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Resumo

Introdução: A prevalência de fumantes acima de 65 anos é similar a outras faixas etárias, 

indicando que o abandono após os 50 anos de idade é baixo; porém, existem evidências de 

que  os  índices  de  cessação  possam ser  semelhantes  aos  dos  mais  jovens,  se  ferramentas 

adequadas forem utilizadas.

Métodos:  Será  aplicado  o  questionário  WHOQOL-Abreviado  na  primeira  consulta  do 

paciente no Ambulatório de Auxílio à Cessação do Tabagismo (AACT) para que se compare 

seus resultados entre os pacientes idosos ( > 65anos) e não-idosos.

Resultados:  O estudo abrangeu 101 pacientes,  dos  quais  37  (36,7%) eram homens  e  16 

(18,8%) eram idosos. Não foi encontrada diferença no sucesso/fracasso dos pacientes idosos 

em relação aos não-idosos. Houve tendência de relação entre o domínio 3 (relações sociais) 

do questionário WHOQOL-Abreviado com redução de risco para o fracasso na cessação do 

tabagismo (p 0,28).

Conclusão:  Os  idosos  apresentam  uma  probabilidade  muito  similar  aos  dos  jovens  na 

cessação do tabagismo, por isso devem ser orientados com a mesma relevância. A amostra 

não apresentou diferenças em relação  aos domínios do questionário WHOQOL-Abreviado 

com  a  cessação  do  tabagismo,  apesar  da  tendência  das  relações  sociais  serem  fatores 

protetores para o fracasso. O pequeno número de pacientes ainda não permite análise mais 

detalhada e de maior relevância estatística.
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