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RESUMO 

 

 
As minorias sexuais e de género (LGBT) enfrentam enormes dificuldades em crescer 

numa sociedade onde a heterossexualidade é frequentemente apresentada como a única 

orientação aceitável, sendo a homossexualidade por vezes considerada desviante. Neste 

sentido, este estudo teve como objetivo analisar e explorar alguns dos principais problemas 

enfrentados pelas minorias sexuais (LGB), e a sua relação com o consumo tabágico e 

satisfação com a vida, por comparação com as pessoas heterossexuais.  

Participaram neste estudo 156 pessoas, entre as quais, pessoas fumadoras/ ex-

fumadoras (N = 85; 54.5%) e pessoas não fumadoras (N = 71; 45.5%). Os resultados do 

estudo relativamente à variável ser fumador/ex-fumador ou não fumador e a variável 

independente de interesse para este estudo (orientação sexual), não estabeleceu evidências 

que sugiram que a orientação sexual possa ter impacto no tabagismo.  

Contudo, considerando a amostra total, verificou-se através de regressão linear múltipla que, 

a perceção de stress, o sentido de vida e a orientação sexual são determinantes da satisfação 

com a vida, com contributos únicos de todas as variáveis, explicando 45% da variância. 

Concluindo, no sentido esperado, as minorias sexuais obtiveram resultados 

superiores na perceção de stress e inferiores no sentido de vida e na satisfação com a vida, 

quando comparados com os heterossexuais.  

 

Palavras-chave: orientação sexual; LGBT; minorias sexuais; tabaco; consumo tabágico; 

dependência; fatores de risco; saúde mental; stress; sentido de vida; satisfação com a vida. 
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ABSTRACT 

 

 

Sexual and gender minorities (LGBT) face enormous difficulties growing up in a 

society where heterosexuality is often presented as the only acceptable orientation, and 

homosexuality is sometimes considered deviant. In this sense, this study aimed to analyze 

and explore some of the main problems faced by sexual minorities people (LGB) and their 

relationship with smoking consumption and life satisfaction, compared to heterosexual 

people. 

Participants were 156 people, including smokers/ ex-smokers persons (N = 85; 

54.5%) and non-smoking persons (N = 71; 45.5%). The results of the study regarding the 

variable being smoker/ex-smoker or non-smoker and the independent variable of interest for 

this study (sexual orientation), did not establish evidence to suggest that sexual orientation 

have an impact on smoking. 

However, using multiple linear regression for the total sample, comprising 156 people, this 

research suggests that, the perception of stress, the meaning in life and sexual orientation are 

determinants of life satisfaction, explaining 45% of variance. 

In conclusion, according to the expected outcomings, sexual minorities obtained 

lower results in meaning in life, life satisfaction and higher perception of stress, when 

compared to heterosexuals.   

 
Keywords: sexual orientation; LGBT; sexual minorities; tobacco; smoking consumption; 

dependence; risk factors; mental health; stress; meaning in life; life satisfaction.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

No que concerne à orientação sexual, existem diferentes especificidades, incluindo a auto-

identificação do comportamento sexual pessoal como homossexual (lésbica/gay) ou 

bissexual. O termo “minorias sexuais” abrange estas várias definições e refere-se 

amplamente a indivíduos que têm uma orientação sexual não-heterossexual, ou, no caso de 

“minorias de género”, a uma outra identidade de género, não-cisgénero – transgénero. Esta 

expressão “minorias sexuais e/ou de género” inclui, assim, uma variedade de identidades e 

expressões de género que diferem das normas culturais e será usado ao longo da dissertação 

através da sigla LGB ou LGBT.   

 

No decorrer desta investigação, será aprofundado a temática do tabagismo, a sua 

história e os seus significados, em particular o marketing da indústria do tabaco que outrora 

teve como alvo as minorias sexuais. Em seguida, será colocado o foco nas estratégias de 

persuasão levadas a cabo pelas indústrias do tabaco, com o recurso a bares e venues como 

um meio socializante, centrado em promover e vincular o comportamento tabágico entre as 

minorias sexuais, através da exposição a um ambiente favorável ao seu consumo. Da mesma 

forma, será analisado como é que esta dinâmica foi convertida em estratégias de marketing, 

direcionado às minorias sexuais, com várias marcas conhecidas a reconhecer e a tirar 

proveito desta população especifica. Seguidamente, será explorado a influência destas táticas 

dentro da comunidade LGBT, a recetividade desta, e as atitudes favoráveis em relação ao 

consumo tabágico, perpetrado pelos estrategas desta indústria. Adicionalmente, iremos 

explorar uma compilação de novas perspetivas sobre a era atual, post-gay, relativamente à 

conotação do consumo tabágico, que apesar de demonstrar ter significados diferentes, ainda 

exibe uma grande recetividade pela comunidade LGBT.  

À vista destes contextos, iremos debruçar-nos sobre os vários estudos que apontam 

para o facto de as minorias sexuais apresentarem resultados de saúde inferiores, 

comparativamente aos seus pares heterossexuais, com base no seu estatuto minoritário. 

Nessa base, avançaremos para alguns dos fatores de risco que podem propiciar a população 

LGB a envolver-se no comportamento tabágico, como forma de superação da falta de 

suporte social, remetendo também neste aspeto, para os riscos da revelação da orientação 

sexual. Atendendo ao facto de que as experiências de rejeição e vitimização, estejam 
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associadas a um maior uso de substâncias, nomeadamente o tabaco, iremos debruçar-nos 

sobre os processos específicos desta comunidade, que enfrentam como membros de um 

grupo estigmatizado, de acordo com a teoria do stress minoritário. Consequentemente, 

iremos dar destaque à teoria do funcionamento psicológico humano, associado ao sentido de 

vida e à sua significância, uma vez que a falta desta, pode ser um fator de base para 

comportamentos viciantes, enfatizando também aqui, o aumento do consumo tabágico. Da 

mesma forma, a satisfação com a vida irá ser analisada do ponto de vista de um conjunto de 

processos cognitivos, no qual avalia a satisfação com a vida comparando-a a um conjunto 

auto-imposto de padrões e normas sociais, explorando as várias condições que podem 

predizer uma satisfação com a vida mais elevada, ou uma satisfação com a vida com níveis 

mais inferiores. Será também feita uma ponte de ligação relativamente ao stress 

percecionado e o nível de satisfação com a vida das minorias sexuais, assim como o seu 

impacto, por comparação aos indivíduos heterossexuais. Finalmente, iremos concluir a 

investigação aprofundando as adaptações neurológicas causadas pela nicotina, relacionando 

à dependência fisiológica e comportamental do consumo tabágico, alertando para as 

possíveis consequências do ato de fumar, a magnitude dos riscos deste ato e da persistência 

do mesmo comportamento, uma vez que é considerado a maior causa evitável de morte no 

mundo.  

 

A presente dissertação encontra-se dividida nas seguintes secções: I. 

Enquadramento Teórico, II. Estudo Empírico, III. Resultados, IV. Discussão de Resultados 

e V. Considerações finais.  

No Enquadramento Teórico, foi particularmente explorada a ligação entre alguns fatores de 

risco e as variáveis do estudo, com apoio na literatura existente. Na secção do Estudo 

Empírico foram enunciados os seus objetivos, descrita a caracterização dos participantes, 

indicados os procedimentos, realizada a análise de dados e expostos os instrumentos 

utilizados. No capítulo dos Resultados, procedeu-se à análise dos resultados obtidos e na 

Discussão de Resultados, foi feita a interpretação dos mesmos. Por fim, no capítulo das 

Considerações Finais, foram identificadas as limitações do estudo empírico e feitas 

sugestões para investigações futuras sobre o tema. 
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II.ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

1. Indústria do Tabaco  

 

As enormes multinacionais do tabaco ainda tentam manipular as tendências da 

globalização a seu favor. Num mercado cada vez mais globalizado, as empresas do tabaco 

continuam à procura de maiores volumes de produção: “The more you produce the more 

profitable you are.” (Crescenti, 1999, p. 51). 

A liberalização e a penetração do mercado a nível mundial têm sido associadas a um risco 

maior de aumento do consumo de tabaco, especialmente em países de baixo e médio 

rendimento. Durante muitos anos, a indústria do tabaco sustentou que as proibições de 

publicidade do tabaco constituíssem uma violação dos direitos de expressão comercial, 

associando o cigarro à liberdade de expressão. Segundo Glantz & Forbes (1996), a indústria 

do tabaco estava constantemente a ser alvo de calúnias e difamação, mal-intencionadas. 

Conformemente, acreditava-se que a liberdade de expressão e o respeito pela igualdade, 

eram a sucessão e a promessa para uma sociedade empresarial mais livre e responsável. 

Neste seguimento, não só o tabaco estava a ser desafiado, mas também a própria liberdade.  

 

1.1.Estratégias de Marketing  

As empresas americanas, quer tenham ou não intenção, têm usado estratégias de 

marketing direcionado a pessoas homossexuais há mais de um século. Porém, este tipo de 

marketing “intencional” direcionado a populações não heterossexuais, eram praticamente 

ilegais antes de 1958. Nesse mesmo ano, o Supremo Tribunal dos EUA (Estados Unidos da 

América), decidiu que o material com propaganda e temática gay, não era mais considerado 

obsceno e, portanto, poderia ser distribuído muito mais livremente (Branchik, 2002). 

Contudo, foi só na década de 1970 que os estrategas de marketing começaram a perceber o 

valor económico da comunidade homossexual, sendo que a partir da década de 1980, 

algumas empresas (e.g. Philip Morris) criaram campanhas publicitárias exclusivas apenas 

para uso em publicações gays alternativas (e.g. Genre magazine) (Smith & Malone, 2003). 

Indubitavelmente que este fenómeno deu origem ao muito conhecido “targeted gay 

advertising” – publicidade direcionada a gays (Hester & Gibson, 2007). 
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Em 1990, a publicidade direcionada aos homossexuais tornou-se ainda mais popular, com 

várias marcas conhecidas nos EUA (e.g. Malboro e Camel) a tirar proveito desse mesmo 

mercado, percebido como uma espécie de um nicho sofisticado (Kates,1999). O 

reconhecimento da importância deste nicho de “consumidores gays” pode ser associado com 

os avanços feitos pela comunidade LGBT em termos dos seus direitos civis.  

A publicidade direcionada a pessoas de outra orientação sexual (i.e. bissexuais e lésbicas) e 

a indivíduos transgénero, eram geralmente sub-representadas na grande mídia (Tsai, 2004). 

Na realidade, quando se aborda e se debate sobre a história da publicidade gay, 

invariavelmente, fala-se sobre a história do marketing de produtos somente para homens 

gays, cisgénero (brancos) (Branchik, 2002).  

Ainda assim, existiu alguma hesitação e um pouco de apreensão por parte de muitos 

estrategas de marketing, quando se tratou de atingir e conquistar a comunidade LGBT 

através da mídia convencional (Oakenfull & Greenlee 2005). O maior e também principal 

medo, era o de uma reação negativa por parte dos consumidores heterossexuais, que se 

constava como muito maior e mais valiosa. Este receio e preocupação não era propriamente 

injustificado, uma vez que vários estudos centrados nesta temática, mostraram que os 

principais consumidores (heterossexuais), sob certas circunstâncias podiam ter uma reação 

desfavorável a anúncios de promoção e propaganda com temática “gay” (Oakenfull & 

Greenlee, 2005).  

 

1.2.Publicidade e atitudes favoráveis no consumo tabágico  

Os esforços da indústria tabágica para influenciar as pessoas LGBT a ter atitudes 

favoráveis em relação ao seu consumo, tem cada vez mais emergido através de estratégias 

de promoção ou patrocínio em eventos específicos e venues. Também a publicidade tem um 

papel fundamental para determinar a recetividade desta comunidade, principalmente quando 

este modelo sugere, direta ou indiretamente, que os integrantes destas publicidades, são 

pessoas LGBT: “People seek the approval of similar people more than dissimiliar people”. 

(Petty & Cacioppo, 1981, p. 62). Segundo estes autores, não só a similaridade, mas também 

a aparência física, tem mostrado ser uma grande fonte de persuasão, e também a mais eficaz. 

Embora o foco na comunidade LGBT é consideravelmente recente, estas estratégias de 

marketing (direto ou indireto) para selecionar este público-alvo, não o são.  

Lukenbill (2013), um especialista em marketing LGBT, escreveu que os 

consumidores dentro das minorias sexuais e de género, tendem a responder melhor aos 
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esforços de marketing focados na individualidade, mas também respondem a estratégias 

focadas na necessidade de associação e comunidade. Este reconhecimento corporativo tem 

muito peso entre as populações que muitas vezes foram evitadas e ignoradas por 

patrocinadores do passado. Segundo Lukenbill (2013), estas minorias também respondem 

positivamente a mensagens que, principalmente, pesquisam e celebram a diversidade da vida 

Desta forma, as pessoas LGBT, estão conscientes em relação às organizações e produtos que 

são anunciados diretamente para a sua comunidade, sendo esse um dos motivos pelos quais 

as minorias sexuais tornarem-se tão recetivas às propostas da indústria do tabaco. Um dos 

problemas do marketing na indústria do tabaco direcionado para pessoas LGBT, dá-se ao 

facto de que este público-alvo tem um duplo status, um de movimento social e outro de 

segmento de marketing. Os desafios adjacentes, acabam por não estar apenas nas questões 

da saúde pública relacionadas ao tabagismo, mas também em exceder o sentido de validação 

que a propaganda da indústria tabágica criou na comunidade LGBT.  

Penaloza (1996), outra especialista em marketing, escreveu que a validação e 

legitimação social são experimentadas por estas minorias, como resultado da acomodação 

no mercado. Através do marketing direcionado à população LGBT, os profissionais de 

marketing criaram um mercado (nicho), através de um círculo vicioso de reforço positivo. 

Por outras palavras, o marketing direcionado a estas minorias, levou a um auto-

reconhecimento (constituído e continuamente reforçado pela mídia) por parte das pessoas 

LGBT, de que estes são realmente uma comunidade distinta e identificável. Assim, e como 

quase em qualquer “nicho” de mercado, as minorias sexuais e de género parecem gostar 

mais, e aderem mais facilmente a marcas que se esforçam por cativar esta população, 

especificamente. A realidade é que a publicidade corporativa “direcionada” e o consumismo 

podem ser usados para comunicar e realçar identidades sociais. Desta forma, as identidades 

definidas por meio do consumo podem incentivar as comunidades, neste caso – LGBT – a 

aceitar a presença corporativa, até mesmo quando esta promove produtos, como o tabaco, 

que são neste caso inimigos da saúde.  

Perante este contexto, o marketing direcionado faz transparecer uma imagem não 

discriminatória, que mascara a nocividade dos produtos vendidos com os aspetos positivos 

ligados a uma perceção de inclusão. Consequentemente, a perigosidade destes produtos, 

podem até importar menos, uma vez que a inclusão e reconhecimento desta comunidade tem 

um peso maior.  
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1.3.Bares e venues como um meio socializante 

A indústria do tabaco há muito tempo que usa bares e clubes noturnos como parte de 

uma estratégia de marketing, no entanto, ainda fora de foco. A finalidade destas estratégias, 

seria atingir grupos etários específicos e populações específicas para promover e conseguir 

vincular, bares e marcas de cigarros (Katz & Lavack, 2002).  

Historicamente, os bares serviram como pontos de reunião para a comunidade sexual 

minoritária. Principalmente, após a perseguição policial no bar Stonewall, em Nova York 

(Carter, 2004). Nessa altura, a máfia (organização criminosa Ítalo-americana) controlava a 

maioria dos bares LGBT devido ao seu estatuto ilegal na época (século XX), extraindo assim 

todas as bonificações monetárias da comunidade gay. A exploração contínua da comunidade 

gay por parte da máfia, foi uma das razões para os protestos em 1969 em frente ao Stonewall 

Inn. De facto, entre os vários protestos realizados por ativistas em frente ao famoso bar, 

surgiu o protesto com o intuito de retirar o crime organizado dentro dos bares gays. Este foi 

um período onde a legislação anti-gay ainda permanecia e também, um período onde a 

homossexualidade ainda era considerada uma doença psiquiátrica perversa. A luta pela 

igualdade entre todas as minorias sexuais e de género nos Estados Unidos da América foi de 

facto intensa, dado a existência de grandes disparidades, que variavam desde a 

discriminação, à negação de direitos civis destas mesmas minorias. Ainda dentro do próprio 

movimento, a hierarquia de privilégios trouxe uma narrativa um pouco diferente nas décadas 

seguintes, onde o foco centrava-se quase exclusivamente nos homens gays, cisgénero – 

brancos, minimizando assim os papéis pioneiros iniciados por pessoas transgénero 

racializadas (não-brancas).  

Desta forma, é possível perceber que as altas taxas de tabagismo perante os membros 

da comunidade LGBT, estivessem interligadas à socialização centrada nos bares, uma vez 

que estes espaços são historicamente considerados seguros para as minorias sexuais e de 

género. Era neste local (bar Stonewall Inn) que as pessoas mais marginalizadas – pessoas 

transgénero racializadas (não-brancas), jovens em situação de sem-abrigo, drag-queens – 

conseguiam encontrar um sentido de comunidade, um ambiente de “abrigo” e refúgio. Neste 

contexto, estes bares conseguem promover um contexto facilitador do consumo tabágico, 

através da exposição a um ambiente favorável ao tabaco.  

As promoções nos bares LGBT, são um componente importante nos esforços 

abrangentes do setor para conquistar a lealdade dos membros da sua comunidade. No 

entanto, alguns donos destes bares minoritários, estão preocupados com a possível perda de 
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negócios, devido à alienação do potencial cliente ou inconveniência, devido a intervenções 

tabágicas atuais, para suprimir o consumo tabágico (Satterlund et al, 2009).  

 

1.4.Indústria do Tabaco – novas perspetivas  

Ao longo do último século, a indústria do tabaco implementou vários tipos de 

recursos para o consumo tabágico por homens e mulheres, sempre com foco em aspetos 

positivos de empoderamento. Porém, na época atual, a conotação desse mesmo consumo 

poderá ter significados diferentes, e outros alvos específicos.  

Nestas novas perspetivas, entende-se que a maioria dos fumadores adultos, iniciou o 

consumo tabágico durante a sua adolescência (Johnston et al., 2012). De certa forma, esta 

relação poderá estar associada à imaturidade e vulnerabilidade dos jovens, aos estímulos 

sociais e de marketing. É certo que os jovens estão mais propensos a aprender e imitar 

comportamentos praticados por modelos de influências, ou se estes estiverem associados a 

efeitos positivos, como o poder, o estatuto social e o sucesso (Escamilla et al., 2000).  

A complicação adicional, surgiu com o fenômeno social, conhecido como post-gay (pós-

gay) e as iniciativas de marketing “direcionado” a esta população (Savin-Williams, 2009). 

Esta nova geração, denominada como gay-millennials – ainda que referida em termos gerais, 

a toda a população LGBT (i.e. uma espécie de “one size fits all”) – demonstra ter atitudes e 

expectativas um pouco mais diferentes, da população homossexual mais velha.  Esta nova 

geração, encara a comunidade LGBT como algo completamente banal e “normalizada” e 

automaticamente merecedora dos mesmos direitos igualitários e de aceitação. Ademais, 

anúncios e propagandas que antes eram eficazes em homossexuais mais velhos, podem já 

não funcionar tão bem na geração dos gay-millennials (post-gay). No entanto, as pesquisas 

anteriores, mostram continuadamente que os homossexuais ainda são sensíveis e recetivos à 

publicidade direcionada, tendo ainda perceções positivas sobre a mesma (Peñaloza, 1996). 

Desta forma, as taxas elevadas de tabagismo na comunidade LGBT, podem estar 

relacionadas com a privação social, discriminação e a proeminência e destaque da “cultura 

de bares” como um meio de socialização, como já referido anteriormente.  

Neste entender, é possível perceber que existem algumas semelhanças no simbolismo 

do tabaco relativamente ao século passado, uma vez que continua a ser um comportamento 

associado à aceitabilidade social e ao empoderamento. De facto, é durante a adolescência 

que os jovens começam a dar mais importância a questões ligadas à autoafirmação.  

Também é nesta fase que se poderá verificar, uma maior disposição para a formação de 

alguns hábitos, como o consumo tabágico. Na fase de experimentação, há um conjunto de 
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fatores que podem levar a esse consumo, dos quais se destacam: a curiosidade, a vontade de 

pertencer a um grupo, o desejo de diversão, o medo da exclusão do grupo, a disponibilidade 

do produto, entre outras (Castillo & Cordeiro, 2009). O facto de existir uma ligação do 

consumo tabágico à independência e aceitação pessoal, poderá tornar mais vulnerável a 

manutenção deste hábito.  

 

2. Consumo tabágico entre minorias sexuais e de género 

 

Vários estudos têm estabelecido que as populações LGBT apresentam resultados de 

saúde inferiores aos seus pares heterossexuais. A história é um mediador importante, mas 

muitas vezes ignorado, desses fatores contextuais. Desde a década de 1990, as explicações 

para a desvantagem da saúde física e mental das pessoas LGBT, têm-se concentrado no stress 

minoritário de base social que as minorias sexuais e de género experienciam nas sociedades 

em que são estigmatizadas (Meyer, 2003).  

Os jovens LGBT são uma população de interesse especial, dada a sua vulnerabilidade 

ao uso do tabaco nos primeiros estágios de desenvolvimento. Nesse sentido, muitos estudos 

tentam medir as experiências individuais e interpessoais de discriminação, bem como outros 

aspetos do stress vivenciado pelas minorias, para explicar comportamentos não saudáveis. 

Embora exista uma crescente aceitação social perante as pessoas de orientação sexual 

lésbica, gay e bissexual, as disparidades existentes entre os jovens LGB e heterossexuais, 

permanecem relacionadas ao tabagismo e a outros resultados de saúde (Fish et al., 2017). 

Desta forma, o uso de cigarros emergiu como um comportamento para o qual as disparidades 

entre as populações LGBT e heterossexual são consistentemente grandes. 

Diferentes estudos sugerem que lésbicas, gays e bissexuais podem encontrar-se num 

maior risco para a prevalência de tabagismo. Sendo um desses fatores, associados ao facto 

de esta comunidade encontrar-se economicamente e socialmente mais marginalizada (Ryan 

et al.,2001). Neste momento, as minorias sexuais e de género continuam a estar mais 

propensas a sofrer intolerância, discriminação, assédio e a ameaça de violência devido à sua 

orientação sexual do que aqueles que se identificam como heterossexuais. Desta forma, este 

grupo minoritário pode enfrentar uma quantidade desproporcional de stress diário devido à 

homofobia e discriminação (Sheahan, 1992).   

Esta violência homofóbica e abuso direcionado a pessoas de orientação sexual lésbica, gay 

e bissexual, continua a ocorrer regularmente. Esta marginalização poderá estar no centro da 

exclusão, quer a nível social, individual e interpessoal. Neste sentido, quando as pessoas são 
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mais marginalizadas, têm relativamente menor controlo sobre as suas vidas, podendo de 

certa forma tornar-se mais estigmatizadas e mais propensas ao consumo tabágico do que a 

população em geral.  

 

2.1. Revelação da Orientação Sexual e subsequente uso de substâncias 

Os estudos sobre a possibilidade da revelação da orientação sexual promover um 

menor uso de substâncias como o tabaco entre pessoas LGBT têm sido um pouco 

inconsistentes. Uma das razões apontadas para este fenómeno deve-se ao facto das 

consequências de que esta revelação, denominada como “sair do armário”, conhecida 

internacionalmente como “coming-out”, pode resultar. Entra elas, temos as reações 

positivas de aceitação e as negativas de rejeição. 

Apesar de vários estudos demonstrarem diferenças entre os heterossexuais, nem 

todas as pessoas lésbicas, gays e bissexuais relatam o uso de substâncias (e.g. tabaco), 

indicando que a orientação sexual por si só, não explica esta disparidade e implica que outros 

fatores de risco ou de proteção relacionados com a orientação sexual, possam estar 

envolvidos (Hughes & Eliason, 2002). Este uso e abuso de substâncias relatadas por pessoas 

LGBT devem ser examinados e compreendidos no contexto das suas próprias experiências 

e desafios únicos (Rosario, Schrimshaw, & Hunter, 2006).  

Um dos maiores eventos vivenciados pelas pessoas lésbicas, gays e bissexuais, 

envolve aceitar e revelar a sua orientação sexual a outras pessoas. Teoricamente, os 

benefícios da revelação da orientação sexual são consistentes com a literatura sobre os 

benefícios desta mesma “revelação”, assim como as consequências negativas da ocultação 

(Pachankis, 2007). Desta forma, o coming-out tem sido amplamente sugerido com a 

crescente associação do aumento da auto-estima, apoio social, assim como da harmonização 

psicológica (i.e. níveis de ajustamento psicológico mais positivos) entre as populações de 

orientação sexual LGB (Grossman, & Starks, 2005). Mais do que o ato de revelação ser uma 

potencial indicação de auto-aceitação, esta revelação também pode reduzir o stress associado 

à ocultação da orientação sexual e servir como um precursor, necessário para obter o apoio 

de amigos e familiares (Corrigan & Matthews, 2003).  

Embora seja previsto que as reações de aceitação estejam associadas a um menor uso 

de substâncias e as reações de rejeição estejam associadas a um maior uso de substâncias, 

uma grande parte da população LGBT já experienciou os dois tipos de reação (D’Augelli et 

al., 2005). A implicação psicológica e comportamental da revelação tende a discrepar 
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dependendo se a reação é de aceitação ou de rejeição. As reações de aceitação têm por norma 

efeitos positivos, quer nos comportamentos de saúde, assim como na saúde em geral nesta 

população. Por outro lado, as reações de rejeição, costumam ter efeitos mais negativos. 

(Corrigan & Matthews, 2003). Pelo contrário, verifica-se que a população LGBT que 

experiencia reações de rejeição, ou menos aceitadoras à sua revelação, relatam um ajuste 

psicológico mais baixo ou inferior (D’Augelli et al, 2005). É também sugerido em outros 

estudos que estas reações de rejeição poderão, a longo prazo, ter implicações no consumo 

de substâncias, sendo apontado esta relação ao consumo de tabaco.   

Este efeito na reação das pessoas à revelação da orientação sexual, explica o facto de 

a literatura empírica que examina a relação entre o coming-out e o uso de substâncias, 

continue com algumas inconsistências (Wright & Perry, 2006). 

De acordo com a literatura, as disparidades nas perturbações externalizadas, são também 

consistentemente encontradas em vários estudos, segundo os quais, os jovens de minorias 

sexuais e de género têm tendência a ter taxas mais altas de comportamentos externalizados, 

incluindo o uso de tabaco, em comparação com as pessoas heterossexuais (Russell et al., 

2002). Estas disparidades persistem entre jovens adultos e adultos em geral. 

Apesar da revelação da orientação sexual (LGB) a familiares, amigos e a outras 

pessoas ser uma parte importante do processo de coming-out, as reações a essa revelação 

variam consideravelmente, sendo que essas reações não estão sob o controle da população 

LGBT. Portanto torna-se importante incorporar a componente social e das redes de suporte 

ao considerar a relação das minorias sexuais com o consumo tabágico. 

 

2.2.Suporte social e trajetórias na saúde mental  

As minorias sexuais e de género (LGBT), correm um risco muito maior de problemas 

de saúde mental do que os seus pares heterossexuais (cisgénero), em grande parte devido à 

sua vitimização. Neste sentido, o apoio social, principalmente das famílias, tem sido 

identificado como um fator promotor importante. No entanto, ainda pouco se sabe 

relativamente à forma como a população LGBT experiência as múltiplas formas de apoio, 

ou como é que esse apoio precoce pode predizer resultados na saúde mental desta 

comunidade. 

Segundo vários estudos, os jovens LGBT enfrentam de facto múltiplas disparidades 

na saúde mental, incluindo o aumento de sintomas depressivos, o desespero, a auto-

mutilação/agressão, o suicídio, bem como o uso e abuso indevido de substâncias (Almeida 
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et al., 2009). Estes estudos estabeleceram que, a experiência de vitimização coloca estas 

minorias em risco, com uma grande variedade de resultados negativos na saúde mental. Em 

termos de fontes de resiliência, o suporte social tem sido associado a níveis mais baixos de 

ideação suicida, sofrimento psicológico, desespero e sintomas depressivos (Mustanski & 

Newcomb, 2011; Mustanski & Liu, 2013).  

A realidade é que as famílias são um importante contexto de desenvolvimento para 

os jovens LGBT, uma vez que podem aumentar ambos o risco e a resiliência. É certo que as 

famílias podem refletir o próprio estigma social em relação às minorias sexuais e de género, 

e podem funcionar como fonte de stress e discriminação para estas minorias. Tal como outras 

experiências de rejeição, a rejeição familiar coloca a população LGBT em risco de obter 

resultados adversos na saúde mental. 

A aceitação da família e o apoio na sexualidade da população LGBT tem sido 

associada com o aumento da auto-estima destas minorias, assim como na vertente da saúde 

física e mental, e consequentemente, com a diminuição do seu sofrimento. Contudo, as 

famílias nem sempre estão dispostas ou aptas a fornecer este tipo de apoio, ou seja, este 

grupo minoritário pode considerar algumas formas de apoio familiar menos úteis do que a 

dos seus pares heterossexuais (Higa et al., 2014). É muito comum os jovens LGBT relatarem 

experiências mais positivas de apoio de colegas e este ser um dos motivos pelo qual tendem 

a descrever os seus pares como a sua principal fonte de apoio, uma vez que optam por pedir 

apoio nas questões da sexualidade e género. Alternativamente, as famílias podem tornar-se 

mais aceitantes à medida que observam estas minorias a receber apoio e aceitação por parte 

de colegas e outras pessoas importantes. Também experiências específicas, como o 

aconselhamento psicológico, grupos de apoio às famílias de jovens LGBT, ou simplesmente 

partindo do interesse em aprender mais sobre as comunidades LGBT, podem diminuir a 

rejeição destas famílias e aumentar o seu apoio. 

 

3. Stress minoritário, estigmatização e vitimização  

 

A teoria do stress minoritário, descreve como os agentes de stress da sociedade 

contribuem para as disparidades da saúde mental nas populações de orientação sexual LGB 

(Meyer, 2003). De acordo com esta teoria, o stress é um mediador na relação entre o estatuto 

social e a saúde mental (i.e.  estatuto social→ stress → psicopatologia). 
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De acordo com Meyer (2003), as minorias sexuais são expostas a múltiplas formas 

de stress, incluindo a discriminação, expectativas de rejeição, ocultação/revelação e 

homofobia internalizada. Esta associação entre o stress e a psicopatologia está 

conceitualmente relacionada com outras teorias psicológicas e sociológicas, sendo, entre 

elas, destacadas as múltiplas consequências negativas do preconceito e do estigma (Link & 

Phelan, 2001). Deste modo, explica-se que, assim como qualquer evento stressante é capaz 

de exceder a capacidade de um indivíduo em lidar com a situação, o estigma em si cria várias 

exigências únicas, que podem ser especialmente indutoras de stress, principalmente entre as 

minorias. Consequentemente o estigma é responsável pelo aumento das disparidades de 

problemas de saúde mental entre as minorias sexuais (Herek & Garnets, 2007). 

 A teoria do stress minoritário destaca também os processos específicos deste grupo, 

que enfrentam como membros de um grupo estigmatizado, na forma de “stressores distais e 

proximais”, enfatizando esses mesmos processos como preditores de psicopatologias, 

resultantes de seu estatuto minoritário (Meyer, 2003). O autor definiu como “stressores 

distais”, eventos inspirados em situações de preconceito, incluindo a violência, vitimização 

e discriminação, assim como as experiências de discriminação com base no estatuto de 

minoria sexual. Estudos nesta vertente também demonstraram e comprovaram o aumento 

significativo da exposição a estes eventos em populações de orientação sexual LGB (Meyer 

et al., 2008). Relativamente à vitimização, estudos que incluíram amostras representativas e 

grupos de comparação heterossexual, também evidenciaram uma proporção mais alta de 

vitimização entre adultos LGB (Corliss et al., 2002). No que concerne os “stressores 

proximais”, em contraste com os “stressores distais”, estes aparecem associados a 

identidades que podem variar nos significados sociais e/ou pessoais atribuídos (Meyer, 

2003). Assim, o autor definiu como “stressores distais” a auto-estigmatização/preconceito, 

envolvendo um processo de incorporação de visões sociais negativas acerca da 

homossexualidade no próprio auto-conceito individual. Outros exemplos, incluem as 

expectativas de rejeição e a ocultação, que embora muitas vezes possam ter uma função 

protetora (i.e. no caso da ocultação), pode levar a resultados negativos na saúde mental, 

incluindo a hipervigilância, ameaça de revelação e o isolamento social (Pachankis, 2008).  

Em situações de discriminação, é comum os indivíduos incorporarem expectativas de 

rejeição com base na sua identidade estigmatizada.  

Entre as minorias sexuais, a sensibilidade à rejeição com base no seu estatuto, é 

preditora de resultados adversos na saúde (i.e. físicos e mentais) (Hatzenbuehler et al., 2008). 
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3.1.Estigma como fonte de stress e violência direcionada 

O stress é um possível preditor significativo no consumo de tabaco, entre outros 

problemas associados (e.g. uso de substâncias). Neste contexto, supõe-se que alguns eventos 

de vida considerados “stressantes”, que podem (ou não) incorporar experiências de 

discriminação/vitimização, desafiem os recursos de coping de indivíduos que poderão ter 

sido “alvos” de uma sociedade opressora e LGBT fóbica (Hatzenbuehler, 2009).  

A violência dirigida a indivíduos que se identificavam ou eram percebidos como 

lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros (ou de outra variância de género) fazia parte da 

realidade da maioria das sociedades, tanto historicamente quer na era atual. A violência 

contra indivíduos com base na sua orientação sexual, é uma das maneiras pelas quais o 

estigma sexual é expresso (Herek et al., 2007). O estigma sexual, baseado na orientação 

sexual percebida, emerge do sistema de crenças compartilhadas de uma sociedade em que a 

homossexualidade é denegrida e desacreditada como inválida em relação à 

heterossexualidade. O estigma baseado na identidade de género funciona nos mesmos 

moldes, no qual apenas duas possibilidades de género, masculina ou feminina, são 

percebidas como válidas. Este estigma é incorporado por uma sociedade e promulgado pelas 

suas instituições (Herek et al., 2007). 

Considerando estas circunstâncias, acredita-se que é previsível uma inclinação para 

o uso e abuso do tabaco entre outras substâncias, num esforço para regular os efeitos 

negativos destas situações. A respeito dos motivos para este coping, essencialmente refere-

se ao uso estratégico do tabaco como uma “via de escape”, numa tentativa de evitar ou 

regular possíveis emoções negativas. No entanto, este esquema mencionado, é um preditor 

relativamente sólido de problemas relacionados com o consumo tabágico, incluindo a 

dependência da mesma. Assim, o stresse parece estar associado a motivos fortes para este 

coping (i.e. uso do tabaco), o que, por sua vez, parece ser responsável pela relação entre o 

stresse e o aumento do consumo tabágico, principalmente entre as minorias sexuais. 

Naturalmente, prevê-se que o stresse relacionado com o estigma/preconceito, pode 

contribuir para o desenvolvimento de motivos para este mecanismo de coping, usando o 

tabaco para esse efeito. Além disso, as expectativas sobre os efeitos do consumo tabágico 

(i.e. que reduziriam o stress) contribuem positivamente para os motivos e estratégias de 

coping (Hatzenbuehler, 2009). É de certa forma expectável que os jovens adultos LGBT, 

tenham maiores expectativas positivas sobre o consumo tabágico do que os heterossexuais. 

De acordo com a literatura, as disparidades nas perturbações externalizadas, são 

também consistentemente encontradas em vários estudos, segundo os quais, os jovens de 
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minorias sexuais, têm tendência a ter taxas mais altas de comportamentos externalizados, 

incluindo o uso de tabaco, em comparação com as pessoas heterossexuais (Russell et al., 

2002). Estas disparidades persistem entre jovens adultos e adultos em geral. 

 A comorbidade psiquiátrica (existência de mais de que uma perturbação psiquiátrica 

em simultâneo no mesmo indivíduo), o início precoce e a cronicidade/persistência do 

distúrbio, são indicadores importantes da gravidade da doença, além das consequências 

adversas. Relativamente a este aspeto, vários estudos publicados recentemente com amostras 

representativas, sugerem que as minorias sexuais têm um risco elevado em cada um destes 

domínios, revelando que as minorias sexuais têm taxas mais altas de comorbidade do que 

pessoas heterossexuais (Fergusson et al., 2005).  

 

4. Sentido de vida  

 

Uma nova correlação recém-identificada do consumo tabágico, é o nível de sentido 

de vida diminuído (Konkolëy, 2006/2009). Frankl (2006), foi o primeiro autor a postular que 

a falta de sentido na vida pode ser um fator de base para comportamentos viciantes. Este 

autor enfatiza que a capacidade de encontrar significado e sentido nas nossas vidas 

quotidianas, é essencial para a saúde mental de todos os indivíduos. Assim, e de acordo com 

a teoria do funcionamento psicológico humano de Frankl, a capacidade de encontrar 

significado nas nossas vidas é essencial para uma boa saúde mental, por esse motivo, a falta 

de sentido na vida é um dos principais fatores antecedentes de várias doenças do foro 

psicológico (Frankl, 2006).  

Questões consideradas essenciais para o sentido da vida, como a perceção em ter 

objetivos claros na vida, a capacidade para alcançar objetivos de vida e um sentimento de 

que as atividades e experiências diárias são válidas e com propósitos (Marsh et al., 2003). 

As pessoas que falham em satisfazer estas necessidades, experienciam um vazio interior e 

um profundo descontentamento, aumentando a probabilidade da ocorrência de 

comportamentos que ajudam a reduzir rapidamente a tensão interna causada pelo sentimento 

de falta de sentido (Frankl, 2006). De acordo com Konkolëy (2006/2009), a diminuição do 

sentido de vida está associada com a uma maior probabilidade de consumo tabágico, 

principalmente por jovens adultos. Assim, aumenta a probabilidade da ocorrência de 

perturbações de humor e de dependência, que podem ser consideradas reações de coping 

desadaptativas, para as pessoas com falta de sentido de vida.  
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Para além de Frankl (2006), outros autores sugerem que sentimentos de 

insignificância e/ou falta de sentido, podem levar ao aborrecimento (Melton & Schulenberg, 

2007), que por sua vez pode resultar em comportamentos disfuncionais, como o uso de 

substâncias.  Como o aborrecimento parece facilitar diretamente o consumo tabágico (Piko 

et al., 2007), este construto pode ser uma ponte de ligação entre o comportamento tabágico 

e a diminuição do nível de sentido na vida. Frankl (2006) também refere a conformidade, 

como um possível mediador. Este caracteriza-o como uma maior sensibilidade às pressões 

da sociedade, que também é uma consequência da incerteza acompanhada pela vivência de 

falta de sentido na vida (Frankl, 2006). 

Pesquisas empíricas apoiam as suposições de Frankl relacionadas ao aumento da 

ansiedade, sintomatologia depressiva e ao abuso de outras substâncias na diminuição do 

nível de sentido na vida (Feldman & Snyder, 2005). Outras investigações conduzidas sobre 

a relação entre o sentido da vida e o tabagismo, indicaram que um sentido de significado na 

vida mais fraco, é também uma correlação para o consumo tabágico (Konkolyë, 2006; 

Konkolyë et al., 2009). Ademais, as poucas investigações realizadas sobre a relação entre o 

sentido de vida e o consumo tabágico, mostram que os problemas existenciais também estão 

relacionados a este comportamento, ou seja, as pessoas que percebem as suas vidas como 

menos significativas, têm uma maior probabilidade a serem fumadoras do que aquelas que 

sentem mais propósito e sentido nas suas vidas (Konkolyë et al., 2010). Estas descobertas 

são paralelas a resultados anteriores, que relatam que a ausência de objetivos de vida - parte 

do significado na construção da vida - estava relacionada ao fato de ser fumador (Kopp & 

Skrabski, 1992). 

 

5. Satisfação com a vida  

 

Segundo Pavot e Diener (2008), a satisfação com a vida refere-se a um processo de 

julgamento (i.e. avaliação global da qualidade de vida de uma pessoa de acordo com os 

critérios escolhidos), no qual os indivíduos avaliam a qualidade das suas próprias vidas com 

base no seu próprio conjunto de critérios. Assim, uma comparação das circunstâncias de vida 

percebidas com um padrão auto-imposto ou um conjunto de padrões supostamente 

estabelecidos, e na medida em que essas mesmas condições correspondem aos próprios 

padrões dos indivíduos, resultará numa satisfação com a vida mais elevada. Deste modo, a 

satisfação com a vida é definida como um processo cognitivo, no qual as pessoas avaliam a 
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sua satisfação com a vida comparando a sua situação com um conjunto auto-imposto de 

padrões/normas sociais (Coffman & Gilligan, 2003).  

A baixa satisfação com a vida dentro comunidade LGBT é uma preocupação para a 

população em geral, devido ao impacto que esta tem no bem-estar geral. Segundo Almeida 

et al. (2009), em comparação com as pessoas heterossexuais, as minorias têm um problema 

mais elevado com perturbações de ansiedade, perturbações de humor e perturbações pelo 

uso de substâncias, relatando por isso níveis mais altos de depressão e desesperança, em 

consequência de uma menor satisfação com a vida. Outros autores dão enfase ao facto da 

população LGBT ter três a quatro vezes mais possibilidades de cometer suicídio, do que uma 

pessoa heterossexual, enquanto estes percecionam a sua satisfação com a vida com níveis 

inferiores (Hegna & Wichstrom, 2007). Deste modo, ao potencializar o sentido de pertença 

dentro da comunidade LGBT, principalmente com outros pares pertencentes à mesma 

comunidade, verifica-se uma menor associação a sintomas depressivos, em virtude do 

sentido de pertença à comunidade em geral (LGBT), aumentando por isso a auto-satisfação. 

É um facto que as minorias procuram fazer parte de uma comunidade que “aceite”, onde 

exista a possibilidade de formar uma unidade de “família” entre os seus pares LGBT, que à 

partida os aceitam (Morris et al., 2015). 

Percebemos assim, que o stresse pode afetar o bem-estar ou o funcionamento dos 

indivíduos apenas quando os indivíduos percebem a situação como stressante, e os seus 

recursos para lidar com os estímulos do seu meio-ambiente são inadequados (e.g. rejeição, 

vitimização, discriminação) (Roddenberry, 2010). Pesquisas anteriores demonstraram uma 

associação entre níveis mais baixos de satisfação com a vida e várias dificuldades de 

adaptação, incluindo o aumento do risco de suicídio a longo prazo, como discutido 

anteriormente, e a sintomas depressivos (Yang & Kim, 2016; Koivumaa-Honkanen et al., 

2000). Estudos posteriores (Abolghasemi & Varaniyab, 2010; Yang & Kim, 2016) sugerem 

que o stresse percebido é um preditor significativo para um nível mais baixo de satisfação 

com a vida. Desta forma, entende-se que o stresse percebido não é apenas uma avaliação de 

eventos stressantes da vida, mas também a avaliação do grau em que a situação de vida é 

considerada stressante. Por outras palavras, quando um indivíduo percebe a sua situação 

como controlável e desafiadora, torna-se mais confiante na sua capacidade de adaptar-se aos 

vários desafios e estímulos do seu meio-ambiente (coping skills) e, como resultado, o 

individuo experiência uma melhoria na satisfação com a vida, ou seja, um efeito direto. Deste 

modo, a sua interpretação positiva da situação atual levaria diretamente a um aumento da 

satisfação com a vida. Este aspeto também sugere que as visões negativas que os indivíduos 
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podem ter sobre si mesmos, o meio-ambiente e o futuro, possam resultar em sintomatologia 

depressiva (Lee et al., 2016). 

 

6. Tabagismo – dependência física e comportamental 

 

A Associação Americana de Psiquiatria, incluiu a dependência da nicotina como um 

tipo de perturbação relacionado com o uso de substâncias, uma vez que é caracterizada pelos 

mesmos mecanismos da dependência de drogas. Sendo que, a dependência da nicotina e das 

drogas, é caracterizada como uma compulsão na busca e na toma do estupefaciente, a perda 

de controlo sobre o uso da substância e o surgimento de um estado emocional negativo 

quando o acesso à nicotina é impedido. (American Psychiatric Association, 2002; Koob et 

al., 2010).  

Os membros da indústria do tabaco parecem continuar a negar as propriedades que 

causam dependência e os resultados negativos de saúde associados ao seu uso. Contudo, o 

seu principal efeito, é a adição à nicotina, que desta forma sustenta o consumo de tabaco. 

Assim, quanto mais o consumo tabágico aumenta, mais o cérebro fica viciado em nicotina, 

resultando na repetição do comportamento para obter o mesmo efeito.  

Isto acontece devido ao efeito que a nicotina provoca no cérebro, uma vez que este 

irá produzir recetores nicotínicos adicionais. Desta forma, as pessoas fumadoras vão 

necessitando cada vez mais de nicotina, causando assim a dependência. Esta adicção ao 

consumo tabágico pode levar a que se manifestem problemas e ocorrências na saúde do 

individuo muito severas, particularmente quando se trata de doenças cardíacas e/ou o 

surgimento de um cancro. Ambas as situações podem tornar-se muito debilitantes para as 

pessoas, podendo mesmo a ser fatal (Dzubur et al., 2012).  

Em contrapartida, quando se priva fumadores do consumo de nicotina, o cérebro 

revolta-se numa manifestação de desejo intenso em fumar um cigarro. Estas pessoas poderão 

experienciar vários sintomas de abstinência, como dores de cabeça, tremores, náuseas, 

transpiração, sensações de irritabilidade e ansiedade. Pelo contrário, quando o fumador tem 

acesso ao consumo de nicotina, esta gera maior prazer e/ou redução da ansiedade. Segundo 

um estudo conduzido entre pessoas ainda fumadoras, verificou-se em uma amostra que, mais 

de metade destes indivíduos relataram uma persistência de sintomas desagradáveis associada 

à síndrome de abstinência e dependência fisiológica, dentre os motivos já mencionados para 

a recaída (Guerra et al., 2008). 
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Segundo se constata, o tabagismo não leva apenas a adaptações neurológicas 

causadas pela nicotina, mas também a interpretações cognitivas e a associações emocionais 

no contexto dos antecedentes ou consequências do ato de fumar (Schuck, 2011). Isto porque 

compreendem não só as dimensões comportamentais, como por exemplo a repetição do 

comportamento (ato de fumar) ou a pressão social, mas também as dimensões fisiológicas, 

tendo em conta as próprias propriedades da nicotina relacionadas ao ato do prazer de fumar 

ou à existência e persistência de sintomas desagradáveis, no caso da abstinência (Guerra et 

al., 2008; Hiroi & Scott, 2009). 

O tabagismo e as outras formas de uso do tabaco, impõem um grande risco crescente 

a nível global da saúde pública. Estas consequências do tabagismo para a saúde, são muitas 

vezes consideradas amplamente compreendidas, porém, a ignorância da magnitude dos 

riscos do tabaco é generalizada, quer em termos de saúde individual, como também da 

política populacional. Mesmo sabendo que o tabaco é um fator de risco para muitas doenças, 

especialmente aquelas que afetam o coração, os pulmões, assim como muitos outros tipos 

de cancro. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco é considerado a maior 

causa evitável de morte, do mundo (World Health Organization, 2008). Embora a 

consciencialização geral sobre os riscos do tabaco seja melhor em países mais 

desenvolvidos, muitas pessoas ainda subestimam o perigo do tabaco em relação a outros 

riscos de saúde, e muitos fumadores não conseguem internalizar totalmente esses riscos 

(Weinstein, 1998).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
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III.ESTUDO EMPÍRICO 

 

 

1. Objetivos do estudo  

 

 A temática e o objetivo de estudo desta investigação, surgiu do interesse e também 

da necessidade de averiguar os vários fatores que levam vários estudos a verificarem um 

aumento do consumo tabágico nas minorias sexuais LGB quando comparado com os 

heterossexuais, já que vários estudos sugerem que as pessoas de orientação sexual LGB, 

podem encontrar-se num maior risco para a prevalência do consumo tabágico (Ryan et al., 

2001; Lee et al., 2008; Pizacani et al., 2009; Fallin et al., 2015; Johnson et al, 2016). Um 

desses fatores associados, seria o facto desta comunidade encontrar-se economicamente e 

socialmente mais marginalizada (Ryan et al.,2001). Por norma, pessoas que são membros de 

um grupo que é estigmatizado pela sociedade convencional/normativa, poderão ser mais 

suscetíveis e vulneráveis a sofrimento psicológico (stress minoritário) e a comportamentos 

aditivos, que podem ter um impacto considerável quer no sentido de vida, quer na satisfação 

com a vida.  

Deste modo, consideramos que seria benéfico para o estudo, analisar estas possíveis 

disparidades relativamente ao consumo tabágico por orientação sexual e as características 

sociodemográficas das mesmas, uma vez que são importantes fatores de análise. 

Conjuntamente, procuramos também explorar e correlacionar, perceções dos riscos 

relacionados ao tabagismo dentro das minorias sexuais LGB, analisando também, se estas 

coincidem com os mesmos riscos do consumo tabágico por pessoas de orientação sexual 

heterossexual.  

 

Questões de investigação: 

1. Será que indivíduos cuja orientação sexual representa a população homossexual e 

bissexual (minorias sexuais), apresentam uma prevalência de tabagismo superior e 

uma satisfação com a vida inferior, relativamente à população heterossexual?  

2. Será que a satisfação com a vida está dependente da perceção de stress, do sentido 

de vida e da orientação sexual, devido à pressão socio/cultural e a experiências de 

vitimização, resultantes de um viés anti-gay, apresentando com isso níveis superiores 

de perceção de stress e também uma menor satisfação com a vida? 
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Este estudo tem como objetivo geral compreender e analisar o consumo tabágico, a 

perceção de stress, o sentido de vida e a satisfação com a vida em minorias sexuais LGB, 

comparativamente à população normativa heterossexual. 

 

Objetivos específicos: 

1.  Analisar a influência do tabagismo nas variáveis perceção de stress, sentido de vida 

e satisfação com a vida. 

2.  Analisar separadamente no grupo de fumadores/ex-fumadores e não fumadores, as 

eventuais diferenças nas variáveis acima referidas, de acordo com a identidade de 

género e a orientação sexual. 

3.  Analisar as correlações entre as variáveis dentro de cada grupo (fumadores/ex-

fumadores e não fumadores). 

4. Verificar a influencia das variáveis sociodemográficas, idade e escolaridade, na 

amostra total. 

5.  Estabelecer um modelo preditor para a satisfação com a vida, na amostra total. 

 

2. Metodologia 

 

2.1. Caracterização dos participantes 

A amostra é constituída por 156 pessoas, entre as quais 85 fumadores/ ex-fumadores 

e 71 pessoas não fumadoras.  

O grupo dos fumadores, compõe também os ex-fumadores, ou seja, “fumadores/ex-

fumadores” consistem dentro da mesma categoria, uma vez que que estes (ex-fumadores) 

têm uma grande suscetibilidade a recaídas, contando que, este é um dos comportamentos 

mais resistentes à mudança, não só devido à síndrome de abstinência, mas também devido 

ao risco de dependência física e comportamental, comparativamente ao grupo dos “não 

fumadores”, que nunca aderiram ao consumo/comportamento tabágico (Guerra et al., 2008). 

Também o facto de a idade da nossa amostra encontrar-se maioritariamente representada por 

jovens adultos, maior prevalece o risco para a repetição do comportamento tabágico entre os 

“ex-fumadores”, uma vez que é algo comum, pessoas que deixaram de fumar durante longos 

períodos de tempo, recaírem (Guerra et al., 2008). 

Como pode ser observado, as amostras de fumadores/ex-fumadores e não fumadores 

são equiparáveis no que respeita os principais dados sociodemográficos (c.f. Tabela 1). Nas 



 

21 
 

duas amostras a média dos anos de escolaridade é aproximadamente 15 anos, (t (155) = 

0.603). Quanto à idade, a média situa-se entre os 25-26 anos, sendo a maioria jovens adultos, 

também sem diferenças significativas entre as sub-amostras (t (155) = 0.143). 

No que diz respeito à identidade de género, não se encontram diferenças significativas entre 

fumadores/ex-fumadores e não fumadores (χ2 = 0.252), sendo a maioria do género feminino, 

o mesmo se observa relativamente à orientação sexual, em que a maioria são de orientação 

bissexual, não se tendo verificado também diferenças percentuais significativas entre os 

tipos de orientação sexual (χ2 = 0.540). Quanto ao estado civil, não se detetaram diferenças 

significativas entre fumadores/ex-fumadores e não fumadores (χ2 = 0.230). Esta variável 

não será utilizada para a análise, devido à maioria dos participantes se concentrar no estado 

civil de solteiro (89,7%), sendo assim, a análise dos grupos desta variável não tem validade. 

 

Participantes 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra (N=156) 

Variáveis 
Fumadores/ex-fumadores 

(n=85) 

Não fumadores 

(n=71) 

 

       p 

Média de idade ± DP (anos) 

Mínimo - Máximo 

 

Média de escolaridade ± DP 

(anos) 

Mínimo - Máximo 

 

Identidade de Género, N (%) 

Masculino (cis) 

Feminino (cis) 

Trans 

 

Orientação sexual N (%) 

Heterossexual 

Homossexual 

Bissexual 

 

 

26.62 ± 7.60  

18 - 54 

 

15.33 ± 3.24 

9 - 25 

 

 

31 (36.5%) 

             39 (45.9%) 

15 (17.6%)  

 

 

22 (25.9%) 

27 (31.8%) 

36 (42.4%) 

 

 

 

25.10 ± 5.27 

18 - 41 

 

15.58 ± 2.69 

10 - 21 

 

 

19 (26.8%) 

42 (59.2%) 

10 (14.1%) 

 

 

24 (33.8%) 

19 (26.8%) 

28 (39.4%) 

 

 

 

 

>0,05* 

 

 

>0,05* 

 

 

>0,05** 

 

 

 

 

 

>0,05** 

 

DP: desvio-padrão 

*não significativo, através do t de student  

** não significativo através do qui-quadrado (χ2) 

  

2.2.Procedimento 

 Inicialmente para poder estudar esta temática foi elaborado um questionário e 

efetuado um pedido de parecer à Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e Ciências 
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de Educação da Universidade do Porto (FPCE), para avaliação científica e ética, tendo o 

mesmo obtido um parecer positivo (Anexo 1).  

A amostra recolhida foi de conveniência. Para obter resultados de determinados grupos de 

pessoas (minorias sexuais e de género), a investigação foi conduzida em alguns locais com 

maior afluência de pessoas com género e orientação sexual pertinentes para o estudo, trata-

se de uma abordagem venue-based, que, segundo as orientações da literatura internacional 

(Lee et al, 2009), é frequentemente usada quando os recursos para uma amostra populacional 

não estão disponíveis, ou são difíceis de alcançar. Deste modo, os locais utilizados para 

recrutamento de participantes e recolha de dados, foram: Centro Gis (Centro de respostas 

LGBTI), Rede Ex Aequo (Associação de jovens LGBTI e apoiantes), C.S.A. A Gralha 

(Centro Social Autogerido) e Maus Hábitos (Espaço de Intervenção Cultural). O estudo 

decorreu entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020. 

A participação no estudo foi anónima e voluntária, sendo os direitos dos participantes 

salvaguardados. Todos os participantes foram informados acerca dos objetivos do estudo e 

esclarecidos acerca das questões relacionados com o anonimato e confidencialidade das suas 

respostas através de uma declaração de consentimento informado e informação ao 

participante (Anexo 2). Os participantes tiveram ainda a liberdade de desistir do estudo a 

qualquer momento, se assim o desejassem. A recolha de dados teve em conta todos os 

pressupostos éticos e deontológicos. Foi mencionado aos inquiridos que os resultados do 

estudo seriam fornecidos, através de e-mail, em caso de interesse. 

Os inquiridos foram, fumadores/ex-fumadores e não fumadores de idade igual ou 

superior a 18 anos, foram recrutados voluntariamente através de questionários online e de 

autoadministração individual, por conveniência. O questionário de suporte online foi 

elaborado através da plataforma da Google (Google Docs – forms), distribuído através da 

plataforma online (E-mail Académico da Universidade do Porto), e por meio de inquéritos 

por questionário e/ou com recurso a dispositivos eletrónicos portáteis, convidando a 

participar através do clique do respetivo link, junto de locais focais (venues) com maior 

afluência de minorias de sexo e género.   

A investigação seguiu um design quantitativo transversal, comparativo e 

correlacional. O tratamento de dados foi efetuado através do software estatístico IBM SPSS 

v26, bem como toda a análise estatística do estudo. O critério de exclusão utilizado para a 

administração dos questionários, regia-se em ser menor de 18 anos e não residir em Portugal.  
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2.3.Análise de dados 

A estatística Kolmogorov-Smirnov foi utilizada para verificar que os dados eram 

normalmente distribuídos (p <0.05). Na amostra total através da tabela de contingência 

examinou-se a relação entre os fumadores/ex-fumadores e não fumadores e as características 

sociodemográficas dos participantes (c.f. Tabela 1). Para explorar as diferenças entre os 

grupos (fumadores/ex-fumadores e não fumadores) e as variáveis sociodemográficas, foram 

realizados testes T e análises Qui-quadrado.  

Relativamente à amostra dos fumadores/ex-fumadores e não fumadores, esta foi analisada 

de forma separada, verificou-se a correlação entre as variáveis (dependência comportamental 

de Glover, perceção de stress, sentido de vida e satisfação com a vida) através da correlação 

de Pearson, foi ainda realizada a análise estatística da ANOVA F para explorar diferenças e 

associações entre / com grupos (fumadores/ex-fumadores e não fumadores) nas variáveis 

supramencionadas.  

A fim de determinar como é que as variáveis (perceção de stress, sentido de vida e a 

orientação sexual) se relacionam com a satisfação com a vida, realizou-se um teste de 

Regressão linear múltipla, com o objetivo de testar o modelo preditor. Para o efeito desta 

regressão, foi realizada uma variável dicotómica para a orientação sexual, onde 

transformamos as variáveis heterossexual, homossexual e bissexual, unindo em opções 

dicotómicas, ou seja, 1 heterossexual e 2 minorias sexuais (homossexual/bissexual). A 

variável satisfação com a vida foi posteriormente inserida como variável dependente, 

seguida das variáveis independentes (perceção de stress, sentido de vida e a orientação 

sexual).  

 

2.4.Instrumentos  

O protocolo aplicado continha um total de 5 instrumentos, sendo que à exceção dos 

Dados Sociodemográficos, todos os restantes instrumentos foram psicometricamente 

avaliados e encontram-se já publicados e referenciados.  

Este questionário incluiu os seguintes instrumentos:  

a) Questionário Sociodemográfico  

Este instrumento permitiu a coleta de dados sociodemográficos relevantes para a 

caracterização da amostra: idade, identidade de género, orientação sexual, habilitações 

literárias, número total de anos estudados e o comportamento tabágico (fumadores).  
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A identidade de género foi medida através de 3 categorias: (1) masculino, (2) feminino e (3) 

outra. Neste caso particular, a “outra” opção, de resposta aberta, ficou mais tarde codificado 

como (3) “trans”, considerando o número elevado de inquiridos a auto-identificar-se como 

tal; a orientação sexual foi determinada através de 3 categorias: (1) heterossexual, (2) 

homossexual, (3) bissexual; o estado civil foi definido através de 5 categorias: (1) solteiro/a, 

(2) casado/a, (3) união de facto, (4) divorciado/a, (5) viúvo/a; por fim, para avaliar a 

escolaridade foi questionado o número total de anos estudados.  

Dentro dos dados sociodemográficos, foi realizado uma secção referente ao comportamento 

tabágico, que por sua vez foi fulcral para a representação e divisão da amostra dos fumadores 

/ ex-fumadores e não fumadores. A primeira questão desta secção (“atualmente fuma ou 

alguma vez fumou?) foi medida através de 2 categorias: (1) sim e (2) não. Os inquiridos que 

assinalassem “sim”, teriam que dar continuidade às seguintes questões desta secção sobre o 

comportamento tabágico, dando assim uma ponte de ligação ao instrumento subsequente 

(escala de dependência comportamental de Glover). Os inquiridos que assinalassem “não”, 

passariam imediatamente para o instrumento da escala de perceção de stress.  

b) Escala de Dependência Comportamental de Glover  

A escala de dependência comportamental de Glover Nilsson, originalmente concebida por 

Glover e colaboradores (2005), traduzida e adaptada para português por Rocha e colegas ( 

2014), é composta por 11 itens com 5 alternativas de resposta da escala de likert, variando 

entre as alternativas 0 e 4, sendo que em duas questões 0 significava “nada” e 4 

“extremamente”, e nas restantes 0 significava “nunca” e 4 “sempre”. Esta escala foi 

administrada à população fumadora, para avaliar a dependência comportamental. Na análise 

deste instrumento, as pontuações mais elevadas implicavam maior evidência de dependência 

comportamental, sendo que pontuações menores, implicariam o contrário. Os totais podem 

variar entre 0 e 44.  

c) Escala de Perceção de Stress  

A Escala de Perceção de Stress, adaptada e validada para a população portuguesa por Pais-

Ribeiro e Marques (2009), é composta por 13 itens com 5 alternativas de resposta da escala 

de likert, variando entre as alternativas “nunca” e “muitas vezes”. Este instrumento permite 

avaliar o grau em que o inquirido perceciona as suas situações de vida como stressantes. 

Quanto maior o valor obtido no somatório dos itens, maior o stress percecionado. 

d) Escala do Sentido de Vida  

A escala do sentido de vida, elaborada por Guerra e colaboradores (2017), é composta por 7 

itens com 5 alternativas de resposta da escala de likert, variando entre as alternativas 
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“concordo muito” e “discordo muito”, havendo, contudo, alguns itens de cotação inversa, de 

forma a que quanto mais elevado for o valor do somatório dos itens, maior será o sentido de 

vida expresso. Este instrumento visa avaliar e analisar o sentido de vida dos inquiridos, 

através da perceção da presença destes nas suas vidas quotidianas. Os valores podem variar 

entre 7 e 35. 

e) Escala de Satisfação com a Vida  

A escala de satisfação com a vida, originalmente concebida por Diener e colaboradores 

(1985), adaptada para português por Neto (1993), é composta por 5 itens com 7 alternativas 

de resposta da escala de likert, variando entre as alternativas “fortemente em desacordo” e 

“fortemente de acordo”. Este instrumento permite avaliar o grau em que o inquirido 

perceciona a sua satisfação com a vida, expressando o valor mais elevado, a maior satisfação 

com a vida. 
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IV.RESULTADOS 

 

 

1. Análise de resultados 

 

Inicialmente será analisada a totalidade da amostra (156) através do teste de hipóteses 

teste T entre fumadores/ex-fumadores e não fumadores, para verificar se existem diferenças 

entre as médias das variáveis estudadas nos dois grupos.  

No momento seguinte, apresentamos separadamente, análises quanto ao género e à 

orientação sexual relativamente aos grupos de fumadores/ex-fumadores e não fumadores, 

quanto às mesmas variáveis.  Seguir-se-ão as respetivas correlações das variáveis em estudo, 

dentro de cada grupo. Posteriormente, são apresentadas as correlações da amostra total com 

a idade e a escolaridade, concluindo-se com a apresentação do modelo preditor para a 

satisfação com a vida, tendo em conta as análises anteriores. 

O teste T para amostras independentes (fumadores/ex-fumadores e não fumadores) não 

evidenciou diferenças significativas ao nível do stress (T (154) =1.35; p = 0.18; M = 27.26; 

DP = 7.93), do sentido da vida (T (154) = -0.10; p = 0.92; M = 25.38; DP = 4.94) e da 

satisfação com a vida (T (154) = -0.99; p = 0.32; M = 21.85; DP = 6.06). 

Deduz-se que o tabagismo não interfere na caraterização destas variáveis. 

Seguidamente, apresentamos separadamente as análises quanto ao género e à orientação 

sexual relativamente aos grupos de fumadores/ex-fumadores e não fumadores.  

 

2. Fumadores/ ex-fumadores 

 

Na amostra deste grupo específico, (c.f. Tabela 1) a prevalência de fumadores 

relativamente à amostra total é de 54.5%, dentro das quais, do género masculino (62%), do 

género feminino (48.1%) e do género trans (60%). Quanto à orientação sexual, este grupo é 

caracterizado pelas seguintes percentagens de heterossexuais, (47.8%), homossexuais 

(58.7%) e bissexuais (56.3%). Através do qui-quadrado não se detetaram diferenças na 

prevalência por género (qui-quadrado = 2.757, p = .252) nem por orientação sexual (qui-

quadrado = 1.232, p = .540). 

O teste de correlação de Pearson (c.f. Tabela 2) indicou no grupo dos fumadores que 

a dependência comportamental (Glover) está correlacionada positivamente com a perceção 
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de stress. A perceção de stress correlaciona-se negativamente com o sentido de vida e a 

satisfação com a vida. O sentido de vida tem uma correção positiva forte com a satisfação 

com a vida.  

  

Tabela 2. Correlações entre variáveis em fumadores/ex-fumadores (n=85) 

Variáveis SFV SDV Stress Glover 

SFV 

 

SDV 

 

1 .588** 

 

1 

-.537** 

 

-.393** 

-.190 

 

-.127** 

Stress 

 

  1 .289** 

Glover 

 

   1 

     

** p≤.01; SFV (Satisfação com a vida), SDV (Sentido de vida).  

 

2.1. Género 

Relativamente ao género, não há diferenças nas variáveis do stress, sentido de vida e 

satisfação com a vida. No entanto, constata-se que existem diferenças na dependência 

comportamental (Glover), entre o género masculino e o género trans, sendo este significativo 

(F (2,79) = 6.007; p = 0.01). Dado a este facto, constatou-se que o género trans apresentava 

uma maior dependência (M = 22.87; DP = 10.26) do que o género masculino (M = 11.79; 

DP = 10.23) (c.f. Anexo 3).  

 

2.2.Orientação sexual 

No que respeita a orientação sexual, não há diferenças nas variáveis da dependência 

comportamental (Glover) e no sentido de vida. Há diferenças no stress, entre a orientação 

sexual heterossexual e bissexual, sendo este significativo (F (2,82) = 3.628; p = 0.02), 

constatando-se que a orientação sexual bissexual apresenta um maior nível de stress (M = 

30.25; DP = 8.70), comparativamente aos heterossexuais (M = 24.31; DP = 6.67). Há 

diferenças na satisfação com a vida, entre a orientação sexual heterossexual e homossexual, 

assim como na orientação sexual bissexual e heterossexual, sendo este significativo  para 

ambos (F (2,82) = 8.929, p = 0.00), verificando-se que a orientação sexual com a menor 

satisfação com a vida é a bissexual (M = 19.58; DP = 5.63), seguido dos homossexuais (M 

= 20.07; DP = 7.07) e dos heterossexuais (M = 26.05; DP = 5.03). Contudo, não há diferenças 

na orientação sexual heterossexual e homossexual, bissexual e homossexual na variável de 
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stress, não havendo também diferenças entre a orientação sexual homossexual e bissexual 

na variável da satisfação com a vida (c.f. Anexo 4).  

 

3. Não fumadores  

 

Neste grupo específico de não fumadores, constituído por 71 pessoas (45.5%), dentro 

das quais, do género masculino (N = 19; 38%), do género feminino (N = 42; 51.9%) e do 

género trans (N = 10; 40%). Quanto à orientação sexual, este grupo é caracterizado por (N = 

24; 52.2%) heterossexuais, (N = 19; 41.3%) homossexuais e (N = 28; 43.8%) bissexuais. 

(c.f. Tabela 1). 

O teste de correlação de Pearson (c.f. Tabela 3) indicou no grupo dos não fumadores, que a 

perceção de stress correlaciona-se negativamente com o sentido de vida e a satisfação com 

a vida. O sentido de vida tem uma correlação positiva forte com a satisfação com a vida.  

   

Tabela 3. Correlações entre variáveis em não fumadores (n=71) 

Variáveis SFV SDV Stress 

SFV 

 

SDV 

 

1 .645** 

 

1 

-.515** 

 

-.592** 

Stress 

 

  1 

    

** p≤.01; SFV (Satisfação com a vida), SDV (Sentido de vida). 

 

3.1.Género 

Relativamente à análise do género dos não fumadores com as variáveis stress, sentido 

de vida e satisfação com a vida, não foram verificadas diferenças significativas, isto porque 

através da análise de variância (ANOVA), obtivemos os seguintes valores para o stress (F 

(2,68) = 0.41; p = 0.67), para o sentido de vida (F (2,68) = 1.11; p = 0.34) e na satisfação 

com a vida (F (2,68) = 2.05; p = 0.14), que estatisticamente é possível concluir que não 

existem diferenças significativas (c.f. Anexo 5).   

 

3.2.Orientação sexual  

Na análise dos comportamentos das variáveis por orientação sexual, verificamos que 

há diferenças no stress, no sentido de vida e na satisfação com a vida, entre a orientação 

sexual heterossexual e bissexual, sendo este significativo para as variáveis de stress (F (2,68) 
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= 5.185, p = 0.00), sentido da vida (F (2,68) = 8.184, p = 0.00) e satisfação com a vida (F 

(2,68) = 4.790, p = 0.01). A orientação sexual bissexual apresenta um maior nível de stress 

(M = 29.21; DP = 7.98), comparativamente aos heterossexuais (M = 23.04; DP = 6.46). 

Relativamente ao sentido de vida, a orientação sexual predominante com menor sentido de 

vida é a bissexual (M = 22.75; DP = 5.56) comparativamente com a heterossexual (M = 

28.08; DP = 3.54). Também a satisfação com a vida apresenta valores mais baixos em 

relação à orientação sexual bissexual, indicando uma menor satisfação com a vida (M = 

20.11; DP = 5.28), comparativamente com os heterossexuais (M = 24.42; DP = 5.33). 

Contudo, não há diferenças em todas as variáveis entre os seguintes grupos de orientação 

sexual, heterossexual e homossexual e entre bissexual e homossexual. (c.f. Anexo 6).  

 

4. Correlação dos dados sociodemográficos na amostra total 

 

O teste de correlação de Pearson (c.f. Tabela 4) indicou que quer a idade quer os 

anos de escolaridade, não apresentam correlações entre si, nem com nenhuma variável 

avaliada.  

 

Tabela 4. Correlações entre os dados sociodemográficos e as variáveis avaliadas (N=156) 

Variáveis Idade Anos de Escolaridade 
 

 

Anos de Escolaridade 

 

Glover (n=83) 

 

Stress 

 

Sentido de vida  

 

Satisfação com a vida 

.121 n.s. 

 

-.133 n.s. 

 

-.098 n.s. 

 

.081 n.s. 

 

-.007 n.s. 

1 

 

-.039 n.s. 

 

-.112 n.s. 

 

.043 n.s. 

 

-.003n.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = não significativo 

 

Nas análises anteriormente realizadas, as principais diferenças observadas não foram 

relativas ao facto de ser ou não fumador, nem ao género, mas sim relativas à orientação 

sexual. Optou-se então por realizar uma regressão linear múltipla para a amostra global, 

contemplando a orientação sexual como preditor, uma vez que esta sugeria as maiores 

diferenças quer em fumadores quer em não-fumadores. Para esse efeito foi feita a 
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dicotomização da orientação sexual (heterossexual = 1, homossexual e bissexual = 2), para 

observar o efeito da mesma na satisfação com a vida. 

 

5. Regressão linear múltipla – predição da satisfação com a vida 

  

A regressão linear foi utilizada para avaliar a capacidade de três variáveis (perceção 

de stress, sentido de vida e orientação sexual) para predizer o nível de satisfação com a vida 

(Escala de Satisfação com a Vida). Análises preliminares foram realizadas para garantir a 

não violação das premissas através do teste da normalidade e do teste de Mahalanobis. A 

orientação sexual, a perceção de stress e o sentido de vida permitem explicar 45.1% da 

variância (𝑅2𝐴𝑗. = .451) da satisfação com a vida. A ANOVA permitiu verificar que o 

modelo é significativo (F (3, 155) = 43.47; p <.001). No modelo final, todas as variáveis 

foram estatisticamente significativas, com a variável sentido de vida, a registar o valor beta 

mais alto (beta = .424; p <.001) que a perceção de stress (beta = -.293; p <,001) e a orientação 

sexual (beta = -.138; p <,001). Deste modo, a variável perceção de stress prediz 

negativamente a variável satisfação com a vida, ou seja, um menor stress traduz uma maior 

satisfação com a vida, a variável sentido de vida prediz positivamente a variável satisfação 

com a vida, maior sentido de vida corresponde a uma maior satisfação com a vida, e a 

orientação sexual prediz negativamente a variável satisfação coma vida, isto é, a orientação 

sexual heterossexual representa maior satisfação com a vida (c.f. Tabela 5).  

 

Tabela 5. Regressão linear múltipla (Variável dependente: Satisfação com a vida) (N=156) 

Modelo B DP Beta t Sig. 

(Constante) 

 

Stress 

 

17.871 

 

-.224 

3.453 

 

.052 

 

 

-.293 

 

5.175 

 

-4.283 

.00* 

 

.00* 

SDV 

 

.52 .084 .424 6.157 .00* 

Orientação 

Sexual 

 

-1.824 .844 -.138 -2.162 .03* 

      

* p≤.05 significativo 
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V.DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 

Na análise da amostra total de 156 inquiridos (fumadores/ex-fumadores e não 

fumadores), não se verificaram diferenças significativas no que concerne as variáveis de 

estudo, nível de perceção de stress, sentido de vida e satisfação com a vida.  

No que respeita o grupo dos fumadores/ex-fumadores (N = 85; 54.5%), verificou-se 

a existência de uma correlação positiva entre a dependência comportamental (Glover) com 

a perceção de stress e, também, no sentido de vida com a satisfação com a vida.  

Constatou-se assim que quanto à identidade de género, existem diferenças na dependência 

comportamental (Glover), entre o género masculino e o género trans, no entanto, é o género 

trans que apresenta uma maior dependência. As evidências sugerem que os indivíduos trans 

podem enfrentar desafios únicos relacionados à sua identidade e podem ser particularmente 

vulneráveis a resultados negativos (Clarke et al., 2012; Shires et al.,2016; Buchting et al., 

2017; Ganz et al., 2018; Kuper et al., 2018). Em referência à orientação sexual, verificou-se 

existirem diferenças na perceção de stress, entre a orientação sexual heterossexual e 

bissexual, sendo que a orientação sexual bissexual destaca-se por apresentar um maior nível 

de stress. Detetaram-se também diferenças na satisfação com a vida entre a orientação sexual 

heterossexual e homossexual, assim como na orientação sexual bissexual e heterossexual, 

constatando-se que a orientação sexual com a menor satisfação com a vida é a bissexual, 

seguida pela homossexual. Paveltchuck e colaboradores (2019), identificaram a presença de 

menores indicies de satisfação com a vida e maiores níveis de stress em bissexuais, quando 

comparadas com as pessoas heterossexuais, acreditando que estes indicadores podem ser 

explicados pela condição de vulnerabilidade psicossocial, associada também à invisibilidade 

desta orientação sexual.  Apesar de não haver diferenças significativas na prevalência de 

tabagismo realizadas pelo qui-quadrado, denota-se uma tendência da população LGB 

apresentar uma prevalência superior (57%) relativamente aos heterossexuais (48%) que vai 

ao encontro com alguma da literatura sobre o tema. Ademais, estes autores sugerem que 

lésbicas, gays e bissexuais podem encontrar-se num maior risco para a prevalência de 

tabagismo, sendo um desses fatores, associados ao facto de esta comunidade encontrar-se 

economicamente e socialmente mais marginalizada (Ryan et al., 2001; Fallin et al., 2015; 

Johnson et al, 2016). 

Quanto ao grupo dos não fumadores (N = 71; 45.5%), foi possível constatar a 

existência de uma correlação positiva entre o sentido de vida com a satisfação com a vida. 
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Contudo, em referência à identidade de género, ficou concluído que não foram verificadas 

diferenças significativas. No que concerne a orientação sexual, verificaram-se diferenças na 

perceção de stress, no sentido de vida e na satisfação com a vida, entre a orientação sexual 

heterossexual e bissexual, sendo que a orientação sexual bissexual apresenta um maior nível 

de stress, revelando-se também ser a orientação sexual predominante com menor sentido de 

vida e satisfação com a vida (Pompili et al., 2014; Flanders, et al., 2015; Paveltchuk et al., 

2019). Estes autores vão também ao encontro dos nossos resultados, na medida em que 

percecionam que as pessoas de orientação bissexual, experienciam menores níveis de sentido 

de vida e satisfação com a vida, e maiores níveis de stress, quando comparados com pessoas 

heterossexuais. Estes indicadores, dão enfase ao estigma associado especificamente ao 

comportamento sexual bissexual (e.g. promiscuidade), e à própria descredibilização da 

bissexualidade como uma expressão possível da sexualidade, convertendo-se assim, em 

resultados negativos na saúde mental.  

Apesar da relevância dos nossos resultados, no caso de a variável ser fumador/ex-

fumador ou não fumador, a variável independente de interesse para este estudo (orientação 

sexual), não estabeleceu evidências que sugiram que a orientação sexual possa ter impacto 

no tabagismo. Sobre este aspeto, apesar de vários estudos demonstrarem diferenças entre os 

heterossexuais, nem todas as pessoas LGB revelam o uso do tabaco, indicando que a 

orientação sexual por si só, não explica esta disparidade e implica que outros fatores de risco 

ou de proteção, relacionados à orientação sexual, possam estar envolvidos (Hughes & 

Eliason, 2002). Deste modo, foi possível responder parcialmente à primeira questão de 

investigação com evidências estatísticas, uma vez que conseguimos provar que as minorias 

sexuais têm menor satisfação com a vida quando comparado com os heterossexuais, no 

entanto, não conseguimos provar estatisticamente que exista uma maior prevalência de 

fumadores nas minorias sexuais.  

Relativamente à amostra total, o teste de correlação de Person não demonstrou 

nenhuma correlação entre as variáveis idade e escolaridade, quando correlacionadas com a 

dependência comportamental, perceção de stress, sentido de vida e satisfação com a vida.  

No entanto, através do método estatístico de regressão linear múltipla, foi elaborado um 

modelo preditivo da satisfação com a vida, que permitiu constatar que a perceção de stress 

o sentido de vida e a orientação sexual permitem explicar 45.1% da variância da satisfação 

com a vida. Foi ainda possível apurar que a perceção de stress prediz negativamente a 

variável satisfação com a vida, ou seja, um menor stress traduz uma maior satisfação com a 

vida. Segundo os estudos desta temática, também sugerem que o stress percecionado, é um 
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preditor significativo para um baixo nível de satisfação com a vida (Abolghasemi & 

Varaniyab, 2010; Yang & Kim, 2016).  A variável sentido de vida, prediz positivamente a 

variável satisfação com a vida, em outros termos, um maior sentido de vida corresponde a 

uma maior satisfação com a vida. 

Pesquisas empíricas revelaram relações consistentes e positivas entre o sentido de vida e a 

satisfação com a vida, na medida em que o significado do sentido de vida, é universalmente 

importante para o bem-estar e uma vida satisfatória (Steger et al., 2006; Steger & Kashdan, 

2007). A orientação sexual prediz negativamente a variável satisfação com a vida, isto é, a 

orientação sexual heterossexual representa uma maior satisfação com a vida. Segundo 

Almeida e colaboradores (2009), as minorias sexuais têm maior suscetibilidade no 

desenvolvimento de perturbações psicopatológicas, relatando por isso, níveis mais altos de 

desesperança, em consequência de uma menor satisfação com a vida. 

Os resultados atingidos no modelo preditor da satisfação com a vida, possibilitou-

nos responder com grande certeza à segunda questão de investigação, ou seja, a satisfação 

com a vida dependente da perceção de stress, do sentido de vida e da orientação sexual. 
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VI.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados apresentados neste estudo devem ser interpretados à luz de algumas 

limitações. Em primeiro lugar, a amostra desta investigação deve ser considerada como uma 

amostra de conveniência. Deste modo, foi mais difícil o processo de recolha de uma amostra 

variada e diversificada, que conseguisse suportar a análise de todos os instrumentos, uma 

vez que proporcionalmente, a amostra que obtivemos não foi ideal para analisar todas as 

associações realizadas. Face a este facto, há comparativamente, alguma sobre representação 

relativamente à identidade de género de homens e mulheres, e uma sub-representação do 

grupo das minorias de género, transgénero. Todavia, trata-se de um dado que não merece 

valorização particular, dado que o nosso objetivo central era o de apurar relações entre a 

variável orientação sexual. 

Em futuras investigações, parece-nos ser importante expandir o número de variáveis 

examinadas, (e.g. suporte social, reações de aceitação e/ou rejeição e as experiências de 

vitimização), uma vez que podem ser mediadores relevantes na relação entre a orientação 

sexual, o stress percebido, o sentido de vida e a satisfação com a vida.  Ao estudar estas 

variáveis (fatores de risco) pode ser possível verificar e perceber de uma forma mais 

completa, a relação entre estas e o possível aumento do comportamento tabágico entre as 

várias orientações sexuais.  

Relembramos também, que mais pesquisas com maiores amostras representativas 

serão necessárias para investigar a generalização do presente resultado e para nos ajudar a 

entender melhor, de que maneira, ser de uma orientação sexual não-heterossexual, influencia 

a relação dos processos que conduzem à iniciação e manutenção do comportamento 

tabágico. 
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VIII.ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Pedido de parecer à Comissão de Ética positivo. 
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Anexo 2: Declaração de consentimento informado aos participantes  

 

 

Declaração de Consentimento Informado 

 

Fui informado que o projeto de investigação, acima referido, visa estudar a influência de 

algumas variáveis no comportamento tabágico de pessoas LGB e Heterossexuais, sendo 

elas, a Dependência, o Stress, Sentido de Vida e a Satisfação com a Vida.  

 

A participação no estudo demorará entre 10 a 15 minutos. 

 

Tomei conhecimento que o estudo engloba apenas o preenchimento de vários 

questionários, tendo-me sido explicado em que consiste cada um deles, não envolvendo 

riscos acrescidos. Foi-me dada, ainda, a oportunidade de fazer as perguntas que julguei 

necessárias e garantido que todos os dados relativos à identificação dos participantes, neste 

estudo, são confidenciais, sendo, portanto, mantido o anonimato.  

 

Sei que posso recusar-me a participar ou interromper, a qualquer momento, a minha 

participação neste estudo de investigação, sem qualquer tipo de penalização. 

Assim, aceito participar de livre vontade no estudo, acima mencionado e autorizo a 

divulgação dos resultados obtidos no meio científico, garantindo o anonimato. * 

 

Aceito 
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Anexo 3 – Post-hoc (Anova) 

 

 
 

 

Anexo 4 – Post-hoc (Anova) 
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Anexo 5 – Post-hoc (Anova) 

 

 

 

Anexo 6 – Post-hoc (Anova) 

 


