.7.0000.0089. A aplicação dos questionários foi realizada após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Resultados Preliminares

A partir da tabulação dos resultados coletados e da adequada análise verificamos,  

que para nossa amostragem específica, não há correlação significativa entre o grau de de 

dependência no tabaco e o grau de ansiedade, resultados obtidos através da correção do 

Questionário de Tolerância de Fagerstom e do Inventário Beck de escala de ansiedade. 

Dentre os dados preliminares obtidos mencionaremos a relação entre os resultados 

do inventário de Beck em relação com a idade dos participantes, como indica a figura 

abaixo:

Figura1: Relação entre grau de ansiedade e idade dos participantes.

Segundo a figura 1, ao colocar a idade dos participantes sem uma distinção de 

gênero,  pudemos  observar  um  resultado  mais  homogêneo,  com  incidência  maior  de 

baixos escores no questionário de Beck relacionados a idade do participante; ou seja, 

quanto mais velho é o universitário, menor é o seu grau de ansiedade e isso independe 



da sua dependência tabágica.

Ao separarmos as participantes  do gênero  feminino  (  n=18 ;  45%) da amostra 

obtivemos o seguinte resultado:

Figura 2: Relação entre grau de ansiedade e idade das participantes do sexo 

feminino.

Observando  a  figura  2,  fica  mais  evidente  o  menor  resultado  de  ansiedade 

conforme se aumenta a idade da participante. Esse dado também não se relaciona com o 

grau de dependência tabágica das universitárias. 
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