
 

JULIANA MARIA RUOCO ZAMBARDI PORRECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DA ESCALA “SMOKING CESSATION 

COUNSELING” - VERSÃO BRASILEIRA (SCC-VB) 

 
 
 
 
 

 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de 

São Paulo – Escola Paulista de Enfermagem, 

para obtenção do Título de Doutor em Ciências. 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 

2021 



 

JULIANA MARIA RUOCO ZAMBARDI PORRECA 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DA ESCALA “SMOKING CESSATION 

COUNSELING” - VERSÃO BRASILEIRA (SCC-VB) 

 
 

 

Tese apresentada à Universidade Federal de 

São Paulo – Escola Paulista de Enfermagem, 

para obtenção do Título de Doutor em Ciências. 

. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Alba Lucia Bottura Leite 

de Barros 

 

Coorientadora: Profa. Dra. Juliana de Lima Lopes  

 

      

 

 

 

São Paulo 

2021 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zambardi-Porreca, Juliana Maria Ruoco  

 

Evidências de validade da escala “Smoking Cessation Counseling” - 

Versão Brasileira (SCC – VB)/Juliana Maria Ruoco Zambardi Porreca - São 

Paulo, 2021. 

xvi, 72p. 

 

Tese (Doutorado) – Universidade Federal de São Paulo. Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem. 

 

Validity evidence of the Smoking Cessation Counseling - Brazilian Version 
scale. 

 
1. Aconselhamento. 2. Enfermagem. 3. Validação. 4. Cessação do 

Tabagismo. 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

Diretor da Escola Paulista de Enfermagem: 

Prof. Dr. Alexandre Pazetto Balsanelli 

 

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação: 

Profa. Dra. Maria Angélica Sorgini Peterlini 

 

 

 

Linha de pesquisa:  

Fundamentos, Métodos, Processos e Tecnologias em Enfermagem e 

Saúde 

 

 

Grupo de pesquisa:  

GEPASAE – Grupo de Estudos, Pesquisa e Assistência Sistematização 

da Assistência de Enfermagem 

 

 



 

JULIANA MARIA RUOCO ZAMBARDI PORRECA 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DA ESCALA “SMOKING CESSATION 

COUNSELING” - VERSÃO BRASILEIRA (SCC-VB) 

 

  

Presidente da banca:  

Profa. Dra. Alba Lucia Bottura Leite de Barros 

 

Membros Titulares: 

Profa. Dra. Isabel Cristina Ercher 

Prof. Dr. Marcos Venícios de Oliveira Lopes 

Profa. Dra. Maria Miriam Lima da Nóbrega 

Profa. Dra. Roberta Cunha Matheus Rodrigues 

 

 

Membros Suplentes: 

Profa. Dra. Stella Aguinaga Bialous 

Prof. Dr. Vinicius Batista Santos 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Grandes realizações são possíveis quando se dá importância 

aos pequenos começos.  

 Lao-Tsé 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

Aos meus pais, José Juarez Zambardi e Mara L. Ruoco Zambardi, pela dedicação, 

confiança e esforço. 

Ao meu esposo, Felippe Porreca, por me apoiar incondicionalmente, tornando os dias 

mais fáceis e compartilhando sonhos. 

Ao Amendoim e Paçoca, pelo amor incondicional e companheirismo, tornando os dias 

e madrugadas mais suaves e divertidas. 

 

 

 

 

 



viii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Profa. Dra. Alba Lúcia Bottura Leite de Barros, minha orientadora, pela 

orientação, dedicação, acolhimento, confiança e, principalmente, pela amizade e 

cuidado durante todo o trabalho. Agradeço todos os ensinamentos e puxões de orelha 

para me tornar uma profissional melhor. Sua confiança e orientação foram capazes 

de me fazer trilhar por um crescimento profissional que julgava impossível em tão 

pouco tempo. Meus maiores e mais sinceros agradecimentos, muito obrigada. 

 

À Profa. Dra. Juliana de Lima Lopes e ao Prof. Dr. Vinicius Batista Santos, meus 

coorientadores, pelo exemplo de dedicação, seriedade e força, pela leitura cuidadosa, 

criteriosa e contribuições incontáveis para este estudo. 

 

Á Profa. Dra. Robin P. Newhouse, minha coorientadora, pela oportunidade, por 

ter disponibilizado seu valioso tempo para dividir comigo suas sugestões experientes, 

contribuir para a discussão deste trabalho e, principalmente, por autorizar o processo 

de tradução, adaptação e validação da escala “Smoking Cessation Counseling” 

(SCC). 

 

Aos colegas dos cursos da Pós-Graduação e do Grupo de Pesquisa, que se 

tornaram amigas, por terem compartilhado discussões, alegrias, dúvidas, apreensões, 

viagens, congressos e muito aprendizado, em especial à minha amiga, Profa. Lidia 

Santiago Guandalini. 

 

À Diretoria da Escola Paulista de Enfermagem e à Coordenação da Pós-

Graduação da Escola Paulista de Enfermagem. 

 

Aos enfermeiros participantes do estudo, pela acolhida generosa e por terem 

doado seu tempo para tornar realidade este estudo. 

 

Ao setor estatístico e ao meu amigo, Henrique Ceretta Oliveira, pelas 

grandiosas contribuições para este estudo e por todas as horas dedicadas a 

responder meus questionamentos e aflições quanto aos meus resultados.  



ix 
 

 

Agradeço aos meus pais, José Juarez Zambardi, Mara L. Ruoco Zambardi, e 

meu esposo, Felippe Porreca, pelo esforço na busca de me dar sempre o melhor, pelo 

amor, pela confiança, pelo investimento e por estarem sempre comigo. Eles são os 

maiores responsáveis por todas as minhas conquistas e, com certeza, são também 

os que mais vibram com elas. 

 

Aos meus amigos, que foram a “fuga alegre”. 

 

E a Deus, que colocou todas estas pessoas no meu caminho, permitindo a 

realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

SUMÁRIO 
 

 
DEDICATÓRIA .......................................................................................................... vii 

AGRADECIMENTOS ............................................................................................... viii 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................. xii 

LISTA DE SIGLAS ................................................................................................... xiii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ xiv 

RESUMO................................................................................................................... xv 

ABSTRACT .............................................................................................................. xvi 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 1 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 8 

2.1 Objetivos específicos ............................................................................................ 8 

3. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO ....................................................... 9 

3.1 Propriedades da medida ....................................................................................... 9 

3.2 Psicometria .......................................................................................................... 12 

4. MÉTODO ............................................................................................................... 16 

4.1 Tipo de estudo ..................................................................................................... 16 

4.2 Smoking Cessation Counseling - Versão Brasileira (SCC-VB) – (Anexo A)........ 16 

4.3 População e amostra .......................................................................................... 17 

4.4 Procedimento de coleta de dados ....................................................................... 18 

4.5 Análise dos dados ............................................................................................... 19 

4.6 Aspectos éticos ................................................................................................... 21 

5. RESULTADOS ...................................................................................................... 22 

5.1 Caracterização dos sujeitos ................................................................................ 22 

5.2 Validade estrutural .............................................................................................. 26 

5.3 Fatores associados ao escore total, dos domínios e das habilidades de conforto 

do SCC-VB ................................................................................................................ 31 

6. DISCUSSÃO ......................................................................................................... 41 

7. CONCLUSÃO ........................................................................................................ 52 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 53 

ANEXOS ................................................................................................................... 62 

ANEXO A: Smoking Cessation Counseling – SCC/VB ............................................. 62 



xi 
 

ANEXO B: Autorização para Validação da Escala “Smoking Cessation Counseling -

SCC/VB” .................................................................................................................... 65 

Anexo C: Aprovação do Comitê de Ética .................................................................. 66 

ANEXO D: Versão Final da Escala Smoking Cessation Counseling – SCC/VB........ 68 

APÊNDICES .............................................................................................................. 70 

APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ....................... 70 

APÊNDICE B: Questionário Sociodemográfico ......................................................... 72 

 

 
  



xii 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1.  

 

Caracterização sociodemográfica e laborais das 
enfermeiras que compuseram a amostra (n=250). São 
Paulo 2020....................................................................... 

 
 

22 

Tabela 2.  Frequência de respostas dos itens da versão brasileira 
da Smoking Cessation Counseling (n=250). São Paulo, 
2020................................................................................. 

 
 

24 

Tabela 3.  AVE, confiabilidade composta e alfa de Cronbach do 
modelo inicial e final. São Paulo, 2020............................. 

 
27 

Tabela 4.  Validade discriminante da versão brasileira da SCC de 
acordo com o critério de Fornell-Larcker do modelo final. 
São Paulo, 2020............................................................... 

 
 

29 

Tabela 5.  Cargas fatoriais cruzadas obtidas da análise fatorial da 
versão brasileira da SCC. São Paulo, 2020..................... 

 
30 

Tabela 6.  Comparação dos escores dos domínios da versão 
brasileira da SCC e do escore total e quanto ao gênero. 
São Paulo, 2020.............................................................. 

 
 

32 

Tabela 7.  Comparação dos escores dos domínios da versão 
brasileira da SCC, do escore total e em relação aos itens 
relacionados ao conforto em relação ao âmbito de 
trabalho. São Paulo, 2020................................................ 

 
 
 

34 

Tabela 8.  Comparação dos escores dos domínios da versão 
brasileira da SCC, do escore total e em relação aos itens 
relacionados ao conforto quanto à jornada de trabalho. 
São Paulo, 2020................................................ 

 
 
 

36 

Tabela 9.  Comparação dos escores dos domínios da versão 
brasileira da SCC, do escore total e em relação aos itens 
relacionados ao conforto quanto ao nível de formação. 
São Paulo, 2020.............................................. 

 
 
 

38 

Tabela 10.  Correlação de Spearman da versão brasileira da SCC, 
idade e tempo de experiência das enfermeiras. São 
Paulo, 2020....................................................................... 

 
 

39 

Tabela 11.  Correlação entre as habilidades de conforto com o 
escore total e dos domínios da versão brasileira da SCC. 
São Paulo, 2020...................................................... 

 
 

40 

   



xiii 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

  

AFC Análise fatorial confirmatória  

AFE Análise fatorial exploratória  

AVE Average Variance Extracted 

CWS Questionnaire of Smoking Urges, o Cigarette Withdrawal 

Scale  

E Erro de medida  

INCA Instituto Nacional do Câncer  

KAP Attitude and Practice  

MS Ministério da Saúde  

NANDA-I NANDA-Internacional  

NIC Nursing Interventions Classification  

OMS Organização Mundial de Saúde  

PLS Partial Least Squares  

PNCT Programa Nacional de Controle do Tabagismo  

PRBQ Perceived Risks and Benefits Questionnaire  

SCC Smoking Cessation Counseling  

SCC-VB Smoking Cessation Counseling Cessation - Versão 

Brasileira  

SPHERE Smokers’ Perceived Health Risk Evaluation  

T Escore bruto ou empírico  

TBMS-TCCS Tobacco Beliefs Management Scale-Tobacco Cultural 

Concerns Scale  

TCT Teoria Clássica dos Testes  

TIRFIS Factor Interview Scale  

V Escore verdadeiro  



xiv 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1.  Modelo Inicial da SCC-VB...................................................... 26 

Figura2.  

 

Modelo Final da SCC-VB....................................................... 28 

 



xv 
 

RESUMO  

 

Introdução: A intenção de parar de fumar é um processo muito complexo e faz-se 

necessário a atuação de profissionais especializados, técnicas eficazes para 

tratamento, além de recursos para avaliar as necessidades individuais, o grau de 

dependência nicotínica e a disponibilidade em parar de fumar. A literatura possui 

diversos instrumentos que visam avaliar a predisposição ao uso do tabaco e identificar 

as barreiras que dificultam o processo de cessação do tabagismo, ou mesmo, avaliar 

a satisfação com os serviços de aconselhamento. Entretanto, não se identificou 

instrumentos voltados para avaliar as práticas de cessação do tabagismo e a adesão, 

por parte dos prestadores de cuidados de saúde. Devido à escassez de instrumentos 

voltados para avaliar as práticas de cessação do tabagismo, Newhouse et al., 

desenvolveram um instrumento para avaliar as práticas de aconselhamento da 

cessação do tabagismo. Este instrumento foi submetido a adaptação cultural para a 

língua Portuguesa. Objetivo: Validar a versão brasileira da “Smoking Cessation 

Counseling” (SCC-VB). Métodos: Estudo metodológico de análise das propriedades 

psicométricas da SCC-VB pela análise fatorial confirmatória e pela confiabilidade do 

instrumento.  A população do estudo foi composta por enfermeiras do estado de São 

Paulo do Centro de Referência do Álcool, Tabaco e Outras drogas (CRATOD). A 

análise do modelo fatorial foi realizada em duas etapas: análise da validade 

convergente com o emprego da Average Variance Extracted (AVE) sendo 

considerado adequado valor superior a 0,5 e a análise discriminante por meio do 

critério de Fornell-Larcker. O coeficiente de alfa de Cronbach e a confiabilidade 

composta foram calculados sendo que valores acima de 0,7 foram considerados 

satisfatórios. Resultados: Participaram do estudo 250 enfermeiros. Foram 

identificados valores de AVE inferior a 0,5 no domínio 1, procedendo-se então à 

exclusão dos itens com os menores valores de carga fatorial até a obtenção de um 

valor de AVE satisfatório. Nesse processo foram excluídos sete itens do domínio 1. 

Foi necessário excluir o item 5 do domínio 3, pois o item apresentou uma carga mais 

elevada no domínio 1. Após essas exclusões foi obtida com valores satisfatórios de 

AVE e de confiabilidade a versão final do instrumento composta por 4 domínios: 

Aconselhamento Avançado, Encaminhamento para Serviços, Aconselhamento Básico 

e Cuidados Padrão. Conclusão: A versão brasileira da SCC demonstrou adequadas 

evidências de confiabilidade e validade estrutural. Este estudo viabiliza uma 

ferramenta adequada para avaliação do aconselhamento de cessação do tabagismo 

seus impactos na assistência ao paciente fumante. 

 

Palavras Chave: Aconselhamento; Abandono do Hábito de Fumar; Enfermagem; 

Estudo de Validação; Tabagismo. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Quitting smoking is a very complex process and it is necessary to act 

by specialized professionals, effective techniques for treatment, in addition to 

resources to assess individual needs, the degree of nicotine dependence and the 

availability to quit smoking. The literature has several instruments that aim to assess 

the predisposition to tobacco use and to identify the barriers that hinder the smoking 

cessation process, or even, to assess satisfaction with counseling services. However, 

no instruments were identified aimed at assessing smoking cessation practices and 

adherence by health care providers. Due to the scarcity of instruments aimed at 

assessing smoking cessation practices, Newhouse et al., Developed an instrument to 

assess smoking cessation counseling practices. This instrument has undergone 

cultural adaptation to the Portuguese language. Objective: To validate the Brazilian 

version of “Smoking Cessation Counseling” (SCC-VB). Methods: Methodological 

study to analyze the psychometric properties of SCC-VB by confirmatory factor 

analysis and the reliability of the instrument. The study population consisted of nurses 

from the state of São Paulo at the Reference Center for Alcohol, Tobacco and Other 

Drugs (CRATOD). The analysis of the factorial model was carried out in two stages: 

analysis of convergent validity by the results obtained from Average Variance 

Extracted (AVE) being considered adequate with values greater than 0.5 and the 

discriminant analysis was performed using the Fornell-Larcker criterion. Cronbach's 

alpha coefficient and composite reliability were calculated, with values above 0.7 being 

considered satisfactory. Results: 250 nurses participated in the study. AVE values of 

less than 0.5 were identified in domain 1, and then the items with the lowest factor 

loading values were excluded until a satisfactory AVE value was obtained. In this 

process, seven items from domain 1 were excluded. It was necessary to exclude item 

5 from domain 3, as the item presented a higher burden in domain 1. After these 

exclusions, the final version of the instrument was obtained with satisfactory values of 

AVE and reliability. composed of 4 domains, called the Advanced Counseling domain, 

Referral to Services, Basic Counseling and Standard Care. Conclusion: The Brazilian 

version of the SCC demonstrated adequate evidence of reliability. This study provides 

an adequate tool for assessing smoking cessation counseling and its impact on 

smoking patient care. 

 

Keywords: Counseling; Smoking Cessation; Nursing, Validation Study; Tobacco Use 

Disorder. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tabagismo é considerado, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

principal causa de morte evitável em todo o mundo. Estima-se que um terço da 

população mundial, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, seja fumante.(1)  

Cerca de 8 milhões de pessoas morreram de doença relacionada ao tabaco em 

2017. Acredita-se que o número de mortes anuais tende a crescer, mesmo depois que 

as taxas de uso do tabaco começaram a diminuir, porque as doenças relacionadas a 

este vício podem se manifestar tardiamente.(2) 

No Brasil, a Pesquisa Especial de Tabagismo verificou que 24,6 milhões de 

brasileiros com idade acima dos 15 anos fumam derivados de tabaco.(3) Em 

contrapartida, o Projeto Internacional de Avaliação das Políticas de Controle do 

Tabaco divulgou que a prevalência do tabagismo no Brasil teve uma redução de 33% 

e mais de 51% dos fumantes tinham planos de deixar de fumar nos próximos seis 

meses.(4) 

Para combater o crescimento do tabagismo, o Ministério da Saúde (MS), por 

meio do Instituto Nacional do Câncer (INCA), assumiu papel importante como 

organizador do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT).(5) Com a 

criação da Portaria no. 442/2004, o tratamento do fumante no PNCT foi consolidado 

no âmbito do Sistema Único de Saúde.(6) 

As equipes profissionais atuantes no PNCT são constituídas por diferentes 

profissionais, cujas atividades dependem de sua categoria, compreendendo médicos, 

enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e técnicos 

de enfermagem.(7) 
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Estima-se que, no mundo, existam cerca de 17,3 milhões de enfermeiros, 

sendo o maior grupo dentre os profissionais da saúde o maior. Nesse sentido, esse 

grupo representa um elo importante para o desenvolvimento de ações para o controle 

do tabagismo.(8) De acordo com o PNCT, cabe ao enfermeiro: participar da elaboração 

de materiais técnicos; capacitar o profissional; definir metas; treinar equipes das 

unidades de saúde, ambientes de trabalho e escolas; apoiar e acompanhar os 

tabagistas no processo de cessação do fumo; adotar medidas educativas, normativas 

e organizacionais; implementar ações de prevenção ao fumo passivo; realizar 

consultas de enfermagem com foco na abordagem cognitivo comportamental e avaliar 

o nível de dependência do tabagista.(9) 

Sendo o enfermeiro parte da equipe multidisciplinar dos serviços de saúde, é 

fundamental identificar onde e de que forma pode atuar, contribuindo para a definição 

e direcionamento da sua prática.(8) Neste contexto, as atribuições do enfermeiro no 

PNCT consistem na prevenção, proteção, cessação e regulamentação do tabagismo, 

bem como a participação no delineamento das políticas públicas e das medidas de 

controle do tabaco.(8,9) 

Deixar de fumar é um processo muito complexo, sendo necessária a atuação 

de profissionais especializados utilizando técnicas eficazes para tratamento, além de 

recursos para avaliar as necessidades individuais, o grau de dependência nicotínica 

e a disponibilidade em parar de fumar.(1) 

Diante da problemática exposta segundo a OMS, o enfermeiro, sendo um dos 

profissionais que tem habilidade e sucesso ao conduzir o aconselhamento, tem papel 

fundamental na cessação do tabagismo.(1) Com seus conhecimentos, competências e 

habilidades, pode desenvolver estratégias de planejamento e na intervenção para o 

controle do tabagismo.(9) 

Ressalta-se que, no elenco dos diagnósticos de enfermagem da taxonomia da 

NANDA-Internacional (NANDA-I), há referência a um diagnóstico relacionado à 

motivação para cessação do tabagismo, “Comportamento de busca de saúde”, 
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relacionado à cessação do fumar.(10) Uma das intervenções de enfermagem da 

Nursing Interventions Classification (NIC) que pode ser implementada para este 

diagnóstico é a “Assistência para parar de fumar”, que possui 33 atividades correlatas, 

dentre as principais: registrar a situação atual do uso do cigarro e a história do 

fumante; determinar a motivação dos pacientes para parar de fumar; oferecer aos 

fumantes conselhos claros e consistentes; ajudar o paciente a identificar as razões 

para deixar de fumar e as barreiras ao abandono do cigarro; orientar o paciente sobre 

os sintomas físicos da abstinência da nicotina e tranquiliza-lo quanto à transitoriedade; 

disponibilizar informações ao paciente sobre produtos que substituem a nicotina; 

auxiliar o paciente a reconhecer situações que o levem a fumar; encorajá-lo a 

participar de grupos de apoio ou terapias individuais; manter contatos frequentes por 

telefone, parabenizando-o sempre pelos progressos e oferecendo ajuda nas 

dificuldades e recaídas.(11) 

Estudos randomizados controlados de Zwar et a.(12), Gies et al.(13), Smith et 

al.(14) e Wewers et al.(15) demonstram a eficácia das intervenções de enfermagem na 

redução do hábito de fumar.  

Nas pesquisas de enfermagem relacionadas ao controle do tabagismo, citadas 

na revisão sistemática de Rice(16), verifica-se que as intervenções de enfermagem de 

maior ocorrência são as voltadas para a cessação do tabagismo; dentre as 

intervenções, destacam-se: avaliação do estilo de vida, identificação de barreiras para 

parar de fumar, avaliação da dependência tabágica, crenças e valores, reabilitação de 

fumantes, grupos e treinamentos. 

A avaliação do tabagismo na comunidade e do fumante permite conhecer as 

relações das pessoas com o cigarro. Para a abordagem do fumante e seu tratamento 

adequado, torna-se necessário conhecer seus hábitos e crenças. Da mesma forma, o 

planejamento das ações coletivas junto à comunidade deve partir da opinião e 

comportamento observados. Diante disso, adequar as ações de saúde às 

necessidades particulares é uma estratégia importante para obter melhores 

resultados.(12) 
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Por esse motivo, a escolha de um instrumento que avalie as práticas de 

cessação do tabagismo e adesão dos profissionais de saúde é decisão fundamental, 

uma vez que a pesquisa nesta área auxilia na definição das políticas e terapêuticas 

para o enfrentamento deste importante problema de saúde pública em nível individual 

e na comunidade.(15) 

Após busca na literatura, identificaram-se diversos instrumentos que visam 

avaliar a predisposição ao uso do tabaco e identificar as barreiras que dificultam o 

processo de cessação do tabagismo, ou mesmo avaliar a satisfação com os serviços 

de aconselhamento. Entretanto, não foram identificados instrumentos voltados para 

avaliar as práticas de cessação do tabagismo e a adesão por parte dos prestadores 

de cuidados de saúde.(12-15) 

 Os instrumentos identificados na literatura são: o Questionnaire of Smoking 

Urges, o Cigarette Withdrawal Scale (CWS) e o Wisconsin Withdrawal Scale para 

avaliação da abstinência ao tabaco; o Questionário de Tolerância de Fagerström para 

Dependência à Nicotina, o Hooked On Nicotine Checklist e o The Heaviness of 

Smoking Item, para avaliação da dependência ao tabagismo.(17-22) 

Ainda estão disponíveis na literatura os questionários com foco na experiência 

de parar de fumar, como o Perceived Risks and Benefits Questionnaire (PRBQ), o 

Self-Efficacy e o US 2000 National Health Interview Survey. O primeiro instrumento 

visa avaliar a percepção dos riscos e benefícios da cessação; o segundo aborda a 

autoeficácia, baseada no quanto o indivíduo acredita em sua capacidade para atingir 

determinado objetivo; o terceiro trata-se de um inquérito populacional, com enfoque 

nos dados relacionados à cessação do tabagismo.(23-25) 

Os instrumentos Attitudes and Beliefs about Perceived Consequences of 

Smoking Scale and a Demographic Data Questionnaire, Knowledge, Attitude and 

Practice (KAP), Smokers’ Perceived Health Risk Evaluation (SPHERE), Social Will for 

Tobacco Control Instrument Tobacco Intervention Risk, Factor Interview Scale 

(TIRFIS) e Tobacco Beliefs Management Scale-Tobacco Cultural Concerns Scale 
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(TBMS-TCCS) buscam compreender os conhecimentos, crenças, fatores culturais e 

atitudes dos indivíduos em relação ao cigarro.(26-30) 

Devido à escassez de instrumentos voltados para avaliar as práticas de 

cessação do tabagismo, Newhouse et al.(31) desenvolveram um instrumento para 

avaliar as práticas de aconselhamento da cessação do tabagismo aplicadas na prática 

clínica dos enfermeiros, denominado Smoking Cessation Counseling (SCC).  

Embora haja instrumentos que avaliem diferentes constructos relacionados ao 

tabagismo somente a SCC investigou o constructo do aconselhamento.(17-31) 

A escala SCC foi desenvolvida por três enfermeiras da Universidade de 

Maryland, Baltimore, Estados Unidos, que basearam o instrumento na diretriz “Helping 

Smokers Quit: A Guide for Nurses”(32), publicado em 2005 pelo U.S Department of 

Health and Human Services.  

A diretriz “Helping Smokers Quit: A Guide for Nurses” é baseada nos 5 A’s, 

usados pelos profissionais de saúde no acompanhamento de pacientes fumantes, que 

são Ask (perguntar), Advise (Aconselhar), Assess (Avaliar), Assist (Ajudar) e Arrange 

(Organizar).(32) 

A escala foi testada em 591 enfermeiras de 23 hospitais rurais do leste dos 

Estados Unidos que atendem pacientes com afecções agudas, tais como insuficiência 

cardíaca, infarto agudo do miocárdio e pneumonia. Para esses hospitais, o 

aconselhamento da cessação do tabagismo é considerado indicador de qualidade 

para as especialidades citadas.(31) 

A SCC inclui 26 itens, sendo 24 itens com formato de resposta em quatro níveis 

do tipo Likert, indicando a frequência de intervenção do enfermeiro no 

aconselhamento da cessação do tabagismo em cada item, e os dois últimos itens 

avaliam a autopercepção do enfermeiro em relação ao conforto na condução do 

aconselhamento para cessação do tabagismo e ao encaminhamento de fumantes a 

recursos de cessação do tabagismo avaliados por uma escala de 10 pontos.(31) 
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No estudo de validação da escala proposta por Newhouse et al.(31), foram 

realizadas as seguintes analises: a) escore total da SCC foi correlacionado com os 

dois últimos itens, conforto na condução e encaminhamento no aconselhamento para 

a cessação do tabagismo; b) um modelo de regressão foi conduzido para o escore 

total da SCC, e as habilidades de conforto de encaminhamento no aconselhamento 

foram correlacionadas com as variáveis demográficas (educação, gênero, idade, 

etnia); c) análise fatorial exploratória e de confiabilidade foi aplicada para os 24 

primeiros itens, demonstrando um alfa de Cronbach de 0,955.  

A Smoking Cessation Counseling foi validada primeiramente na China, 

apresentando uma consistência interna maior que 0,3, variando de 0,56 a 0,79 para 

os 24 itens do instrumento. 

Em parceria internacional com a autora do instrumento, desde o mestrado, 

demos continuidade no estudo das propriedades psicométricas da escala Smoking 

Cessation Counseling no Brasil, sendo o segundo país a validar o instrumento. (34) 

A SCC foi traduzida para o português do Brasil e adaptada para a cultura 

brasileira, denominada Smoking Cessation Counseling Cessation - Versão Brasileira 

(SCC-VB), por meio do método proposto por Beaton et al.(33), que consistiu em 

tradução, síntese das traduções, retrotradução, revisão da retrotradução por um 

comitê de especialistas e um pré-teste com 50 enfermeiras, no qual avaliou-se a 

consistência interna dos itens dos instrumentos.(34) 

Foi constatada evidência de confiabilidade com um alfa de Cronbach, para os 

24 itens, de 0,916, indicando forte consistência interna do instrumento.(34) Após 

tradução e adaptação transcultural, é indicativo que outras propriedades 

psicométricas sejam avaliadas com o intuito de verificar a  as evidência de validade 

da versão brasileira da SCC. 
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Diante do exposto, percebe-se que obter as evidências de validade do 

instrumento SCC-VB será útil para os serviços de saúde e enfermeiros, pois 

possibilitará que reconheçam a eficácia e lacunas de seus programas de intervenção 

para a cessação do tabagismo. 
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2. OBJETIVOS 

 

Validar a versão brasileira da Smoking Cessation Counseling para avaliação 

das práticas de intervenção do enfermeiro no aconselhamento da cessação do 

tabagismo para a enfermagem brasileira. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

➢ Avaliar a dimensionalidade (validade estrutural) da Smoking Cessation 

Couseling - Versão Brasileira (SCC-VB); 

➢ Avaliar a fidedignidade (confiabilidade) da Smoking Cessation Couseling 

- Versão Brasileira (SCC-VB). 

➢ Verificar a associação das variáveis sociodemográficas e laborais da 

Smoking Cessation Couseling - Versão Brasileira (SCC-VB). 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

3.1 Propriedades da medida 

 

Ao utilizar um instrumento de avaliação de autorrelatado, tanto na prática clínica 

quanto em pesquisas científicas, é indispensável que esses se constituem de medidas 

legítimas, ou seja, é necessário que seja minimamente instrumentos válidos, 

confiáveis e que possuem qualidade metodológica durante seu desenvolvimento.(35,36) 

Neste sentido, os instrumentos de mensuração em saúde devem possuir 

atributos baseados em dois critérios fundamentais: confiabilidade ou fidedignidade e 

validade ou validez.(35,37) 

A confiabilidade de um instrumento de medição se refere ao grau em que sua 

repetida aplicação ao mesmo sujeito, ou objeto, produz resultados iguais. Para avaliar 

o coeficiente de fidedignidade, existem dois testes de análises estatísticas dos dados: 

o modelo da correlação simples e a técnica alfa.(36,38,39) 

A correlação simples é aplicada no caso do teste-reteste e das formas paralelas 

de um teste, que expressa o nível de relação ou correspondência que existe entre dois 

eventos. O coeficiente de correlação representa o coeficiente de fidedignidade quando 

este se aproxima de 1, podendo-se afirmar que o teste é preciso. Na técnica alfa, o 

coeficiente de precisão resulta da análise estatística dos dados de uma única 

aplicação de um teste em uma amostra representativa de sujeitos. A finalidade é 

verificar a consistência interna dos itens, ou seja, verificar a congruência que cada 

item do teste apresenta com o restante dos itens do mesmo teste. O coeficiente mais 

adotado é o alfa de Cronbach, desenvolvido por J.L. Cronbach em 1951. Tal 

coeficiente reflete o grau de covariância dos itens entre si e varia entre 0 e 1, indicando 

ausência total de consistência interna dos itens quando o resultado for igual a 0 e, se 

o valor for 1, significa presença de consistência de 100%, em que valores acima de 
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0,7 são considerados como satisfatórios.(36,38,39) A validação é o processo de examinar 

a precisão de uma determinada predição ou inferência realizada a partir dos escores 

de um teste. Os métodos mais citados para obtenção da validade de uma medida, 

pelos autores, na psicometria, referem-se à validade de conteúdo, à validade de 

critério e à validade de construto.(37,38,40) 

A validade de conteúdo consiste em avaliar a representatividade e a extensão 

dos itens para que sejam sensíveis ao refletir o domínio de interesse, diferindo das 

outras estratégias de validação, por não ser fundamentado em escores dos 

instrumentos, mas nos julgamentos de peritos na área de interesse em relação ao 

conteúdo dos itens.(36,39,41) 

A validade de critério estabelece a validade de um instrumento de medição. 

comparando-o com algum critério externo (valor verdadeiro) considerado padrão-

ouro. A avaliação da validade de critério é descrita na literatura pela validade 

concorrente e preditiva. Em ambas, refere-se ao grau de correlação entre os escores 

de um teste e outras medidas do desempenho (critério) obtidas independentemente 

ou simultaneamente ao teste. A validade concorrente acontece quando o instrumento 

e o critério são aplicados simultaneamente; a validade preditiva acontece quando o 

critério é avaliado no futuro. Assim, a validade para predizer se refere à extensão a 

qual o instrumento prediz futuros desempenhos de indivíduos.(42,43) 

Em relação à validade de constructo, refere-se à demonstração de que o 

instrumento realmente mede aquilo a que se propõe medir. Nesta validade, o 

pesquisador formula hipóteses sobre a teoria de constructos e a testa empiricamente. 

A avaliação da validade de constructo de um instrumento envolve a validade 

convergente, a validade divergente, a validade discriminante e a análise fatorial.(44) 

A validade convergente é definida como a relação entre duas ou mais medidas 

de um mesmo construto ou de construtos relacionados, utilizando diferentes métodos 

ou instrumentos para avaliação. A validade divergente consiste no grau que uma 
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medida não se correlaciona com outras medidas das quais se supõe que deve 

divergir.(38)  

A validade de construto pode ser trabalhada de várias maneiras, como, por 

exemplo, com a análise por hipótese pela técnica da validação convergente-

discriminante, que determina dois fatores: o teste deve correlacionar 

significativamente com outras variáveis com as quais o construto medido pelo teste 

deveria, pela teoria, estar relacionado (validação convergente); não se correlacionar 

com variáveis com as quais ele, teoricamente, deveria diferir (validade 

discriminante).(38,45,46) Neste caso, são utilizados testes de hipóteses, que se dividem 

em paramétricos e não paramétricos. Os testes paramétricos, também chamados de 

teste t, utilizam uma estimativa para o cálculo de sua estatística e requer uma amostra 

com uma distribuição normal. Nos testes não paramétricos, compreendem 

procedimentos que não necessitam de uma normalidade da amostra.(43) 

A validade do construto ainda pode ser avaliada pela análise fatorial e análise 

da confiabilidade.(37,38,46) 

A confiabilidade, através da análise da consistência interna, permite calcular as 

correlações de cada item, individualmente, com o restante do teste e diz respeito o 

quanto o instrumento é consistente. A análise fatorial permite analisar a 

dimensionalidade do instrumento, que tem a finalidade de verificar o número de traços 

latentes que o teste avalia.(37,43,46) 

A análise fatorial pode ser analisada por diferentes técnicas, como a análise 

fatorial exploratória (AFE) e análise fatorial confirmatória (AFC).(37,43,46) 

 

A AFE é um conjunto de técnicas multivariadas, que possui o objetivo de 

encontrar uma estrutura subjacente dentro de uma matriz de dados e determinar o 

número e a natureza de variáveis latentes (fatores) que melhor representem um 

conjunto de variáveis observadas.(37,43,46) 
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Em outras palavras, a AFE analisa a correlação entre as variáveis observadas 

(no caso, as questões do instrumento), para agrupá-las a fim de reduzir as variáveis 

observadas em fatores (variáveis latentes ou não observadas), encontrando uma 

forma de expressar as mesmas informações dos dados originais com um menor 

número de dimensões.(44) Esses fatores explicarão a variância comum entre as 

variáveis observadas.  

Dessa forma, esse método psicométrico reduz a complexidade de um grande 

número de variáveis de uma estrutura em um número reduzido de fatores que poderão 

explicar as variáveis observadas.(18) Esse método é utilizado quando o pesquisador 

não possui nenhuma teoria ou evidência prévia que explique como as questões de um 

instrumento devem ser agrupadas ou avaliadas, ou, ainda, quando se quer analisar a 

estrutura interna do instrumento.(43,45) 

Por sua vez, a AFC é um caso especial da técnica de modelagem de equações 

estruturais; nela, busca-se descrever os relacionamentos entre as variáveis latentes e 

as variáveis observadas.(44) Essa técnica complementar à AFE permite analisar os 

ajustes entre variáveis observáveis e um modelo fatorial, gerado pela AFE. Ainda, 

observam-se as relações causais entre as variáveis observadas com as variáveis 

latentes (fatores) de um modelo fatorado.(45) 

Assim, confirmam-se quais variáveis realmente estão definindo os fatores do 

modelo, testando-se se a estrutura fatorial hipotética se adequa aos dados originais.(45) 

 

 

3.2 Psicometria  

 

A psicometria representa a teoria e a técnica de medida dos processos mentais, 

especialmente aplicada na área da psicologia e da educação. Ela se fundamenta na 
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teoria da medida em ciências em geral, utilizando o método quantitativo para 

descrever a observação dos fenômenos naturais.(37) 

A psicometria se propõe a estudar fenômenos psicológicos, as características 

de instrumentos ou testes que visam à mensuração de variáveis psicológicas, as quais 

podem ser representadas por números. É conhecida como um ramo da psicologia que 

interage com a estatística.(46) Suas origens estão fundamentadas na psicofísica dos 

psicólogos alemães Ernst Heinrich Weber e Gustav Fechner.(37) Segundo 

Chachamovic (2007), a publicação de Fechner impulsionou, de maneira especial, a 

investigação e o desenvolvimento de uma metodologia específica para medir 

constructo psicológicos.(47) 

Francis Galton é referenciado como o criador da psicometria, contribuindo para 

o desenvolvimento e construção de testes para medir processos mentais, contudo, 

Leon Louis Thurstone, o criador da análise fatorial múltipla, diferenciou da 

psicofísica.(37) 

A medida em ciências tem provocado críticas entre os pesquisadores, 

particularmente das ciências sociais. Contudo, a definição de medida proposta por 

Stanley Smith Stevens, em 1946, é mais aceita, quando diz que “medir consiste em 

designar números a objetos e eventos de acordo com alguma regra”. A regras são 

definidas pelo autor como medida ou escala nominal, ordinal, intervalar e de razão.(45) 

A definição de Stevens (1946) proporciona importante sustentação teórica para 

a psicometria ao longo do tempo.(47,48) 

Os instrumentos e testes psicométricos representam uma forma de avaliação 

objetiva dos fenômenos psicológicos, permitindo reduzir os erros subjetivos da 

percepção e do julgamento do examinador. O desenvolvimento dos instrumentos de 

avaliação psicológica iniciou no século XIX, juntamente com o avanço da ciência 

positivista e da necessidade de medidas objetivas e válidas para pesquisas clínicas. 

Nesta época, surgiram os métodos que avaliam as propriedades psicométricas dos 

instrumentos.(49) 
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A cronologia da avaliação psicológica aconteceu por diferentes fases, tendo 

início na década de 1880 por Galton, que visava à avaliação das aptidões humanas 

por meio da medida sensorial. Em 1890 Cattell desenvolveu medidas das diferenças 

individuais. Em seguida, vem a década de Binet, em 1900, com predomínio na 

avaliação das aptidões humanas na área acadêmica e da saúde. A década de 1900 

destaca a era de Spearman, com os fundamentos da teoria da psicometria clássica. 

Nesta mesma época, desenvolveu-se a Teoria Clássica dos Testes (TCT), que, na 

maioria dos métodos operacionais, baseou-se principalmente nas propriedades 

psicométricas dos instrumentos quanto à validade e confiabilidade.(38,46,49) 

A era dos testes de inteligência de Binet-Simon (1910 a 1930), conhecida como 

a década da análise fatorial, a era da sistematização de 1940 a 1980 e a era atual da 

psicometria moderna, com a teoria de resposta ao item-Teoria da Resposta ao Item 

(TRI), são outras fases descritas na história da avaliação psicológica. No entanto, 

Pasquali (2013) ressalta que seria inadequado chamar a era atual de era da TRI, por 

considerar que esta teoria ainda não resolveu todos seus problemas fundamentais 

para se tornar um modelo definitivo de psicometria, da mesma forma que não substitui 

toda a psicometria clássica, apenas parte da mesma.(38,46) 

A psicometria moderna consiste na TCT e na TRI. Em ambas, há uma 

preocupação em explicar o sentido das respostas dos sujeitos aos itens que compõem 

os instrumentos de avaliação. Na TCT, preocupa-se em explicar o resultado final, que 

significa a soma das respostas dada a uma série de itens, expressa no chamado 

escore total (T). O modelo da TCT foi elaborado por Spearman e detalhado por 

Gulliksen em três componentes que se relacionam entre si(38,46): 

• Escore bruto ou empírico (T): refere-se à soma dos pontos obtidos no 

teste. 

• Escore verdadeiro (V): refere-se à magnitude real daquilo que o teste quer 

medir no sujeito e que seria o próprio T se não houvesse o erro de medida.  

• Erro de medida (E): refere-se ao erro relacionado a esta medida. 
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Assim, o escore bruto do sujeito é a soma do escore verdadeiro e do erro, 

expresso a seguir: T = V + E. Dessa forma, a TCT consiste em elaborar estratégias 

(estatísticas) para controlar ou avaliar a magnitude do erro de medida.(46) 

O modelo da TRI trabalha demonstrando o desempenho em uma tarefa como 

resultado de um conjunto de traços latentes. Desta forma, entendemos que o 

desempenho é o efeito ou o resultado dos traços latentes observados que, no modelo, 

por sua vez, são tratados como a causa. Assim, é possível mensurar a relação 

desempenho x traços latentes (efeito x causa) e verificar que quanto mais traços 

latentes, melhor o desempenho.(38,44,46,49) 

De acordo com a TCT, a confiabilidade de um instrumento se refere ao grau em 

que sua repetida aplicação ao mesmo sujeito, ou objeto, produz resultados 

iguais.(37,43,46) 

Diante do exposto, o presente estudo avaliou a validade fatorial e confiabilidade 

da versão brasileira  da Smoking Cessation  Counseling  (SCC).
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4. MÉTODO 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico, no qual avaliou as propriedades 

psicométricas da Smoking Cessation Counseling- Versão Brasileira (SCC-VB). As 

pesquisas metodológicas envolvem validação, avaliação de ferramentas e métodos 

de pesquisa que permite a elaboração de instrumentos confiáveis e possíveis de 

serem aplicados em outros estudos.(50) 

 

4.2 Smoking Cessation Counseling - Versão Brasileira (SCC-VB) – (Anexo A) 

 

A escala SCC, do tipo Likert, inclui 26 itens, sendo 24 itens com formato de 

resposta em quatro níveis, indicando a frequência de intervenção do enfermeiro no 

aconselhamento da cessação do tabagismo em cada item.  

Para esses, foram atribuídos valores que variam de 1 a 4, com 1 indicando 

“nunca” e 4, ”o tempo todo”. Os dois últimos avaliam a autopercepção do enfermeiro 

em relação ao conforto na condução do aconselhamento para cessação do tabagismo 

e ao encaminhamento dos fumantes a recursos disponíveis, atribuindo(10) valores de 

1 a 10, sendo que 1 indica “nada confortável” e 10, “muito confortável”. Há também 

um campo direcionado para comentários, caso forem necessários.(31) 

O escore da SCC pode ter valores de 24 a 96. O escore 24 é a pontuação mais 

baixa, quando todas as respostas foram 1 (nunca) e um escore de 96, o melhor 

aconselhamento, quando todas as respostas foram 4 (todo o tempo).(31) O escore de 
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24 a 96 indica a somatória da frequência de intervenção do enfermeiro no 

aconselhamento da cessação do tabagismo para os 24 primeiros itens da escala.  

A versão original da escala SCC é composta por quatro domínios, denominados 

de domínio 1 “Aconselhamento Avançado”(itens 7 a 16 e 20 a 24), domínio 2 

“Encaminhamento para Serviços” (itens 17, 18 e 19), domínio 3 “Aconselhamento 

Básico” (itens 3,4,5 e 6) e domínio 4 “Cuidados Padrão” (itens 1 e 2).(31)  

 

4.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi formada por enfermeiras do estado de São Paulo, 

integrantes da regional de São Paulo do Centro de Referência do Álcool, Tabaco e 

Outras drogas (CRATOD). Foram adotados como critérios de inclusão: enfermeiros 

com título de especialista em cardiologia, clínica médica, oncologia e saúde pública, 

ou com experiência de, no mínimo, dois anos na área; profissionais que trabalham 

com o aconselhamento do abandono do tabagismo em unidade hospitalar ou 

ambulatorial, possuindo treinamento do CRATOD para realizar o aconselhamento do 

abandono do tabagismo.  

O CRATOD é o Centro de Referência do Álcool, Tabaco e Outras Drogas 

certificado pelo INCA na cessação do tabagismo. O processo de treinamento implica 

o desenvolvimento do Módulo “Ajudando seu Paciente a Deixar de Fumar- Abordagem 

Básica e Intensiva”, com duração de dois dias, com a finalidade de capacitar 

profissionais de saúde para que possam apoiar, de forma efetiva, os fumantes da 

comunidade a parar de fumar. Uma vez ao ano, o CRATOD disponibiliza atualizações 

para os profissionais, congressos e distribuição de materiais.  

O CRATOD é um serviço do Programa Nacional de Controle do Tabagismo e 

somente capacita profissionais da rede do Sistema Único de Saúde (SUS) 
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ambulatorial e hospitalar. Atualmente, a regional do estado de São Paulo é composta 

por 10.000 enfermeiros.  

Para o cálculo da amostra, foi adotada uma amostra de 10 participantes para 

cada item do instrumento(33,47) A literatura recomenda que uma amostra deva conter, 

no mínimo, 100 sujeitos por fator medido.(37) Nesse sentido, com base nos 24 itens da 

SCC-VB, o número total mínimo de participantes foi de 240 enfermeiras da prática 

clínica da regional do estado de São Paulo. 

Diante do recomendado pela literatura e por garantia de devolução, amostra foi 

constituída por 250 enfermeiras da prática clínica da regional do estado de São Paulo. 

O presente estudo teve aproveitamento de 100% da amostra. 

Os dados foram coletados no período de janeiro de 2019 a novembro de 2019. 

 

4.4 Procedimento de coleta de dados 

 

Solicitou-se a autorização da autora do instrumento original para a realização 

deste estudo, que autorizou por meio de contato eletrônico a validação da escala SCC 

(ANEXO B).  

Os participantes receberam um convite de participação, por correio eletrônico, 

contendo formulário eletrônico com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A), um questionário sociodemográfico (APÊNDICE B) e a versão 

brasileira da escala SCC (ANEXO A). O prazo para devolução da escala foi de duas 

semanas. Caso não houvesse devolução, a escala seria enviada novamente e seria 

estimado mais duas semanas.  
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Além do TCLE e das informações obtidas por meio do SCC-VB, os participantes 

da pesquisa foram avaliados quanto à idade, sexo, ocupação, formação, tempo de 

experiência, âmbito de experiência, região de trabalho, jornada de trabalho e área de 

atuação. 

 

4.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram, inicialmente, digitados em uma planilha Excel pelo 

pesquisador principal. 

As variáveis qualitativas foram descritas por meio de frequências e 

porcentagens, e as variáveis quantitativas, por meio de medidas de posição (média e 

mediana) e dispersão (desvio padrão e quartis). 

Para a avaliação da dimensionalidade da SCC-VB, validade de construto 

estrutural do instrumento, foi realizada uma AFC de 2ª ordem. Foram utilizados 

modelos de equações estruturais considerando como método de estimação o Partial 

Least Squares (PLS), ou mínimos quadrados parciais. Para a implementação dessas 

análises, foi utilizado o software Smart PLS 2.0.M3.(52) A análise do modelo fatorial 

compreendeu duas etapas: análise da validade convergente e discriminante do 

modelo proposto.  

Para a análise da validade convergente do modelo fatorial, inicialmente, foram 

avaliados os resultados obtidos do AVE (Average Variance Extracted) para cada um 

dos fatores do modelo. Essa medida avalia a proporção da variância dos itens, que é 

explicada pelo fator aos quais pertencem. Valores de AVE superiores a 0,5 indicam 

que o modelo converge a um resultado satisfatório.(45) 
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O coeficiente de alfa de Cronbach e a confiabilidade composta foram 

calculadas com o objetivo de avaliar a consistência interna do instrumento. Valores 

acima de 0,7 foram considerados como satisfatórios.(45,52) 

A validade discriminante foi avaliada, inicialmente, por meio do critério de 

Fornell-Larcker.(54) Esse método compara as raízes quadradas das AVEs com os 

valores de correlação entre os fatores. O modelo apresenta validade discriminante se 

as raízes quadradas das AVEs forem maiores do que as correlações entre os fatores. 

Outro critério considerado para avaliar a validade discriminante foi a análise das 

cargas cruzadas (cross loading). Nesse caso, foi observado se a carga fatorial de um 

determinado item era mais elevada no fator em que fora inicialmente alocado do que 

nos demais fatores do modelo.  

Os dados sociodemográficos foram correlacionados com o escore total da 

SCC-VB e com as habilidades de conforto e encaminhamento do aconselhamento 

para cessação do tabagismo. Para as comparações envolvendo uma variável 

qualitativa com duas categorias com relação a uma variável quantitativa, foi aplicado 

o teste não paramétrico de Mann-Whitney.(56) Para as comparações envolvendo uma 

variável qualitativa com mais de duas categorias com relação a uma variável 

quantitativa, foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis(56) seguido do pós-

teste de Dunn. A distribuição dos dados foi avaliada por meio do Teste de Shapiro-

Wilk.(55) 

A correlação entre as variáveis quantitativas foi avaliada por meio do coeficiente 

de correlação de Spearman.(56) Esse coeficiente é não paramétrico e varia de -1 a 1, 

em que valores mais próximos de -1 indicam uma relação negativa ou inversa entre 

as variáveis; valores próximos a 1 indicam uma relação positiva; valores próximos a 0 

indicam ausência de correlação. Cohen(57) (1988) sugere a seguinte classificação do 

coeficiente de correlação: 0,1 a 0,29 (fraca), 0,30 a 0,49 (moderada) e maior ou igual 

a 0,50 (forte). 

Para todas as análises, foi considerado um nível de significância igual a 5%. 
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4.6 Aspectos éticos 

 

Este estudo foi desenvolvido de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras Envolvendo Pesquisa com Seres Humanos, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Saúde, Resolução no. 466/2012, sendo aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - 

CAAE04737012700005505 (ANEXO C). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização dos sujeitos 

 

Participaram do estudo 250 enfermeiras, com média de idade de 33 (3,9) anos 

e tempo de experiência na área de enfermagem de 7,11(2,6) anos (Tabela 1). 

Os participantes, em sua maioria, são mulheres, com jornada de trabalho de 8 

horas, com especialização em saúde pública e experiência profissional ambulatorial. 

A minoria possui mestrado ou doutorado (Tabela 1).  

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e laborais das enfermeiras que compuseram a 

amostra (n=250). São Paulo 2020 

 

Variável N (Média) 

Idade média (DP) 33 (3,89) 

Tempo de experiência Média (DP) 7,11 (2,63) 

Sexo (%)  
Masculino 37 (14,8) 

Feminino 213 (85,2) 

Especialização (%)  

Cardiologia 50 (20) 
Clínica médica 15 (6,0) 

Pós Graduação Stricto Censo (Doutorado) 6 (2,4) 

Pós Graduação Lato Censo (Mestrado) 13 (5,2) 
Oncologia 24 (9,6) 

Saúde pública 142 (56,8) 

Experiência profissional (%)  

Ambulatorial 151 (60,4) 

Hospital 99 (39,6) 

Jornada de trabalho - horas (%)  

6 horas 63 (25,2) 
8 horas 151 (60,4) 
12 horas 36 (14,4) 

Área de atuação (%)  

AMA 32 (12,8) 
CAPS 27 (10,8) 

Enfermaria 54 (21,6) 

Posto de saúde 92 (36,8) 

UCO 21 (8,4) 

UTI 24 (9,6) 

Legenda: DP - desvio padrão; AMA - Assistência Médico Ambulatorial; CAPS - Centro de Atenção 
Psicossocial; UCO - Unidade Coronariana; UTI - Unidade de Terapia Intensiva. 
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Em relação à frequência de respostas do SCC-VB, observa-se, na Tabela 2, 

que a frequência de uso das intervenções de aconselhamento para cessação do 

tabagismo foram relatadas como “o tempo todo”, pela maioria dos enfermeiros, para 

os itens 1, 2, 3 e 4 e “mais da metade do tempo” para os itens 5 a 24.  

Os itens 6, 7, 8, 14, 17, 19,20 21, 23 e 24 foram avaliadas pelas enfermeiras 

como “menos da metade do tempo”, com frequências entre 15 e 35% das enfermeiras, 

e a frequência de uso “nunca” apresenta frequência de resposta entre 0 e 8% das 

enfermeiras, com exceção dos itens 3 e 5, que não apresentaram a frequência de uso 

“nunca”. 
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Tabela 2. Frequência de respostas dos itens da versão brasileira da Smoking Cessation Counseling (n=250). São Paulo, 2020 

 n(%) 

 
1 2 3 4 

SCC1 - Eu avalio o uso de tabaco do meu paciente. 1(0,40) 26(10,40) 77(30,80) 146(58,40) 

SCC2 – Eu registro o uso de tabaco do meu paciente. 3(1,20) 46(18,40) 58(23,20) 143(57,20) 

SCC3 - Eu aconselho os usuários de tabaco a parar de fumar. _ 40(16,00) 65(26,00) 145(58,00) 

SCC4 – Eu pergunto aos usuários de tabaco se eles estão dispostos a parar neste momento. 1(0,40) 44(17,60) 61(24,40) 144(57,60) 

SCC5 – Se os usuários de tabaco estão dispostos a parar, eu forneço recursos e assistência. _ 14(5,60) 159(63,60) 77(30,80) 

SCC6 – Se os usuários de tabaco não estão dispostos a parar, eu forneço recursos e ajudo identificar 

barreiras para parar de fumar. 5(2,00) 42(16,80) 141(56,40) 62(24,80) 

SCC7 – Eu aconselho os fumantes a definir uma data de parada. 5(2,00) 42(16,80) 149(59,60) 54(21,60) 

SCC8 – Eu aconselho os fumantes a conseguir o apoio da família, amigos e colegas de trabalho. 7(2,80) 50(20,00) 138(55,20) 55(22,00) 

SCC9 – Eu revejo as tentativas passadas de parar de fumar – o que ajudou, o que levou a recaídas. 6(2,40) 29(11,60) 171(68,40) 44(17,60) 

SCC10 – Eu ajudo o paciente a antecipar desafios, particularmente durante as principais semanas 

críticas. 1(0,40) 28(11,20) 161(64,40) 60(24,00) 

SCC11 – Eu ajudo o paciente a antecipar a retirada da nicotina. 3(1,20) 21(8,40) 174(69,60) 52(20,80) 

SCC12 – Eu identifico razões para parar e os benefícios de parar. 2(0,80 28(11,20) 152(60,80) 68(27,20) 

SCC13 – Eu aconselho os pacientes que a abstinência total é essencial – nem mesmo uma tragada. 3(1,20) 36(14,40) 150(60,00) 61(24,40) 

SCC14 – Eu aconselho os pacientes que o consumo de álcool está fortemente associado a recaídas. 5(2,00) 43(17,20) 150(60,00) 52(20,80) 

SCC15 – Eu aconselho os pacientes que ter outros fumantes na casa dificulta o parar bem-sucedido. 3(1,20) 22(8,80) 193(77,20) 32(12,80) 



25 

Resultados 

 

 
 

SCC16 – Eu recomendo o uso de adesivos, gomas de mascar ou pastilhas de nicotina, ou adquiro 

uma prescrição para spray nasal, inalador ou Bupropiona, a menos que seja contraindicado. 4(1,60) 31(14,40) 193(77,20) 22(8,80) 

SCC17 – Eu forneço o número do Disque Saúde 136. 13(5,20) 72(28,80) 156(62,40) 9(3,60) 

SCC18 – Eu encaminho o paciente à recursos online do Ministério da Saúde/Programa Nacional do 

Controle do Tabagismo. 9(3,60) 92(36,80) 132(52,80) 17(6,80) 

SCC19 – Eu encaminho o paciente a recursos online para “Passo a Passo para Parar de Fumar”. 11(4,40) 89(35,60) 128(51,20) 22(8,80) 

SCC20 – Eu uso materiais de cessação que são apropriados para idade, cultura, linguagem, educação 

e estado de gravidade. 3(1,20) 86(34,40) 154(61,60) 7(2,80) 

SCC21 – Eu forneço informações para visitas (follow-up) conjunto com o médico do paciente, 

enfermeiro/equipe multidisciplinar. 4(1,60) 38(15,20) 121(48,40) 87(34,80) 

SCC22 – Eu aconselho os pacientes que, se ocorrer recaídas, eles devem repetir as tentativas de 

parar de fumar – e parte do processo de parar. 2(0,80) 32(12,80) 188(75,20) 28(11,20) 

SCC23 – Eu aconselho os pacientes que, se ocorrer recaídas, eles devem rever as circunstâncias e 

aprender a partir das experiencias.  4(1,60) 49(19,60) 186(74,40) 11(4,40) 

SCC24 – Eu aconselho os pacientes que, se ocorrer recaídas, eles devem reavaliar o uso e os 

problemas da farmacoterapia. 11(4,40) 47(18,80) 173(69,20) 19(7,60) 
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Em relação ao ítem 25, relacionado ao nível de conforto na condução do 

aconselhamento para cessação do tabagismo, foi obtido um escore médio de 7,2 (DP 

= 1,55) em conforto em encaminhar pacientes para aconselhamento sobre cessação 

do tabagismo do item 26, escore médio de 6,8 (DP =1,58)  

 

5.2 Validade estrutural  

 

Para a avaliação da validade de construto estrutural (dimensionalidade), foi 

realizada uma AFC de 2ª ordem. A AFC foi realizada a partir da estrutura de domínios 

proposta no estudo original do instrumento adaptado (Figura 1). 

 

Figura 1. Modelo Inicial da SCC-VB  
Fonte: Smart PLS 2.0. São Paulo, 2020. 
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Inicialmente, foi avaliada a validade convergente do modelo, em que foram 

observadas as cargas fatoriais e os valores obtidos em AVE para os domínios do 

instrumento. Foi observado valor de AVE inferior a 0,5 no domínio 1 (Tabela 3). Então, 

realizou-se a exclusão dos itens com os menores valores de carga fatorial até a 

obtenção de um valor de AVE satisfatório. Nesse processo, foram excluídos sete itens 

do domínio 1 (15, 16, 20, 21, 22, 23 e 24).  

 

 

Tabela 3. AVE, confiabilidade composta e alfa de Cronbach do modelo inicial e final. São 
Paulo, 2020 
          

Modelo Inicial Modelo Final 

AVE AVE 

D1 0,29 D1 0,47 

D2 0,52 D2 0,52 

D3 0,50 D3 0,64 

D4 0,76 D4 0,76 

Confiabilidade composta Confiabilidade composta 

D1 0,84 D1 0,88 

D2 0,76 D2 0,76 

D3 0,79 D3 0,84 

D4 0,86 D4 0,86 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

D1 0,80 D1 0,84 

D2 0,53 D2 0,53 

D3 0,65 D3 0,71 

D4 0,69 D4 0,69 
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Posteriormente, foi avaliada a validade discriminante do modelo, em que foi 

avaliado o critério de Fornell-Larcker e as cargas cruzadas dos itens, para 

determinação do modelo estrutural final. Nessa etapa, foi necessário excluir o item 5 

do domínio 3, pois o item apresentou uma carga mais elevada no domínio 1.  

Após essas exclusões, foi obtida uma versão final do instrumento, conforme 

Figura 2, com valores satisfatórios de AVE e confiabilidade composta (Tabela 3).  

 

Figura 2. Modelo Final da SCC-VB 
Fonte: Smart PLS 2.0. São Paulo, 2020. 
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A Tabela 4 mostra a validade discriminante avaliada por meio do critério de 

Fornell-Larcker, comparando as raízes quadradas das AVEs com os valores de 

correlação entre os fatores.  

 

Tabela 4. Validade discriminante da versão brasileira da SCC de acordo com o critério de 

Fornell-Larcker do modelo final. São Paulo, 2020 

                      Critério de Fornell-Larcker 
 

D1 D2 D3 D4 

D1 0,69 
   

D2 0,04 0,72 
  

D3 0,65 0,21 0,80 
 

D4 0,52 0,29 0,67 0,87 

 

 

Outro critério considerado para avaliar a validade discriminante foi a análise 

das cargas cruzadas (Tabela 5), observando se a carga fatorial de um determinado 

item era mais elevada no fator em que fora inicialmente alocado do que nos demais 

fatores do modelo.  
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Tabela 5. Cargas fatoriais cruzadas obtidas da análise fatorial da versão brasileira da SCC. 

São Paulo, 2020 

Cargas cruzadas 
 

D1 D2 D3 D4 

SCC7 0,74 0,14 0,58 0,46 

SCC8 0,68 -0,02 0,51 0,45 

SCC9 0,67 0,01 0,47 0,37 

SCC10 0,70 -0,12 0,33 0,19 

SCC11 0,65 0,02 0,33 0,31 

SCC12 0,63 -0,01 0,39 0,21 

SCC13 0,69 0,10 0,40 0,38 

SCC14 0,74 0,04 0,50 0,42 

SCC17 -0,01 0,58 0,16 0,17 

SCC18 0,04 0,78 0,16 0,24 

SCC19 0,04 0,78 0,14 0,21 

 

SCC3 

 

0,49 

 

0,22 

 

0,82 

 

0,60 

SCC4 0,42 0,22 0,80 0,62 

SCC6 0,63 0,06 0,76 0,38 

SCC1 0,51 0,25 0,62 0,89 

SCC2 0,38 0,25 0,54 0,85 

 

Após a análise da validade estrutural, obteve-se a versão final da SCC-VB, 

composta por 4 domínios, denominados de domínio 1, “Aconselhamento Avançado”, 

(itens 7,8,9,10,11,12,13 e 14), domínio 2, “Encaminhamento para Serviços”, (itens 17, 

18 e 19), domínio 3, “Aconselhamento Básico”, (itens 3,4 e 6) e domínio 4, “Cuidados 

Padrão” (itens 1 e 2). 

No anexo D, encontra-se a versão final do instrumento SCC-VB após a análise 

da validade de estrutural. 
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5.3 Fatores associados ao escore total, dos domínios e das habilidades de 

conforto do SCC-VB 

 

Na comparação da variável sexo com o escore dos domínios e o escore total 

do instrumento, não foram obtidos valores estatisticamente significativos (Tabela 6).  

 

 

 

 

 

 

 



32 

Resultados 

 

 
 

Tabela 6. Comparação dos escores dos domínios da versão brasileira da SCC e do escore total e quanto ao gênero. São Paulo, 2020 

 

Variável Sexo n Média Desvio padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo p-valor* 

SCC25 Masculino 37 7,19 1,90 3,00 6,00 8,00 8,00 10,00 0,7095 
 

Feminino 213 7,21 1,48 3,00 6,00 8,00 8,00 10,00 
 

SCC26 Masculino 37 6,51 1,57 2,00 6,00 7,00 7,00 9,00 0,1625 
 

Feminino 213 6,86 1,57 1,00 6,00 7,00 8,00 9,00 
 

D1 - escore Masculino 37 24,68 3,62 17,00 23,00 24,00 27,00 32,00 0,4938 
 

Feminino 213 24,38 3,56 15,00 22,00 24,00 26,00 32,00 
 

D2 - escore Masculino 37 8,22 1,57 5,00 7,00 9,00 9,00 11,00 0,1118 
 

Feminino 213 7,86 1,42 5,00 7,00 8,00 9,00 11,00 
 

D3 - escore Masculino 37 9,97 1,85 6,00 9,00 11,00 11,00 12,00 0,5681 
 

Feminino 213 9,83 1,78 5,00 8,00 11,00 11,00 12,00 
 

D4 - escore Masculino 37 6,78 1,34 4,00 6,00 7,00 8,00 8,00 0,8086 
 

Feminino 213 6,85 1,32 3,00 6,00 7,00 8,00 8,00 
 

SCC - escore Masculino 37 49,65 6,50 35,00 45,00 52,00 54,00 60,00 0,4108 
 

Feminino 213 48,92 6,14 32,00 43,00 51,00 52,00 61,00 
 

          
*Teste U Mann-Whitney. 
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Quando comparados os âmbitos de experiência com o escores total e os 

escores do domínio e os itens 25 e 26, foram identificados valores medianos mais 

elevados nos escores nas enfermeiras que trabalhavam no âmbito ambulatorial 

(Tabela 7). 
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Tabela 7. Comparação dos escores dos domínios da versão brasileira da SCC, do escore total e em relação aos itens relacionados ao conforto 
em relação ao âmbito de trabalho. São Paulo, 2020 
 

Variável Âmbito de trabalho n Média Desvio padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo p-valor* 

SCC25 Ambulatorial 151 7,34 1,67 3,00 6,00 8,00 8,00 10,00 0,01 

 Hospital 99 6,99 1,32 3,00 6,00 7,00 8,00 10,00  

SCC26 Ambulatorial 151 6,91 1,81 1,00 6,00 7,00 8,00 9,00 <0,01 

 Hospital 99 6,65 1,11 3,00 5,00 7,00 7,00 9,00  

D1 - escore Ambulatorial 151 25,21 3,49 17,00 24,00 24,00 27,00 32,00 < 0,01 

 Hospital 99 23,22 3,34 15,00 21,00 23,00 25,00 32,00  

D2 - escore Ambulatorial 151 8,03 1,48 5,00 6,00 9,00 9,00 11,00 0,03 

 Hospital 99 7,74 1,39 5,00 7,00 8,00 9,00 11,00  

D3 - escore Ambulatorial 151 10,49 1,46 6,00 10,00 11,00 11,00 12,00 < 0,01 

 Hospital 99 8,88 1,82 5,00 7,00 8,00 11,00 12,00  

D4 - escore Ambulatorial 151 7,44 1,02 3,00 7,00 8,00 8,00 8,00 < 0,01 

 Hospital 99 5,91 1,19 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00  

SCC - escore Ambulatorial 151 51,17 5,36 35,00 50,00 52,00 54,00 61,00 < 0,01 

 Hospital 99 45,75 5,94 32,00 41,00 45,00 51,00 59,00  

*p-valor obtido por meio do Teste de Mann-Whitney.  
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Nas comparações entre as diferentes jornadas de trabalho, foram observadas 

diferenças significativas nos escores dos domínios 1, 3 e 4 e no escore total da SCC-

VB, por meio do Teste de Kruskal-Wallis (Tabela 8). No pós-teste de Dunn, foi 

observada uma diferença significante entre as jornadas de trabalho de 6 horas e 8 

horas no escore do domínio 1 e entre as jornadas de 6 horas e 8 horas e entre 6 horas 

e 12 horas nos escores dos domínios 3 e 4 e no escore total da SCC-VB.  
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Tabela 8. Comparação dos escores dos domínios da versão brasileira da SCC, do escore total e em relação aos itens relacionados ao conforto 
quanto à jornada de trabalho. São Paulo, 2020 

Variável Jornada de trabalho n Média Desvio padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo p-valor* 

SCC25 6 horas 63 6,75 1,37 3,00 6,00 7,00 8,00 9,00 <0,01 
 8 horas 151 7,34 1,67 3,00 6,00 8,00 8,00 10,00  

 12 horas 36 7,42 1,13 5,00 6,00 8,00 8,00 10,00  

SCC26 6 horas 63 6,30 1,09 3,00 5,00 7,00 7,00 8,00 < 0,01 

 8 horas 151 6,91 1,81 1,00 6,00 7,00 8,00 9,00  

 12 horas 36 7,25 0,87 5,00 7,00 7,00 8,00 9,00  

D1 - escore 6 horas 63 22,59 2,85 15,00 21,00 22,00 24,00 29,00 < 0,01 

 8 horas 151 25,21 3,49 17,00 24,00 24,00 27,00 32,00  

 12 horas 36 24,33 3,86 18,00 21,00 24,00 28,00 32,00  

D2 - escore 6 horas 63 7,70 1,40 5,00 7,00 7,00 9,00 11,00 0,10 

 8 horas 151 8,03 1,48 5,00 6,00 9,00 9,00 11,00  

 12 horas 36 7,81 1,39 6,00 7,00 8,00 8,50 11,00  

D3 - escore 6 horas 63 8,54 1,75 5,00 7,00 8,00 10,00 12,00 < 0,01 

 8 horas 151 10,49 1,46 6,00 10,00 11,00 11,00 12,00  

 12 horas 36 9,47 1,81 6,00 8,00 10,00 11,00 12,00  

D4 - escore 6 horas 63 5,87 1,08 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 < 0,01 

 8 horas 151 7,44 1,02 3,00 7,00 8,00 8,00 8,00  

 12 horas 36 5,97 1,36 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00  

SCC - escore 6 horas 63 44,70 5,32 32,00 41,00 43,00 50,00 55,00 < 0,01 

 8 horas 151 51,17 5,36 35,00 50,00 52,00 54,00 61,00  

 12 horas 36 47,58 6,57 37,00 41,50 49,50 52,50 59,00  

 *Teste de Kruskal-Wallis. 
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Nas comparações entre a formação dos enfermeiros, não foram evidenciadas 

diferenças significativas nos escores dos domínios e no escore total da SCC-VB, 

porém os enfermeiros com nível de pós-graduação apresentaram maiores médias no 

que diz respeito aos itens de conforto (itens 25 e 26), conforme Tabela 9. 
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Tabela 9. Comparação dos escores dos domínios da versão brasileira da SCC, do escore total e em relação aos itens relacionados ao conforto 
quanto ao nível de formação. São Paulo, 2020 
 

Variável Formação n Média Desvio padrão Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo p-valor* 

SCC25 Lato Senso 231 7,15 1,56 3,00 6,00 8,00 8,00 10,00 0,03 
 

Stricto Censo 19 7,89 1,15 6,00 8,00 8,00 9,00 10,00 
 

SCC26 Lato Senso 231 6,74 1,61 1,00 6,00 7,00 8,00 9,00 0,01 
 

Stricto Censo 19 7,63 0,76 7,00 7,00 7,00 8,00 9,00 
 

D1 - escore Lato Senso 231 24,42 3,59 15,00 22,00 24,00 26,00 32,00 0,97 
 

Stricto Censo 19 24,42 3,27 18,00 24,00 24,00 25,00 32,00 
 

D2 - escore Lato Senso 231 7,90 1,46 5,00 7,00 8,00 9,00 11,00 0,44 
 

Stricto Censo 19 8,16 1,21 6,00 7,00 9,00 9,00 10,00 
 

D3 - escore Lato Senso 231 9,82 1,83 5,00 8,00 11,00 11,00 12,00 0,50 
 

Stricto Censo 19 10,26 1,24 8,00 9,00 11,00 11,00 12,00 
 

D4 - escore Lato Senso 231 6,82 1,32 3,00 6,00 7,00 8,00 8,00 0,53 
 

Stricto Censo 19 7,00 1,37 4,00 6,00 8,00 8,00 8,00 
 

SCC - escore Lato Senso 231 48,96 6,28 32,00 43,00 51,00 52,00 61,00 0,68 
 

Stricto Censo 19 49,84 4,94 38,00 47,00 52,00 52,00 58,00 
 

*p-valor obtido por meio do Teste de Mann-Whitney. 
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Foram, também, avaliadas as correlações das variáveis idade e tempo de 

experiência com o escore total, escores dos domínios e com os níveis de conforto, em 

que foram obtidas correlações positivas e significativas entre a idade com os escores 

dos domínios e com o escore total. No que tange à correlação com o tempo de 

experiência, foi obtida correlação positiva e significativa com todas as variáveis 

testadas (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Correlação de Spearman da versão brasileira da SCC, idade e tempo de 
experiência das enfermeiras. São Paulo, 2020 
 

   Idade Tempo de 
experiência 

SCC25 Correlação de Speaman 0,10 0,12 
 

Valor p. 0,09 0,04 

SCC26 Correlação de Speaman 0,02 0,12 
 

Valor p. 0,65 0,05 

D1 - escore Correlação de Speaman 0,19 0,29 
 

Valor p. 0,01 < 0,01 

D2 - escore Correlação de Speaman 0,29 0,18 
 

Valor p. < 0,01 <0,01 

D3 - escore Correlação de Speaman 0,36 0,53 
 

Valor p. < 0,01 < 0,01 

D4 - escore Correlação de Speaman 0,38 0,64 
 

Valor p. < 0,01 < 0,01 

SCC - escore Correlação de Speaman 0,33 0,48 
 

Valor p. < 0,01 < 0,01 

    

      No cruzamento entre as habilidades de conforto com os escores dos domínios e 

com o escore total, foi obtida correlação positiva em todos os cruzamentos (Tabela 

11). 
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Tabela 11. Correlação entre as habilidades de conforto com o escore total e dos domínios da 
versão brasileira da SCC. São Paulo, 2020 
  

 SCC25 SCC26 

D1 - escore Correlação de Speaman 0,4934 0,4625 
 

Valor p. < 0,0001 < 0,0001 

D2 - escore Correlação de Speaman 0,4594 0,2462 
 

Valor p. < 0,0001 < 0,0001 

D3 - escore Correlação de Speaman 0,4710 0,4052 
 

Valor p. < 0,0001 < 0,0001 

D4 - escore Correlação de Speaman 0,4145 0,3436 
 

Valor p. < 0,0001 < 0,0001 

SCC - escore Correlação de Speaman 0,5845 0,5281 
 

Valor p. < 0,0001 < 0,0001 
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6. DISCUSSÃO 

 

Para a realização do presente estudo, foi utilizada uma amostra de 250 

enfermeiros, conforme o recomendado pela literatura, para estudos com análise 

fatorial.(33,37,47) 

Dentre as características desses enfermeiros, a maioria era mulheres, com 

média de idade de 33 anos e média de tempo de experiência de 7,11 anos na área. 

Na sua maioria, apresentavam jornada de trabalho de oito horas, com especialização 

e experiência profissional ambulatorial. 

No estudo original de Newhouse et al.(31), a amostra foi constituída 

majoritariamente por enfermeiros associados com trabalho em nível hospitalar, do 

sexo feminino e com idade compreendida de 36 a 50 anos. 

O presente estudo apresentou características similares, quando comparado ao 

estudo original, exceto ao local de trabalho, devido à classificação dos serviços de 

saúde do Brasil, que permitem um maior acompanhamento dos usuários de tabaco 

no âmbito ambulatorial.(58) 

Os aspectos do aconselhamento do tabagismo relatados pelas enfermeiras 

com maior frequência de uso “o tempo todo” e “mais da metade do tempo” foram os 

itens de aconselhamento básico, cuidados padrões e encaminhamento para serviços. 

Tais itens consistem em intervenções de avaliação do uso de tabaco, documentação 

do uso de tabaco, aconselhamento dos usuários de tabaco a não desistirem, 

perguntando aos usuários de tabaco se estão dispostos a parar e ajudando a 

identificar possíveis barreiras no processo de parar. 

Já os itens de fornecimento de recursos adequados para idade, cultura, 

linguagem, gravidez e assistência, encaminhamento para recursos como o Programa 

de Controle de Tabagismo do MS e Disque Saúde 136 e a farmacoterapia 
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apresentaram menos frequência de uso classificados como “menos da metade do 

tempo” e “nunca”.  

Os estudos de Portes et al. e Zampier et al. estudaram a abordagem dos 

enfermeiros aos usuários de tabaco, com o objetivo de compreender a experiência 

destes profissionais na condução do aconselhamento para cessação do tabagismo, 

demonstrando que os enfermeiros possuem dificuldades para identificar recursos 

apropriados a cada público, encaminhar e aplicar os recursos do Programa de 

Controle do Tabagismo, bem como fornecer a farmacoterapia para os tabagistas 

assistidos nas Unidades Básicas de Saúde.(59,60) 

Os estudos citados acima demonstram que tais dificuldades são explicadas 

pela falta de capacitação dos profissionais, alta rotatividade de profissionais nas 

equipes, falta de profissionais de outras áreas e falta de medicamentos nos serviços 

de saúde.(59,60) 

Os enfermeiros também relatam a necessidade do aumento da frequência de 

treinamentos do MS, focando a abordagem individual do tabagista por meio da 

consulta de enfermagem exclusiva ao paciente tabagista.(60) 

A abordagem individual usada pelos enfermeiros é oportuna e permeia 

momentos em que ele comparece à unidade de saúde durante os procedimentos 

realizados pela enfermagem. Atualmente, a abordagem específica para o tabagismo 

é realizada em grupo de controle de tabagismo preconizado pelo MS.(59,60) 

De acordo com os depoimentos dos enfermeiros, a abordagem individual aos 

usuários dependentes do tabaco pelo enfermeiro na Atenção Primária à Saúde ocorre 

de modo assistemático.(59,60) 

Nessa perspectiva, analisa-se que, apesar de a abordagem assistemática, 

visando ao abandono do tabaco, ser um importante mecanismo de sensibilização 

utilizado na prática clínica do enfermeiro, esta não confere uma assistência de 

enfermagem sistematizada. Ao abordar o usuário tabagista, o enfermeiro precisa 
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lançar mão da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como modo de 

garantir boas práticas de cuidado a essa clientela. Ao associar a SAE à abordagem 

individual e coletiva, o enfermeiro poderá potencializar o efeito das intervenções, 

assim como ampliar o espectro de atividades voltadas aos usuários tabagistas na 

Atenção Primária à Saúde.(60) 

Newhouse et al.(31) e Liu et al.(61) apresentaram como aspectos mais frequentes 

do tabagismo os itens de fornecimento de recursos e assistência, avaliação e 

documentação do tabaco, aconselhamento e perguntas aos usuários de tabaco se 

estão dispostos a parar. As práticas relatadas com mais frequência como nunca 

concluídas foram o encaminhamento de pacientes para obter mais informações, como 

enfermeiros sem tabaco, pesquisa em saúde, ferramenta gratuita do Disque Pare de 

Fumar, a farmacoterapia e a definição da data para parar de fumar. 

Para os itens de habilidade de conforto na condução e encaminhamento do 

aconselhamento da cessação do tabagismo, os enfermeiros classificaram suas 

habilidades como mediana utilizando uma escala 0 a 10 pontos, escore médio de 7,2 

(DP = 1,55) e 6,8 (DP =1,58) respectivamente, o que corrobora com os dados 

identificados no estudo de de Newhouse et al.(31)29 e Liu et al.(61),39 que demonstraram 

que tais habilidades citadas também apresentaram relatos medianos. 

Os enfermeiros mais confortáveis com as habilidades de aconselhamento para 

cessação do tabagismo usaram mais intervenções de enfermagem baseadas em 

evidências, independentemente da idade, educação, status do trabalho, sexo ou etnia.  

Os itens relatados pelos enfermeiros como menos prováveis de ocorrer foram 

aqueles que requerem maior grau de conforto com a prática baseada em 

evidências.(31,61) 

A capacitação frequente e fornecimento de recursos pelo MS são fatores que 

refletem diretamente nas habilidades de aconselhamento, proporcionando ao 

enfermeiro aplicar pratícas baseadas em evidências, garantindo um melhor 

atendimento aos usuários de tabaco.(59,60,61) 
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A literatura atual demostra a relação da capacitação dos profissionais com o 

conforto dos profissionais em aplicar suas habilidades de aconselhamentos, 

justificando tal resultado do presente estudo. 

A validade estrutural do instrumento consistiu na avaliação da 

dimensionalidade por meio da AFC da estrutura de domínios proposta no estudo 

original do instrumento adaptado. 

Inicialmente, foi avaliada a validade convergente do modelo, em que foram 

observadas as cargas fatoriais e os valores obtidos em AVE para os domínios do 

instrumento. Foi observado um valor de AVE inferior a 0,5 no domínio 1. Então, foi 

realizada a exclusão dos itens com os menores valores de carga fatorial até a 

obtenção de um valor de AVE satisfatório. Nesse processo, foram excluídos sete itens 

do domínio 1.(15,16,20,21,22,23,24) 

Os sete itens excluídos tratam-se de aconselhamento para recaídas, barreiras 

que dificultam o processo de parar de fumar, conhecimento e fornecimento da 

farmacoterapia, assistência multidisciplinar, materiais e recursos apropriados. Para 

aplicação dos itens citados na prática, faz-se necessário a capacitação frequente e o 

fornecimento de recursos pelo MS para que o enfermeiro possa compreender todos 

os aspectos, conceitos, tratamento e tipos de abordagem ao tabagista.(58) 

Os sete itens excluídos da versão original, SCC15(D1) Eu aconselho os 

pacientes que ter outros fumantes na casa dificulta o parar bem-sucedido, SCC20(D1) 

Eu uso materiais de cessação que são apropriados para idade, cultura, linguagem, 

educação e estado de gravidez, SCC22(D1) Eu aconselho os pacientes que, se 

ocorrer recaídas, eles devem rever as tentativas de parar de fumar – é parte do 

processo de parar de fumar, SCC23(D1) Eu aconselho os pacientes que, se ocorrer 

recaídas, eles devem rever as circunstâncias e aprender a partir das experiências, 

SCC24(D1) Eu aconselho os pacientes, se ocorrer recaídas, eles devem reavaliar o 

uso e os problemas da farmacoterapia são de grande importância para conduzir o 

aconselhamento da cessação do tabagismo. 
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Tais itens apresentam comprensão semântica em itens dos domínios 1 e 2 

mantidos no instrumento inicial, como (SCC15) SCC8 Eu aconselho os fumantes a 

conseguir o apoio da família, amigos e colegas de trabalho, (SCC20) SCC18 Eu 

encaminho o paciente à recursos online do Ministério da Saúde/Programa Nacional 

do Controle do Tabagismo e SCC19 – Eu encaminho o paciente a recursos online 

para “Passo a Passo para Parar de Fumar”,   (SCC22,23 e 24) SCC9 Eu revejo as 

tentativas passadas de parar de fumar – o que ajudou, o que levou a recaídas, SCC10 

Eu ajudo o paciente a antecipar desafios, particularmente durante as principais 

semanas críticas, SCC13 Eu aconselho os pacientes que a abstinência total é 

essencial – nem mesmo uma tragada e SCC14 Eu aconselho os pacientes que o 

consumo de álcool está fortemente associado a recaídas.                                               

Conforme citado anteriormente, os estudos demostram que os enfermeiros relatam a 

escassez de capacitações e fornecimento de recursos para condução dos 

aconselhamento para cessação do tabagismo.(59,60) 

A exclusão dos itens SCC16 Eu recomendo o uso de adesivos, gomas de 

mascar ou pastilhas de nicotina, ou adquiro uma prescrição para spray nasal, inalador 

ou Bupropiona, a menos que seja contraindicado e SCC21 Eu forneço informações 

para visitas (follow-up) conjunto com o médico do paciente, enfermeiro/equipe 

multidisciplinar, podem-se justificar pela diferença de cultura, autonomia quando 

comparado o país da escala original e o Brasil. 

No presente estudo, tais itens excluídos foram relatados, pelos enfermeiros, 

com menor frequência, durante o aconselhamento, demostrando a falta de 

capacitação e recursos pelos serviços de saúde, o que justifica a exclusão dos itens 

durante a validade convergente.  

O domínio 1 apresentou valores de AVE igual a 0,47. Uma vez que esse 

resultado é muito próximo do mínimo exigido, optou-se por não excluir qualquer outro 

item desse domínio. No modelo final, alguns domínios indicaram valores de alfa de 

Cronbach inferiores a 0,70, porém todos apresentaram valores de confiabilidade 

composta superiores a este valor.  
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A consistência interna do instrumento SCC-VB, avaliada por meio da 

confiabilidade composta e do alfa de Cronbach foi considerada adequada em todos 

os domínios, quando demostrando uma consistência interna entre < 0,53 e < 0,8. 

O estudo original da SCC utilizou, para a validação estrutural, a AFE, permitindo 

identificar os principais componentes ou subescalas, examinando redundâncias entre 

os itens. As análises indicaram que todos os itens se correlacionaram bem entre si, 

mantendo os 24 itens. As estatísticas de confiabilidade para consistência interna dos 

24 itens demonstrou um alfa Cronbach de 0,9, estimando altos níveis de 

confiabilidade.(31) 

A versão chinesa da SCC apresentou uma consistência interna maior que 0,3, 

variando de 0,56 a 0,79, embora a validação estrutural tivesse apresentado três 

domínios, aconselhamento avançado, aconselhamento básico e encaminhamento 

para serviços, quando comparado com a escala original, quando comparada com a 

escala original.(62) 

Os estudos de Newhouse et al.(31), Liu et al.(61) e Tsai et al.(62) sobre a SCC 

realizaram a validação estrutural por meio da análise fatorial, porém ambos relatam a 

necessidade de realizar estudos de AFC para obter mais evidências psicométricas. 

A AFE é capaz de tornar mais simples um estudo complexo, reduzindo um 

grande número de variáveis correlacionadas em fatores com baixa correlação entre 

si. Ela estabelece a correlação das variáveis observáveis e as organiza em fatores 

que, por si só são variáveis não observáveis.(37,43,45,46) 

Para replicar e validar instrumentos para outras culturas, é preciso traduzir o 

instrumento, e, durante a tradução, uma ou mais perguntas podem perder seu 

significado, o que pode levar a uma alteração no entendimento dos entrevistados. 

Neste caso, a AFC cumpre o papel de comparar se as mesmas perguntas do 

questionário continuam formando os mesmos constructos do estudo. Devido à 

tradução, uma ou mais variáveis podem não estar mais correlacionados com as 
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demais variáveis dos seus respectivos constructos. Em alguns casos, podem até estar 

indo na direção contrária.(44) 

Posteriormente, foi avaliada a validade discriminante do modelo, em que foi 

avaliado o critério de Fornell-Larcker e as cargas cruzadas dos itens, para 

determinação do modelo estrutural final. Nessa etapa, foi necessário excluir o item 5 

do domínio 3, pois o item apresentou uma carga mais elevada no domínio 1.  

Durante a validade discriminante do modelo, o item 5, “Se os usuários de 

tabaco estão dispostos a parar, eu forneço recursos e assistência”, do domínio 3 

(Aconselhamento Básico) se correlacionou melhor com o domínio 1 (Aconselhamento 

Avançado). O item 5 se correlacionou melhor com o domínio 1, uma vez que este 

domínio contempla as ações avançadas aplicadas durante o aconselhamento, como 

aconselhar os usuários de tabaco a antecipar a retirada da nicotina, identificar os 

benefícios de parar, recaídas, fatores que dificultam o processo de parar de fumar, 

farmacoterapia e encaminhamento para recursos. Este item comtemplaria melhor o 

construto do domínio 1, sendo necessária à sua exclusão para obter valores 

satisfatórios de AVE para cada domínio. 

O item SCC5 Se os usuários de tabaco estão dispostos a parar, eu forneço 

recursos e assistência é de grande importância para conduzir o aconselhamento da 

cessação do tabagismo, como os demais itens excluídos anteriormente, e apresenta 

comprensão semântica nos itens  SCC18 Eu encaminho o paciente à recursos online 

do Ministério da Saúde/Programa Nacional do Controle do Tabagismo e SCC19 – Eu 

encaminho o paciente a recursos online para “Passo a Passo para Parar de Fumar”, 

mantidos no instrumento inicial. 

Após essas exclusões, foi obtida uma versão final do instrumento com valores 

satisfatórios de AVE e confiabilidade composta e resultados adequados pelo critério 

de Fornell-Larcker e pela análise das cargas cruzadas. 

A análise da validade convergente do modelo proporciona avaliar a variância 

dos itens do instrumento, demostrando qual domínio o mesmo pertence. Assim, após 



48 

Discussão 

 

 
 

as exclusões citadas acima, pode-se dizer que a SCC-VB possui um modelo estrutural 

convergente ao seu constructo. Já a análise da validade descriminante do modelo, 

por meio do critério de Fornell-Larcker e análise das cargas cruzadas, comparou as 

raízes quadradas das AVEs com os valores de correlação entre os fatores (domínios) 

do instrumento, apresentando um modelo estrutural em que os itens de cada domínio 

se correlacionam. 

Após análise da validação estrutural e da fidedignidade do instrumento, obteve-

se a versão final SCC-VB válida e consistente, composta de 16 itens distribuídos em 

4 domínios, Aconselhamento Padrão, Aconselhamento Básico, Encaminhamento 

para Serviços e Aconselhamento Avançado.  

 Os dados sociodemográficos foram correlacionados com o escore total da 

SCC-VB e com as habilidades de conforto e encaminhamento do aconselhamento, 

para cessação do tabagismo, e não foram observadas diferenças significantes entre 

os sexos e os tipos de formação com relação aos valores medianos dos escores dos 

domínios e total da SCC-VB. Porém, os enfermeiros com níveis de pós-graduação 

apresentaram maiores médias no que diz respeito aos itens de conforto de 

encaminhamento e fornecimento de recursos de aconselhamento de cessação do 

tabagismo. 

Para complemento da informação, podemos observar que mais da metade dos 

enfermeiros possui pós-graduação Lato Senso, com enfoque na saúde púbica, o que 

pode colaborar com tais resultados. 

A implementação da estratégia dos 3 A’s (Averiguar, Animar, Assessorar) 

propostos pela OMS, bem como a gestão sistemática do indivíduo tabagista para 

atuação do médico e do enfermeiro da saúde da família durante o processo de 

atendimento, foi mais efetiva no manejo e prevenção do câncer de pulmão.(63) 

No estudo original, Newhouse et al.(31) demonstra que o tipo de diploma de 

enfermagem não prevê maior uso de práticas baseadas em evidências.  
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Quando comparando o âmbito de experiência com os escores dos domínios, o 

escore total da SCC-VB e os itens de conforto nas habilidades de aconselhamento, 

há evidencias que os enfermeiros do âmbito ambulatorial apresentam valores mais 

elevados nos scores do instrumento.  

Segundo as diretrizes de tratamento para o tabagismo, as abordagens dos 

usuários de tabaco podem acontecer de forma intensiva, mais frequente em âmbito 

de Atenção Primária à Saúde e de forma breve em âmbito hospitalar.(58) 

Intervenções intensivas com seguimento de, pelo menos, seis meses, por parte 

da enfermagem, podem ser prejudicadas quando breves ou prestadas por enfermeiros 

cujo papel principal não é a promoção da saúde ou a cessação do tabagismo diante 

da não adoção de comportamentos importantes na entrevista motivacional, como 

perguntas abertas e reflexões complexas.(16) 

Em atendimento exclusivamente ligado ao tabagismo, verificou-se que, aos 

tabagistas com dificuldade em abandonar o hábito, a intervenção intensiva (10 a 15 

minutos) é mais efetiva do que a intervenção breve (1 a 5 minutos).(64) 

Ressalta-se, nesse contexto, que as estratégias para o controle precisam ser 

intensificadas, em especial na rede básica de saúde pública.(65,66) 

As estratégias de responsabilidade do enfermeiro partem de as ações 

educativas realizadas, principalmente nas Unidades Básicas de Saúde, serem 

dirigidas a diferentes grupo, com objetivos de difundir informações sobre os malefícios 

do tabaco, a cessação de fumar, as estratégias da indústria do tabaco e a legislação 

para controle do tabagismo existente no Brasil. Além de mobilizar o apoio da 

sociedade, especialmente de formadores de opinião, visa-se, nesse sentido, estimular 

mudanças de atitude e comportamento entre formadores de opinião para que se 

propaguem as informações no combate ao tabagismo.(67) 

Deste modo, podemos observar que os enfermeiros no âmbito ambulatorial 

possuem intervenções intensivas mais efetivas e, consequentemente, apresentam 
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valores elevados no escore do instrumento e conforto nas habilidades de 

aconselhamento, conforme citado. 

Nos estudos de Newhouse et al.(31), Liu et al.(61) e Tsai et al.(62), há evidencias 

que os enfermeiros do âmbito hospitalar apresentaram valores elevados de escore do 

instrumento e nas habilidades de aconselhamento. Os estudos citados não 

apresentaram dados referente ao âmbito ambulatorial, uma vez que a prática de 

aconselhamento de cessação do tabagismo é muito consistente no nível hospitalar 

nestes países. 

Para a comparação do escore dos domínios e a jornada de trabalho, há uma 

diferença significativa entre a jornada de trabalho de 6 horas e o escore do domínio 1, 

6 horas e 12 horas com os domínios 3, 4 e o escore total da SCC-VB.  

O domínio 2 não apresentou diferença significativa entre a jornada de trabalho, 

com correlação aos valores medianos dos escores dos domínios e total da SCC-VB. 

As jornadas de trabalho de 6 horas e 8 horas apresentaram maior correlação e 

pontuação nos itens de habilidade na condução do aconselhamento e 

encaminhamento de pacientes a recursos de cessação do tabagismo. 

As correlações das variáveis idade e experiência, com o score dos domínios e 

score total da SCC-VB, demonstram que, quanto maior a idade e o tempo de 

experiência, maior o escore de pontuação dos enfermeiros. Os enfermeiros mais 

experientes apresentaram maior conforto na habilidade de aconselhamento para 

cessação do tabagismo. 

Segundo os estudo de Chan et.al, enfermeiros com treinamento de cessação 

do tabagismo, consequentemente, com maior experiência no aconselhamento, são 

mais positivos sobre sua responsabilidade, relatam ser mais competentes e são mais 

propensos a se envolver em atividades de cessação do tabagismo.(68) 
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As correlações das habilidades de conforto, ao conduzir o aconselhamento e 

encaminhar para recursos com os escore dos domínios e escore total, demonstram 

que, quanto maior o nível de conforto dos enfermeiros, maior é o escore dos itens e 

escore total da SCC-VB. 

Os estudos de aconselhamento demonstram que os enfermeiros mais 

confortáveis com as habilidades de aconselhamento para cessação do tabagismo 

usam mais intervençoes baseadas em evidências.(31,59,60) 

Esses resultados são importantes, pois a capacidade de realizar intervenções 

baseadas em evidências é uma marca da ciência da enfermagem, sendo esperada 

pelos profissionais de saúde.(31) 

O aumento do conforto dos enfermeiros na aplicação das habilidades de 

aconselhamento de cessação do tabagismo aumenta, uma vez que os serviços de 

saúde melhoram os processos de saúde, oferecem treinamentos, atualizações e 

investimentos nos recursos disponíveis.(31,58) 

A estabilidade e a validade de grupos conhecidos ou grupos contrastados não 

foram analisados no presente estudo. Tais propriedades psicométricas serão estudas 

em estudo futuro a fim de acumular mais evidências de validade. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os procedimentos de validação estrutural da SCC-VB foram concluídos com 

sucesso de acordo com o recomendado pela literatura.  

A versão brasileira da SCC demonstrou evidências de confiabilidade, 

apresentando adequada consistência interna e validade de acordo com os métodos 

de validação de estrutural e fatorial empregados.  

Com as evidências de validade estudadas da SCC-VB obteve-se um 

instrumento composto de 16 itens distribuídos em 4 domínios, aconselhamento 

padrão, aconselhamento básico, encaminhamento para serviços e aconselhamento 

avançado.   

Este estudo traz contribuições à literatura nacional, uma vez que viabiliza uma 

ferramenta com evidências de confiabilidade e validade para avaliação do 

aconselhamento de cessação do tabagismo segundo a ótica dos enfermeiros atuantes 

nos serviços de saúde. 

Essa avaliação, sob a perspectiva do enfermeiro, pode fornecer informações 

importantes para o planejamento da assistência de enfermagem, de modo a melhorar 

o conforto e a habilidade ao conduzir o aconselhamento, servindo como instrumento 

para avaliar as práticas de aconselhamento e seus impactos na assistência ao 

paciente fumante. 
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ANEXO A: Smoking Cessation Counseling – SCC/VB 
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ANEXO B: Autorização para Validação da Escala “Smoking Cessation 
Counseling -SCC/VB” 
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Anexo C: Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO D: Versão Final da Escala Smoking Cessation Counseling – SCC/VB 
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APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

Escola Paulista de Enfermagem 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

 
Projeto de Pesquisa: Validação da Escala “Smoking Cessation Counseling- SCC”  

Pesquisador Responsável/Orientador: Profa Dra. Alba Lúcia Bottura Leite de Barros 

Fone: (11)55739284 

Pesquisador: Juliana Maria Ruoco Zambardi Porreca  Fone: (019)991234651 

 

Você é convidado a participar desta pesquisa que consiste no processo de 

validação da escala “Smoking Cessation Couseling” Versão Brasileira (SCC/VB). A 

SCC permite avaliar as práticas de intervenção do enfermeiro no aconselhamento da 

cessação do tabagismo. Para participar desta pesquisa é necessário aceitar e assinar 

este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, primeiramente, e a seguir 

responder o questionário sociodemográfico e a SCC versão brasileira, que estão em 

anexo.  Após o processamento dos dados os instrumentos de registro ficarão em 

posse da pesquisadora por cinco anos e após serão destruídos. 

Eu,_________________________________________________________dec

laro que fui esclarecido(a) de forma clara e detalhada, livre de qualquer 

constrangimento ou coerção, que minha participação no estudo é voluntária e que não 

interfira nas minhas atividades na instituição ou trará prejuízo para a minha pessoa, 

bem como meu direito de receber respostas ás dúvidas referentes ao 

desenvolvimento da pesquisa, em qualquer fase desta. Estou ciente de que a qualquer 

momento tenho o direito de retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo 

e terei minha identidade preservada, ou seja, esta não será revelada em nenhum 

momento da pesquisa. 

Este documento será datado e assinado em duas vias, sendo que uma destas 

ficará em posse do participante e outra com o pesquisador responsável. 
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São Paulo, ____ de _____________________________ de 2019. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE B: Questionário Sociodemográfico 

 

Nome:____________________________________________________________ 

Idade:_______________           Sexo:_______________ 

 

 

1) Formação Acadêmica 

(   )Graduação   (   )Especialização  ______________________ 

(   )Mestrado     (   )Doutorado 

 

2) Tempo de Experiência: _______________________________ 

 

3) Âmbito de Experiência: _______________________________ 

 

4) Região de Trabalho: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


