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A presente publicação se caracteriza como 
uma obra coletiva decorrente de pesquisas 
realizadas por um grupo de professores, 
orientadores do Programa de Mestrado em 
Gestão Organizacional da Universidade Federal 
de Catalão (UFCAT), que desde 2013 executa 
projetos de pesquisa na área de saúde mental, 
sobretudo com o tema “Uso e abuso de álcool, 
tabaco e outras drogas”. Ela objetiva abordar 
aspectos sobre como organizar a atenção à 
pessoa tabagista e usuários de outras drogas, 
estimulando a implementação de ações de 
promoção da saúde e prevenção de agravos 
decorrentes desses usos, em conformidade com 
as políticas públicas brasileiras.

Ousamos dizer que ela tem potencial para 
se pensar em estratégias de promoção da 
saúde e ações de redução de danos, posto que 
aborda o uso e abuso de tabaco e outras drogas, 
notadamente, na região Centro-Oeste do 
Brasil, região carente de estudos científicos que 
suportem a propositura de políticas públicas 
consistentes e capazes de amparar a dor e 
sofrimento, principalmente, daqueles menos 
favorecidos. 

Sendo assim, esperamos que este texto 
inquiete e instigue os prováveis leitores, e que 
seus questionamentos levem à produção de 
novos conhecimentos e, quem sabe, de novas 
estratégias de gestão da saúde pública, nos 
ajudando a compreender melhor os desígnios 
do ser humano. Boa leitura!
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PREFÁCIO

Ao iniciar a concepção do projeto de um programa de  
Pós-Graduação no ano de 2012, tive, dentre outras 
preocupações, a de agregar pesquisadores que pudessem 
colaborar não só com a aprovação desse, contribuindo com suas 
ideias e experiências, mas também que tivessem disposição 
para a árdua atividade que se sucederia, caso fosse aprovado 
pela Capes, a de consolidá-lo. O projeto foi estrategicamente 
concebido na área interdisciplinar, pois se fosse em uma área 
ou outra do conhecimento não teríamos o número mínimo de 
pesquisadores necessário para sua aprovação.

Na busca por essas “cabeças de obra”, tão específicas 
e qualificadas, fui ao encontro de vários ícones das várias 
áreas do conhecimento, dentre eles a Profa. Dra. Roselma, 
que me acolheu de pronto e com os braços abertos, sendo 
conivente e incentivadora à ideia. Pode parecer algo 
simples e envaidecedor aceitar um convite para compor 
o quadro inicial de pesquisadores de um programa de  
Pós-Graduação, mas posso assegurar que neste caso não foi 
bem assim, pois estamos falando de um programa que tem 
sua área de concentração repousada na gestão organizacional, 
e a amiga Roselma tem toda sua formação e trajetória 
desenvolvida na área da saúde. Coloco-me no lugar dela, 
certamente não foi tão prazeroso assim.
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Dizem que para colher precisamos plantar. Assim o 
fiz, plantei uma semente na área da saúde, na tentativa de 
buscar um grupo de pesquisadores para atuar no programa, 
desenvolvendo projetos de pesquisa nesta tão importante e 
indispensável área do conhecimento, que serve a todos nós, 
letrados ou não, sem exceção! Este “plantio” foi extremamente 
bem-sucedido.

Por meio dos grupos de pesquisas cadastrados junto ao 
CNPq, Interdisciplinaridade em Ciências da Saúde (Incisa), 
coordenado pela Profa. Dra. Roselma Lucchese, e Gestão, 
Ensino, Cuidado, Saúde e Enfermagem (Gencse), coordenado 
pela Profa. Dra. Ivânia Vera, dentre outros, pudemos abrir o 
leque de novos projetos, contando com a atuação de novos 
pesquisadores junto ao programa.

Um exemplo desta magnífica expansão foi a vinda de outros 
pesquisadores para agregarem ao trabalho já iniciado, como o 
Prof. Dr. Moisés Fernandes Lemos, que, a exemplo dos demais 
pesquisadores do grupo, tão bem discute temáticas ligadas à 
área da gestão em saúde mental e que, neste caso, contribuiu 
de forma decisiva para a organização desta coletânea de 
trabalhos, formada com base em dissertações orientadas e 
defendidas no programa, no último quadriênio de avaliação 
da Capes (2017–2020).

Convém ressaltar que o conteúdo dos textos, didaticamente 
organizados em capítulos, vai ao encontro das expectativas 
nacionais e internacionais, no que se refere ao controle do 
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uso do tabaco e seus malefícios, de acordo com o Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), bem como do 
consumo de álcool. São abordados também o consumo de 
drogas ilícitas e suas implicações para a vida e para a saúde 
humana (Inca, 2012).1

Trata-se de uma obra oportuna e profícua, que envolve, 
além dos seus organizadores, outros pesquisadores e 
diversos egressos do programa, e que proporciona aos leitores 
reflexões práticas e teóricas envolvidas em suas temáticas 
contemporâneas e extremamente relevantes.

Sinto-me muito honrado pelo convite recebido de prefaciar 
a obra, por ser sabedor dos moldes em que ela foi concebida, da 
qualidade dos textos abarcados e da capacidade e qualificação 
de seus autores, mas, acima de tudo, por poder ter um olhar 
macro, e perceber que ela espelha a consolidação de um 
programa de Pós-Graduação construído a várias mãos.

Prof. Dr. Vagner Rosalem

Doutor em Administração de Empresas pela Escola 
de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP)/

Fundação Getúlio Vargas (FVG), Professor na Universidade 
Federal de Catalão (UFCAT), atuante no Programa de 

Pós-Graduação em Gestão Organizacional (PPGGO) da 
Universidade Federal Goiás – Regional Catalão

1 INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva  
(Brasil). O controle do tabaco no Brasil: uma trajetória. Rio de Janeiro: Inca: 
Fiocruz, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publica 
coes/exposicao_controle_tabaco_brasil_trajetoria.pdf. Acesso em: 31 maio 2022.
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APRESENTAÇÃO

A obra ora apresentada ao público é um texto coletivo, 
fruto de pesquisas realizadas junto ao Programa de Mestrado 
em Gestão Organizacional (PPGGO) da Universidade Federal 
de Catalão (UFCAT), desmembrada da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), em março de 2018, por meio da Lei nº 13.634 
(Brasil, 2018).1

Conforme consta no sítio da UFCAT, o objetivo principal 
do referido programa é 

preparar pessoas capacitadas para atuar em 
equipe, de forma crítica e criativa na solução de 
problemas das empresas públicas e privadas, 
sejam estas voltadas ou não para a educação, 
na inovação científica e tecnológica, na 
transferência de tecnologias, no trabalho de 
investigação científica na produção/controle 
de qualidade, dentre outros, tentando sempre 
aprimorar modelos teóricos e de gestão para 
os diversos segmentos organizacionais. 
(PPGGO/UFCAT, 2021, não paginado).2

1 BRASIL. Lei no 13.634, de 20 de março de 2018. Cria a Universidade Federal 
de Catalão, por desmembramento da Universidade Federal de Goiás. Diário 
Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, edição 55, p. 1, 21 mar. 2018. Disponível 
em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-no-13-634-de-20-de-marco-
de-2018-7360180. Acesso em: 31 maio 2022.

2 PPGGO/UFCAT – Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional da 
Universidade Federal de Catalão (Brasil). Apresentação do programa. [Catalão, 
GO: UFCAT], 14 abr. 2021. Disponível em: http://ppggo.sistemasph.com.br/
index.php/pt-br/component/content/category/59-noticias-gerais?Itemid=101. 
Acesso em: 31 maio 2022. Acesso em: 31 maio 2022.
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Ele se estrutura por meio de duas linhas de pesquisa, 
quais sejam: 1) Inovação, Desenvolvimento e Tecnologia; 2) 
Indivíduo, Organização, Trabalho e Sociedade. Nelas estão 
lotados professores, altamente qualificados, de várias áreas 
do saber, proporcionando diversidade ao conhecimento 
produzido no PPGGO/UFCAT.

De acordo com a mesma fonte, na linha de pesquisa 
Indivíduo, Organização, Trabalho e Sociedade, são realizados 
estudos que, de maneira geral, buscam 

identificar as relações entre indivíduo, 
organizações públicas e privadas e a sociedade, 
considerando principalmente questões refe-
rentes ao desenvolvimento. Destacam-se os 
seguintes temas: campos organizacionais; 
relação de poder; novas formas e estruturas 
organizacionais públicas e privadas; aspectos 
individuais do trabalhador; transformações 
no trabalho e gestão de recursos humanos, 
físicos e financeiros. Busca-se, ainda, de 
maneira específica reconhecer e analisar as 
diferentes consequências da reestruturação 
produtiva em relação ao mundo do trabalho, 
à estratégia, cultura e aprendizagem organi- 
zacional e a saúde do trabalhador, bem como 
seus impactos nas organizações e na noção 
de gestão socioambiental. (PPGGO/UFCAT, 
2022, não paginado).3

3 PPGGO/UFCAT – Programa de Pós-Graduação em Gestão Organizacional 
da Universidade Federal de Catalão (Brasil). Linhas de pesquisa: indivíduo, 
organização, trabalho e sociedade. [Catalão, GO: UFCAT], 25 maio 2022. 
Disponível em: http://ppggo.sistemasph.com.br/index.php/en/linhas-de-
pesquisa. Acesso em: 31 maio 2022.
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É neste contexto que os trabalhos aqui apresentados foram 
desenvolvidos. Os excertos dos trabalhos aqui compilados, 
realizados no período de 2013 a 2020, foram defendidos perante 
bancas examinadores, entre 2017 e 2020. Eles decorrem de 
orientações de dissertações, em que os produtos acadêmicos 
dos mestrandos proporcionaram evidências científicas 
importantes para o processo de gestão em saúde mental. 
Ousamos dizer, com potencial para se pensar em estratégias 
de promoção da saúde e ações de redução de danos, posto 
que abordam o uso e abuso de tabaco e outras drogas, que, 
notadamente, a região Centro-Oeste do Brasil é uma região 
carente de estudos científicos que suportem a propositura de 
políticas públicas consistentes e capazes de amparar a dor e 
sofrimento, principalmente, daqueles menos favorecidos. 

Na caracterização das pesquisas, cabe ainda destaque 
que as diversas investigações científicas foram realizadas 
em populações distintas, o que trouxe a riqueza das vari- 
ações amostrais em relação ao tema. Foi pensando nestas 
possibilidades que sistematizamos este material e o publicamos, 
tornando seus achados acessíveis aos trabalhadores de saúde, 
educadores, demais pesquisadores e população em geral que 
possa se interessar pelo assunto em discussão.

Ressaltamos que a importância da realização de estudos que 
versem sobre a promoção da saúde e a prevenção e o controle 
do tabagismo na sociedade brasileira é robusta, assim como 
são os males provocados pelo consumo e exposição ao fumo. 
Conforme a Organização Mundial de Saúde (Opas/OMS, 
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2017),4 mais de 50 tipos de doenças incapacitantes e fatais são 
decorrentes do uso do fumo, dentre as quais cabem destaque: 
câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas; 
onerando, sobremaneira, os gastos em saúde.

Não obstante ao destaque internacional do Brasil no 
controle do tabaco, com a adoção de inúmeras estratégias 
exitosas, há que se abordar os avanços e desafios da Política 
Nacional de Controle do Tabagismo, enfatizando a prevenção 
e cessação do tabagismo, a partir das possibilidades de atuação 
dos profissionais de saúde da atenção primária à saúde, posto 
que os dados epidemiológicos brasileiros ainda preocupam 
bastante, exigindo esforços daqueles que se debruçam  
diuturnamente sobre esta intrigante área de pesquisa, como a 
da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). 

Sendo assim, no que se refere à estrutura da obra, no 
primeiro capítulo — intitulado “Padrões de consumo de 
tabaco em residentes de um assentamento rural: um estudo 
transversal” —, objetivou-se investigar os padrões e fatores 
associados ao consumo de tabaco e outras drogas em 
residentes de um assentamento rural, discorrendo sobre um 
tema pouco estudado no Brasil.

O segundo capítulo — “Determinantes para o consumo de 
álcool em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica” — traz ao 

4 OPAS/OMS – Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial 
de Saúde. Estratégia e plano de ação para fortalecer o controle do tabagismo na 
região das Américas 2018–2022. Washington, DC, set. 2017. Disponível em: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34416/CSP29.R12-p.
pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em: 25 maio 2022.
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leitor uma questão relevante em saúde pública, notadamente, 
pela associação do consumo de álcool à realização de cirurgia 
bariátrica, realidade observada em grande parte dos casos. Ao 
investigar o padrão de consumo de álcool e suas determinantes 
em pacientes bariátricos visa contribuir para a construção de 
um protocolo de triagem pré-operatória, haja vista que faltam 
parâmetros à atuação dos profissionais que atuam nesta área.

O terceiro capítulo — designado “Determinantes 
sociodemográficos, cardiovasculares e padrão do sono 
associados ao tabagismo: estudo de caso-controle” — tem 
como meta avaliar a força de associação entre os tabagistas 
e não tabagistas com as doenças cardiovasculares não 
congênitas, como subsídio para atenção à redução de 
danos à saúde de indivíduos dependentes da nicotina, 
demonstrando, novamente, a preocupação com a redução 
de danos e com adoção de protocolos em saúde, estratégia 
importante para os profissionais da área e no enfrentamento 
dos problemas que acometem nossa população.

No quatro capítulo — “O tabaco no ambiente laboral: revisão 
integrativa” —, os autores apresentam uma sistematização 
do conhecimento produzido acerca do cuidado gerencial na 
cessação do tabagismo em ambiente laboral, necessária aos 
iniciantes no estudo do tema e àqueles que buscam atualizar o 
conhecimento sobre o assunto em tela.

No quinto capítulo — denominado “Ideação suicida 
em pessoas que abusam de drogas ilícitas: uma análise 
multivariada” —, se amplia um pouco o escopo de nossa 
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obra, analisando um tema necessário numa monitorização 
cuidadosa a respeito do comportamento suicida de usuários 
de álcool e outras drogas, visando promover estratégias e ações 
preventivas nestas populações, visto que elas apresentam 
elevado risco de autoextermínio.

O sexto capítulo — “Fatores associados às alterações 
metabólicas de indivíduos em uso de antipsicóticos 
atípicos: um estudo transversal” — objetivou investigar 
os fatores associados a alterações metabólicas em usuários 
de antipsicóticos atípicos, considerados de alto custo e de 
difícil gestão, principalmente, quando se considera os parcos 
recursos financeiros e humanos aplicados em saúde mental.

À guisa de conclusão, no sétimo capítulo — intitulado 
“Padrão de uso de drogas ilícitas entre gestantes: um estudo 
transversal” —, os autores se propõem a analisar o padrão 
de uso de drogas ilícitas e fatores associados entre gestantes, 
assunto de extrema importância, num período crítico da vida 
da mulher, de sua prole, e quiçá de toda a família.

Enfim, que esta obra inquiete e instigue os prováveis 
leitores, e que seus questionamentos levem à produção de 
novos conhecimentos, quem sabe de novas estratégias de 
gestão da saúde pública, nos ajudando a compreender melhor 
os desígnios do ser humano. Boa leitura!

Os organizadores
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PADRÕES DE CONSUMO DE TABACO EM 
RESIDENTES DE UM ASSENTAMENTO 
RURAL: UM ESTUDO TRANSVERSAL1, 2

Andrécia Cósmem da Silva3 
Roselma Lucchese4

Cláudio Lopes Maia5

Rafael Alves Guimarães6

INTRODUÇÃO
O tabagismo representa, conforme a Organização 

Mundial de Saúde (OMS),7 um grave problema de saúde 
pública em todo o mundo. O uso de tabaco é responsável 
por aproximadamente 5,1 milhões de mortes de pessoas ao 
ano, principalmente por doenças crônicas não transmissíveis 
(neoplasias, doenças cardiovasculares e respiratórias). Em 
2013, a OMS estimou que 21% dos adultos fazem uso regular 

1 Excerto de Silva (2007).
2 Artigo originalmente publicado na Revista de Saúde Pública (Silva et al., 2017).
3 Mestra em Gestão Organizacional pelo PPGGO da UFCAT. Professora da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG).
4 Professora associada da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Doutora em 

Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP).
5 Professor Associado da UFCAT, onde atua no curso de História, vinculado ao 

Departamento de História e Ciências Sociais, e no Mestrado em Direito Agrário 
da Faculdade de Direito da UFG.

6 Professor adjunto da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 
Goiás (FEN/UFG).

7 WHO (2003).
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do tabaco (1,1 bilhões de pessoas em nível global). No Brasil, 
estima-se que as prevalências do consumo de tabaco sejam de 
21% e 12% em homens e mulheres, respectivamente (WHO, 
2015a). Embora existam políticas públicas efetivas e sólidas 
para o controle do abuso e dependência do tabaco em nível 
global, a indústria tabaqueira ainda promove estratégias 
para atrair as populações consideradas vulneráveis, como, 
por exemplo, a adição de sabores e a alteração do aroma nas 
diversas apresentações de tabaco, conferindo possibilidade de 
consumo mais agradável e consequente aumento das taxas de 
uso de tabaco e dependência nicotínica (Levy et al., 2013).

O consumo de tabaco é cada vez mais concentrado em 
determinadas populações, como indivíduos com baixa 
renda e status socioeconômico (WHO, 2003). Neste contexto, 
residentes de assentamento rural constituem uma popu- 
lação em elevada vulnerabilidade para uso de tabaco. Em 
geral, esses indivíduos apresentam condições desfavoráveis 
(baixo poder socioeconômico e escolaridade baixa) e múltiplos 
fatores de risco ao uso de tabaco, como problemas familiares, 
alta prevalência do uso e abuso de outras substâncias 
psicoativas (por exemplo, álcool e drogas ilícitas), déficit de 
conhecimento sobre riscos do uso do tabaco e dificuldades no 
acesso à assistência à saúde (Barone, Durval; Ferrante, 2012; 
Mao et al., 2014). 

Alguns estudos têm mostrado elevadas taxas em residentes 
de zonas rurais (Gfroerer; Larson; Colliver, 2007; Lim et al., 
2013). Nos Estados Unidos da América (EUA) um estudo 
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demonstrou que a prevalência do uso de tabaco nessa população 
varia de 24,9 a 28,0% (Doescher et al., 2006). Em Bangladesh, 
uma prevalência de 23,6% foi encontrada em residentes de 
áreas rurais (Gfroerer; Larson; Colliver, 2007). Na Malásia, 
um estudo encontrou uma prevalência de 56% em populações 
rurais, superior à estimada em residentes da zona urbana 
(45,2%) (Lim et. al., 2013). No Brasil, um estudo conduzido em 
populações rurais estimou uma prevalência do uso regular de 
tabaco de 20,3%, taxa mais elevada à estimada em residentes da 
área urbana do País (16,6%) (Almeida et al., 2012).

No Brasil, há poucos estudos sobre uso e dependência 
de tabaco em populações rurais. Dessa forma, investigar 
a epidemiologia do consumo de tabaco nesse grupo 
populacional pode contribuir para ações e diretrizes de 
políticas públicas de prevenção e controle do tabaco em 
residentes de assentamentos urbanos, que levem em conta 
as particularidades inerentes à zona rural. Assim, a proposta 
deste estudo foi investigar os padrões e fatores associados ao 
consumo de tabaco em residentes de um assentamento rural.

MÉTODOS

Delineamento e população do estudo
Estudo de corte transversal, de base populacional, 

realizado em residentes de um assentamento rural localizado 
no sudoeste do Estado de Goiás, região Centro-Oeste do 
Brasil. O assentamento, criado em 2005, possui uma área total 
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de 4.322 hectares, sendo composto atualmente por 84 famílias 
e 250 pessoas (200 adultos e 50 crianças e adolescentes). Os 
residentes possuem condições de vida precária, com casas, 
em sua maioria, de alvenaria, com ausência de água tratada, 
esgoto e coleta regular de lixo. Não há unidade de saúde local. 
Os dados foram coletados entre setembro e novembro de 2014.

Foram incluídos no estudo indivíduos com idade igual 
ou superior a 18 anos e que residiam no assentamento por, 
pelo menos, seis meses. Foram excluídos os sujeitos que não 
estavam em sua residência por até três ocasiões da visita dos 
pesquisadores de campo.

Coleta de dados
Inicialmente, foi agendada uma reunião com os líderes do 

assentamento, para apresentar a proposta do estudo e obter 
sua anuência. A seguir, uma segunda reunião foi realizada 
com os residentes, a fim de orientar sobre os objetivos, 
métodos e benefícios da pesquisa, bem como para solicitar a 
participação, voluntária e anônima.

Todos os participantes foram recrutados no próprio 
domicílio, em período matutino ou vespertino, por ordem 
não sequencial. Após autorização de entrada na residência, 
os assentados que aceitaram participar do estudo assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, a seguir, 
foram entrevistados, face a face, por pesquisadores da equipe 
do projeto, previamente treinados.
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Os participantes foram entrevistados usando um questionário 
estruturado sobre características sociodemográficas e fatores 
associados ao consumo de tabaco. Também todos responderam 
questões dos instrumentos utilizados: o teste de triagem 
do envolvimento com álcool, tabaco e outras substâncias 
(Assist), para rastreamento dos padrões de consumo de 
tabaco (Andrade et al., 2012), e o questionário de autorrelato 
(SRQ-20), para detecção de transtorno mental comum — TMC 
(Gonçalves; Stein; Kapczinski, 2008).

VARIÁVEIS DO ESTUDO

Variáveis dependentes
As variáveis dependentes deste estudo foram extraídas do 

Assist — instrumento que detecta uso e problemas relacionados 
ao abuso de substâncias psicoativas. É composto por questões 
relativas à frequência, ao abuso e ao risco de dependência de 
drogas lícitas e ilícitas (Andrade et al., 2012; WHO, 2015b). 
Escores menores de 0 a 3 (ou 0 a 10, no caso do álcool) 
identificam pessoa exposta com baixo risco de apresentar 
problemas relacionados ao uso de substâncias; escores de 4 a 
26 (ou de 11 a 26 para álcool) indicam risco moderado, isto é, 
uso nocivo ou problemático de substâncias; escores acima de 
27 para qualquer substância sugerem que a pessoa está sob alto 
risco de dependência (WHO, 2015b).

Para essa investigação, foram consideradas as seguintes 
variáveis dependentes: 1) consumo de tabaco alguma vez na 
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vida; 2) consumo atual de tabaco, definido por uso de tabaco 
pelo menos uma vez nos últimos 30 dias (Lim et al., 2013); 3) 
abuso de tabaco, definido por uma pontuação de 4 a 26 no 
Assist; 4) alto risco de dependência nicotínica, definida por 
uma pontuação ≥ 27, na avaliação pelo Assist.

Variáveis independentes
Foram avaliadas as seguintes variáveis independentes: 

idade (anos), estado civil (solteiro/separado versus 
casado), sexo (feminino vs. masculino), filhos (não vs. 
sim), escolaridade (anos), religião (nenhuma vs. católica 
ou evangélica), prática regular de atividade física (não vs. 
sim), acesso à unidade básica de saúde (não vs. sim), uso de 
hipnóticos e/ou sedativos nos últimos 30 dias (não vs. sim), 
uso de maconha (não vs. sim), uso de cocaína e/ou crack na 
vida (não vs. sim) e suspeita de TMC (não vs. sim). A idade 
foi categorizada em: < 30 anos, 30 a 44 anos e > 44 anos, e 
a escolaridade foi categorizada em ≤ 8 anos de estudo e  
> 8 anos de estudo. Considerou-se prática regular de atividade 
física o indivíduo que relatou frequência de mínimo 150 
minutos de atividade física aeróbica moderada (por exemplo, 
caminhada ou ginástica) ou 75 min de atividade física aeróbica 
vigorosa ao longo da semana (por exemplo, corrida ou 
futebol), segundo as recomendações da Organização Mundial 
da Saúde (WHO, 2010). 

Suspeita de TMC foi mensurada pelo SRQ-20, instrumento 
de rastreamento psiquiátrico validado no Brasil em 1986 (Mari; 
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Williams, 1986). Trata-se de um questionário composto por 20 
questões relacionadas à ocorrência de transtornos mentais, 
não psicóticos, nos últimos 30 dias. Cada um dos itens pode 
apresentar como escore 0 ou 1. O resultado varia de 0 (nenhuma 
probabilidade para TMC) a 20 (extrema probabilidade 
para TMC). Escores ≥ 7 pontos sugerem presença de TMC 
(Gonçalves, Stein; Kapczinski, 2008).

Análise estatística
Os dados foram analisados no programa estatístico  

Stata®, versão 12.0 (StataCorp LLC, College Station, TX, 
USA). Prevalências para os padrões de consumo de tabaco 
foram calculadas com intervalos de confiança de 95% 
(IC 95%). Análises univariadas e multivariadas foram 
realizadas para estimar os fatores associados a cada uma das 
variáveis dependentes. Inicialmente, foi realizada a análise 
univariada. A seguir, variáveis com valor de p < 0,10 foram 
incluídas no modelo de regressão de Poisson, para obtenção  
da razão de prevalência ajustada (RPaj) e IC 95%. O teste qui-
quadrado (χ2) ou exato de Fisher foi utilizado para analisar as 
diferenças entre as proporções, e variáveis com p < 0,05 foram 
consideradas estatisticamente significantes. 

Aspectos éticos
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Goiás (protocolo no 162/2012) e 
respeitou os princípios éticos de pesquisas envolvendo seres 
humanos regidos pela Resolução no 466/2012.
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RESULTADOS
Das 84 famílias do assentamento, 200 residentes foram con-

siderados potencialmente elegíveis, de acordo com os critérios 
de inclusão. Destes, 7 recusaram-se a participar e 21 não foram 
encontrados em suas residências nas visitas dos pesquisadores 
de campo. Assim, participaram do estudo 172 assentados.

Do total de participantes, 47,7% eram do sexo feminino e 
52,3% do sexo masculino. A média de idade dos participantes 
foi de 44 (desvio padrão: ± 14,26) anos, e a maioria era casada 
(69,2%). Com relação à escolaridade, aproximadamente a 
metade (52,9%) possuía menos de 8 anos de estudo.

As prevalências de uso de tabaco na vida e atual foram 
de 62,2% (IC 95%: 54,8–69,1%) e 20,9% (IC 95%: 15,5–27,6%), 
respectivamente. As Tabelas 1 e 2 apresentam as análises uni 
e multivariadas dos fatores associados a esses padrões de 
consumo. 

Tabela 1 - Análise univariada dos fatores associados ao consumo 
de tabaco, na vida e atual, em residentes de um assentamento 
rural, região Centro-Oeste do Brasil, 2014

Variáveis
Total 

(n = 
172)a

Consumo de 
tabaco na 

vida
RP bruta

Consumo 
de tabaco 

atual
RP bruta

n % IC 95% pb n % IC 95% pb

Idade (anos)

< 30 45 13 28,9 1,00 6 13,3 1,00

30–44 45 30 66,7 2,30  
(1,39–3,82) < 0,01 10 22,2 1,66  

(0,65–4,20) 0,28

> 44 82 64 78,0 2,70  
(1,68–4,33) < 0,01 20 24,4 1,82  

(0,79–4,23) 0,15
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Variáveis
Total 

(n = 
172)a

Consumo de 
tabaco na 

vida
RP bruta

Consumo 
de tabaco 

atual
RP bruta

n % IC 95% pb n % IC 95% pb

Sexo

Feminino 82 47 57,3 1,00 15 18,3 1,00

Masculino 90 60 66,7 1,16  
(0,91–1,47) 0,21 21 23,3 1,27  

(0,70–2,30) 0,42

Filhos

Não 48 49 39,6 1,00 7 14,6 1,00

Sim 124 88 71,0 1,79  
(1,24–2,59) < 0,01 29 23,4 1,60  

(0,75–3,42) 0,22

Escolaridade (anos)

> 8 81 33 40,7 1,00 9 11,1 1,00

< 8 91 74 81,3 1,99  
(1,5–2,64) < 0,01 27 29,7 2,67  

(1,33–5,34)
< 

0,01

Estado civil

Solteiro ou 
separado 53 22 41,5 1,00 8 15,1 1,00

Casado 119 85 71,4 1,72  
(1,22–2,40) < 0,01 28 23,5 1,55  

(0,76–3,19) 0,22

Religião

Não 18 8 44,4 1,00 5 27,8 1,00

Evangélica 73 42 57,5 1,29  
(0,74–2,25) 0,36 6 8,2 0,29  

(0,10–0,86) 0,03

Católica 81 57 70,4 1,58  
(0,92–2,70) 0,09 25 30,9 1,11  

(0,49–2,51) 0,80

Atividade física regular

Sim 57 26 45,6 1,00 7 12,3 1,00

Não 115 81 70,4 1,54  
(1,13–2,10) < 0,01 29 25,2 2,05  

(0,95–4,40) 0,07
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Variáveis
Total 

(n = 
172)a

Consumo de 
tabaco na 

vida
RP bruta

Consumo 
de tabaco 

atual
RP bruta

n % IC 95% pb n % IC 95% pb

Acesso a UBS

Sim 139 92 66,2 1,00 29 20,9 1,00

Não 15 15 45,5 0,68  
(0,46–1,01) 0,06 7 21,2 1,47  

(0,89–2,45) 0,12

Suspeita de TMC

Não 123 71 57,7 1,00 22 17,9 1,00

Sim 39 29 74,4 1,28  
(1,01–1,63) 0,04 10 25,6 1,43  

(0,74–2,76) 0,28

Uso de hipnóticos ou sedativosc

Não 145 88 60,7 1,00 26 17,9 1,00

Sim 27 19 70,4 1,59  
(0,87–1,53) 0,30 10 37,0 2,06  

(1,12–3,78) 0,02

Uso de maconhad

Não 159 94 59,1 1,00 28 17,6 1,00

Sim 13 13 100,0 1,70  
(1,48–1,91) < 0,01 8 61,5 3,21  

(1,79–5,76)
< 

0,01

Uso de cocaína ou crack

Não 166 102 61,4 1,00 34 20,3 1,00

Sim 6 5 83,3 1,35  
(0,92–1,98) 0,11 2 33,3 1,62  

(0,50–5,26) 0,41

a Os valores diferem devido aos missings de algumas variáveis; RP: razão de prevalência; 
IC 95%: intervalo de confiança a 95%; b teste de qui-quadrado ou exato de Fisher; USB: 

unidade básica de saúde; TMC: transtorno mental comum; c nos últimos 30 dias; d na vida. 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 2 - Análise multivariada dos fatores associados ao 
consumo de tabaco em residentes de um assentamento rural, 
Brasil Central, 2014

Variáveis RP ajustada IC 95% p

Consumo de tabaco na vidaa

Idade (30–44 anos) 1,74 1,10–2,75 0,02

Idade (> 44 anos) 1,89 1,21–2,97 < 0,01

Escolaridade (< 8 anos) 1,46 1,12–1,90 < 0,01

Consumo de maconha 2,18 1,62–2,93 < 0,01

Consumo de tabaco atualb

Escolaridade (< 8 anos) 3,43 1,63–4,38 < 0,01

Religião evangélica 0,24 0,09–0,64 0,01

Consumo de hipnóticos ou 
sedativosc

2,67 1,63–4.38 < 0,01

Consumo de maconhad 4,06 1,91–8,62 < 0,01

RP: razão de prevalência; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; a ajustada por idade, 
filhos, estado civil, escolaridade, religião, atividade física regular, acesso à unidade básica 
de saúde, suspeita de transtorno mental comum e consumo de maconha; b Ajustada 
por escolaridade, religião, sofreu ato de violência, atividade física regular, consumo de 
hipnóticos ou sedativos e consumo de maconha; c na vida; d nos último 30 dias. 
Fonte: Elaborada pelos autores.

Observou-se, em modelo multivariável, que os fatores 
independentemente associados ao consumo na vida 
foram: idade de 30 a 44 anos (RPaj: 1,74; IC 95%: 1,10–2,75); 
idade superior a 44 anos (RPaj: 1,89; IC 95%: 1,21–2,97); 
escolaridade inferior a 8 anos (RPaj: 1,46; IC 95%: 1,12–1,90) 
e consumo de maconha (RPaj: 2,18; IC 95%: 1,62–2,93). Com 
relação ao uso atual de tabaco, permaneceram como fatores 
associados em análise multivariada: escolaridade inferior 
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a 8 anos (RPaj: 3,43; IC 95%: 1,63–4,38); religião evangélica 
(RPaj: 0,24; IC 95%: 0,09–0,64); consumo de hipnóticos  
e/ou sedativos (RPaj: 2,67; IC 95%: 1,63–4,38) e consumo de 
maconha (RPaj: 4,06; IC 95%: 1,91–8,62) (Tabela 2). 

Do total de participantes, 59,8% (IC 95%: 50,3–68,6%) 
apresentaram uso nocivo de tabaco e 10,3% (IC 95%: 5,8–
17,4%) alto risco de dependência nicotínica, mensurados pelo 
Assist. Verificou-se, em análise multivariada, que apenas 
sexo masculino (RPaj: 1,68; IC 95%: 1,14–2,46) permaneceu 
como fator independente do uso nocivo de tabaco. Também 
somente consumo de hipnóticos ou sedativos (RPaj: 7,12; IC 
95%: 1,79–28,32) foi associado ao alto risco de dependência 
nicotínica, após análise multivariada.

DISCUSSÃO
O presente estudo investigou os padrões e os fatores 

associados ao consumo de tabaco em residentes de 
assentamentos rurais em Goiás. Estudos têm mostrado  
prevalências superiores de uso do tabaco em áreas rurais em 
comparação a áreas urbanas (Chockalingam et al., 2013; Lim 
et al., 2013; Malta et al., 2008), sugerindo a necessidade de 
intervenções em saúde e da constituição de políticas públicas 
para prevenção e controle do uso da substância em indivíduos 
dessas regiões. 

O consumo de tabaco representa um dilema real para o 
âmbito da saúde, por acarretar diversos agravos à saúde física 
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e psíquica do usuário e família. No entanto, o abandono do 
uso pode ocasionar o decréscimo desses agravos. A cessação e 
a redução dos danos constituem um processo complexo, que 
requer investigações da seriedade dos prejuízos e sua relação 
com o tempo de uso, tipo de consumo, ou mesmo demais 
fatores agregados ao intenso consumo (Chockalingam et al., 
2013). Portanto, os fatores associados ao abuso e dependência 
do tabaco devem ser considerados, a fim de propor mudanças 
para cessação dessa substância em populações-chave, como 
residentes de assentamentos urbanos.

A prevalência de uso atual de tabaco nos assentados 
investigados (20,9%) foi similar à estimada na população rural 
(20,3%; IC 95%: 19,1-21,7%) e ligeiramente superior à de áreas 
urbanas do Brasil (16,6%; IC 95%: 16,1-17,1%),6 o que sugere 
maior risco de assentados rurais ao uso dessa substância.

O presente estudo também evidenciou elevadas 
prevalências de uso nocivo (59,8%) e dependência nicotínica 
(10,3%) nos assentados investigados. Esses padrões de 
consumo são responsáveis pelo aumento da carga global 
de patologias, elevando o risco de doenças crônicas 
transmissíveis, dislipidemias, diabetes mellitus, osteoporose, 
neoplasias, hipertensão arterial sistêmica e comorbidades 
psiquiátricas (Benowitz, 2010). Rastreamento do uso nocivo 
e dependência nicotínica em residentes de áreas rurais deve 
fazer parte da assistência à saúde a essa população, com foco 
na abordagem e controle dos fatores de risco.
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Neste estudo, importantes características sociodemográficas 
foram associadas aos padrões de consumo de tabaco, 
como idade, escolaridade, religião e sexo. Em especial,  
observou-se um aumento da prevalência de uso de tabaco na 
vida com o avançar da idade, sugerindo risco mais elevado 
do consumo nas faixas etárias mais elevadas. De fato, em 
áreas rurais, as taxas de experimentação e o uso regular de 
tabaco são maiores em adultos e idosos, quando comparados 
a faixas etárias inferiores (Silva; Valente; Malta, 2011).

Em países em desenvolvimento, as taxas de uso de tabaco são 
mais elevadas em indivíduos com baixo nível socioeconômico 
(renda e escolaridade baixa), como residentes de áreas rurais 
e comunidades urbanas — assentamentos urbanos formais e 
informais (Chockalingam et al., 2013; Hiskock et al., 2012).

Essa maior prevalência em indivíduos com baixo nível 
socioeconômico pode ser explicada, entre outros fatores, 
pela maior probabilidade de não adesão ao tratamento para 
dependência e pela baixa percepção dos riscos do uso de 
tabaco, assim como pelo menor apoio de programas sociais 
e de saúde (Hiskock et al., 2012). Como visto neste estudo, 
a prevalência do uso na vida e atual de tabaco foi maior em 
assentados com escolaridade inferior a oito anos.

Nesta investigação, a religião evangélica foi fator de  
proteção do uso atual de tabaco (RPaj: 0,24). Estudos demons-
tram que a crença religiosa se mostra como um robusto fator 
protetor do uso de substâncias psicoativas, como o tabaco,  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj0sbHD1Iz4AhWcBbkGHS2FAE4QFnoECD4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.techtudo.com.br%2Fnoticias%2F2016%2F07%2Ftravessao-meia-risca-e-hifen-como-incluir-no-texto-no-mac-e-no-pc.ghtml&usg=AOvVaw0LpjPqs43LoGF7cfTSDacx
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o álcool e outras drogas (Kendler et al., 2003; Levin, 2010). A 
religiosidade apresente efeitos positivos para saúde mental, 
uma vez que se encontra associada à promoção de compor-
tamentos saudáveis para saúde, incluindo cessação do taba-
gismo (Levin, 2010). Alguns mecanismos são responsáveis 
por essa ligação, tais como apoio social de determinadas reli-
giões e promoção de valores morais religiosos, voltados para 
o bem-estar psicossocial (Lucchetti, G.; Lucchetti, A. L., 2014).

Constatou-se, nessa pesquisa, que sexo masculino foi o 
único preditor do uso nocivo de tabaco (RPaj: 1,68). Da mesma 
forma, em países em desenvolvimento e desenvolvidos, há 
maior predominância do uso de tabaco em homens do que 
em mulheres. Essa associação pode ser explicada, já que, 
em algumas culturas, o uso do tabaco é visto como aceitável 
e como símbolo de status e poder social para os homens 
(Brathwaite et al., 2015).

O uso simultâneo de maconha e tabaco é frequente em 
várias populações (Peters; Budney; Carroll, 2012). Neste 
estudo, observaram-se associações entre uso de maconha 
e tabaco na vida (RPaj: 2,18) e atual (RPaj: 4,06), indicando 
o uso simultâneo dessas substâncias nos assentados. O uso 
concomitante de maconha e tabaco potencializa os danos à 
saúde física e mental, incluindo transtornos relacionados ao 
uso de substâncias psicoativas, piores taxas de cessação de 
tabaco e efeitos negativos psicomotores e cognitivos (Agrawal;  
Budney; Lynskey, 2012; Peters; Budney; Carroll, 2012).
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A dependência nicotínica é mais prevalente em determinados 
grupos, como indivíduos com transtornos relacionados ao uso 
de substâncias e com transtornos mentais. Considerando maior 
suscetibilidade genética, a alta prevalência pode ser explicada 
pela capacidade da nicotina de promover a redução de alguns 
sintomas psiquiátricos (Williams et al., 2010). No presente 
estudo, não foi observada associação estatística entre TMC e 
os padrões de consumo de tabaco. No entanto, No entanto, 
verificaram-se associações entre consumo de hipnóticos e/ou 
sedativos e uso atual de tabaco (RPaj: 2,67), com o alto risco 
de dependência nicotínica (RPaj: 7,12), sugerindo a maior 
prevalência de transtornos mentais e sintomas psiquiátricos 
em indivíduos fumantes, sugerindo presença de problemas 
psiquiátricos nos indivíduos fumantes.

Esse estudo apresenta algumas limitações. A natureza 
transversal não possibilita o apontamento de relações de 
causas e efeitos, com relação aos resultados encontrados. 
Também, ao se restringir a apenas uma comunidade local, 
não permite que os achados sejam generalizados para todas 
as populações rurais do Brasil. Além disso, os dados foram 
autorrelatados, passíveis de vieses de memória e de resposta 
a determinadas perguntas consideradas moralmente corretas, 
podendo estar sub ou superestimados. Apesar disso, o estudo 
evidenciou vários fatores que aumentam a vulnerabilidade 
de populações rurais ao uso e dependência de tabaco. 



36

A problemática em relação ao consumo desenfreado do 
tabaco em áreas rurais torna-se favorecida pela dificuldade 
de acesso a essas áreas pelas equipes de saúde, carência de 
infraestrutura e mesmo dificuldades de adesão a programas 
de saúde pública por parte dessa população. A cessação do 
tabagismo é dificultada por fatores diversos, como fatores 
culturais e hábitos enraizados nessas comunidades (Barone; 
Durval; Ferrante, 2012), sendo esta uma lacuna evidenciada 
neste estudo.

Este estudo apresentou características relevantes para 
averiguação da relação consumo/indivíduo/localidade, 
necessária para o entendimento da problemática do uso 
de tabaco em comunidade rural. Também se mostra em 
consonância com a literatura científica no tocante às altas taxas 
de prevalências encontradas, bem como associação desse 
hábito com variáveis sociodemográficas (idade, escolaridade, 
sexo e religião) e consumo de outras substâncias (hipnóticos 
ou sedativos e maconha). 

Dessa forma, esses achados favorecem o desenvolvimento 
de estratégias de verificação e diagnóstico em saúde de 
pessoas residentes de assentamento rural, considerando-se 
que a cessação do tabagismo é norteada por uma gama de 
fatores políticos, econômicos e biopsicossociais. Os resultados 
revelaram ainda a relevância da atenção às necessidades 
de saúde desse grupo, com vistas a ofertar atenção integral, 
garantindo prevenção de doenças e promoção da saúde e de 
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condições que impactam na qualidade de vida de moradores 
de comunidade rural. Além disso, os resultados sugerem a 
necessidade de proposição de diretrizes para formulação de 
políticas públicas de saúde voltadas para esse grupo popu-
lacional, considerando suas nuances e enfrentamentos, além de 
impulsionar novas pesquisas com foco na população rural.
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DETERMINANTES PARA O CONSUMO DE 
ÁLCOOL EM PACIENTES SUBMETIDOS À 

CIRURGIA BARIÁTRICA1,2

Valéria Duarte Gregório3
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Ivânia Vera5

INTRODUÇÃO
O álcool representa uma preocupação no âmbito da saúde 

pública mundial por se tratar de um dos fatores responsáveis 
por doenças crônicas não transmissíveis. Nas Américas, é um 
fator nocivo para a saúde das pessoas, sobretudo nos países 
de baixa e média renda, sendo o consumo médio 40% superior 
à média global. Estima-se que aproximadamente 3,3  milhões 
de mortes globais ocorram em decorrência do consumo de 
álcool (WHO, 2018).

1 Excerto de Gregório (2017).
2 Artigo originalmente publicado no periódico Arquivos Brasileiros de Cirurgia 

Digestiva (Gregório, 2018).
3 Mestra em Gestão Organizacional pelo PPGGO da Universidade Federal de 

Catalão (UFCAT).
4 Professora associada da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Doutora em 

Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP).
5 Professora adjunta do curso de Enfermagem da UFCAT. Doutora em Enfermagem 

(2013), área de concentração Saúde do Idoso, pela Faculdade de Enfermagem 
(FEN) da UFG. 
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O Brasil ocupa o quinto lugar em relação à taxa de 
mortalidade por abuso de álcool, com 12,2 mortes em 
100 mil por ano (WHO, 2018). Dentre as populações mais 
envolvidas com o consumo problemático de álcool, destacam-
se os indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica (CB), com 
prevalência do uso de álcool, que oscila entre 3% e 6,5%, com 
incidência de 4,9% (Cuellar-Barboza et al., 2015; Ertelt et al., 
2008; Saules et al., 2010). 

Estas estatísticas reforçam a preocupação pela qualidade 
de vida do indivíduo submetido à CB, dados os episódios 
hipoglicêmicos devido à redução da disponibilidade da 
glicose, pela supressão da gliconeogênese. Há também uma 
maior intoxicação com menor quantidade de álcool ingerido, 
podendo levar ao coma alcoólico e à morte (Buffington, 2007; 
Ostlund et al., 2013).

Para a população geral, o perfil demográfico (estado civil, 
baixa renda e escolaridade) é fator de risco para o abuso 
de álcool (Buffington, 2007; Davis; Choi; Benoit, 2009). Na 
população com CB, quanto maior o tempo pós-cirúrgico, 
maiores são as chances do consumo da substância em questão 
(King et al., 2012; Lent et al., 2013; Ostlund et al., 2013), mais 
elevado costuma ser o índice de massa corporal — IMC (WHO, 
2018) — e mais complexo é o comportamento compulsivo 
alimentar (Ostlund et al., 2013).

Pesquisas sobre consumo de álcool em pacientes 
submetidos à CB no mundo ainda são incipientes, com 
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ausência de respostas conclusivas diante da alteração do 
padrão de consumo de álcool nesta população (Ashton et al., 
2013; Conason et al., 2013; Ertelt et al., 2008). No território 
nacional, constata-se a necessidade de ampliar os estudos 
com enfoque no Sistema Suplementar de Saúde, que realiza 
350% de CB a mais em relação ao Sistema Único de Saúde 
— SUS (Davis; Choi; Benoit, 2009; Ertelt et al., 2008). Este 
cenário requer maior atenção para evitar a banalização 
do procedimento cirúrgico, o que poderia contribuir com 
o aumento do risco de consequências, como o consumo 
abusivo de álcool, dada a ausência de protocolos específicos 
neste (Ertelt et al., 2008).

Este estudo inovou ao estimar o uso problemático e a possível 
dependência em pacientes submetidos à CB, relacionando 
o uso de substâncias psicoativas, perfil alimentar, doenças 
psiquiátricas e uso de medicamentos anorexígenos, em uma 
população que, apesar de ser considerada singular, tem 
apresentado um aumento crescente no número de cirurgias 
pelo Sistema Suplementar de Saúde. O objetivo foi estimar o 
padrão de consumo de bebidas alcoólicas e seus determinantes 
em pacientes pós-CB. 

MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal, realizado com pacientes 

em pós-operatório de CB, atendidos no ambulatório clínico de 
um município de porte médio, na região central do Brasil. Este 
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delineamento de estudo permitiu realizar uma observação 
direta e planejada em um único momento.

Os dados foram coletados entre os meses de março de 
2015 a março de 2016. Foram incluídas no estudo pessoas 
submetidas à CB pelas técnicas de by-pass gástrico em Y de 
Roux, sleeve e gastrectomia, com idade ≥ 18 anos, ≥ 2 meses 
de pós-operatório, selecionadas por contato telefônico 
e, posteriormente, entrevistados pessoalmente após o 
atendimento no ambulatório clínico. Foram excluídas 
as pessoas que relataram estado gravídico puerperal, 
diagnósticos de doenças oncológicas e transtorno mental 
grave (com sintomas psicóticos). 

O cálculo amostral foi realizado para se obter um número 
representativo da população, embora a amostragem tenha 
sido por conveniência. Para este fim, respeitou-se o poder 
estatístico de 80% (β = 20%), grau de significância de 5% (α = 
0,05), efeito de desenho de 3,0, e frequência antecipada de 6,55 
para uso problemático de álcool. Da amostra de 260 indivíduos, 
acrescentaram-se 20%, tendo em vista a possibilidade de 
perdas amostrais, totalizando 303 indivíduos. 

O teste-piloto foi realizado como estratégia para ade- 
quação dos instrumentos de logística da pesquisa e para 
treinamento da equipe, tendo sido aplicado em cinco gestantes 
submetidas à CB, que, por representarem o grupo de exclusão, 
não fizeram parte da amostra final. 
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Para obtenção dos dados, aplicou-se questionário 
semiestruturado em duas partes por pesquisadores de 
campo. A primeira parte era formada por questões de perfil 
sociodemográfico, condições de saúde relacionadas às  
características pré-cirurgia bariátrica, hábitos alimentares e 
de seguimento pós-operatório orientados a partir de outros 
estudos sobre o tema (Burgos et al., 2015; Cuellar-Barboza  
et al., 2015; Davis; Choi; Benoit, 2009). A segunda parte 
dirigiu-se aos pacientes que referiram consumo de álcool, 
analisados por meio de instrumentos previamente validados 
no Brasil, a saber, o teste de identificação de transtornos por 
uso de álcool (Audit) e a escala de dependência de álcool 
— ADS (Heinberg; Ashton; Coughlin, 2012). O instrumento 
Audit rastreia o uso problemático de álcool, com a 
identificação dos bebedores-problema em todos os níveis de 
severidade, com destaque para o risco e a frequência de into- 
xicação (Cuellar-Barboza et al., 2015). Contém dez itens, sendo 
quatro relacionados ao uso de álcool, três à dependência e 
três a problemas decorrentes do consumo de álcool. Com o 
instrumento ADS, verificou-se a possível dependência do 
álcool, ao descrever o “beber obsessivo-compulsivo” e o 
“transtorno obsessivo-compulsivo”, além dos sintomas de 
abstinência relatados pelo paciente. Este instrumento classifica 
o grau de dependência em leve (1 a 13 pontos), moderado 
(14 a 21 pontos), grave (22 a 30 pontos) e gravíssimo (31 a 47 
pontos) (Heinberg; Ashton; Coughlin, 2012). 
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As variáveis dependentes do estudo foram extraídas dos ins-
trumentos Audit e ADS. Adotou-se o ponto de corte ≥ 8 para o  
escore do Audit, que corresponde ao uso problemático de álcool,  
e, pelo ADS, aglutinaram-se os graus de dependência em mo-
derado, grave e gravíssimo (Heinberg; Ashton; Coughlin, 2012).

As variáveis independentes analisadas com o ADS foram: 
renda (> R$1.581,09 versus ≤ R$1.581,09), frequentar grupo 
religioso (não vs. sim); insônia ou dificuldade para dormir 
(não vs. sim); intolerância à carne (não vs. sim), apresentar 
mal-estar ao ingerir carne bovina; perfil regular pós-cirúrgico 
de adotar o hábito de ingesta alimentar de pequenas porções, 
em intervalos reduzidos (não vs. sim); usar álcool antes da 
cirurgia como aquele que ingeria pelo menos uma dose de 
bebida alcoólica uma vez ou mais na semana (não vs. sim); 
fumar depois da cirurgia como o relato de fumar cinco 
cigarros ou mais ao dia (não vs. sim); usar droga ilícita 
depois da cirurgia como o relato de uso pelo menos um tipo 
de substância ilícita após CB (não vs. sim); usar maconha no 
último ano (não vs. sim); usar Moder Diet® (anorexígeno) no 
último ano (não vs. sim); e relatar estado de saúde muito bom 
antes da cirurgia na percepção do paciente (não vs. sim). 

Com a variável obtida pelo instrumento Audit, testaram-se 
as variáveis independentes: estado civil (vive com companheiro 
vs. vive sem companheiro); filhos (não vs. sim); apresentar 
perfil regular após a cirurgia (não vs. sim); realizar cirurgia 
particular (não vs. sim) como aquele que usou recursos próprios 
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para realizar a CB; usar álcool antes da cirurgia (não vs. sim); 
atualmente ter depressão (não vs. sim) como aquele com 
diagnóstico médico condizente com a definição de “transtorno 
de humor”, também denominado “episódio depressivo maior”, 
que envolve a perda de interesse e o prazer na realização das 
atividades cotidianas (King et al., 2012); apresentar dumping 
após a cirurgia (sim vs. não); já ter usado alguma droga ilícita 
na vida (não vs. sim).

Os dados foram armazenados e analisados, utilizando 
o programa Statistical Package for Social Sciences® (SPSS), 
em sua versão 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Para as 
respostas dos instrumentos ADS e Audit, realizou-se o teste de 
confiabilidade Alfa de Crombach, com 0,734 para as questões 
do ADS e 0,816 para as do Audit.

Foram obtidas frequências, média com intervalo de 
confiança de 95% (IC 95%) e desvio padrão (DP) para as 
variáveis quantitativas. Na análise bivariada e na regressão 
logística, utilizaram-se como medida de efeito a razão de 
chances (RC) — ou razão de possibilidades, em inglês: odds 
ratio (OR) — e o IC 95%, com orientação para eventos raros 
como os apresentados neste estudo. O teste qui-quadrado 
(χ2) e o teste exato de Fisher indicaram a força de associação 
entre as variáveis. As variáveis que apresentaram p < 0,10 
na análise bivariada foram escolhidas para o modelo de 
regressão logística múltipla, que, por sua vez, adotou o método 
entrada forçada (Ostlund et al., 2013), determinado pelo valor 
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resultante do teste de Hosmer-Lemeshow. Considerou-se 
associado às variáveis o valor de p ≤ 0,05. 

O presente estudo faz parte de uma pesquisa matriz, que 
analisa as condições de saúde mental na rede de atenção à 
saúde, e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa en-
volvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Goiás, 
sob o no de protocolo 523.834. Todos os indivíduos assinaram 
o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS
Da amostra de 303 indivíduos, a maioria (76.2%) eram 

do sexo feminino. A Tabela 1 apresenta a caracterização da 
amostra.

Tabela 1 - Dados demográficos dos pacientes submetidos à 
cirurgia bariátrica

Variáveis quantitativas Média (IC 95%) DP

Idade 37,22 (36,11–38,30) 9,78

Renda (R$) 3.627,36 (3.293,44–3.961,28) 2.948,82

Variáveis categóricas n (%) (IC 95%)

Etnia

Branco 205 (67,7) 62,0–72,3

Pardo 80(26,4) 21,8–31,4

Negro 13 (4,3) 2,0–6,6

Amarelo 4 (1,3) 0,3–3,0

Indígena 1 (0,3) 0,0–1,0
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Variáveis quantitativas Média (IC 95%) DP

Escolaridade, anos de estudo

≤ 8 23 (7,6) 4,6–10,9

> 8 280 (92,4) 89,1–95,4

Estado civil

Vive com companheiro 215 (71,0) 65,7–75,9

Vive sem companheiro 88(29,0) 24,1–34,3

Tem filhos

Sim 217(71,6) 66,3–76,6

Não 86 (28,4) 23,4–33,7

Religião

Tem religião 286 (94,4) 91,7–96,7

Não tem religião 17 (5,6) 3,3–8,3

Regiões que residem

Centro-Oeste 217 (89,4) 85,8–92,7

Sudeste 32 (10,6) 77,3–14,2

Tempo de cirurgia, meses 22,5 21,9–27,6

Peso pré-operatório (kg) 119,9 117,8–122,0

Peso pós-operatório (kg) 80,7 78,8–82,6

IC 95%: intervalo de confiança de 95%; DP: desvio padrão.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A amostra constituiu-se de adultos jovens com média de 
idade de 37,22 anos, com melhores condições financeiras (renda 
média de R$ 3.627,00). A maioria era de etnia branca (67,7%), 
tinha religião (94,4%), convivia com companheiro (71%), tinha 
filhos (71,6%), com nível de escolaridade superior a 8 anos 
de estudo (92,4%), residia principalmente na região Centro-
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Oeste do Brasil (89,4%). O tempo médio de pós-cirurgia foi 
inferior a 2 anos, com média de 22,5 meses. A perda ponderal 
da população estudada foi de aproximadamente 40 kg (média 
antes da CB: 119.93 kg; depois da CB: 80,76 kg).

A Tabela 2 demonstra as variáveis dependentes a partir do 
escore do instrumento ADS. 

Tabela 2 - Nível de dependência dos indivíduos submetidos à 
cirurgia bariátrica, de acordo com a Escala de Dependência de 
Álcool (ADS)

Nível de dependência n (%) IC 95%

Leve

Não 193 (63,7) 58,1–69,0

Sim 110 (36,3) 31,0–41,9

Moderada

Não 293 (96,7) 94,7–98,7

Sim 10 (3,3) 1,3–5,3

Grave

Não 302 (99,7) 99,0–100,0

Sim 1(0,3) 0,0–1,0

Gravíssima

Não 298 (98,3) 96,7–99,7

Sim 5 (1,7) 0,3–3,3

IC 95%: intervalo de confiança de 95%. 
Fonte: Elaborada pelos autores.

As dependências moderada, grave e gravíssima foram 
aglutinadas e resultaram em uma prevalência de 5,3%.
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Tabela 3 - Prevalência dos níveis de dependência de indivíduos 
pós-cirurgia bariátrica, segundo a Escala de Dependência de  
Álcool (ADS) e variáveis independentes associadas

ADS RC bruta RC ajustada

Variável n/
totala % (IC 95%) Valor 

de p (IC 95%) Valor 
de p

Rendab

> R$1.581,09 0/53 0,0 1,00

≤ R$1.581,09 16/250 6,4 1,06 (1.03–1.11) 0,042

Frequenta grupo religioso

Não 8/89 9,0 1,00 1,00

Sim 8/214 3,7 0,40 (0,21–0,78) 0,006 2,27 (0,28–17,82) 0,43

Insônia ou dificuldade para dormir

Não 2/137 1,5 1,00 1,00

Sim 14/166 8,4 6,21 (1,92–17,96) 0,005 2,07 (0,36–11,89) 0,41

Intolerância à carne

Não 7/222 3,2 1,00 1,00

Sim 9/81 11,1 3,83 (1,28–14,14) 0,006 2,55 (0,70–9,21) 0,15

Perfil regular após a cirurgia

Não 11/90 12,2 1,00 1,00

Sim 5/212 2,4 0,17 (0,04–0,50) 0,001 0,24 (0,07–0,87) 0,03c

Usava álcool antes da cirurgia

Não 1/129 0,8 1,00 1,00

Sim 15/174 8,6 12,07 (2,65–18,30) 0,010 5,50 (0,62–48,62) 0,12

Fumou depois da cirurgia

Não 6/255 2,4 1,00 1,00

Sim 10/48 20,8 10,92 (3,64–41,68) 0,000 4,43 (1,151–17,10) 0,03c
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ADS RC bruta RC ajustada

Variável n/
totala % (IC 95%) Valor 

de p (IC 95%) Valor 
de p

Usou droga ilícita depois da cirurgia

Não 14/293 4,8 1,0 1,00

Sim 2/10 20 4,98 (1,36–26,49) 0,090 0,86 (0,19–3,95) 0,85

Usou maconha no último ano

Não 14/296 4,7 1,00 1,00

Sim 2/7 28,6 8,05 (2,33–44,29) 0,040 3,66 (0,27–48,66) 0,32

Usou Moder Diet no último ano

Não 11/287 3,8 1,00 1,00

Sim 5/16 31,2 11,40 (2,60–42,60) 0,010 9,08 (1,63–50,55) 0,01c

Estado de saúde muito bom antes da cirurgia

Não 12/147 8,2 1,00 1,00

Sim 4/156 2,6 0,29 (0,06–0,88) 0,020 0,80 (0,20–3,18) 0,75

a Modelo de RC ajustada para grupo religioso, dificuldade para dormir ou insônia, 
intolerância à carne; b a variável renda não foi realizada para análise múltipla, por 
apresentar valor zero em um quadrante da tabela de contingência. Perfil regular após a 
cirurgia, usava álcool antes da cirurgia, fumou após a cirurgia, usou droga ilícita depois 
da cirurgia, uso de maconha e Moder Diet no último ano, e estado de saúde muito 
bom antes da cirurgia. Teste Hosmer-Lemeshow: 0,948; RC: razão de chances; IC 95%: 
intervalo de confiança de 95%.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Após análise múltipla, permaneceram associados ao grau 
de dependência (moderado/grave/gravíssimo) os itens 
“apresentou perfil regular após a cirurgia” (p = 0,030), “fumou 
depois da cirurgia” (p = 0,030) e “usou Moder Diet no último 
ano” (p = 0,012). 
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A Tabela 4 demonstra as variáveis independentes 
associadas ao uso problemático de álcool, considerando o 
escore ≥ 8 obtido pelo Audit. 

Tabela 4 - Prevalência de indivíduos submetidos à cirurgia 
bariátrica com escore ≥ 8, segundo o teste de identificação de 
transtornos por uso de álcool (Audit) e variáveis independentes 
associadas

Escore Audit RC bruta RC ajustada

Variável n/
totala % (IC 95%) Valor 

de p (IC 95%) Valor 
de p

Estado civil

Vive com 
companheiro 22/215 10,2 1,00 1,0

Unirresidente 23/88 26,1 3,10 (1,53–5,96) 0,000 2,82 (1,23–6,49) 0,014b

Filhos

Não 18/86 22,1 1,00
0,026

1,00
0,962b

Sim 26/217 12,0 0,48 (0,24–0,93) 1,021 (0,43–2,40)

Apresentou perfil regular após cirurgiab

Não 20/90 22,2 1,00 1,00

Sim 25/212 11,8 0,46 (0,24–0,89) 0,020 0,42 (0,20–0,89) 0,025†

Realizou cirurgia particular

Não 38/278 13,7 1,00 1,00

Sim 7/25 28,0 2,45 (0,76–6,27) 0,054 3,102 (1,00–9,53) 0,048 c

Usava álcool antes da cirurgia

Não 2/129 1,6 1,00 1,00

Sim 43/174 24,7 20,84 (6,75–53,34) 0,000 16,84 (3,88–72,98) 0,000d



55

Escore Audit RC bruta RC ajustada

Variável n/
totala % (IC 95%) Valor 

de p (IC 95%) Valor 
de p

Atualmente tem depressão

Não 30/238 12,6 1,00 1,00

Sim 15/65 23,1 2,08 (1,01–4,09) 0,035 2,29 (1,05–5,02) 0,037 b

Apresentou dumping após a cirurgia

Não 13/137 9,5 1,00 1,00

Sim 32/166 19,3 2,27 (1,12–5,08) 0,017 1,74 (0,81–3,75) 0,152 b

Já usou alguma droga ilícita na vida

Não 22/211 10,4 1,00 1,00

Sim 23/92 25,0 2,85 (1,50–5,70) 0,001 3,34 (1,60–6,96) 0,001 b

a Número total; b valores para o modelo estado civil, filhos, apresentar perfil 
regular, realizar a cirurgia particular, atualmente ter depressão, apresentar  
dumping e já ter usado alguma droga ilícita; c valores referentes ao modelo de 
análise múltipla: estado civil, filhos, apresentar perfil regular após a cirurgia, usar 
álcool antes da cirurgia, realizar a cirurgia particular, atualmente ter depressão,  
apresentar dumping após a cirurgia e já ter usado alguma droga ilícita na vida; 
d após, controlou-se a variável usar álcool antes da cirurgia. Teste Hosmer- 
Lemeshow: 0,922; RC: razão de chances; IC 95%: intervalo de confiança de 95%. 
Fonte: Elaborada pelos autores.

Para a análise múltipla, controlou-se a variável “usava ál-
cool antes da cirurgia” por apresentar-se confundidora em re-
lação à variável “atualmente tem depressão”. Permaneceram 
associados à variável dependente “unirresidente” (p = 0,014; 
RC = 2,828; IC 95% 1,232–6,493), “realizou cirurgia particular” 
(p = 0,048; RC = 3,102; IC 95% 1,009–9,531), “usou álcool an-
tes da cirurgia” (p = 0,000; RC = 16,848; IC 95% 3,889–72,989), 
“atualmente tem depressão” (p = 0,037; RC = 2,299; IC 95% 
1,052–5,028), “já usou alguma droga ilícita na vida” (p = 0,001; 
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RC = 3,346; IC 95% 1,608–6,964) e “perfil regular após a cirur-
gia” (p = 0,025; RC = 0,428; IC 95% 0,205–0,897). 

DISCUSSÃO
Este estudo investigou os determinantes do consumo 

de álcool em uma população submetida à CB. Importantes 
variáveis foram associadas aos padrões de consumo 
problemático (viver sem companheiro/união estável; 
apresentar perfil regular de alimentação após a cirurgia; 
realizar o procedimento cirúrgico pelo Sistema Suplementar; 
relatar depressão; consumir droga ilícita na vida; padrão de 
consumo dependente de álcool; perfil regular de alimentação 
após a cirurgia; fumar após a cirurgia; e usar Moder Diet no 
último ano). 

Este foi o primeiro estudo no contexto brasileiro a estimar 
o uso problemático de álcool e a possível dependência em 
pacientes submetidos à CB, que testou variáveis relacionadas 
ao uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, o perfil 
alimentar e verificou doenças psiquiátricas. Inova também 
por estudar uma população que representa o incremento 
de procedimentos e que não é comum aos grandes centros 
de pesquisa que, prioritariamente, analisam amostras de 
pacientes que fizeram a cirurgia pelo SUS. 

Os resultados indicaram prevalência de 5,3% para 
possibilidade de dependência alcoólica pelo ADS e de 14,9% 
para uso problemático de álcool segundo o Audit. Esse último 
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valor se aproxima dos 18% de uso problemático de álcool na 
população geral brasileira (Cuellar-Barboza et al., 2015).

O Audit é um instrumento de sensibilidade de 91 a 100% 
para identificação de ingestão problemática em 12 meses 
(Davis; Choi; Benoit, 2009). Estudo com pacientes pós-
bariátricos apontaram baixa prevalência (4,9%) e pesquisa 
nacional que utilizou o Audit C (questionário breve com três 
perguntas) teve estimativa inferior de provável dependência 
ao álcool (1,4%) (Lent et al., 2013). Os resultados obtidos 
nesta pesquisa demonstraram a vulnerabilidade da amostra. 

Por outro lado, a prevalência de dependência ao álcool, 
de acordo com o ADS, foi semelhante aos resultados obtidos 
em estudos que utilizaram instrumentos diferentes como: 
questionários, banco de dados de pacientes e registro de 
prontuários (3,0%) (Burgos et al., 2015). Neste estudo, a 
prevalência obtida pelo Audit foi maior do que qualquer outra 
prevalência de estudos na população do pós-CB, independente 
da nacionalidade ou do instrumento de mensuração. 

Quanto à renda, verificou-se que aqui foi superior à de 
outras pesquisas, o que reafirma a diferença social da amostra 
que realizou procedimento cirúrgico com recursos próprios 
(privado) ou por operadoras de saúde (convênios). Tal fato 
constitui uma limitação de interlocução com pesquisas neste 
âmbito (Buffington, 2005; Conason et al., 2013).

Nesta investigação, apresentar perfil regular foi fator de 
proteção diante do consumo de álcool após a cirurgia. Sugere-
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se que mudanças no padrão alimentar reduzem as chances 
de uso problemático de álcool, entretanto, o perfil alimentar 
compulsivo enquadra-se entre os hábitos de vulnerabilidade 
para uso de substâncias psicoativas, principalmente pelo fato 
de como o consumo excessivo e crônico (seja do alimento ou 
de substâncias psicoativas) é disparado pelos mecanismos de 
recompensa e resposta motivacional neurocerebral.

Indivíduos compulsivos no pós-CB, com a impossibilidade 
de consumo alimentar em excesso, podem substituir o 
alimento pelo álcool. Considera-se que a grelina, um hormônio 
orexígeno produzido no fundo gástrico e estimulador da 
adipogênese, é isolada após a CB. Este hormônio estimula 
a ingestão de alimentos de elevada palatabilidade e atua no 
circuito de recompensa colinérgica-dopaminérgica; em sua 
ausência, o indivíduo compulsivo alimentar busca outras 
formas de recompensa. Igualmente, o perfil alimentar regular 
tende a ser um forte protetor diante do consumo de álcool nesta 
população (Mendes; Silveira; Galvão, 2008; Moorehead, 2007), 
porém esta associação carece de resultados mais conclusivos.

Outro achado desta pesquisa foi que o tabagismo se associou 
ao consumo de álcool. Pacientes tabagistas desenvolvem 
elevada dependência de consumo abusivo de álcool, sendo 
associada à idade jovem e ao risco de consumo de cigarro 
(Ostlund et al., 2013). 

Apesar dos fatores farmacológicos do álcool e da nicotina 
apresentarem efeitos antagônicos, verifica-se a busca desta 
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associação pelo reforço do efeito de um sobre o outro. Esta 
situação aumenta a vulnerabilidade desta população, pois 
pode gerar ainda mais agravos à saúde, como reganho de 
peso, problemas respiratórios, câncer e trombose (Ostlund  
et al., 2013). 

Dada a proximidade sugestiva e explicativa para a 
associação entre o consumo de álcool com anorexígenos, 
outras drogas e Moder Diet, aproximou-se à discussão 
destas variáveis. Sugere-se que o mecanismo de recompensa, 
modulado pelo circuito de tensão hipotalâmica, decorrente 
da restrição alimentar após a CB, apresente atuação com 
alternância de períodos abstêmios (seguimento dietético) e 
de recaídas (maior impulsividade e ausência de engajamento 
ao tratamento dietético). Neste período, os pacientes tendem 
ao uso de anorexígenos como forma de evitar o reganho 
de peso e alcançar o resultado esperado. Esta associação, 
por sua vez, atua como reguladora do comportamento de 
instabilidade emocional por conta da restrição alimentar, com 
uma necessidade cada vez maior da substância para obtenção 
da “estabilidade” ora atingida. 

Indivíduos que vivem sem companheiro apresentaram 
maior chance de uso problemático de álcool. Esta popu- 
lação pode estar mais exposta a ambiente com forte apelo 
comercial ao consumo inconsequente do álcool (Ostlund et al.,  
2013), comportamento social exacerbado ou estado de 
decepção pelo fim de uma relação conjugal. Contrariamente, 
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há investigações que apontam forte associação entre viver 
com companheiro e consumir de álcool (Saules et al., 2010). 
Reforça-se a afirmação de que a associação entre estado civil 
e consumo de álcool é um fenômeno complexo, com aspectos 
interculturais influenciadores e que merece mais consideração 
de pesquisadores. 

A realização do procedimento cirúrgico com recursos 
próprios aumenta as chances do consumo problemático 
de álcool. Este comportamento merece atenção, no sentido 
de se obterem dados mais robustos, mas sugere-se alguma 
ligação com o aumento exorbitante deste procedimento pela 
via privada, que decorre da identificação, pelos pacientes, 
de que a CB é considerada o único caminho para resolução  
de problemas de obesidade e seus desdobramentos. Há 
também a facilitação de todo o processo, como ausência de 
indicação precisa pelos médicos e pelos serviços de saúde, 
ausência de protocolos e questionamentos das condições 
mínimas para execução do procedimento (Ertelt et al., 2008).

Os indivíduos que já eram usuários de álcool antes da 
cirurgia têm mais chance de apresentar uso problemático 
pós-CB. O padrão de consumo de álcool pode ser alterado 
no pós-CB, em decorrência da procura por mecanismos 
de satisfação diante da redução alimentar, fato agravado 
pela maior condição de intoxicação, com menor quantidade 
de álcool e um maior tempo de retorno para a sobriedade, 
quando comparados o pré e o pós-CB (Cuellar-Barboza  
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et al., 2015). O problema decorrente do alcoolismo é uma 
realidade nesta população pela associação entre maior IMC e 
comportamento compulsivo (Davis; Choi; Benoit, 2009). 

Pela não remissão da dependência química, no pós-CB, 
sugere-se a triagem pelo Audit, para prevenção de possíveis 
alterações do padrão de consumo de álcool e, sobretudo, pela 
dificuldade de abandono da dependência.

Um caminho para detectar precocemente os riscos do 
consumo abusivo de álcool, neste público, é investir na 
promoção da saúde e na identificação precoce do consumo 
descontrolado desta substância (Cuellar-Barboza et al., 2015; 
Davis; Choi; Benoit, 2009). 

O diagnóstico de depressão foi fator de risco para o 
consumo de álcool. Vários são os determinantes para associ- 
ações entre obesidade, depressão e consumo de álcool. 
O consumo de álcool pode configurar como uma forma 
de busca de alívio imediato dos sintomas decorrentes da 
depressão (dificuldade de concentração, anedonia e insônia), 
transtornos psiquiátricos (ansiedade e agitação) e obesidade. 
Pacientes depressivos tendem a apresentar comportamentos 
de reclusão da realidade social e, deste modo, usam o álcool 
como um mecanismo de fuga e satisfação. 

Admitem-se limitações quanto ao método transversal, que 
impede uma estimativa da incidência e a relação da causa e 
efeito, além da amostragem por conveniência. Pelos instrumen-
tos de autorrelato, considera-se o viés da memória. Neste quesi-
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to, tentou-se amenizar esta situação, por meio da ratificação da 
confidencialidade, com realização de entrevistas em ambien-
te privativo e capacitação dos pesquisadores de campo para  
entrevista pessoalmente, com supervisão direta de profissional 
com experiência no atendimento a candidatos à CB.

Conclusão 
O objetivo deste estudo foi estimar o padrão de consumo 

de bebida alcoólica e fatores associados em pacientes pós-
cirurgia bariátrica. Os resultados desta investigação ratificam 
que os riscos de consumo problemático e a possibilidade de 
dependência alcoólica são uma realidade para indivíduos que 
se submeteram à cirurgia bariátrica, sobretudo na população 
de pessoas com acesso a convênios de saúde e do setor 
privado. Chama-se atenção para a alta prevalência obtida 
pelo instrumento Audit e para o maior quantitativo feminino 
jovem, procurando por este procedimento, além dos fatores 
associados, como realizar o procedimento pelo modo privado, 
autorreferir depressão, ingerir bebida alcoólica ou uso de 
tabaco e outras drogas antes do procedimento cirúrgico. 

Sugere-se rever com maior rigor a seleção e aprovação da 
cirurgia, para averiguar possíveis riscos de danos à saúde 
desta população. Indica-se forte incentivo à mudança do 
padrão de comportamento alimentar, pois a alteração para 
o padrão regular reduz as chances de uso problemático e a 
dependência alcoólica nesta população. 
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INTRODUÇÃO
O uso de tabaco mundialmente é reconhecido como uma 

epidemia global no século 21. Estima-se que, em 16 países, 
entre eles Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, Brasil e 
outros abordados pela Global Adult Tobacco Survey, existam 3 
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bilhões de pessoas tabagistas. Estas taxas reforçam a afirmação 
de que o uso do tabaco é um problema social complexo, que 
afeta diretamente a saúde coletiva e que requer medidas 
eficazes em seu controle (Giovino et al., 2012), uma vez que o 
impacto deste hábito na qualidade da saúde e nos índices de 
mortalidade das pessoas é devastador, correspondendo a uma 
das maiores causas de doenças crônicas não transmissíveis 
e a um fator de agravo a outras doenças (Katanoda; Yako-
Suketomo, 2012).

No Brasil, presencia-se redução das prevalências de 
consumo de tabaco: a taxa de 34,8% de 1989 caiu para 15% 
em 2013, sendo 19,2% entre homens. Porém, ainda persistem 
grupos mais vulneráveis a este hábito, que, associados 
a fatores sociodemográficos e ocupacionais, agravam a 
qualidade da saúde e requerem mais atenção, como baixa 
escolaridade e poder aquisitivo, estresse, não possuir religião, 
sexo, faixas etárias e estado civil, dentre outros (Bailey et al., 
2015; Karakaya et al., 2006; Martinez et al., 2017).

O tabagismo representa uma das maiores causas evitáveis 
de morbidades crônicas, como doenças cardiovasculares 
(Mizuno et al., 2017). Observa-se ainda que problemas de sono 
compõem a fisiopatologia de algumas doenças relacionadas 
ao tabagismo. Ao mesmo tempo, os elevados níveis de 
dependência nicotínica e o tempo de tabagismo associaram-se 
a qualidade de sono ruim e redução de seu tempo de duração 
(Dugas et al., 2017). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303768
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Ainda em relação à associação de tabaco com as alterações 
do padrão de sono, houve maior vulnerabilidade às 
condições crônicas de agravos à saúde e em relação ao sono. 
Assim, a presente pesquisa inova ao investigar e testar as 
variáveis relativas a fatores sociodemográficos, problemas 
cardiovasculares e padrão de sono em população tabagista por 
meio de um estudo caso-controle. Neste contexto, estabeleceu-
se como objetivo determinar fatores associados à dependência 
da nicotina em relação a morbidades cardiovasculares e ao 
padrão do sono nesta população.

MÉTODO

Delineamento do estudo e local
Trata-se de estudo observacional caso-controle, utilizado 

para investigar, em um curto prazo de tempo, informações  
assertivas quanto a fatores causais e possíveis interações com 
determinadas doenças ou condições, especialmente as raras 
e as crônicas (Almeida-Filho; Rouquayrol, 2006). Foi desen-
volvido em um município de porte médio, de relevância e 
referência econômica e social para uma área que abrange 12 
outros municípios, localizada na região central do Brasil. 

População e amostra 
A população do estudo constituiu-se de tabagistas e não 

tabagistas residentes no município. Para tanto, a amostra 
dividiu-se em dois grupos distintos, considerando, para o caso, 
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uma morbidade, o tabagismo que, segundo a Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com Saúde (CID 10), trata-se de uma doença crônica com  
CID F-17.2 (OMS, 1997). Para o controle, foram alocados 
indivíduos pareados por sexo e idade, que não apresentavam 
a condição do caso. 

Para o cálculo amostral, considerou-se a prevalência de 
uso de tabaco na população brasileira de 15%. Propondo que 
no indivíduo com o ato tabágico as prevalências de sintomas 
cardiovasculares são maiores, tomou-se como referência 25%. 
Então, para amostra n1 (controle) = n2 (caso), ponderaram-
se nível de significância de 5%, e poder do teste de 80%, 
com aplicação do comando no programa de estatística Stata, 
versão 14.0 (StataCorp LLC, College Station, TX, USA) 
(Hamilton, 2013). Acresceram-se 20%, prevendo perdas; 
assim, o tamanho da amostra estimada para comparação de 
proporções de dois grupos foi n1, com 322 indivíduos, e n2, 
com 323 indivíduos, totalizando 645 indivíduos.

Como critério de inclusão para o caso, aplicou-se idade ≥ 
17 anos e residir no município onde se realizou a pesquisa; 
ser fumante atual nos últimos 30 dias, com pontuação em 
pelo menos um dos graus de possível dependência nicotínica 
nas respostas ao [instrumento] teste de Fagertröm para 
dependência de nicotina (em inglês, Fagertröm test for 
nicotine dependence — FTND), validado para a população 
brasileira; e ter condições cognitivas para compreensão e 
resposta do questionário. Excluíram-se os fumantes que se 
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autorreferiram ter problemas cardiovasculares congênitos, 
sem correção e diagnóstico psiquiátrico de transtorno mental 
grave e persistente, mas com sintomas psicóticos.

Para a constituição do grupo controle seguiu-se a orien-
tação de que fosse composto por indivíduos representativos 
da população de onde os casos foram abordados (Rodrigues; 
Werneck, 2009). Estabeleceram-se as seguintes regras para o 
controle, considerando-se a faixa etária (≥ 17 anos) e sexo: não 
ser fumante; ter a mesma residência geográfica no município 
onde se desenvolveu a pesquisa, em que foram abordados os 
sujeitos-casos; não ser fumante atual (últimos 30 dias), nem  
ex-fumante; não ter fumantes residentes no mesmo domicílio; 
e apresentar condições cognitivas para compreensão e respos-
ta do questionário. Excluíram-se os não fumantes que se au-
torreferiram ter problemas cardiovasculares congênitos sem  
correção, e que apresentaram diagnóstico psiquiátrico de trans-
torno mental grave e persistente (com sintomas psicóticos).

Coleta de dados 
Antes da coleta de dados, realizou-se o teste-piloto em 

dez indivíduos, sendo cinco fumantes e cinco não fumantes, 
que estavam de passagem no município, ou seja, não eram 
residentes. Aplicaram-se os questionários na modalidade 
piloto, com o objetivo de um ensaio reproduzindo todas as 
estratégias e métodos utilizados no estudo, identificando 
aspectos logísticos e operacionais, com vistas ao treinamento 
dos pesquisadores de campo, além do ajuste dos instrumentos 
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de coleta de dados. Os dados do teste não foram utilizados na 
análise final. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de março a novembro 
de 2016 e foi efetuada por pesquisadores de campo, selecio-
nados entre os estudantes do curso de graduação vinculados 
em regime de iniciação científica. Eles foram treinados por 40 
horas pelos pesquisadores responsáveis pelo projeto, com for-
mação interdisciplinar no âmbito da saúde (medicina, enfer-
magem e nutrição). 

Os indivíduos elegíveis foram convidados a participar do 
estudo em quatro tipos de ambientes: em serviços de atenção 
primária à saúde (Unidades Básicas de Saúde e Estratégia 
Saúde da Família), em serviços de urgência e emergência 
(Unidade de Pronto Atendimento), em serviços de média 
complexidade e especialidade (hospitais e Centro de Testagem 
e Aconselhamento); e em comunidades (residências, espaços 
universitários, comércios e praças). Aplicou-se técnica de 
entrevista face a face, em locais privativos, disponibilizados 
pelos próprios gerentes destes serviços, ou nas residências, 
com duração média de 20 minutos. Todos assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) bem como o 
Termo de Assentimento (TA) quando de menor idade. 

Instrumentos
Aplicaram-se instrumentos estruturados com dados 

sociodemográficos, elaborados pelos pesquisadores e 
analisados por especialistas na área de saúde, contendo 
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variáveis extraídas de referenciais específicos para história 
clínica e anamnese de pacientes, além de índices específicos 
sobre agravos crônicos à saúde em tabagistas (Giardina et al., 
2015, Dugas et al., 2017). 

O instrumento FTND foi utilizado para avaliar a 
dependência de nicotina (Carmo; Pueyo, 2002). Trata-se 
de uma escala de fácil manejo, utilizada para diagnosticar 
tabagismo e estabelecer sua gravidade em seis itens: 1) 
Quanto tempo depois de acordar você fuma seu primeiro 
cigarro? 2) Você acha difícil não fumar em lugares proibidos, 
como igreja, ônibus etc.? 3) Qual cigarro do dia traz mais 
satisfação? 4) quantos cigarros você fuma por dia? 5) Você 
fuma mais frequentemente pela manhã? 6) Você fuma 
mesmo doente?

Os escores indicam dependência da nicotina em cinco 
níveis: muito baixo (0 a 2 pontos); baixo (3 a 4 pontos); 
moderado (5 pontos); elevado (6 a 7 pontos); e muito elevado 
(8 a 10 pontos) (Pérez-Ríos et al., 2009).

Variáveis do estudo
A variável dependente concentrou-se no grupo caso. 

Nesse estudo, utilizou-se uma variável contextual como 
fator na análise múltipla, seguindo-se às orientações de 
que as ocorrências de saúde ou morbidade não se explicam 
unicamente por questões individuais, necessitando-se de 
interações entre indivíduo e contexto para explicações de 
condições complexas do processo de saúde e adoecimento 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303768


73

(Diez-Roux, 2000); e de que, para os desfechos relacionados ao 
indivíduo, a aplicação de efeitos de fatores contextuais pode 
influenciar na condição de saúde ou doença, sendo relevante 
no controle de confusão. Para tanto, aplicou-se como efeito 
a variável contextual “local de abordagem do indivíduo”, 
categorizado em comunidade versus serviços de atenção 
primária à saúde; hospitais com serviços de especialidades 
médicas vs. rede de urgência. 

As variáveis descritivas foram: idade (anos); renda (em 
reais); anos de tabagismo. As variáveis independentes 
compreenderam cor da pele/raça autorreferida (parda/
morena/mulata vs. branca vs. preta, vs. amarela/indígena); 
diagnóstico de doença isquêmica do coração (autorreferida ou 
diagnóstico médico; sim vs. não); diagnóstico de hipertensão 
arterial sistêmica (autorreferido ou por diagnóstico médico; 
sim vs. não); e índice de massa corporal (IMC), mensurado 
pela obtenção do peso e altura, calculado pela fórmula:

.

Em relação a esta variável, determinou-se o IMC < 30 kg/
m2 caracterizando o indivíduo “sem obesidade” vs. ≥ 30 kg/
m2, “com obesidade”. Foram também consideradas outras 
variáveis independentes, como dificuldade para dormir, 
relacionada a qual motivo (roncar ou tossir até duas vezes na 
semana vs. mais que duas vezes na semana; uso de medicação 
para dormir até duas vezes na semana vs. mais que duas 
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vezes na semana); e dificuldade em adormecer ou latência do 
sono maior que 30 min (até duas vezes na semana vs. mais 
que duas vezes na semana). 

Análise dos dados
Os dados foram digitados em planilha eletrônica em du-

pla conferência e analisados com o uso do programa estatís-
tico Stata, versão 14.0 (StataCorp LLC, College Station, TX, 
USA). Para testar a confiabilidade das respostas do FTND,  
utilizou-se o alfa de Cronbach, cujo valor foi 0,99. As variáveis 
quantitativas foram descritas com média, mediana e desvio 
padrão; as categóricas, em porcentagem e intervalo de con-
fiança 95% (IC 95%). Para a estimativa de associação entre as 
variáveis, utilizou-se a razão de chances (RC) — ou razão de 
possibilidades, em inglês: odds ratio (OR) —, que busca com-
provar que a exposição ao risco em estudo é mais frequente 
em casos do que em controle (Rodrigues; Werneck, 2009).

Para tanto, inicialmente, foi realizada a análise univa-
riada com as variáveis controle vs. caso uma a uma com as  
variáveis independentes, sendo em seguida estimados a RC 
bruta e o IC 95%. Variáveis com p < 0,10 foram inseridas 
no modelo de regressão logística múltipla para a obtenção 
da RC ajustada e IC 95%. Consideraram-se variáveis associa-
das as que apresentaram valor p < 0,05. Nessa análise múl-
tipla, aplicou-se o modelo condicionado pelo fator contex-
tual com entrada hierarquizada (distal, médio e proximal) 
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de grupos de variáveis independentes, totalizando em três 
modelos: modelo vazio (variável dependente e contextual); 
modelo 1 (acrescentaram-se características sociodemográ-
ficas dos indivíduos); modelo 2 (acresceu-se características 
sociodemográficas e autorreferência/diagnóstico de pato-
logias); e modelo 3 completo (acresceu-se características  
sociodemográficas, sintomas ou autorreferência das patolo-
gias e aspectos comportamentais do sono). Para a qualidade 
de ajuste, aplicou-se o resultado do teste de -2loglikelihood.

Aspectos éticos
A pesquisa ocorreu após anuência do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), respeitando os princípios éticos da Resolução 
no 466/2012 (Inca, 2012), que norteiam as pesquisas com seres 
humanos no Brasil. O projeto foi aprovado com o protocolo no 
1.322.427, CAAE 49759315.5.0000.5083.

RESULTADOS 
A amostra foi composta por 322 indivíduos controle e 323 

indivíduos caso, totalizando 645 participantes. As perdas 
amostrais foram na ordem de 10% para o grupo caso e 7% 
para o grupo controle, e foram repostas a fim de garantir o 
mesmo n calculado para os dois grupos, com diferença de dois 
indivíduos para o controle e um para o caso. As variáveis de 
pareamento e sociodemográficas estão expostas na Tabela 1.
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Tabela 1 - Descrição sociodemográfica das amostras grupo 
controle e caso. Brasil Central, 2016

Variáveis Controle (n = 322) Caso (n = 323)

Pareamento n % (IC 95%) n % (IC 95%)

Sexo

Feminino 175* 54,9 (49,2–60,2) 174 53,9 (48,3–59,4)

Masculino 144 45,1 (39,8–50,8) 149 46,1 (40,6–51,7)

Idade

< 30 68 21,0 (16,9–25,7) 67 20,7 (16,7–25,1)

30–39 93 29,2 (24,8–33,9) 94 29,1 (23,8–34,1)

40–49 85 26,6 (22,3–31,3) 85 26,3 (22,0–31,3)

50–59 40 12,5 (9,1–16,3) 44 13,6 (9,9–17,3)

≥ 60 34 10,7 (7,2–14,1) 34 10,6 (7,1–13,6)

Descritivas /estado civil

Casado/união consensual 148 46,5 (40,9–52,2) 181 56,0 (50,2–1,0)

Solteiro 120 37,7 (32,4–43,4) 99 30,7 (26,0–5,9)

Separado/divorciado 30 9,4 (6,3–12,9) 29 9,0 (5,9–12,1)

Viúvo 18 5,7 (3,5–8,5) 14 4,3 (2,2–6,8)

Outros 2 0,6 (0,0–1,6) – –

Raça/etnia

Parda/morena/mulata 140 44,0 (38,7–49,4) 202 62,5 (57,6–67,5)

Branco 125 39,3 (34,0–44,6) 63 19,5 (15,5–23,8)

Preta 37 11,6 (8,2–15,4) 38 11,8 (8,4–15,2)

Amarela 15 4,7 (2,5–7,2) 18 5,6 (3,1–8,4)

Indígena 1 0,3 (0,0–0,9) 2 0,6 (0,0–1,5)
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Variáveis 
numéricas

Controle (n = 322) Caso (n = 323)

Média Mediana Desvio 
padrão Média Mediana Desvio 

padrão

Idade 40,22 40,00 14,74 40,88 39,00 13.212,00

Renda em 
reais 3.165,45 2.500,00 3.030,05 2.491,67 2.000,00 3.202,68

Anos de 
estudo 11,25 12,00 4.003,00 8,12 8,00 4.268,00

Anos de 
tabagista – – – 25,60 23,00 13.876,00

* Números válidos para a análise da variável; IC 95%: intervalo de confiança de 95%.
Fonte: Elaborada pelos autores.

O grupo caso apresentou menores escolaridade e renda, 
quando comparados ao grupo de não fumantes. Nas Tabelas 
2 e 3, apresentam-se as análises RC bruta e RC ajustada.

Tabela 2 - Análise odds ratio bruta entre caso e controle com 
variáveis independentes. Brasil Central, 2016 

Variável
Controle 

(n = 322) n (%)*

Caso

(n = 323) n (%)

RC†

bruta
IC 95% Valor 

de p

Cor da pele/raça

Parda/morena/
mulata 141 (41,11) 202 (58,89) 1,00

Branca 125 (66,49) 63 (33,51) 0,35 0,24–0,51 0,000

Negra/preta 37 (49,33) 38 (50,67) 0,72 0,43–1,18 0,193

Amarela/
indígena 16 (44,44) 20 (55,56) 0,87 0,43–1,74 0,699
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Variável
Controle 

(n = 322) n (%)*

Caso

(n = 323) n (%)

RC†

bruta
IC 95% Valor 

de p

Estado civil

Casado/união 
consensual

148 (44,98) 181 (55,02) 1,00

Solteiro 121 (55,00) 99 (45,00) 0,67 0,40–0,94 0,022

Separado/
divorciado

30 (50,85) 29 (49,15) 0,797 0,45–1,37 0,406

Viúvo 18 (56,25) 14 (43,75) 0,63 0,30–1,32 0, 225

Outros 2 (100,00) – – – –

Anos de estudo

> 8 246 (62,44) 148 (37,56) 1,00

≤ 8 74 (29,72) 175 (70,28) 3,93 2,79–5,52 0,000

Trabalho

Formal 155 (56,57) 119 (43,43) 1,00

Informal 165 (44,72) 204 (55,28) 1,61 1,17–2,20 0,003

Possui religião

Sim 288 (53,33) 252 (46,67) 1,00

Não 32 (31,07) 71 (68,93) 2,53 1,61–3,97 0,000

Diagnóstico de doença isquêmica do coração

Não 316 (51,97) 292 (48,03) 1,00 2,92–24,04

Sim 4 (11,43) 31 (88,57) 8,38 0,000

Tem diagnóstico de HAS

Não 269 (52,82) 240 (47,15) 1,00

Sim 51 (38,06) 83 (61,94) 1,82 1,23–2,69 0,003

IMC

< 30 (sem 
obesidade) 299 (48,38) 319 (51,62) 1,00

≥ 30 (com 
obesidade) 20 (83,33) 4 (16,67) 0,19 0,06–0,55    0,002
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Variável
Controle 

(n = 322) n (%)*

Caso

(n = 323) n (%)

RC†

bruta
IC 95% Valor 

de p

Teve dificuldade para dormir, por tossir ou roncar

≤ 2 vezes/
semana

265 (55,21) 215 (44,79) 1,00

> 2 vezes/
semana

55 (33,74) 108 (66,26) 2,42 1,66–3,50 0,000

Uso de medicamentos para dormir

≤ 2 vezes/
semana 294 (50,69) 286 (49,31) 1,00

> 2 vezes/
semana 24 (39,34) 37 (60,66) 1,58 0,92–2,71 0,094

Não conseguiu adormecer em 30 minutos

≤ 2 vezes/
semana 203 (57,67) 149 (42,33) 1,00

> 2 vezes/
semana 117 (40,21) 174 (59,79) 2,02 1,47–2,77 0,000

* número válidos para a análise da variável; RC: razão de chances; † OR bruta: análise 
bivariada; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; HAS: hipertensão arterial sistêmica; 
IMC: índice de massa corporal. 
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 3, com o modelo completo, mostrou melhor 
qualidade de ajuste, na qual o teste -2loglikelihood foi menor 
em comparação com os modelos anteriores. O estudo múltiplo 
apresentou associação positiva ao grupo caso nas variáveis 
sociodemográficas (escolaridade ≤ 8 anos, trabalho informal 
e não ter religião); ter diagnóstico de doença isquêmica do 
coração; apresentar dificuldade de dormir, por tossir e/ou 
roncar, mais que duas vezes na semana; ou não adormecer em 
30 minutos, mais que duas vezes na semana. No grupo caso, 
houve associação negativa entre a cor de pele (na raça branca) 
e IMC ≥ 30 kg/m2.
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Tabela 3 - Análise razão de chances ajustada aos modelos e 
variável de contexto com efeito de fator, entre caso e controle. 
Brasil Central, 2016

Nível Modelo 
vazio

Modelo 
vazio Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

RC EP RC IC 95% Valor 
de p RC IC 95% Valor 

de p RC IC 95% Valor 
de p

Primeiro nível: 
indivíduos 1,01 0,14

Variável sociodemográfica

Cor de pele/
raça branca 0,37 0,25–0,57 0,000 0,37 0,24–0,57 0,000 0,38 0,24–0,58 0,000

Estado civil 
solteiro 0,80 0,53–1,19 0,286 0,84 0,56–1,28 0,434 0,81 0,53–1,24 0,338

Anos de estudo 
≤ 8 anos 3,83 2,62–5,60 0,000 3.50 2,36–5,17 0,000 3,19 2,14–4,74 0,000

Trabalho 
informal 1,70 1,19-2,44 0,003 1,58 1,09–2,28 0,015 1,59 1,09–2,31 0,015

Não possuir 
religião 3,61 2,16–6,02 0,000 3,46 2,06–5,81 0,000 3,20 1,89–5,42 0,000

Variáveis sintomas/morbidade

Diagnóstico de doença 
isquêmica do coração 4,26 1,41–12,9 0,010 3,14 1,01–9,79 0,048

Diagnóstico de 
HAS 1,41 0,86–2,31 0,163 1,40 0,84–2,32 0,192

IMC ≥ 30 (com 
obesidade) 0,21 0,62–

0,70 0,012 0,18 0,53–0,60 0,006

Variáveis sono: teve dificuldade para dormir

Tossiu e/ou roncou forte > 2 
vezes na semana 1,59 1,02–2,48 0,040

Uso de medicamento para 
dormir 1,18 0,62–2,22 0,604

Dificuldade adormecer ou 
latência do sono em 30 min > 

2 vezes na semana
1,72 1,18–2,51 0,004

-2loglikelihood -442,93 -378,06 -363,43 -354,70

RC: razão de chances; EP: erro padrão; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; HAS:  
hipertensão arterial sistêmica; IMC: índice de massa corporal.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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DISCUSSÃO 
A investigação apontou importantes fatores associados 

ao grupo caso para o conhecimento da condição de saúde de 
indivíduos expostos à substância nicotínica, de forma crônica, 
indicando as vulnerabilidades sociais, cardiovasculares e 
do comportamento de sono. Este estudo inova ao testar em 
um grupo caso variáveis que, quando concomitantes em um 
mesmo grupo, podem aumentar substancialmente os agravos 
crônicos à saúde, considerando-se a variável contextual 
que foi o local da entrevista. Nesta situação, observou-se a 
associação entre condição sociodemográfica, morbidades 
cardiovasculares e redução da capacidade de adormecer por 
sintomas de tosse/ronco, em tempo superior a 30 minutos.

Considera-se como limites do estudo a amostragem 
por conveniência, que não permite uma generalização dos 
dados. Quanto ao local de abordagem dos indivíduos, os 
pesquisadores aplicaram na análise RC, ajustada como 
efeito de fator a uma variável de contexto, com finalidade de 
minimizar o viés em que os fumantes abordados em serviços 
de saúde (hospitais, especialidade, urgência) pudessem 
estar em condições de saúde mais comprometidas do que 
os que foram recrutados a partir da atenção primária ou da 
comunidade. Também se admite o viés da memória durante 
as respostas dos indivíduos na entrevista. 

Em relação às características sociodemográficas do grupo 
caso, destaca-se a associação negativa com cor de pele/raça 
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branca, pois, além das justificativas sociais de menor exposição 
desta população em decorrência de maior acesso à formação 
e a melhores condições econômicas (Giovino et al., 2012), o 
consumo de tabaco pode relacionar-se com concentrações 
mais elevadas de melanina. Verificou-se que fumantes 
com mais pigmento de melanina foram mais suscetíveis à 
dependência de nicotina e aos problemas associados ao seu 
consumo, por haver afinidade bioquímica entre nicotina e 
melanina. Assim, o número de cigarros consumidos por dia 
associa-se positivamente à quantidade de melanina, tanto 
geneticamente adquirida quanto pelo efeito do bronzeamento 
solar (King et al., 2009). 

Há uma convergência quase global sobre os determinantes 
de baixa escolaridade com o tabagismo; do mesmo modo, 
há relação com o menor poder econômico, uma vez que o 
tabagismo provoca desigualdades sociais (Palipudi et al., 
2012), em um cenário que as pessoas teriam menos recursos 
para enfrentamento das morbidades relacionadas a ele (Singh; 
Ladusingh, 2014). Tal fato também foi observado no presente 
estudo, quando o grupo caso relatou renda menor que a do 
grupo controle. 

As classes econômicas mais vulneráveis ao consumo de 
tabaco são a D — com renda mensal de um a três salários 
mínimos — e a E — com renda mensal de até um salário mínimo 
—, quando comparadas à classe C —com renda mensal de três 
a cinco salários mínimos (Martinez et al., 2017). Fatores sociais 



83

que influenciam na renda, como o desemprego e baixo nível 
de escolaridade, também se associam ao uso de tabaco. Este 
achado corrobora estudos que concluem que as populações de 
menor poder aquisitivo são mais suscetíveis ao uso de tabaco 
e, entre outras justificavas, têm menos acesso a informações 
relacionadas ao tabagismo e seus malefícios à saúde humana 
(Opaleye et al., 2012).

O presente estudo mostrou que o grau de escolaridade 
se associou ao tabagismo. Um nível mais baixo de educação  
resultou em maior chance de consumo do tabaco, quando 
comparado aos indivíduos que completaram o ensino médio. 
A falta de acesso à informação pode ser uma das principais 
explicações para tais descobertas (Opaleye et al., 2012), o que 
também resulta em descrença nas evidências científicas quanto 
aos malefícios do tabaco para a saúde (Singh; Ladusingh, 2014).

Nesta investigação, a variável trabalho informal associou-
se ao grupo caso ser autônomo (trabalhar por conta própria), 
o que corrobora o inquérito populacional que aponta maior 
consumo de tabaco em indivíduos desempregados ou 
trabalhadores autônomos. A condição de trabalho entre 
os fumantes pode refletir dados sociodemográficos que 
lhes são comuns, como escolaridade e renda menores, e, 
consequentemente, menos qualificação e competitividade 
para o labor. O mesmo estudo faz o contrapeso de que, 
possivelmente, os indivíduos empregados fumem menos 
por exigências do ambiente laboral, o que merece mais  
investigações (Eurobarometer, 2010). Outros estudos indicam 
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que o estresse ocupacional tem forte associação com o uso 
do tabaco (Girotto et al., 2014; Lesage et al., 2014), sendo,  
então, a ocupação autônoma mais propensa ao estresse, o que 
também aponta a precisão de mais pesquisas para melhor 
compreensão deste fator. Sabe-se que profissionais autônomos 
atuam na informalidade e não se beneficiam de políticas de 
prevenção de agravos e promoção social e de saúde, o que os 
torna mais vulneráveis aos agravos relacionados ao trabalho 
(Lesage et al., 2014).

Não possuir uma religião associou-se ao tabagismo. O 
envolvimento religioso reflete menor probabilidade de os 
indivíduos serem fumantes, sobretudo entre adolescentes 
praticantes da religião (Bailey et al., 2015). Ressaltam-se as 
diferenças entre a natureza da religião, com destaque de 
maior proteção contra o tabagismo para aquelas religiões que 
conseguem envolver mais os seus fiéis em suas atividades, os 
mantendo, desta forma, distantes da substância (Opaleye et 
al., 2012). Esta rede social, que se forma a partir da prática 
religiosa, prima por valores morais e espirituais, que 
promovam o conforto psicossocial (Lucchetti, G.; Lucchetti, 
A. L., 2014).

Nesta pesquisa, a doença isquêmica associou-se ao 
grupo caso. O tabagismo é o único fator de risco ambiental 
estabelecido para espasmo coronariano, o qual tem papel 
importante na patogênese de doença isquêmica do coração, 
incluindo angina instável, doença miocárdica aguda, infarto e 
morte súbita cardíaca (Mizuno et al., 2017). A nicotina e outros 
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componentes existentes no cigarro influenciam tanto na 
atividade muscular cardíaca quanto nas estruturas adjacentes. 
Há um efeito sincronizado das substâncias que, no uso agudo, 
podem retardar o relaxamento miocárdico, e que, no uso 
crônico, promovem a aterosclerose e a doença cardiovascular 
(Farsalinos et al., 2014). Evidências sugerem que a fumaça 
do tabaco possui grandes quantidades de radicais livres, 
o que promove estresse oxidativo e inflamação (Ambrose; 
Barua, 2004). No nível celular, provoca diminuição da função 
das mitocôndrias e danos no DNA (Izzotti et al., 2008). Do 
mesmo modo, a presença de monóxido de carbono, nicotina, 
entre outros agentes tóxicos, agrava a resposta cardíaca. 
Durante o tabagismo, a pressão arterial aumenta por meio 
da taquicardia e da vasoconstrição mediada por adrenérgicos 
alfa 1, liberação de vasopressina e efeitos diretos na função 
endotelial (Karakaya et al., 2006). 

Esta pesquisa indicou que estar com IMC ≥ 30 kg/m2, 
que caracteriza o indivíduo com obesidade, associou-se 
negativamente ao grupo caso, o que reforça outros derivados 
que relacionam menores proporções de peso corporal ao uso 
do tabaco (Audrain-McGovern; Benowitz, 2010; Dare; Mackay; 
Pell, 2015; Mackay; Gray; Pell, 2013). A relação do estado 
nutricional com o hábito de fumar foi abordada por alguns 
estudos anteriores, nos quais questões culturais e fisiológicas 
foram observadas como fatores que mobilizam o controle do 
peso corporal, evitando o ganho de peso. Por este motivo, 
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pessoas interessadas em manter o peso corporal adotam 
o hábito de fumar, enquanto aqueles que já são tabagistas 
evitam a cessação pelo receio de engordar. Em princípio, há 
evidências de saciedade da fome com o uso regular do tabaco 
(Audrain-McGovern; Benowitz, 2010; Lycett et al., 2010), bem 
como outros mecanismos fisiofarmacológicos desencadeados 
pela introdução da nicotina na corrente sanguínea justificam 
grande parte da manutenção do peso. O efeito colinérgico da 
nicotina contribui para o aumento do metabolismo celular 
com gasto energético, também substitui a vontade de comer 
por seus efeitos compensatórios. O efeito de lipólise também 
aumenta o metabolismo celular — tanto que o uso habitual 
de nicotina pode levar o indivíduo a perder 10% de seu peso 
corporal ao longo de 1 ano como tabagista (Audrain-McGovern;  
Benowitz; 2010). 

Quanto ao padrão do sono, a presente investigação apontou 
duas condições que interferem substancialmente na qualidade 
do sono, corroborando estudos com este tema (Dugas et al., 
2017; Jaehne et al., 2012). Ter dificuldade para adormecer 
porque tossiu e/ou roncou reforça o tabagismo como um dos 
principais fatores para o ronco e tosse, sobretudo pela nicotina, 
que provoca efeito irritativo e excitatório da musculatura das 
vias respiratórias (Kim et al., 2012; Lin; Li; Zhang, 2012). 

Verificou-se que ambas as variáveis, dificuldade de dormir, 
por tossir e/ou roncar, e não conseguir adormecer em 30 
minutos, reduzem a capacidade de adormecer, influenciando 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303768
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diretamente na latência e no tempo de duração do sono. 
Para indivíduos fumantes, o tempo de sono é mais curto 
quando comparado a não fumantes, condição agravada pela 
maior quantidade de cigarros fumadas ao dia (Dugas et al., 
2017). Além dos aspectos abordados, os achados podem ser 
explicados, em parte, pela ação estimulante da nicotina sobre a 
liberação de neurotransmissores, como dopamina, acetilcolina 
e serotonina, que interferem nas atividades de vigília, repouso 
e sono (Jaehne et al., 2012). No entanto, a preocupação como 
a perda de sono em tabagista é relevante, uma vez que traz 
prejuízos cognitivos, emocionais e sociais, com aumento de 
morbidades e até morte.

CONCLUSÃO
Os resultados desta investigação reforçam dados 

sociodemográficos comuns aos já encontrados em outros 
estudos relacionados aos riscos do tabagismo, mas robustece 
as preocupações em relação aos mesmos. As associações ao 
grupo caso de doenças isquêmicas do coração e dificuldades 
para dormir por tossir/roncar, além do tempo delongado 
para adormecer, indicaram fatores que se confirmaram como 
comorbidades e que potencializam agravos crônicos à saúde. 
Considerando tais fatores em um grupo de indivíduos já 
adoecidos pela dependência à nicotina, sugere-se mais 
atenção dos dispositivos políticos e profissionais para a 
promoção e a prevenção de agravos à saúde relacionados ao 
consumo de tabaco. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460316303768
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O TABACO NO AMBIENTE LABORAL:  
REVISÃO INTEGRATIVA1

Thiago Aquino de Amorim2
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Inaina Lara Fernandes5

Luiz Henrique Batista Monteiro6

INTRODUÇÃO
Considerada uma epidemia em algumas partes do 

planeta (Goodchild; Nargis; D’Espaignet, 2018), o tabagismo 
contribui para o desenvolvimento de condições crônicas de 
saúde, ocasionando cerca de seis milhões de mortes por ano 
mundialmente (Lim et al., 2012). 

1 Excerto de Amorim (2017).
2 Mestre em Gestão Organizacional pelo PPGGO da UFCAT. Especialista em 

Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica 
Brasileira, com área de atuação em Ecocardiografia. Bacharel em Medicina.

3 Professora associada da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Doutora em 
Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP).

4 Professora adjunta do curso de Enfermagem da UFCAT. Doutora em Enfermagem, 
área de concentração Saúde do Idoso, pela Faculdade de Enfermagem (FEN) da 
UFG.

5 Mestra em Gestão Organizacional pelo PPGGO da UFCAT. Bacharel em 
Enfermagem pela Fundação Educacional de Fernandópolis.

6 Mestre em Saúde, Sociedade e Ambiente pelo Programa de Pós-Graduação  
em Saúde, Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Residente Multiprofissional em Saúde do Idoso 
pela UFVJM. Bacharel em Enfermagem pela UFCAT.
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As principais condições incapacitantes ou fatais provocadas 
pelo uso crônico ou passivo do tabaco consistem em doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT), como doenças cardiovas-
culares, diabetes mellitus, neoplasias e doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas (Inca, 2001).

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo atua na 
promoção da saúde, visando à conscientização para redução 
do uso do tabaco, promovendo ambientes livres de fumo 
e a implementação de programas assistenciais voltados à 
cessação do tabagismo (CT) pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) (Inca, 2017).

As motivações principais que levam à CT são restrições 
de fumar em casa e no trabalho, associadas à melhoria na 
qualidade de vida. As recaídas são causadas pelo estresse, falta 
de prazer que antes era encontrado no tabaco e o frequentar 
ambiente de tabagismo (Buczkowski et al., 2014). A realização 
de programas de CT em ambiente de trabalho (AT) oferece 
apoio significativo para aqueles trabalhadores que almejam 
parar de fumar (Fishwick et al., 2013). 

Dentre as vantagens da cessação do tabagismo destacam-se 
a redução de gastos com o tratamento das DCNT decorrentes 
de seu uso (Tavares et al., 2014) e as melhorias na qualidade 
de vida (QV), uma vez que sua utilização causa danos 
negativos nas relações interpessoais e na aptidão física (Souza; 
Mattos, 2012), em contrapartida, ocasiona uma melhora da 
produtividade (Ekpu; Brown, 2015).
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O presente estudo teve a seguinte questão norteadora: O 
que tem sido descrito na literatura voltada para a cessação do 
tabagismo em ambiente laboral? 

Nesse sentido, o objetivo foi sistematizar o conhecimento 
produzido acerca do cuidado gerencial na cessação do 
tabagismo em ambiente laboral.

MÉTODO
Trata-se de um estudo de Revisão Integrativa de Literatura 

(RI), que visa analisar as publicações para a sistematização 
do conhecimento acerca de um tema específico. Para sua 
realização seguiu-se as etapas, a saber: 1) escolha do tema e 
da questão norteadora; 2) escolha dos critérios de inclusão 
e exclusão; 3) seleção das informações extraídas dos 
estudos incluídos; 4) avaliação dos estudos escolhidos que 
contemplaram os critérios de inclusão e análise dos resultados 
(Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

As bases de dados utilizadas foram: Literatura Latino- 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs);  
PubMed; Scientific Electronic Library Online (SciELO) e 
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), nos idiomas da língua 
inglesa, portuguesa e espanhola, disponíveis gratuitamente 
na rede mundial de computadores, por meio dos Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings 
(MeSH), da National Library, sendo eles: workes, working 
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environment e smoking, publicados entre os anos de 2013 a 
2017. A coleta de dados foi realizada simultaneamente por 
dois autores, nos dias seis e sete de julho de 2017. 

Na classificação dos níveis de evidência, considerou-se: 
nível I: evidências obtidas por meio do resultado de metanálise 
de estudos clínicos controlados e com randomização; nível II: 
evidências obtidas em estudos de desenho experimental; nível 
III: evidências obtidas de pesquisas quase experimentais; 
nível IV: evidências obtidas de estudos não experimentais, 
descritivos ou com abordagem metodológica qualitativa; 
nível V: evidências obtidas de relatos de caso ou experiência; 
e nível VI: evidências baseadas em opiniões de especialistas 
ou em base em normas ou legislação (Stetler et al., 1998). 

A Figura 1 demonstra os passos realizados para cons- 
trução dessa RI. A partir dos artigos selecionados, realizou-
se a busca manual como método de investigação nas listas e 
bibliografias dos artigos cujo objetivo foi aumentar o número 
de textos que, inicialmente, preencheram os critérios de 
inclusão. 
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Figura 1 - Diagrama de fluxo do modelo de escolha dos artigos 
do estudo, 2013–2017

Fonte: Elaborada pelos autores.

RESULTADOS
Nesta RI, a amostra resultou em 17 estudos, todos artigos 

em língua inglesa, sendo 65% da PubMed e 35% do Periódicos 
Capes. Em relação ao nível de evidência, 94% do nível IV e 
6% do V. Em relação ao ano de publicação, 35% de 2016, 29% 
de 2014 e 18% respectivamente de 2013 e 2015. Acerca do 
continente de origem, 35% da América do Norte, 29% da Ásia, 
25% da Europa e 11% da África.

No Quadro 1, estão sintetizadas a extração das infor- 
mações de interesse dos artigos selecionados.
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Quadro 1 - Síntese da extração das informações de interesse dos 
artigos selecionados para o presente estudo

Autores Título

Ano/País/
Amostra/
Base de 
dados

Delineamento 
do estudo/

Nível de 
evidência

Resultados Síntese das 
conclusões

Lj
ub

ič
ić

-Ć
al

uš
ić

 e
t 

al
.

Saúde 
respiratória 

e acidez 
condensada 
no hálito de 

trabalhadores 
serralheiros

2013/
Croácia/61 
trabalhos/

Capes

Transversal/
Nível IV

Os valores EBC do pH 
na segunda-feira não 
contrastaram entre as 

serrarias, mas decaíram 
para os serralheiros 

da Serraria 1 (de 7,88 
para 7,49, p = 0,012), 

após uma semana útil, 
enquanto se mantiveram 
na Serraria 2. Resultados 

semelhantes foram 
obtidos quando apenas 
não fumantes saudáveis 
foram analisados. Não 
foi observada mudança 
de outros parâmetros 

respiratórios ao longo da 
semana útil.

Os resultados sugerem 
o EBC do pH como 
um biomarcador de 
efeitos respiratórios 
agudos relativos à 

exposição ocupacional 
a perigos respiratórios 

nas serrarias, 
provavelmente com 
elevados níveis de 

mofo.

A
nd

er
ss

on
 e

t 
al

.

Incidência 
de bronquite 
crônica num 
coorte dos 

trabalhadores 
da fábrica de 
celulose com 
gaseamento 

constante 
de dióxido 

de enxofre e 
outros gases 

nocivos.

2013/
Suécia/7.786 

trabalhos/
Capes

Coorte/Nível 
IV

A taxa de incidência de 
bronquite crônica em 

meio aos trabalhadores 
expostos a gaseamento 

constante foi de 
3,5/1.000 contaminações 

por ano comparada 
com 1,5/1.000 

contaminações por ano 
entre trabalhadores não 

expostos (RR = 2,1; IC 
95% = 1,4–3,1).

A exposição constante 
a gases nocivos 

elevou a incidência 
de bronquite crônica 

na população 
estudada, durante 
e após o trabalho 

em fábricas de 
celulose, reforçando 
a hipótese de que a 

exposição ocupacional 
a nocividades afeta 
negativamente as 
vias aéreas. Esses 

resultados destacam a 
importância de ações 

preventivas nesse 
ambiente de trabalho.
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Autores Título

Ano/País/
Amostra/
Base de 
dados

Delineamento 
do estudo/

Nível de 
evidência

Resultados Síntese das 
conclusões

G
ir

al
di

 e
t 

al
.

Percepção 
de políticas 

antitabagistas 
entre traba-
lhadores em 
uma agência 

de saúde 
local italiana: 
pesquisa de 

opiniões, 
conhecimento 
e comporta-

mentos.

2013/
Itália/300 
trabalhos/

PubMed

Transversal/
Nível IV

Inspeções mais 
frequentes (RC = 0,50; 
IC 95% = 0,26–0,95; p 
= 0,037) e cursos de 

tratamento do tabagismo 
(RC = 0,61; IC 95% = 

0,37–1,00; p = 0,053) 
são considerados menos 
efetivos pelos fumantes 
passivos. Eles são menos 

propensos a saber que 
tabagismo é uma das 
causas de câncer na 
bexiga (RC = 0,54, IC 
95% = 0,32–0,90; p = 

0,019) e exacerbação da 
asma (RC = 0,53; IC 95% 
= 0,31–0,92; p = 0,023). 

57% dos atuais fumantes 
gostariam de parar, mas 
apenas 41% entram em 

cursos de tratamento do 
tabagismo na agência.

Os resultados obtidos 
podem ser utilizados 

para analisar a 
efetividade de uma 

política de controle do 
tabaco e programas 
direcionados a livrar 
as companhias do 

tabagismo.

Q
ui

st
 e

t 
al

.

Influência 
dos fatores 

do estilo 
de vida no 

afastamento 
por doença 

de longa 
duração entre 

mulheres 
profissionais 
da saúde: um 
estudo coorte 
prospectivo.

2014/
EUA/7.401 
trabalhos/

Capes

Transversal/
Nível IV

O recente abandono 
do cigarro era menos 
provável de acontecer 

entre trabalhadoras com 
frequente exposição 

a outros fumantes, no 
trabalho ou em lares 

que permitem o cigarro, 
mas é mais provável 

entre trabalhadoras com 
convênio de saúde.

Fatores associados 
com o interesse em 

abandonar o vício ou 
tentativa diferente 
das associadas com 
o abandono bem-

sucedido do cigarro. 
A chance de sucesso 
no abandono do vício 
pode ser aumentada 

reduzindo a exposição 
a outros fumantes, em 
casa e no trabalho, e 
ampliando o acesso a 
convênios de saúde.
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Autores Título

Ano/País/
Amostra/
Base de 
dados

Delineamento 
do estudo/

Nível de 
evidência

Resultados Síntese das 
conclusões

Ig
le

si
as

 e
t 

al
.

Tabagismo 
passivo 

ocupacional 
é o principal 

determinante 
de 

concentração 
de nicotina 

no cabelo de 
trabalhadores 

de bares e 
restaurantes.

2014/EUA/76 
trabalhos/

Capes

Transversal/
Nível IV

A concentração de 
nicotina no cabelo foi 

mais bem prevista pela 
concentração de nicotina 
no ar ao redor da pessoa 

durante o expediente. 
Após ajuste, a duplicação 

da concentração de 
nicotina no ar ao redor 

da pessoa foi associada a 
um aumento de 42% na 

concentração de nicotina 
no cabelo (IC 95% = 14–

70%). A concentração de 
nicotina no cabelo não foi 
associada à concentração 

de nicotina no ar ao 
redor da pessoa fora de 
expediente (exposição 

não ocupacional).

A concentração de 
nicotina no ar ao redor 

da pessoa durante 
o expediente foi o 

maior determinante 
de concentração de 
nicotina no cabelo 

de funcionários 
não tabagistas de 
Santiago, no Chile. 

A exposição ao 
tabagismo passivo 

durante o expediente 
é um risco à saúde 

de funcionários 
da hospitalidade 
trabalhando em 

locais onde fumar é 
permitido.

K
eg

le
r 

et
 a

l.

Fatores 
associados 

com o apoio 
de políticas 

antitabagistas 
entre 

funcionários 
públicos em 
seis cidades 

chinesas: 
um estudo 

transversal.

2014/
China/6.466 
trabalhos/

Capes

Transversal/
Nível IV

Mais da metade (54,6%) 
dos participantes eram 
homens. Uma grande 

porcentagem dos homens 
fumava (45,9%) enquanto 

poucas mulheres 
mantinham o hábito 

(1,9%). Menos de 50% 
dos funcionários públicos 
relataram a presença de 
políticas antitabagistas 
no trabalho, com 19% 
relatando que fumar é 
permitido em qualquer 

lugar.

Funcionários 
públicos têm papel 
de importância em 

formular, implementar 
e reforçar 

regulamentos; 
os resultados 

sugerem apoio a 
uma abordagem 

mais compreensiva 
acerca de ambientes 
antitabagistas entre 

os funcionários 
públicos chineses 

presentes em toda 
uma amplitude de 

agências.
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Autores Título

Ano/País/
Amostra/
Base de 
dados

Delineamento 
do estudo/

Nível de 
evidência

Resultados Síntese das 
conclusões

Yo
ng

 e
t 

al
.

Interesse 
em parar de 

fumar, tenta-
tivas de parar 
de fumar e o 
recém-aban-
donado vício 
na população 
trabalhadora 
estaduniden-

se, 2010.

2014/
EUA/17.524 
trabalhos/

Capes

Transversal/
Nível IV

Dados foram 
disponibilizados a 17.524 

adultos, contratados 
dentro de 12 meses 
antes da entrevista. 

A prevalência do 
interesse em parar de 
fumar, das tentativas 
de parar de fumar e 

do recém-abandonado 
vício correspondem a 
65,2%, 53,8% e 6,8%, 

respectivamente.

Fatores associados 
à tentativa de ou 

interesse em parar 
de fumar se diferem 
daqueles associados 

com o abandono 
bem-sucedido do 

vício. O sucesso pode 
ser potencializado 

reduzindo a exposição 
a outros fumantes em 

casa e no trabalho, 
além de expandir o 

acesso a convênios de 
saúde.

H
an

, M
oh

am
m

ad
 e

 L
ie

w Uma Breve 
sessão de 

aconselha-
mento médico 
no condicio-
namento de 

uma melhora 
nos hábitos 

tabagistas no 
ambiente de 

trabalho.

2014/
EUA/17.524 
trabalhos/
PubMed

Transversal/
Nível IV

Houve uma significante 
melhoria nos hábitos 

tabagistas passado um 
mês da intervenção 

(p = 0.024, análise da 
intenção de tratamento; 

RC = 2.525; IC 95% = 
1,109–5,747). A melhoria 

não foi significante 
da mesma forma 

passados três meses da 
intervenção (p = 0.946, 
análise da intenção de 

tratamento; RC = 1,026; 
IC 95% = 0,486–2,168).

Uma breve sessão 
de aconselhamento 

médico foi efetiva na 
melhoria nos hábitos 

dos fumantes no 
ambiente de trabalho, 

mas o efeito não foi 
mantido.
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Autores Título

Ano/País/
Amostra/
Base de 
dados

Delineamento 
do estudo/

Nível de 
evidência

Resultados Síntese das 
conclusões

Th
et

ka
th

ue
k 

et
 a

l.

Exposição ao 
frio e efeitos 

na saúde entre 
trabalhadores 

que 
processam 

comida 
congelada 

no leste 
tailandês.

2015/
Tailândia/752 

trabalhos/
PubMed

Transversal/
Nível IV

Dados foram coletados 
por meio de uma 

pesquisa no ambiente 
de trabalho e de 

uma entrevista dos 
trabalhadores para 
observar sintomas 
anormais. O grupo 
exposto possuía os 

seguintes parâmetros: 
52,7% eram homens; 

idade média de 27 (DP 
= 6,6) anos; 54,1% com 

ensino fundamental 
completo; 48,9% 

casados; 21,3% fumantes; 
31,0% consumiam álcool; 

duração do trabalho 
entre 1 e 5 anos (65,2%); 
trabalhando 6 dias por 

semana (82,7%); fazendo 
de 1 a 5 horas extras 
por semana (33,8%); 

categoria de trabalho: 
33,9% eram funcionários 

do escritório; 6,9% 
trabalhavam no 

dimensionamento, 28,3% 
na descamação, 22,2% 

na dissecação e 8,6% no 
depósito.

Os resultados do 
estudo sugerem 
que a saúde dos 

trabalhadores deve 
ser monitorada, 

especialmente se 
tratando de dores 

nas costas ou 
musculares, sintomas 

respiratórios, 
sintomas episódicos 

nos dedos e sintomas 
cardiovasculares. 

Campanhas de 
promoção à saúde, 
como campanhas 
antitabagistas e 

incentivadoras da 
redução do consumo 

de álcool, devem 
ser estabelecidas 

porque o consumo de 
álcool e cigarro são 

fatores contribuintes 
à patogênese da 

doença de Raynaud e 
distúrbios vasculares 
periféricos, a exemplo 

da hipertensão e 
doenças cardíacas.
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Nível de 
evidência

Resultados Síntese das 
conclusões

M
ir

an
da

 e
t 

al
.

Compor-
tamentos 

da saúde e 
sobrepeso em 
funcionários 
de casas de 

repouso: con-
tribuição dos 
estressores 

no ambiente 
de trabalho e 
implicações 

da promoção 
à saúde nos 

locais de 
trabalho.

2015/
EUA/1.506 
trabalhos/
PubMed

Transversal/
Nível IV

Para cada resultado, a 
razão de prevalência 
foi entre 1,5 e 2 para 

entrevistados com quatro 
ou cinco estressores no 
trabalho. Entrevistados 

abaixo dos 40 anos 
tiveram associações mais 
diretas entre estressores 
no ambiente de trabalho 
e tabagismo e obesidade.

Programas de 
promoção à saúde 

no meio profissional 
podem ser mais 

efetivos se incluírem 
medidas para reduzir 
aspectos estressantes 

no ambiente de 
trabalho para que as 

condições de trabalho 
ajudem, ao invés de 

interferir na saúde dos 
funcionários.

M
ir

an
da

 e
t 

al
. Prevalência 

de tabagismo 
numa fábrica 

na região 
de Susa, na 

Tunísia.

2015/
Tunísia/540 
trabalhos/
PubMed

Transversal/
Nível IV

A taxa de participação 
foi de 90,4%. Todos os 

fumantes eram homens, 
com o predomínio de 
57,9% de tabagistas 

ativos entre eles. A idade 
média dos fumantes 
era de 33,2 ± 8 anos, 

significantemente 
menor do que entre não 

fumantes.

Uma intervenção 
para prevenção e luta 
contra o tabagismo 

no ambiente de 
trabalho deve ser 

estabelecida para a 
promoção da saúde 

dos funcionários.



105

Autores Título

Ano/País/
Amostra/
Base de 
dados

Delineamento 
do estudo/

Nível de 
evidência

Resultados Síntese das 
conclusões

B
ur

ns
 e

t 
al

.

Frequência 
cardíaca, 
estresse e 
exposição 

ocupacional 
à poluição 

sonora entre 
trabalhadores 
da reciclagem 

de resíduos 
eletrônicos.

2016/
Gana/57 

trabalhos/
PubMed

Transversal/
Nível IV

Um modelo de regressão 
linear de efeitos mistos 

indicou que um aumento 
de 1 dB na poluição 

sonora foi associado a 
um aumento de 0,17 na 
frequência cardíaca (p 
= 0,01), mesmo após o 

controle para atividades 
de trabalho, idade, 

tabagismo, estresse 
percebido e condições 

físicas de trabalho 
desfavoráveis.

Tais achados sugerem 
que a exposição 

ocupacional e não 
ocupacional à poluição 
sonora está associada 

a elevações na 
frequência cardíaca 

média, que pode, 
por sua vez, predizer 

potencial dano 
cardiovascular.

R
ug

ul
ie

s 
et

 a
l.

Capital social 
no local de 

trabalho 
e risco de 

afastamento 
por doença de 
longa duração. 
As associações 

são 
modificadas 

por grau 
ocupacional?

2016/ 
Dinamar-
ca/3.075 

trabalhos/
PubMed

Coorte/Nível 
IV

Um desvio padrão maior 
no escore WSC predisse 

um risco reduzido de 
ausência por doença 

após ajuste para variáveis 
sociodemográficas, 

problemas de 
saúde prevalentes e 
comportamentos de 
saúde (RR = 0,85; IC 

95% = 0,74–0,99). A FC 
foi atenuada e perdeu 

significância estatística 
após ajuste adicional 

para grau ocupacional 
(RR = 0,90; IC 95% = 

0,78–1,04).

WSC alto pode 
reduzir o risco de 
LTSA. No entanto, 
o efeito protetor 

parece estar limitado 
aos trabalhadores 

de maior grau 
ocupacional.
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conclusões

P
en

g 
et

 a
l.

Dissociação 
entre baixo 

nível de 
vitamina D e 
hipertensão 

em 
trabalhadores 

de minas 
de carvão: 

evidências de 
um estudo 
kailuano 

(havaiano).

2016/
China/3788 
trabalhos/
PubMed

Coorte/

Nível IV

O nível médio de 25(OH)D 
nesta coorte foi de 21,73 

± 15,82 nmol/L. O número 
(%) de pacientes com 

deficiência, insuficiência, 
inadequação e suficiência 

de vitamina D foi de 
2,509 (66,24%), 1.051 

(27,75%), 201 (5,31%) e 27 
(0,71%), respectivamente.

Havia uma alta 
proporção de 

trabalhadores de 
minas de carvão 
com deficiência 

e insuficiência de 
vitamina D em 

Kailua. No entanto, 
nenhuma associação 

significativa entre 
baixos níveis 

de vitamina D e 
hipertensão foi 

encontrada nesta 
coorte. Mais 

investigações são 
necessárias para 

determinar a relação 
entre os níveis 

de vitamina D e 
hipertensão.

Sc
hw

at
ka

 e
t 

al
. Fatores 

de risco à 
saúde como 

preditores de 
ocorrência 
e custo de 
sinistros 

trabalhistas 

2016/
EUA/16.926 
trabalhos/
PubMed

Coorte/

Nível IV

Modelos não ajustados 
demonstraram que 
vários HRF foram 

preditivos de ocorrência 
e custo de sinistros da 
classe trabalhadora. 
Após o ajuste para 

diferenças demográficas 
e de organização do 

trabalho entre os 
funcionários, muitas das 

relações previamente 
estabelecidas não 

alcançaram significância 
estatística.

Os resultados 
do modelo não 

ajustado indicam 
que os HRF são 

preditivos de futuras 
reivindicações da 

classe trabalhadora. 
No entanto, as 

descobertas díspares 
entre os modelos 
não ajustados e 

ajustados indicam 
que pesquisas futuras 
são necessárias para 
examinar a relação 

multinível entre 
demografia dos 

funcionários, fatores 
organizacionais, HRF 
e reivindicações da 

classe trabalhadora.
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So
n 

et
 a

l.

Um estudo 
sobre a 

relação entre 
estresse no 
trabalho e 

dependência 
de nicotina em 
trabalhadores 

coreanos

2016/
Coreia/4.639 

trabalhos/
PubMed

Transversal/
Nível IV

A taxa de tabagismo 
foi de 54,4% entre os 

homens e 2,5% entre as 
mulheres. Dependência 

nicotínica variou 
significativamente 

entre diversos tipos de 
conflitos interpessoais.

Estresse no trabalho 
foi encontrado 

relacionado com 
tabagismo e 

dependência de 
nicotina.

Co
şk

u 
e 

V
ar

ol

A eficácia do 
programa de 
cessação do 

tabagismo em 
um local de 
trabalho de 
alto risco.

2016/
Turquia/270 
trabalhos/
PubMed

Prospectivo/
Nível V

Os 276 funcionários (270 
homens e 6 mulheres) 
tinham idade média 
de 36,8 ± 8,4 anos. 
144 fumantes ativos 
apresentavam média 

de idade de 38,4 ± 6,9 
e fumavam em média 

18,5 ± 12,8 maços/ano. 
Os fumantes ativos 
começaram a fumar 

aos 19,8 ± 4,9 anos, em 
média. Sua pontuação 

média no FNDT foi de 6,6 
± 1,9 pontos.

Tendo ministrado 
um treinamento 

obrigatório sobre 
tabagismo para o 
departamento de 

fabricação de tintas, 
com 276 funcionários, 

convidamos 147 
funcionários fumantes 
para participar de um 
programa de iniciativa 

para cessação do 
tabagismo (SCI). O 

O programa SCI 
foi implementado 

pela Equipe de 
Saúde e Segurança 
Ocupacional (SSO).

IC 95%: intervalo de confiança a 95%; DP: desvio padrão; RC: razão de chances;  RR: 
Razão de Risco (ou Risco Relativo).
Fonte: Elaborado pelos autores.
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A partir da leitura minuciosa nos textos selecionados, 
emergiram quatro categorias de agrupamento dos artigos, 
sobressaltados além da inquietação quanto à resposta da 
questão norteadora. São elas: programas e atividades voltados 
para a cessação do tabagismo; perfil dos fumantes em 
ambiente de trabalho; tabagismo, as doenças a ele veiculadas 
e o impacto no ambiente de trabalho; e impacto financeiro do 
tabagismo na economia.

Programas e atividades voltados para a cessação do 
tabagismo

A associação entre a exposição ocupacional e a ausência de 
hábitos saudáveis promovem prejuízos à saúde do trabalhador 
(Andersson et al., 2013), tornando-se indispensável a realização 
de medidas de promoção à saúde e de prevenção de doenças e 
agravos à saúde do trabalhador (Son et al., 2016).

Experiências prévias quanto à implementação de políticas 
para a redução do uso de tabaco em uma unidade de saúde 
italiana, mostrou-se pouco eficiente devido a tumultuada 
relação interpessoal dos funcionários, já existente. E a falta de 
adesão à norma resultou em mais conflitos (Giraldi et al., 2013). 

Quanto ao local de trabalho, pesquisadores têm verificado 
que trabalhadores não fumantes preferem empregos com área 
livre de tabaco, enquanto fumantes ativos, quando ingressam 
em locais que o ato de fumar é proibido, apresentam maior 
probabilidade de abandonar o vício, promovendo-lhes, assim, 
uma melhoria na qualidade de vida (QV) (Hehir et al., 2013). 
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Na China, há evidências que há um quantitativo pequeno de 
funcionários que conhecem os programas voltados ao combate 
do tabagismo em âmbito institucional. Eles são também 
os responsáveis a desempenhar o papel de formulação, 
implementação e aplicação de regulamentos. Ao mesmo tempo, 
apresentam conhecimento deficiente quanto aos aspectos 
nocivos em relação ao fumo passivo (Kegler et al., 2014). 

Empresas com departamento de saúde e segurança 
ambiental atuante tendem a promover a melhoria na QV 
dos funcionários, uma vez que a maioria dos trabalhadores 
atribuem a responsabilidade de promoção à saúde a esse setor 
(Chen et al., 2016). A implementação de atividades voltadas 
à promoção de saúde do trabalhador proporciona melhoria 
na produtividade, uma vez que tendem a reduzir o estresse 
ocasionado pelo trabalho e o afastamento devido às patologias 
associadas direta ou indiretamente ao uso nocivo do tabaco 
(Rongen et al., 2013).

Medidas para a cessação do tabagismo compreendem 
em atendimento terapêutico (individual e em grupo), uso 
de medicamentos (antidepressivos e ansiolíticos), reposição  
nicotínica (adesivos e gomas de mascar), atividade física, 
mudança no hábito de vida e alimentar, atividades de lazer, 
práticas integrativas, entre outras (Inca, 2001). 

No ambiente laboral, medidas para a cessação do 
tabagismo tornam-se ainda mais necessárias, pois além 
dos riscos de saúde e segurança inerentes ao tabagismo 
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(Coskun; Varol, 2016), nele as pessoas costumam passar boa 
parte do seu tempo (Castro et al., 2010), com grande concen- 
tração de pessoas, podendo sensibilizar cada vez mais (Cahill; 
Lancaster, 2014).

A realização de aconselhamento especializado para a 
cessação do tabaco torna-se benéfica, mas deve ser realizada 
continuamente, devido à possibilidade de abandono do 
tratamento, já que o tabaco é visto como mecanismo de redução 
do estresse (Han; Mohammad; Liew, 2014). Como estratégia 
para a redução do abandono, tem-se o grupo operativo, o qual 
auxilia o processo ensino-aprendizagem e o gerenciamento de 
questões conflituosas (Lucchese et al., 2014).

Quanto ao atendimento individual, destaca-se a 
psicoterapia, que consiste em sessões informativas dos 
malefícios do tabagismo e melhorias na QV decorrentes da 
cessação; por meio dela realiza-se o incentivo do autocontrole 
para prevenção a recaídas, tornando assim, um agente 
essencial em suas mudanças comportamentais (Inca, 2001).

Torna-se necessário a realização de intervenções para 
a melhoria da saúde do trabalhador de acordo com suas 
especificidades e necessidades (Jia et al., 2014).

Prosseguindo, a implementação de ações, como eventos 
educacionais para instrução sobre os efeitos prejudiciais do 
tabaco com alvo alunos do ensino fundamental ao superior, 
bem como a disponibilização à comunidade em geral de 
palestras com o mesmo objetivo, por meio de eventos 
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presenciais ou pela internet (Barnoya; Navas-Acien, 2013; Li 
et al., 2010), promove a redução no número de fumantes (Inca, 
2001). O tratamento medicamentoso vem a ser um mecanismo 
de apoio para o indivíduo que deseja cessar o tabagismo, pois 
atua na redução dos sintomas de abstinência, uma vez que a 
abstinência está relacionada ao abandono do tratamento. Os 
medicamentos utilizados são subdivididos em nicóticos e não 
nicóticos. Os nicóticos atuam na reposição de nicotina e são 
produzidos sob diferentes formas farmacêuticas (adesivo e 
goma). Os não nicóticos são fármacos antidepressivos, como 
bupropiona e nortriptilina (Inca, 2001).

A realização de atividade física, mudança no hábito de 
vida e alimentar, atividades de lazer e práticas integrativas 
compreendem em alterações nas condições modificáveis 
dos trabalhadores, com benefícios tanto ao trabalhador 
quanto à empresa, devido à redução do afastamento do 
ambiente laboral e ao aumento da produtividade (Burns  
et al., 2016; Rugulies et al., 2016; Thetkathuek et al., 2015).

Perfil dos fumantes em local de trabalho
Em relação ao gênero nota-se uma maior vulnerabilidade 

ao tabagismo do sexo masculino (Maatoug et al., 2015), 
por representar uma relação de status e poder ao gênero 
(Brathwaite et al., 2015).

O aumento de jovens adultos fumantes pode ser justificado 
pela pressão vivenciada no ambiente de trabalho e grande 
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rotatividade em empregos, e o ato de fumar é considerado 
como um momento de relaxamento, diante de todo o estresse 
acometido (Miranda et al., 2015). Trabalhadores com maior 
estabilidade profissional apresentam menos probabilidade 
em relação ao uso do tabaco, pois possuem outras estratégias 
de enfrentamento ao estresse (Zhang; Punnett; Gore, 2014). 
Promover um bem estar no local de trabalho proporciona 
redução do estresse e, em consequência, diminui o número de 
indivíduos tabagistas (Son et al., 2016).

Segundo Giraldi et al. (2013), há uma maior prevalência 
de fumantes em indivíduos com nível superior e com 
conhecimento dos danos causados pelo uso contínuo. Em 
oposição a este achado, outros estudos trazem que fumantes 
ativos apresentam cerca de 4 a 8 anos a menos de tempo 
de estudo que não fumantes (Burns et al., 2016; Ljubičić-
Ćalušić et al., 2013). Indivíduos que convivem com familiares 
ou colegas de emprego tendem a também ser fumantes, 
diminuindo as chances de cessação do tabagismo (Yong et al.,  
2014), sendo esse achado consistente com outro estudo,  
que viver em ambiente sem fumo aumenta a adesão ao 
abandono do tabaco (Kahende et al., 2011). O estado civil e 
sua relação com o tabagismo no ambiente laboral não foram  
encontrados nos artigos selecionados desta RI, o que revela 
uma lacuna na literatura.
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Tabagismo, as doenças a ele veiculadas e o impacto no 
ambiente de trabalho

Trabalhadores tabagistas e com comorbidades tendem a 
solicitar com mais frequência o auxílio-doença ou afastamento 
do trabalho em comparação a não fumantes (Schwatka et al.,  
2017). Nessa perspectiva, nota-se um aumento dessas 
solicitações em indivíduos com comorbidades associadas ao 
tabaco (Laws; Colon, 2012), assim como uma maior incidência 
de doenças respiratórias, potencializadas quando associadas 
a uma condição de trabalho de risco laboral (serralheria e 
trabalhadores de usinas de gás) e ao uso de tabaco (Andersson 
et al., 2013; Ljubičić-Ćalušić et al., 2013), comprovando a 
associação entre tabaco e comorbidades (Peng et al., 2016). 

Fumar é associado positivamente à ocorrência de  
doenças de grande intensidade, juntamente ao sedentarismo 
e obesidade (Quist et al., 2014), resultando na perda da 
produtividade no trabalho (Robroek et al., 2011). Essa 
associação foi confirmada por estudos anteriores (Alavinia  
et al., 2009; Neovius et al., 2012).

Em relação ao fumante passivo, trabalhadores de bares e 
restaurantes onde fumar é permitido apresentaram cerca de 
1,5 mg de nicotina em média no cabelo, em um dia de trabalho, 
evidenciando que o hábito de fumar passivamente traz 
grandes prejuízos a saúde do trabalhador (Iglesias et al., 2014), 
bem como sua relação ao aparecimento de condições crônicas 
de saúde (Menzies et al., 2006; Stayner et al., 2007).
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Impacto financeiro do tabagismo na economia
Ainda que economicamente o tabagismo proporcione 

crescimento econômico em algumas cadeias de produção, 
sua implicação para a saúde e a perda na produtividade 
de trabalhadores fumantes sobressai todo valor econômico 
acumulativo (Ekpu; Brown, 2015). Com isso, medidas de 
cessação ao tabaco apresentam-se eficientes para a economia de 
modo geral (Bundhamcharoen et al., 2016; Ekpu; Brown, 2015).

Paralelamente, o uso e consumo do tabaco implicam 
diretamente em um encargo negativo na economia (WHO, 
2011); momento em que se torna necessária a implementação 
de ações voltadas para o controle do tabagismo, com o objetivo 
de sua cessação (Goodchild; Nargis; D’Espaignet, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa RI revelou que muito tem-se descrito sobre o tabagismo 

em ambiente laboral, denotando sua importância e cuidado 
na saúde do trabalhador de um modo geral. As principais 
escolhas de condução para a cessação do tabagismo foram 
programas específicos para tal, devido apresentarem uma 
maior eficácia e por serem de fácil acesso e concentração de 
grande número de pessoas. 

As implementações desses programas voltados à cessação  
do tabagismo em ambiente laboral tornam-se assim um eficiente 
mecanismo para o cuidado gerencial, uma vez que o tabagismo 
vem acometer principalmente a população economicamente 
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ativa, produzindo prejuízos no meio laboral e aumento nos 
gastos públicos com saúde. Contudo, essas intervenções devem, 
portanto, se concentrar na mudança das atitudes e hábitos 
dos fumantes em relação ao problema, com a combinação de 
iniciativas, como educação em saúde e vigilância de recaídas.

Por fim, a cessação do tabagismo promove uma melhoria 
significativa na qualidade de vida do indivíduo, devida ao 
tabaco ser um fator de risco para várias doenças crônicas não 
transmissíveis, além da redução nos índices de afastamentos 
do trabalho.
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INTRODUÇÃO
O suicídio corresponde a um importante problema de saúde 

pública, responsável por cerca de 804.000 mortes em todo o 
mundo. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado 
em 2017 pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2017), o número de 
tentativas de suicídio vem crescendo. No período de 2011 a 
2016, foram notificados 48.204 casos de tentativa de suicídio, 

1 Bacharel em Enfermagem pela Universidade Federal de Catalão  
(UFCAT).

2 Professora associada da UFCAT. Doutora em Enfermagem pela Universidade de 
São Paulo (USP).

3 Bacharel em Enfermagem pela UFCAT.
4 Professora adjunta do curso de Enfermagem da UFCAT. Doutora em Enfermagem, 

área de concentração Saúde do Idoso, pela Faculdade de Enfermagem (FEN) da 
UFG.

5 Atuou como professora auxiliar no curso de Enfermagem da UFCAT. Especialista 
em Unidade de Terapia Intensiva pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiânia-GO (PUC Goiás) e em Controle de Infecção Hospitalar pela Faculdade 
Unyleya, de Brasília-DF. Bacharel em Enfermagem pela UFCAT.

6 Professor adjunto da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 
Goiás (FEN/UFG).



125

sendo 33.269 (69,0%) mulheres e 14.931 (31,0%) homens (OMS, 
2017). Estudos mostram que a maior parte das vítimas de 
tentativas de suicídio são jovens (Pereira et al., 2019).

O comportamento suicida é complexo, composto por 
ideação suicida, planejamento, tentativas e suicídio. O 
que antevê o ato do suicídio é a ideação suicida (IS), isto é, 
o pensamento de se matar como um fator de risco para o 
suicídio, sendo esta fase do comportamento suicida a que 
necessita de maior atenção (Batista; Maranhão; Oliveira, 2018; 
Linhares et al., 2018).

Este é um fenômeno que pode se originar de várias causas, 
incluindo aspectos biológicos, história de vida e determinadas 
circunstâncias. Os principais fatores de risco para IS incluem: 
doenças físicas incapacitantes, distúrbios mentais, problemas 
familiares e socioeconômicos, abuso de álcool e outras drogas, 
além de exposição a situações de violência (Minayo et al., 2016; 
OMS, 2017; Rosa et al., 2016). Todos esses fatores, quando 
somados ao comportamento suicida, aumentam o risco de 
consumar o ato de suicídio (Inder et al., 2014). 

Estima-se que em 25 a 50% de todos os casos de suicídios 
estão associados a transtornos relacionados ao uso de álcool,  
tabaco e drogas ilícitas. O uso dessas substâncias pode tornar 
as relações sociais mais conturbadas, gerar angústia e culpa, 
após o uso, levando o indivíduo a praticar a autoagressão 
e, por consequência, a tentativa de suicídio como forma 
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de externalizar tais sentimentos e como uma maneira de 
autopunição (Ribeiro et al., 2016).

Estes comportamentos pioram a partir da fase de depen-
dência física e psicológica, na qual é comum ocorrer um  
quadro psicótico e/ou depressivo associado e, comumen-
te, ao tentar abandonar o vício e não conseguir, o indivíduo 
pode enxergar no suicídio a única solução viável (Loureiro; 
Araújo, 2018).

Nesse sentido, faz-se necessária uma monitorização 
cuidadosa a respeito do comportamento suicida de usuários 
de álcool e outras drogas, a fim de promover estratégias e 
ações preventivas nestas populações (da Silveira, 2014). Em 
relação à IS, um pensamento que aumenta o risco para o ato 
suicida, revelou-se pouco investigada no Brasil, quando se 
trata de população que usa e abusa de substâncias psicoativas; 
afirmação baseada em extensa busca em bases de dados 
científicas. Assim, este estudo objetivou analisar os fatores de 
risco para IS em pessoas que abusam de álcool e outras drogas.

MÉTODO

Delineamento e população-alvo
Estudo de corte transversal realizado em indivíduos com 

diagnóstico de dependência de álcool e/ou drogas ilícitas. 
Os locais do estudo compreenderam seis clínicas privadas de 
reabilitação em dependência química e um centro de atenção 
psicossocial (Caps), público, de uma cidade de médio porte 
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de Goiás, na região Centro-Oeste do Brasil. Os dados foram 
coletados de agosto de 2013 a fevereiro de 2014. 

Os critérios de inclusão foram: 1) possuir idade igual 
ou superior a 18 anos; 2) possuir diagnóstico de transtorno 
mental e comportamental devido ao uso de substâncias  
psicoativas, segundo a Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10); 3) ter feito consumo de drogas ilícitas 
nos últimos 30 dias à data da internação. Foram excluídos: 
1) indivíduos que se encontravam em estado de sedação; 
2) indivíduos em aparente estado de confusão mental no 
momento da entrevista. 

Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada nas dependências 

das instituições participantes por profissionais da saúde 
previamente treinados. Todos os candidatos potencialmente 
elegíveis foram convidados a participar do estudo por meio de 
uma lista, fornecida pelas direções das instituições, contendo o 
nome e número de indivíduos internados. Após esclarecimento 
dos objetivos da pesquisa e posterior assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os participantes 
foram entrevistados, face a face, empregando um questionário 
digitalizado sobre características sociodemográficas e 
potenciais fatores de risco para IS. O instrumento foi construído 
por especialistas em saúde mental e ajustado em teste-
piloto prévio. Além do instrumento, os prontuários médicos 
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foram consultados para verificar a presença de diagnóstico 
de comorbidades psiquiátricas: depressão e transtorno de 
ansiedade generalizada (TAG).

Variáveis do estudo
A principal variável de interesse foi presença de IS nos 

últimos 30 dias, segundo autorrelato, obtida pela seguinte 
questão: “Nos últimos 30 dias, você teve ideia de tirar/acabar 
com a própria vida?”. 

As variáveis independentes analisadas foram: idade (anos); 
sexo (feminino versus masculino); prática religiosa (sim vs. 
não); violência com parceiro (sim vs. não); antecedentes de 
trabalho sexual (sim vs. não); uso de álcool (sim vs. não), 
maconha (sim vs. não), cocaína e/ou crack (sim vs. não); 
diagnóstico de depressão (sim vs. não); diagnóstico de TAG 
(sim vs. não); presença de transtorno mental comum — TMC 
(sim vs. não). 

Trabalho sexual foi definido como a troca de dinheiro, 
presentes ou drogas por sexo (Baral et al., 2012). O padrão de 
consumo de álcool e drogas ilícitas considerado foi nos últimos 
30 dias à data da internação. Diagnóstico de depressão e TAG 
foram extraídos dos prontuários médicos.

O TMC foi rastreado por meio do questionário de autorrelato 
(SRQ-20), validado no Brasil em 1986 (Mari; Williams, 1986). 
O questionário é composto de 20 questões relacionadas a 
aspectos da saúde mental nos últimos 30 dias, que gera um 
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escore final que varia de 0 (nenhuma probabilidade de TMC) 
a 20 pontos (alta probabilidade de TMC). Um ponto de corte 
igual ou superior a 7 sugere a presença de TMC (Gonçalves  
et al., 2008). O SRQ-20 apresenta sensibilidade e especificidade 
de 83,0% e 80,0%, respectivamente (Mari; Williams, 1986). 

Análise estatística
Os dados foram analisados no programa estatístico  

Stata®, versão 12.0 (StataCorp LLC, College Station, TX, USA). 
A média de idade foi apresentada em mediana e intervalo 
interquartil; as variáveis sociodemográficas categóricas, 
em frequências relativas. Prevalência de IS foi estimada 
com intervalo de confiança de 95% (IC 95%). Inicialmente, 
realizou-se a análise univariada entre o desfecho e as 
variáveis preditoras. Todas as variáveis com p < 0,10 foram 
submetidas no modelo de regressão de Poisson com variância 
robusta, para obtenção das razões de prevalências ajustadas 
(RPaj) e seus respectivos IC 95%. O teste qui-quadrado (χ2) 
e o de Wald foram empregados para analisar as diferenças 
entre as proporções; valores de p < 0,05 foram considerados 
estatisticamente significantes. 

Aspectos éticos
Este estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Goiás, protocolo n° 162/2012. Foi 
obtido o consentimento de todos os participantes. 



130

RESULTADOS
Do total de indivíduos convidados a participar do estudo (n 

= 300), 274 aceitaram. A média de idade da amostra estudada 
foi de 32,57 anos (DP: 10,01 anos). A maioria era do sexo 
masculino (84,3%), solteiros (65,3%).

A prevalência de IS nos últimos 30 dias foi de 15,0% (IC 
95%: 11,0-19,0%). Por meio de análise univariada, verificou-se 
que a prevalência de IS foi estatisticamente associada à idade, 
a sofrimento por violência intrafamiliar, a antecedentes de 
trabalho sexual, a usuários de cocaína intranasal e a pacientes 
com TMC (Tabela 1). Essas variáveis e diagnóstico de TAG  
(p = 0,073) foram incluídas no modelo de regressão de Poisson.

Tabela 1 - Prevalência e potenciais fatores associados à ideação 
suicida em usuários de drogas ilícitas

Variáveis
Ideação suicida

RP bruta (IC 95%) p
n/Total* (%)

Idade (anos) 0,96 (0,92–0,99) 0,040

Sexo

Masculino 34/231 (14,7) 1,00

Feminino 7/43 (16,3) 1,21 (0,67–2,19) 0,521

Prática religiosa

Sim 35/232 (15,1) 1,00

Não 6/42 (14,3) 0,94 (0,42–2,11) 0,894

Diagnóstico de depressão

Não 27/180 (15,0) 1,00

Sim 14/94 (14,9) 0,99 (0,54–1,80) 0,981
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Variáveis
Ideação suicida

RP bruta (IC 95%) p
n/Total* (%)

Diagnóstico de TAG

Não 33/186 (17,7) 1,00

Sim 9/88 (9,1) 0,51 (0,24–1,06) 0,073

Violência intrafamiliar

Não 28/221 (12,7) 1,00

Sim 13/53 (24,5) 1,93 (1,07–3,48) 0,027

Trabalho sexual

Não 27/219 (12,3) 1,00

Sim 14/55 (25,5) 2,06 (1,16–3,66) 0,013

Uso de maconha 

Não 26/185 (14,1) 1,0

Sim 14/83 (16,9) 1,20 (0,66–2,18) 0,549

Uso de cocaína intranasal

Não 15/141 (10,6) 1,00

Sim 25/127 (25,0) 1,80 (1,01–3,23) 0,046

Uso de crack

Não 14/111 (12,6) 1,00

Sim 26/157 (16,6) 1,29 (0,71–2,32) 0,395

Uso de álcool

Não 20/112 (17,9) 1,00

Sim 20/156 (12,8) 0,72 (0,40–1,26) 0,255

TMC

Não 21/198 (10,6) 1,00

Sim 20/71 (28,2) 4,06 (2,18–7,55) < 0,01
* Denominador reflete o número de respostas válidas; RP: razão de prevalência; IC 95%: 
intervalo de confiança de 95%; TMC: transtorno mental comum.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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A Tabela 2 apresenta os resultados da análise multivariada. 
Verificou-se, que os seguintes fatores foram associados a 
IS: uso de cocaína intranasal (RPaj: 1,92), antecedentes de 
violência intrafamiliar (RPaj: 1,75) e TMC (RPaj: 3,82).

Tabela 2 - Análise multivariada dos fatores associados à ideação 
suicida em usuários de drogas ilícitas

Fatores de risco RP ajustada* (IC 95%) p

Uso de cocaína intranasal 1,92 (1,13–3,28) 0,016

Violência intrafamiliar 1,75 (1,01–3,02) 0,043

TMC 3,82 (2,07–7,06) 0,000

RP: Razão de prevalência; * ajustada por idade, diagnóstico de TAG, uso de cocaína, 
violência intrafamiliar, trabalho sexual e TMC; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%.
Fonte: Elaborada pelos autores.

CONCLUSÃO
O presente estudo investigou a prevalência e fatores de risco 

de IS em dependentes de álcool e outras drogas, indivíduos 
em elevada vulnerabilidade para mortalidade por suicídios. 
Os resultados mostraram alta taxa de IS na amostra estudada 
e associação com uso de cocaína, violência intrafamiliar e 
possibilidade de TMC. As limitações deram-se pelo método 
transversal, por se referir a um dado momento e realidade; o 
viés da memória também esteve presente nas respostas, o que 
pode ter interferido na qualidade das informações referentes 
ao tempo e às práticas ilícitas que circundam a história de 
dependência de drogas. Porém, quanto à questão de IS ter-se 
referida aos últimos 30 dias, reduziu-se as chances do viés de 
memória pela temporalidade.
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Estudos apontam que tentativas de suicídio e IS estão 
fortemente associadas ao uso de substâncias psicoativas em 
diversas populações, como homens, adolescentes, pacientes 
com transtorno mental e com alguma disfunção familiar, 
pessoas vivendo em situação de rua, homens que fazem 
sexo com homens e mulheres que fazem sexo com mulheres 
(Borralha; Pascoal, 2015). Em particular, usuários de álcool e 
outras drogas têm seu risco aumentado para IS (Gonçalves; 
Ponce; Leyton, 2015).

De fato, nesta investigação, a prevalência de IS foi elevada 
(15,0%; IC 95%). Esse índice foi inferior ao estimado em 
usuários de drogas ilícitas (UDI) de outros países. Havens et 
al. (2006), em um estudo realizado com 317 UDI, em Baltimore, 
nos Estados Unidos da América, estimaram uma taxa de IS de 
27,0% (IC 95%: 22,5–32,2%). Em Nova Deli (Índia), uma taxa 
de IS de 53.0% foi constatada em homens usuários de drogas 
injetáveis (Blum; Sudhinaraset; Emerson, 2012). Na Arábia 
Saudita, um estudo com usuários de álcool e outras drogas 
estimou uma frequência de 50,7% (Al-Sharqi et al., 2012). No 
Brasil, no período de 2011 a 2016, foram notificados 48.200 
casos de tentativas de suicídio — destes, 69% mulheres, 31% 
homens (Brasil, 2017b).

A prevalência de IS varia, principalmente, conforme 
especificidades metodológicas, características da população e 
localização geográfica. Essas diferenças podem ser explicadas 
por distintas estratégias metodológicas, perfil da amostra e 
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o período de investigação de IS. Alguns estudos buscaram 
ainda um tempo maior de exposição à IS, características 
sociodemográficas e socioeconômicas diferenciadas, bem 
como idade e sexo dos participantes das pesquisas. Em 
Maceió, um estudo realizado com indivíduos de 18 a 51 anos 
de idade revelou 15% de IS (Souza et al., 2014), enquanto outro 
estudo, desenvolvido em dois municípios de médio porte do 
Sul do Brasil, demonstrou 21,7% de IS em indivíduos de 12 a 
17 anos (Schafer et al., 2017).

Nesta investigação, a prevalência foi estatisticamente superior 
em indivíduos com antecedentes de violência intrafamiliar. De 
fato, estudos mostram que IS têm apresentado associação nas 
relações conflituosas com a família, solidão, desânimo consigo 
mesmo e experiências de abuso físico e sexual (Schafer et al., 
2017). Também mostram que pessoas que tentaram suicídio 
relatam que esses são sinais de alteração comuns no cotidiano. 
Apesar desses sinais apontarem o risco de suicídio, muitas 
vezes passam desapercebidos por familiares e por profissionais 
de saúde (Marquetti; Milek, 2014). 

O fato de as relações familiares apresentarem-se 
fragilizadas pode ocorrer em via de mão dupla, pois o próprio 
comportamento de uso de álcool e outras drogas reflete uma 
relação familiar disfuncional, e vice-versa, uma interação que 
se retroalimenta. O comportamento abusivo de substâncias 
psicoativas pode prejudicar a interação social do indivíduo, 
causando relações por vezes, tênues ou conflituosas.
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Por outro lado, o sistema familiar exerce influência direta 
em seus membros, podendo ser positiva ou negativa. A falta 
de diálogo e de espaço para trocar ideias no âmbito familiar 
favorece a disfunção entre as relações familiares, o que pode 
contribuir com o afastamento do grupo familiar, e potencializar 
a ação suicida. Outros estudos também apontam que o uso de 
drogas como crack e o álcool aumenta o risco de IS e tentativas 
(Gonçalves; Ponce; Leyton, 2015; Souza et al., 2014). 

Sugere-se que o indivíduo com comportamento abusivo 
de substâncias psicoativas apresenta dificuldades para 
estabelecer vínculos sólidos e permanentes, o que resulta em 
términos de relacionamentos e, com vivência frequente da 
solidão. Como falta alguém para compartilhar as questões 
da vida cotidiana, acaba por contribuir com o isolamento e 
reforça o comportamento suicida.

O uso de álcool foi avaliado em indivíduos vítimas de 
suicídio em vários países, incluindo o Brasil, e observou-se que 
o álcool estava presente em exames laboratoriais de um terço 
das vítimas de suicídio (Gonçalves; Ponce; Leyton, 2015).

Outros fatores, como transtornos psiquiátricos, dentre eles os 
depressivos, são frequentemente associados à IS (Vasconcelos-
Raposo et al., 2016). Os transtornos mentais que constituem o 
TMC são os não psicóticos, cujos sintomas apresentam-se por 
pelo menos sete dias com irritação, ansiedade, dificuldade de 
concentração, problemas em conciliar o sono, preocupação 
excessiva, obsessões, compulsões, humor depressivo e fobia, 
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manifestando-se, especialmente, em depressão e ansiedade 
(Lucchese et al., 2017), e em relação à IS, há evidências 
científicas de que ambas as condições psíquicas se inter-
relacionam fortemente (Vasconcelos-Raposo et al., 2016).

Por último, quanto à existência prévia de um diagnóstico 
de doença mental, os resultados mostraram que os indivíduos 
diagnosticados previamente com uma perturbação mental 
(ansiedade ou depressão) apresentaram níveis de ideação 
suicida superiores aos outros. No entanto, quanto ao tipo de 
perturbação diagnosticada, não se verificaram diferenças entre 
os sujeitos com depressão e os com ansiedade. Em conclusão, os 
resultados deste estudo mostraram que, nos UDI investigados, 
há associação entre IS, uso de cocaína intranasal, exposição à 
violência intrafamiliar e TMC.
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INTRODUÇÃO
Cerca de 20 a 25% dos indivíduos em todo o mundo devem 

ser afetados por algum tipo de transtorno mental (TM), em 
uma dada circunstância da vida (WHO, 2013). No Brasil, sua 
prevalência oscila entre 20 e 56% de acometimentos mentais 
(Santos; Siqueira, 2010). Esses agravos atingem diversas classes 
sociais, sexo e etnias, a partir da existência e da associação de 
fatores desencadeadores (WHO, 2013). 

O tratamento dos TM utiliza ferramentas terapêuticas e 
acompanhamento dos fatores que compõem esse cenário. 
Já está evidenciado pela literatura que o surgimento dos 
antipsicóticos atípicos representou melhoria na qualidade 
da assistência medicamentosa, em decorrência da redução 
da sintomatologia das doenças. Em contrapartida, esses 
fármacos apresentam, em sua maioria, efeitos adversos 
indesejáveis (Schmitz; Kreutz; Suyenaga, 2015), relacionados a 
ganho de peso, elevação de níveis pressóricos, hiperglicemia, 
dislipidemias, problemas cardiovasculares, entre outros. 
Esse quadro implica no risco do surgimento de transtornos 
metabólicos, doenças crônicas, alterações no padrão de sono e 
consumo alimentar. 

Essas condições estão associadas, sobretudo à utilização 
prolongada dos antipsicóticos atípicos, o que suscita a reflexão 
sobre a necessidade de monitoramento sistemático dessa 
população para prevenção e tratamento precoce de possíveis 
complicações (Papanastasiou, 2013).
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Dentre as doenças crônicas como eminente fator de risco 
em indivíduos com TM, destaca-se a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) em estágio 1, que consiste na elevação dos 
níveis pressóricos, ou seja, pressão arterial sistólica de 130–
139 mmHg e diastólica de 80–89 mmHg (Whelton et al., 2007). 

A HAS é uma das principais causas de redução da 
qualidade de vida e da expectativa de vida da população 
em geral (Carvalho et al., 2013). Pacientes esquizofrênicos 
possuem 1,36 mais chance de desenvolver HAS relacionada 
à síndrome metabólica quanto comparados com outros 
indivíduos (Vancampfort et al., 2017). 

Outro fator de relevância e que merece atenção é a 
dislipidemia. As anormalidades lipídicas são comuns na 
população acometida por TM, destacando-se com maior 
prevalência as alterações relacionadas aos parâmetros de 
triglicerídeos e das lipoproteínas de alta densidade (HDL), 
porém, ainda podem ocorrer modificações na lipoproteína 
de baixa densidade (LDL), na lipoproteína de muita baixa  
densidade (VLDL) e no colesterol total (Mitchell et al., 2011).

Este estudo objetivou investigar os fatores associados a 
alterações metabólicas em usuários de antipsicóticos atípicos 
considerados de alto custo. 
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MÉTODOS
Estudo transversal realizado em uma unidade de saúde 

mental no município de Catalão (GO), localizada na região 
central da cidade. O município possuía aproximadamente 
98.737 habitantes, sendo considerado referência em unidade 
de atendimento de pacientes com transtornos psíquicos na 
região, em funcionamento desde 2002. 

A população-alvo constituiu-se de indivíduos de ambos 
os sexos, maiores de 18 anos, com transtornos psiquiátricos, 
que faziam uso de antipsicóticos atípicos considerados de 
alto custo e recebiam monitoramento psiquiátrico e avali- 
ação laboratorial mensal e trimestralmente, de acordo com a 
necessidade de verificação dos pacientes, a partir do início do 
tratamento com antipsicóticos atípicos no Caps localizado no 
município de Catalão. 

Estavam cadastradas 500 pessoas no Serviço de Saúde 
Mental atendidas pela equipe Caps. Destas, 170 usuários dos 
serviços faziam uso de antipsicóticos atípicos, vinculados 
ao programa de medicação de alto custo, mantido pelo 
governo federal, por meio do Programa da Central de Alto 
Custo Juarez Barbosa, em Goiânia (GO); destes, 101 sujeitos 
aceitaram participar da pesquisa, denotando uma amostra 
por conveniência. 

Definiram-se como critérios de inclusão pacientes 
em tratamento psiquiátrico no Caps, que faziam uso de 
antipsicóticos atípicos de alto custo; de ambos os sexos e 
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idade igual ou superior a 18 anos. Excluíram-se pacientes 
incapacitados de responder o questionário por confusão 
mental ou sedação farmacológica e aqueles que eles próprios 
e/ou seus familiares a família referiam ausência de condições 
para a participação no presente estudo.

Procedeu-se um estudo-piloto, realizado com 20 pacientes 
com TM, vinculados ao Caps, e que não faziam uso de 
antipsicóticos atípicos de alto custo. Após a aplicação do 
instrumento de pesquisa, realizaram-se ajustes nas variáveis 
sociodemográficas, relacionados ao perfil de saúde e 
à aplicação de escalas validadas, visando uma melhor 
compreensão das informações posteriormente coletadas na 
amostra selecionada.

A coleta de dados foi realizada por uma equipe de 
avaliadores previamente treinados, empregando técnicas 
padronizadas, no período de dezembro de 2016 a agosto 
de 2017. Iniciou-se com entrevista face a face para aplicação 
de questionário semiestruturado. Em seguida, foram 
feitas antropometria e coleta de informações dos exames 
laboratoriais, em prontuários individuais. 

O questionário semiestruturado foi composto por cinco 
blocos de variáveis: características sociodemográficas; hábitos 
de vida; condições de saúde autorreferida (existência de 
dores, diabetes mellitus, HAS, restrição hídrica, problemas 
respiratórios, osteomusculares e cardiovasculares, histórico 
familiar de câncer e de TM); antropometria; e teste de 
dependência nicotínica. 
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As medidas de altura, peso e circunferência da cintura 
foram aferidas com técnica padronizada (Lohman et al., 1998), 
tendo sido calculado o índice de massa corporal (IMC). Os 
valores obtidos foram expressos em kg/m2 e classificados da 
seguinte forma: baixo peso (se < 18,5 kg/m2), eutrofia (18,5 
a 24,9 kg/m2), sobrepeso (25,0 a 29,9 kg/m2) e obesidade (> 
30 kg/m2) (WHO, 2000). A circunferência abdominal (CA) foi 
mensurada na medida da altura da cicatriz umbilical, sendo 
categorizada como risco cardiovascular aumentado, quando 
≥ 102 cm, em homens, ou ≥ 88 cm, em mulheres (WHO, 2008).

A pressão arterial foi obtida por método indireto, utilizando 
a técnica auscultatória, com auxílio de um esfigmomanômetro 
aneroide e de um estetoscópio simples, conforme a “7a diretriz 
brasileira de hipertensão arterial” (Malachias et al., 2016). 
Realizaram-se três medidas consecutivas para cada indivíduo, 
com intervalo de 3 min entre elas. A primeira medida foi 
descartada, e utilizou-se a média das duas últimas medidas. 
Os valores considerados para HAS foram pressão arterial 
sistólica ≥ 130 mmHg e diastólica ≥ 80 mmHg. 

Para avaliação bioquímica, procedeu-se a busca de 
resultados dos exames bioquímicos nos prontuários 
coletados, conforme protocolo preconizado pela instituição 
para acompanhamento periódico. Os resultados dos níveis 
de glicemia de jejum, perfil lipídico (específico) e proteína 
C-reativa foram coletados e dicotomizados em “alterados” ou 
“não alterados”. 
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O tempo de sono foi obtido pelo horário de dormir e 
acordar, autorrelatado pelos participantes; em seguida, foi 
calculada a duração de sono contínuo nos dias da semana e 
finais de semana. A duração média do sono foi calculada por 
meio da seguinte equação: 

[(duração de sono relatada nos dias de semana 
× 5) + (duração de sono relatada nos finais de 
semana × 2)] / 7.

O tempo de sono foi categorizado de curta duração, 
quando < 7 horas, ou adequado, quando entre 7 e 9 horas, ou 
de longa duração, se > 9 horas (Hirshkowitz et al., 2015). Para 
avaliação da dependência nicotínica, aplicou-se o teste de 
Fagerström para dependência de nicotina (FTND), validado 
para a população brasileira. Este teste, autoaplicável, permite 
a mensuração do grau de dependência nicotínica por meio de 
seis perguntas, com a soma de sua pontuação variando de 0 a 
10, determinando assim o grau de dependência do indivíduo 
à substância. Os escores oscilam entre baixa dependência de 
nicotina, se a pontuação é < 4; dependência moderada, com a 
pontuação entre 5 e 7, e alta dependência, quando a pontuação 
é ≥ 8 (Carmo; Pueyo, 2002).

Definiram-se como variáveis dependentes a HAS e o 
colesterol elevado. Foram estabelecidas como preditoras as 
características sociodemográficas, possuir filhos, problemas  
respiratórios, CA aumentada, histórico familiar de câncer, 
colesterol elevado, diabetes, problemas osteomusculares, 
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problemas cardiovasculares, proteína C-reativa aumentada, 
sódio alterado, HAS, existência de dores e VLDL aumentada. 
Todas as variáveis foram dicotomizadas em “sim” ou “não”.

Os dados foram digitados em planilha eletrônica com 
dupla conferência e analisados com o uso do programa  
Stata®, versão 14.0 (StataCorp LLC, College Station, TX, USA). 
Aplicou-se o teste de Kolmogorov–Smirnov para verificação 
da normalidade dos dados, e, em seguida, as variáveis 
quantitativas foram descritas como média e desvio padrão. 
As categóricas foram analisadas por meio de frequências 
absoluta e relativa. 

A força de associação foi estimada calculando-se a 
razão de chance (RC) e seus intervalos de confiança de 
95% (IC 95%) para análise univariada. O teste de Hosmer-
Lemeshow foi empregado para verificar o ajuste do modelo. 
Foram introduzidas no modelo multivariado as variáveis 
preditoras que apresentaram associação (valor de p < 0,20)  
com as variáveis dependentes na análise bivariada, e 
permaneceram no modelo multivariado as variáveis 
significativas (valor de p < 0,05). Para o controle de possíveis 
fatores de confusão nas associações obtidas, utilizou-se o 
modelo de regressão logística binária multivariada.

O estudo está vinculado a um projeto matricial intitulado 
“Análise da atenção em saúde mental e constituição da rede 
no Sistema Único de Saúde no sudeste goiano”, aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 
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de Catalão, sob o parecer n° 523.834, em conformidade com 
a Resolução n° 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que 
regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. 

RESULTADOS
Participaram do presente estudo 101 indivíduos. A 

amostra foi composta por 52,5% de participantes do sexo 
masculino com idade média de 47,41 ± 15,53 anos. Verificou-
se maior proporção de indivíduos com escolaridade entre 4 e 
7 anos (32,7%); 77,2% eram sedentários, 75% relataram longa 
duração de sono (> 9 horas), 28,7% eram tabagistas e 68,4% 
apresentaram maiores escores da FTND (< 5 pontos). 

Observaram-se altas proporções de indivíduos com 
obesidade, aumento da CA e alterações significativas no 
perfil lipídico, além de glicemia elevada, como apresentado 
na Tabela 1. 

Tabela 1 - Perfil e condições de saúde autorreferridas da popu- 
lação estudada. Brasil Central, 2017

Variáveis estudadas n (%)

Perfil antropométrico/IMC

Desnutrido 1 (1,00)

Eutrófico 30 (30,00)

Sobrepeso 27 (27,00)

Obesidade 42 (42,00)

CA aumentada

Sim 63 (62,40)

Não 38 (37,60)
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Variáveis estudadas n (%)

Excesso de peso

Sim 70 (69,30)

Não 31 (30,70)

Parâmetros bioquímicos, mg/dL*

Glicemia de jejum‡ 105,30 ± 17,30

Colesterol total‡ 192,94 ± 44,60

Colesterol HDL‡ 51,08 ± 11,83

Colesterol LDL‡ 106,68 ± 38,86

Colesterol VLDL‡ 34,93 ± 16,90

Triglicerídeos‡ 174,74 ± 84,52

Glicemia de jejum elevada

Sim 43 (59,70)

Não 29 (40,30)

Colesterol total elevado

Sim 33 (45,80)

Não 39 (54,20)

Colesterol HDL reduzido

Sim 36 (50,00)

Não 36 (50,00)

Colesterol LDL elevado

Sim 20 (27,80)

Não 52 (72,20)

Colesterol VLDL elevado

Sim 38 (52,80)

Não 34 (72,20)
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Variáveis estudadas n (%)

Triglicerídeos elevado

Sim 38 (52,80)

Não 34 (47,20)

Proteína C-reativa elevada

Sim 6 (14,30)

Não 36 (85,70)

Diabetes mellitus

Sim 15 (14,90)

Não 86 (85,10)

Hipertensão arterial sistêmica

Sim 29 (28,70)

Não 72 (71,30)

Problemas cardiovasculares

Sim 13 (12,90)

Não 88 (87,10)

Problemas respiratórios

Sim 9 (8,90)

Não 92 (91,10)

Problemas osteomusculares

Sim 18 (17,80)

Não 83 (82,20)

Histórico familiar de câncer

Sim 20 (19,80)

Não 81 (80,20)
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Variáveis estudadas n (%)

Tem dores atualmente?

Sim 35 (34,70)

Não 65 (65,30)

Nota para dor (0-10) * 2,43 ± 3,63

* Dados extraídos dos prontuários de pacientes que realizaram os exames laboratoriais, 
em conformidade com o protocolo de uso de medicamentos de alto custo; ‡ variáveis 
contínuas, expressas em média e desvio padrão. IMC: índice de massa corporal; CA: 
circunferência abdominal; HDL: lipoproteínas de alta densidade; LDL: lipoproteína de 
baixa densidade; VLDL: lipoproteína de muita baixa densidade.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 2 exibe os resultados da análise bivariada dos 
fatores associados à HAS e ao colesterol elevado. A variável 
dependente HAS associou-se à CA aumentada, ao histórico 
familiar de câncer, colesterol elevado, sobrepeso, bem como 
à presença de filhos, diabetes, doenças osteomusculares e 
cardiovasculares e proteína C-reativa alterada. Verificou-se 
associação entre colesterol elevado e variáveis preditoras de 
CA aumentada, diabetes, presença de filhos, HAS, presença 
de dores e VLDL aumentado.
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Tabela 2 - Fatores associados à presença da hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) e colesterol elevado na amostra estudada. Brasil 
Central, 2017

Variáveis

HAS Colesterol elevado

T/n (%) RC bruta (IC 
95%)

Valor 
de p T/n (%) RC bruta (IC 

95%)
Valor 
de p

Problema respiratório

Não 92/24 (26,0) 1,00 92/21 (22,8) 1,00

Sim 9/5 (55,5) 3,54 (0,87–14,28) 0,076 9/3 (33,3) 1,69 (0,38–1,34) 0,484

CA aumentada

Não 38/2 (5,2) 1,00 38/4 (10,5) 1,00

Sim 62/26 (41,9) 13 (2,87–58,88) 0,001 62/20 (32,2) 4,04 (1,26–12,97) 0,019

Histórico familiar de câncer

Não 81/18 (22,2) 1,00 81/8 (22,2) 1,00

Sim 19/11 (57,8) 4,81 (1,68–13,76) 0,003 19/6 (31,5) 1,61 (0,53–1,85) 0,393

Colesterol aumentado

Não 7715 (19,4) 1,00 – – –

Sim 24/14 (58,3) 5,78 (2,15–15,54) < 0,001 – – –

Diabetes

Não 86/19 (22,0) 1,00 86/17 (19,7) 1,00

Sim 15/10 (66,6) 7,05 (2,14–23,14) < 0,001 15/7 (46,6) 3,55 (1,13–11,15) 0,030

Problemas osteomuscular

Não 83/19 (22,8) 1 83/19 (22,8) 1,00

Sim 18/10 (55,5) 4,21 (1,45–12,16) 0,008 18/5 (27,7) 1,29 (0,40–1,09) 0,659

Problemas cardiovasculares

Não 88/21 (23,8) 1,00 88/19 (21,5) 1,00

Sim 13/8 (61,5) 5,10 (1,50–17,29) 0,009 13/5 (38,4) 2,26 (0,66–7,74) 0,191
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Variáveis

HAS Colesterol elevado

T/n (%) RC bruta (IC 
95%)

Valor 
de p T/n (%) RC bruta (IC 

95%)
Valor 
de p

Excesso de peso

Não 31/4 (12,4) 1,00 31/6 (19,3) 1,00

Sim 69/24 (34,7) 3,60 (1,12–11,49) 0,031 69/18 (26,0) 1,47 (0,51–1,16) 0,468

Filhos

Não 54/10 (18,5) 1,00 54/7 (12,9) 1,00

Sim 47/19 (40,4) 2,98 (1,21–1,34) 0,017 47/17 (36,1) 3,80 (1,41–10,26) 0,008

Proteína C–reativa alterada

Não 36/6 (16,6) 1,00 36/10 (27,7) – –

Sim 6/4 (66,6) 9,99 (1,48–67,55) 0,018 6/0 (0,0) – –

HAS

Não – – – 72/10 (13,8) 1,00

Sim – – – 29/14 (48,3) 5,78 (2,15–15,54) < 
0,001

Dores

Não 66/16 (24,2) 1,00 611 (16,6) 1,00

Sim 35/13 (37,1) 1,84 (0,76–4,48) 0,175 35/13 (37,1) 2,95 (1,15–1,58) 0,024

VLDL aumentado

Não – – – 45/6 (13,3) 1,00

Sim – – – 27/12 (44,4) 5,20 (1,65–16,36) 0,005

HAS: hipertensão arterial sistêmica; RC: razão de chances; IC 95%: intervalo de confiança 
de 95%; CA: circunferência abdominal; VLDL: lipoproteína de muita baixa densidade.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Após ajuste do fator potencialmente confundidor (proteína 
C-reativa aumentada), permaneceram na análise multivaria-
da as variáveis preditoras associadas à HAS: CA aumentada, 
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histórico de câncer, colesterol elevado e problemas cardiovas-
culares. As variáveis convívio com filhos e HAS estiveram  
associadas a colesterol elevado (Tabela 3). 

Tabela 3 - Análise multivariada dos fatores associados à 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) e colesterol aumentado. 
Brasil Central, 2017

Variáveis
RC* (IC 95%)

HAS Valor 
de p

Colesterol 
elevado

Valor 
de p

Filhos 1,32 (0,32–5,33) 0,700 5,89 (1,17–29,47) 0,031

CA aumentada 5,48 (0,95–0,31) 0,050 3,87 (0,51–29,20) 0,189

Histórico familiar de 
câncer

7,73 (1,87–31,91) 0,005 – –

Colesterol elevado 5,13 (1,27–20,60) 0,021 – –

Diabetes 3,76 (0,78–17,98) 0,096 1,88 (0,26–13,33) 0,525

Problemas 
osteomuscular

3,11 (0,55–17,50) 0,196 – –

Problemas 
cardiovasculares

8,15 (1,24–53,58) 0,029 – –

Excesso de peso 1,86 (0,35–9,79) 0,464 – –

HAS – – 4,71 (1,00–22,13) 0,050

Dores – – 2,50 (0,59–10,59) 0,211

VLDL aumentado – – 2,08 (0,44–9,74) 0,351

RC: razão de chances; IC 95%: intervalo de confiança de 95%.* Ajustada para o fator 
potencialmente confundidor: proteína C-reativa alterada; HAS: hipertensão arterial 
sistêmica; CA: circunferência abdominal; VLDL: lipoproteína de muita baixa densidade.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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DISCUSSÃO
Os resultados apontam para uma avaliação minuciosa 

de possíveis fatores associados a alterações metabólicas nos 
pacientes com TM em uso de antipsicóticos atípicos de alto custo. 
Ressalta-se a relevância deste estudo nesta população com TM, 
visto que a esquizofrenia consiste em um dos mais comuns TM 
na população mundial, com mais de 21 milhões de indivíduos 
acometidos por esse agravo, tendo maior predomínio entre o 
sexo masculino (Chong et al., 2016). 

A associação encontrada entre a HAS e outros fatores, 
como CA aumentada, histórico familiar de câncer, colesterol 
aumentado e problemas cardiovasculares, é achado relevante 
nessa população e corrobora outros estudos (Ayerbe et al.,  
2018; Osborn et al., 2018). O mecanismo que poderia explicar 
as alterações metabólicas associadas à HAS está relacionado 
aos estilos de vida não saudáveis, que incluem alimentação 
inadequada, ausência de prática de exercício físico, 
distanciamento dos serviços de saúde, entre outros, o que 
predispõe a uma redução na qualidade e na expectativa de 
vida desses indivíduos (Fleischhacker et al., 2008). 

As doenças cardiovasculares também consistem em um 
agravo prevalente relacionado aos antipsicóticos atípicos e 
seus efeitos adversos. A literatura científica descreve que o 
risco para complicações cardíacas e vasculares é 5% maior 
em pacientes que utilizam olanzapina e 3% para quetiapina 
(Daumit et al., 2008). Esse quadro revela um importante 
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achado para o monitoramento clínico do uso dessa classe 
farmacológica. 

O uso prolongado de agentes antipsicóticos também é 
descrito como potencial fator de risco no desenvolvimento de 
alterações metabólicas, com destaque para o ganho de peso. É 
sabido que esse efeito é mais comum nos antipsicóticos atípicos 
do que nos de primeira geração, dado que estes possuem uma 
menor prevalência desse evento (Manu et al., 2015). A literatura 
tem postulado a olanzapina, a clozapina e a ziprazidona como 
os três antipsicóticos atípicos mais prevalentes no tratamento 
do TM (Khasawneh; Shankar, 2014). 

O acúmulo de tecido adiposo no organismo é preditor de 
agravos cardiovasculares, síndromes metabólicas, redução da 
qualidade de vida e elevação da morbimortalidade (Schmidt 
et al., 2011). Estudo realizado pelo Instituto Nacional de Salud 
Mental, no Peru, encontrou média de IMC e CA de 28,0 kg/
m2 e 97,5 cm, respectivamente (Ricapa et al., 2016). Esses 
resultados apontam para a necessidade de acompanhamento 
e intervenção junto a esse público, visando minimizar as 
complicações em saúde decorrentes da obesidade.

Quanto à associação de colesterol aumentado com a 
HAS, estudos prévios confirmam que alterações no perfil 
lipídico são fatores de risco para o desenvolvimento de HAS, 
juntamente de outros agravos cardiovasculares (Chong  
et al., 2016; Halperin et al., 2006). Em indivíduos com TM, 
um estudo recente verificou que cerca 18% dos pacientes 
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analisados tinham HAS e 6,5% referiam DM (Martins et al., 
2016). Há, assim, necessidade de acompanhamento preventivo 
desses agravos crônicos nos indivíduos acometidos com 
TM, devido às alterações nos padrões de vida e saúde, 
posteriormente ao diagnóstico dessas doenças crônicas  
(Esler; Schwarz, 2007).

Estudos apontam que indivíduos que usam antipsicóticos 
têm cinco vezes mais risco de desenvolver dislipidemia do 
que indivíduos não consumidores desse fármaco (De Hert 
et al., 2012). Neste contexto, a associação encontrada entre 
aumento do colesterol e presença de filhos, apesar da escassez 
de estudos que corroboram estes achados, pode ser explicada 
pelo fato de a presença de filhos contribuir negativamente ao 
suporte do autogerenciamento da saúde de indivíduos com 
TM (Rosland, 2010). Ressalta-se, contudo, que a maioria dos 
estudos que examinam o envolvimento da família no cuidado 
de doenças crônicas tem se concentrado em pacientes mais 
velhos, ou com deficiências físicas, ou cognitivas severas 
(Paez et al., 2009). 

A longa duração do sono, a obesidade e os hábitos 
nicotínicos são fatores de risco para o surgimento de agravos 
cardiovasculares e metabólicos em pacientes com TM, 
apresentando um maior impacto quando relacionados ao uso 
de antipsicóticos atípicos.

A limitação de maior relevância foi a metodologia 
transversal, que nos permite avaliar pontualmente os 
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indivíduos estudados. Consideramos os achados deste estudo 
relevantes, tendo comparação com testagens laboratoriais, 
porém, recomenda-se a realização de novas avaliações, 
por meio de metodologias diversas, no sentido de buscar o 
aperfeiçoamento da assistência em saúde aos indivíduos 
acometidos com o TM. 

CONCLUSÃO
Os pacientes com TM em uso de antipsicóticos atípicos de 

alto custo apresentaram risco elevado na associação de HAS, 
sobretudo naqueles com circunferência abdominal aumentada, 
histórico familiar de câncer, presença de colesterol elevado e 
problemas cardiovasculares. Ainda se destaca a razão de risco 
considerável na relação do colesterol elevado com a HAS e a 
presença de filhos. Neste sentido, o conhecimento dos fatores 
associados às alterações metabólicas possibilita a identificação 
de eventos e agravos à saúde, com vistas ao planejamento de 
intervenções mais assertivas ao público estudado.
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INTRODUÇÃO
Cerca de 25% entre cada bilhão de pessoas, entre 15 e 64 

anos de idade, usou ao menos uma droga ilícita em 2014 
(UNODC, 2016). O uso de drogas ilícitas representa um 
problema de saúde mundial, com um consumo cada vez mais 
descrito pela literatura. Na União Europeia, estima-se que 
mais de 80 milhões de adultos consumiram drogas ilícitas em 
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algum momento de sua vida. Em se tratando de uso de droga 
pelo menos uma vez na vida, os Estados Unidos são o maior 
consumidor de cocaína e seus derivados — crack e oxi — (15% 
da população), seguidos pelo Canadá (11%) (EMCDDA, 2017). 

Em relação ao número absoluto de usuários, o Brasil 
permanece em segundo lugar no ranking mundial referente 
a usuários de cocaína e derivados, atingindo 2,8 milhões de 
usuários. Ainda, estabelece-se como o maior comércio de 
crack do mundo (Uniad/Inpad, 2014).

Dentre os usuários, destacam-se as gestantes, pois o abuso 
de drogas psicoativas por elas influencia diretamente o 
feto, sobretudo a teratogenicidade nos primeiros trimestres 
gestacionais. Em fases mais avançadas, pode acarretar 
efeitos deletérios, como crescimento anômalo, alterações em 
neurotransmissores e seus receptores, e no desenvolvimento 
cerebral (Behnke; Smith, 2013).

Tanto que, ao se discutir políticas de atenção às gestantes, 
considera-se a maconha como uma das drogas mais comuns 
em países americanos, assim releva-se evidências que 
indicam possíveis efeitos do uso dessa droga durante o 
período gestacional. Implicações que passam pela indução do 
parto prematuro, baixo peso de recém-nascidos e influência  
no desenvolvimento neuromotor, afetivo e cognitivo 
(Chasnoff, 2017).

As principais variáveis de risco para o uso de drogas lícitas 
e ilícitas entre gestantes são o histórico de dependência de 
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alguma substância, doenças psiquiátricas, relatos de abuso 
sexual ou físico, pessoas jovens, estresse, fácil acesso à droga e 
deficiência no conhecimento dos danos que podem ocorrer a si 
e ao feto. Outras características pessoais, também consideradas 
preditoras para o uso, incluem fatores demográficos, como 
raça, estado civil, estado de saúde, renda e uso diário de álcool 
(Wendell, 2013).

Associados a essas situações, e como condição agravante, 
têm-se os sentimentos de medo, culpa e vergonha, por parte 
de muitas mulheres, diante do abuso de drogas e a gestação. 
Com receio de sofrerem consequências legais e sociais, as 
gestantes omitem o uso de drogas ilícitas durante a gestação 
(Wendell, 2013).

Com vistas à atenção integral e de qualidade às gestantes, 
indicam-se investigações sobre o uso e o abuso de substâncias 
lícitas e ilícitas de forma precoce, sobretudo na atenção 
primária à saúde. Por considerar todos os aspectos citados, 
este estudo teve como objetivo analisar o padrão de uso de 
drogas ilícitas e fatores associados entre gestantes.

MÉTODOS
Tratou-se de um estudo de corte transversal realizado 

em um serviço especializado na atenção à saúde da mulher 
com atendimentos ginecológicos e obstétricos. A instituição 
compunha a rede de atenção à saúde com o mecanismo de 
referência e contrarreferência com a atenção primária de um 
município de médio porte localizado na região central do Brasil. 
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Para o cálculo amostral, considerou-se o número de ges-
tantes cadastradas no sistema de informação do centro de  
atenção à saúde da mulher (566 gestantes), frequência ante- 
cipada de 18,28% de abuso de drogas durante a gestação  
(Kassada et al., 2015), efeito de desenho 1,0 com nível de  
significância e intervalo de confiança de 95% (IC 95%), totali-
zando 301 gestantes. Para compor a amostra, acrescentou-se 
20% para possíveis perdas, perfazendo 361 mulheres. Durante 
a coleta de dados, 27 gestantes se recusaram a responder o 
questionário ou o retiraram, após a entrevista, finalizando a 
amostra em 334 gestantes.

As mulheres foram recrutadas, voluntariamente, a partir da 
sala de espera. Foram entrevistadas face a face, em ambiente 
privativo, ou com visita domiciliar agendada. A unidade 
de atenção básica mais próxima à sua residência também foi 
um dos espaços em que as entrevistas ocorreram. Os dados 
foram coletados por pesquisadores de campo, previamente 
treinados, estudantes do curso de graduação em Enfermagem 
da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, entre os 
meses de maio de 2014 a outubro de 2015. 

Utilizou-se um instrumento de pesquisa contendo infor-
mações sociodemográficas, sobre o histórico de anteceden-
tes familiares (AF) e pessoais (AP), assim como obstétricos,  
infecções sexualmente transmissíveis (IST), psiquiátricos e 
uso de álcool e drogas. No rastreio de uso de drogas ilícitas, 
utilizaram-se o teste de triagem do envolvimento com álcool, 
tabaco e outras substâncias (Assist) e a escala de adaptação, 
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participação, crescimento, afeição e resolução (Apgar), vi-
sando avaliar a funcionalidade familiar (Paho, 2013).

O instrumento Assist consiste em um questionário estru-
turado contendo oito questões, o qual investiga a exposição 
e o uso de tabaco, álcool, maconha, cocaína, anfetaminas, se-
dativos, alucinógenos, inalantes, opiáceos, entre outras dro-
gas. Na soma total, indicam-se três escores, a saber: de 0 a 3 
pontos se risco baixo (exposição à determinada substância); 
de 4 a 26 se risco moderado ou nocivo; mais de 27 pontos se 
alto risco, com grandes chances para dependência daque-
la droga (Henry-Edwards et al., 2013). Nesta investigação,  
utilizaram-se as questões do Assist referentes a drogas ilegais, 
no contexto brasileiro, como maconha, cocaína/crack, alu-
cinógenos, inalantes, entre outras.

O índice Apgar avaliou a dinâmica familiar, a partir da 
pessoa índice, neste caso, a gestante. O instrumento contém 
cinco domínios referentes à adaptação, companheirismo, 
desenvolvimento, afetividade e capacidade resolutiva. A 
estas propriedades são empregadas três opções de respostas: 
0 — para nunca —, 1 — para algumas vezes —, e 2 — para 
sempre. A somatória dos valores oscila de 0 a 10 pontos, em 
que: de 0 a 4 considera-se elevada disfuncionalidade familiar 
(EDF); de 5 a 6, moderada disfuncionalidade familiar (MDF); 
e de 7 a 10, boa disfuncionalidade familiar (BFF) (Paho, 2013).

A investigação se conduziu por duas variáveis desfecho. 
A primeira, “uso uma vez na vida”, representa a exposição 
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ao consumo de drogas ilícitas obtida pela resposta “sim” à 
primeira pergunta do instrumento Assist. A segunda, “uso 
nos últimos 3 meses”, também foi constituída a partir da 
resposta 2 do Assist, considerando que esse período de 3 
meses implica na exposição do feto ao uso de substâncias 
nocivas pela paciente, no período gestacional.

Para as variáveis preditoras deste estudo, a idade foi 
dicotomizada a partir da média de idade dos indivíduos, em 
≥ 24 anos e < 24 anos; AF para o uso de álcool, maconha, crack 
e cocaína referiram-se a perguntas em que se questionou 
o histórico de abuso de drogas lícitas e ilícitas dentro do 
grupo em que a gestante considerava como família; AF e AP 
sobre doenças psiquiátricas foram verificados pelo relato da 
existência de diagnósticos médicos de transtornos mentais, 
assim como se fora realizado algum tratamento para tal; AP 
para DST foram obtidos  da história de ter tido a infecção; “ter 
DST e sífilis” foi obtido de resultados de exames no cartão 
da gestante; gravidez multigesta (quatro ou mais gestações na 
vida, incluindo os abortamentos e a gestação atual); realização 
dos exames do primeiro trimestre solicitados no pré-natal; 
uso atual de álcool considerando o uso frequente nos últimos 
3 meses; EDF foi obtida do escore 0 a 4 do instrumento Apgar, 
pois, entre os escores oriundos da aplicação deste instrumento, 
este resultado foi o único associado à análise estatística; 
ideação suicida (IS) foi questionada pela pergunta: “Você tem 
tido ideias de acabar com a vida nos últimos 30 dias?”
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Os dados foram analisados com o uso do programa de 
estatística Stata®, versão 12.0 (StataCorp LLC, College 
Station, TX, USA). Para a verificação da confiabilidade das 
respostas do banco de dados, realizou-se o coeficiente alfa de 
Cronbach. As prevalências de uso de drogas uma vez na vida 
e nos últimos 3 meses foram estimadas com IC 95%. A análise 
de regressão de Poisson foi utilizada para avaliar a associação 
entre potenciais preditores e desfecho, tendo como medida de 
efeito a razão de prevalência (RP) e IC 95%. Após a análise 
bivariada, todas as variáveis com p < 0,10 foram submetidas à 
análise múltipla. O teste qui-quadrado (χ2) foi utilizado para 
verificar as diferenças entre as proporções. Valores de p < 0,05 
foram considerados estatisticamente significantes. 

Esta pesquisa fez parte de um projeto matriz analisado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
de Goiás, protocolo 523.834, Caae 25586013.2.0000.5083. Todas 
as gestantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e o Termo de Assentimento, seguindo orien- 
tações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12.

RESULTADOS
A amostra deste estudo foi composta por 334 gestantes com 

idade média de 24,33 anos (± 5,9), sendo a mínima de 13 e a 
máxima de 40 anos. A média da idade gestacional foi de 21,72 
(± 11,3) semanas, o mínimo de 5 e máximo de 40 semanas. A 
média de escolaridade entre as voluntárias foi de 10 anos, o 
que correspondeu ao ensino médio incompleto. Foi observada 
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uma renda familiar média de R$1.583,00, valor equivalente a 
aproximadamente dois salários mínimos no Brasil, no período 
do estudo. As prevalências do consumo, “uso uma vez na 
vida” e “uso nos últimos 3 meses”, bem como os fatores 
associados, estão apresentadas nas Tabelas 1 a 3. O alfa de 
Cronbach para as respostas ao Apagar foi de 0,847; para todas 
as respostas do Assist, 0,680.

Tabela 1 - Padrão de uso de drogas ilícitas, no geral e específicas, 
para maconha, cocaína e crack, em gestantes no município de 
Catalão (GO), entre 2014 e 2015

Variáveis n % IC 95%

Uso uma vez na vida

Drogas ilícitas 45 13,5 9,6–17,4

Maconha 39 11,7 8,1–15,6

Cocaína ou crack 18 5,4 3,0–7,8

Uso nos últimos 3 meses

Drogas ilícitas 12 3,6 1,8–5,7

Maconha 9 2,7 1,2–4,5

Cocaína ou crack 4 1,2 0,3–2,4

IC 95%: intervalo de confiança de 95%; n = 334.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 1 demonstra que a maconha se sobressaiu dentre 
as demais drogas ilícitas de uso no Brasil, apresentando uma 
proporção significativa tanto quando usada uma única vez na 
vida como quando usada nos últimos três meses. Acredita-se 
que esse uso possa estar associado ao fato de a maconha ser 
uma droga de fácil acesso e de custo mais reduzido. Porém não 
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se pode deixar de destacar o uso de cocaína ou do crack, que 
mesmo não sendo o mais comum, é significativo na amostra 
do presente artigo.

Tabela 2 - Análise bivariada, razão de prevalência (RP) não 
ajustada, para o uso uma vez na vida e nos últimos 3 meses de 
drogas ilícitas em gestantes e fatores associados, Brasil Central, 
2014–2015

Variáveis Total

Uso uma vez na vida Uso nos últimos 3 meses

n %
RP não 

ajustada
(IC 95%)†

Valor 
de p n %

RP não 
ajustada 
(IC 95%)‡

Valor 
de p

Idade, anos

≥ 24 169 17 10,10 1,00 2 1,20 1,00

< 24 165 28 17,00
1,68  

(0,95–2,96) 0,06 10 6,10
1,04  

(1,00-1,08) 0,01

AF uso de álcool

Não 184 18 9,80 1,00 2 1,10 1,00

Sim 150 27 18,00
1,84  

(1,05-3,21) 0,03 10 6,70
1,05  

(1,01-1,09) 0,00

AF uso de maconha

Não 270 26 9,60 1,00 5 1,90 1,00

Sim 64 19 29,70
3,08  

(1,82–5,21) 0,00 7 10,90
1,08  

(1,01–1,16) 0,01

AF uso de crack

Não 290 30 10,30 1,00 4 1,40 1,00

Sim 44 15 34,10
3,29  

(1,93-5,61) 0,00 8 18,20
1,16  

(1,05–1,28) 0,00

AF uso de cocaína

Não 307 35 11,40 1,00 8 2,60 1,00

Sim 27 10 37,00
3,24  

(1,81–5,82) 0,00 4 14,80
1,11  

(0,99–1,25) 0,06
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Variáveis Total

Uso uma vez na vida Uso nos últimos 3 meses

n %
RP não 

ajustada
(IC 95%)†

Valor 
de p n %

RP não 
ajustada 
(IC 95%)‡

Valor 
de p

AF doenças psiquiátricas

Não 267 31 11,60 1,00 8 3,00 1,00

Sim 67 14 20,90
1,79  

(1,01–3,18) 0,04 4 6,00
1,02  

(0,97–1,08) 0,32

AP doenças psiquiátricas

Não 293 35 11,90 1,00 12 4,10 – –

Sim 41 10 24,40
2,04  

(1,09–3,80) 0,02 0‡ 0,00 – –

AP IST

Não 318 37 11,60 1,00 8 2,50 1,00

Sim 16 8 50,00
4,29  

(2,41–7,65) 0,00 4 25,00
1,21  

(1,02–1,44) 0,02

IST 

Não 323 38 11,80 1,00 8 2,50 1,00

Sim 11 7 63,60
5,40  

(3,15–9,26) 0,00 4 36,40
1,33  

(1,07–1,64) 0,00

Sífilis

Não 326 41 12,60 1,00 8 2,50 1,00

Sim 8 4 50,00
3,97  

(1,87–8,42) 0,00 4 50,00
1,46  

(1,16–1,84) 0,00

Multigesta

Não 289 34 11,80 1,00 9 3,10 1,00

Sim 45 11 24,40
2,07  

(1,13-3,80) 0,01 3 6,70
1,03  

(0,96–1,11) 0,35

Exames do 1º trimestre*

Não 258 29 11,20 1,00 5 1,90 1,00

Sim 75 16 21,30
1,87  

(1,07-3,26) 0,02 7 9,30
1,07  

(1,00–1,13) 0,02
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Variáveis Total

Uso uma vez na vida Uso nos últimos 3 meses

n %
RP não 

ajustada
(IC 95%)†

Valor 
de p n %

RP não 
ajustada 
(IC 95%)‡

Valor 
de p

Uso atual de álcool

Não 275 24 8,70 1,00 4 1,50 1,00

Sim 59 21 35,60
4,07  

(2,43-6,82) 0,00 8 13,60
1,11  

(1,03–1,21) 0,00

EDF

Não 293 32 10,90 1,00 10 3,40 1,00

Sim 41 13 31,70
2,90  

(1,66-5,06) 0,00 2 4,90
1,01  

(0,94–1,08) 0,67

Ideação suicida

Não 302 35 11,60 1,00 10 3,30 1,00

Sim 31 10 32,30
2,78  

(1,52-5,06) 0,00 2 6,50
1,03  

(0,94–1,12) 0,48

RP: razão de prevalência bivariada; IC 95%: intervalo de confiança de 95%;  
n = 334. † IC 95%: intervalo de confiança de 95%; ‡ não se analisou por não haver 
indivíduos; * denominador para o número válido de respostas; AF: antecedentes 
familiares; AP: antecedentes pessoais; IST: infecção sexualmente transmissíveis; EDF: 
elevada disfuncionalidade familiar.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Tabela 2 são apresentados dados sociodemográficos 
pertinentes ao estudo, acompanhados de dados de uso de 
drogas ilícitas tanto na família quanto pessoal, dados da 
gestação, presença ou não de DST e até mesmo IS durante a 
gravidez. Dentre esses dados é notório a presença de sífilis, 
mesmo em pouca quantidade, considerando-se a amostra do 
artigo; porém, já se torna um dado preocupante, uma vez 
que essa doença é considerada uma das maiores causas de 
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aborto mundial e de sífilis congênita, se tornado um desafio 
na saúde pública.
Tabela 3 - Análise múltipla do uso uma vez na vida e uso 
nos últimos 3 meses de drogas ilícitas em gestantes e fatores 
associados, entre 2014 e 2015, Brasil Central, Catalão (GO)

Variável
RP

ajustada (IC 95%) Valor de p

Uso de drogas ilícitas uma vez na vida

Idade (< 24 anos) 2,42 (1,20–4,86) 0,01

AF uso de maconha 2,33 (1,16–4,69) 0,01

Sífilis 3,06 (1,06–8,80) < 0,01

Multigesta 2,88 (1,44–5,73) < 0,01

Uso atual de álcool 2,27 (1,27–4,05) < 0,01

Uso de drogas ilícitas nos últimos 3 meses 

Sífilis 1,31 (5,46–92,50) 0,02

Uso atual de álcool 1,07 (1,01 –1,14) 0,01

RP: razão de prevalência; IC 95%: intervalo de confiança de 95% 9 (n = 334). AF: 
antecedente familiar. Para o desfecho “uso de drogas ilícitas uma vez na vida” ajustou-
se para idade AF uso de álcool, AF uso de maconha, AF uso de cocaína, AF doenças 
psiquiátricas, antecedente pessoal de doenças psiquiátricas, antecedente pessoal 
de doenças sexualmente transmissíveis, IST, sífilis, multigesta, exames do primeiro 
trimestre, uso de álcool, Apgar elevada, disfuncionalidade familiar, IS. Na razão de 
prevalência, foi controlada a variável de confusão AF uso de crack. Para o desfecho 
“uso de drogas ilícitas nos últimos 3 meses”, ajustou-se para idade, AF uso de álcool, AF 
uso de maconha, AF uso de crack, AF uso de cocaína, antecedente pessoal de doenças 
sexualmente transmissíveis, sífilis, exames do primeiro trimestre, uso de álcool. 
Fonte: Elaborada pelos autores.

A prevalência de exposição ao uso de substâncias ilícitas 
foi verificada pela variável “uso uma vez na vida”, que foi 
de 13,5%. A maconha foi a droga ilícita de maior prevalência 
em ambos os consumos, “uma vez na vida” e nos “últimos 3 
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meses”, seguida da cocaína e do crack. Embora o instrumento 
Assist rastreasse uso de outras substâncias ilícitas, estas não 
foram mencionadas na entrevista com a população estudada. 

Após a análise da RP ajustada, permaneceram associados 
ao desfecho o “uso de drogas ilícitas uma vez na vida”, a 
idade, AF uso de maconha, sífilis, multigestação e o uso de 
álcool. Neste modelo, foi controlada a variável AF para crack, 
uma vez que influenciou a variável AF de uso de maconha. 
Para o desfecho “uso de drogas ilícitas nos últimos 3 meses”, 
permaneceram associadas sífilis e o uso de álcool.

DISCUSSÃO
O presente estudo apontou associações importantes ao 

uso de drogas ilícitas por gestantes, por meio de aplicação 
de instrumentos já validados e padronizados para a popu- 
lação brasileira. Uso e abuso de drogas na gestação podem  
ser extremamente maléficos ao binômio mãe–filho, e o que mais 
se destacou na pesquisa foi a associação desse comportamento 
com o uso de álcool, por se tratar de outra substância que 
torna a situação ainda mais prejudicial e preocupante. No 
mesmo modo, a associação com a sífilis, em um cenário 
nacional em que se presencia um aumento expressivo dessa 
IST, corroborando com a emergência da abordagem do uso de 
drogas entre mulheres, sobretudo na gestação.

Admite-se como limitações do presente estudo a amostra 
por conveniência que não permite generalizações, o método 
que revela uma realidade limitada ao tempo. O viés possível 
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gira em torno da insegurança da gestante ao oferecer as 
informações durante a coleta de dados, devido à ilegalidade 
do assunto abordado e à ciência dos possíveis malefícios aos 
fetos e às mães. Também o viés da memória, por se tratar de 
dados autorreferidos. No entanto, teve suas contribuições 
descritivas diante da carência de estudos tratando sobre o uso 
de maconha durante a gestação.

Os resultados desta investigação evidenciaram que a droga 
ilícita de maior exposição e de uso nos últimos 3 meses, entre 
as gestantes, foi a maconha. Na população geral, considerando 
que 8 milhões de pessoas no Brasil já experimentaram maconha 
na vida, foram encontrados, na região Centro-Oeste, relatos de 
ter sido feito uso da droga uma vez na vida (6,5%) e no último 
ano (4,2%). Quanto à cocaína, cerca de 6 milhões de brasileiros 
já experimentaram a droga na vida — destes, 2 milhões de 
pessoas a usaram em forma de crack e oxi pelo menos uma 
vez na vida. Além disso, no último ano, um milhão de adultos 
usou crack no país (Uniad/Inpad, 2014). Dados esses que 
corroboram que não difere a mulher estar gestante ou não, o 
uso de drogas ilícitas não é discriminado nem nesse período.

No Brasil, quanto ao sexo, há uma superioridade de usuários 
homens em relação às mulheres, tendo como referência a 
prevalência de usuários de maconha uma vez na vida no 
Brasil. Na Espanha, um estudo realizado com gestantes sobre 
o consumo de substâncias ilícitas constatou que 2,43% destas 
pacientes consumiram a maconha durante a gravidez (Blasco-
Alonso et al., 2015). Comparando, observa-se que o perfil 
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da gestante no Brasil, país subdesenvolvido, que faz uso de 
drogas também pode ser encontrado em países desenvolvidos 
em relação com a economia.

O uso de drogas ilícitas entre as mulheres gestantes nos 
Estados Unidos manteve-se relativamente estável entre 2007–
2008 (5,1%) e 2009–2010 (4,4%) (Behnke; Smith, 2013). No 
entanto, quando questionado especificamente sobre o uso da 
maconha entre mulheres em idade reprodutiva e gestantes 
entre 18 e 44 anos, entre os anos de 2007 e 2012, encontrou-se 
que as gestantes utilizaram a droga no período da faixa etária 
questionada (3,9%), e no ano de 2012 (7,0%) (Ko et al., 2015). 

O uso da maconha vem crescendo e se popularizando 
mediante várias medidas de descriminalização da droga, com 
isso percebe-se o aumento desse comportamento também 
entre gestantes (Chasnoff, 2017). Na região Sul do Brasil, 
prevalência maior à observada na França foi reportada. Das 
394 gestantes entrevistadas, foi relatado uso de algum tipo 
de droga de abuso nociva ao feto (18,28%). Isso foi observado 
também em relação ao uso de maconha e de cocaína (0,51%) 
(Kassada; Marcon; Waidman, 2014). Um estudo realizado na 
região Sudeste detectou prevalências variadas do consumo de 
maconha durante o pré-natal, no último ano (4,2%) e na vida 
(9,6%) (Shu et al., 2016).

Nesse contexto, as pesquisas apontam que a idade é fator 
de predisposição para o consumo de drogas psicoativas na 
gestação, sobretudo as gestantes entre a faixa etária de 19 a 30 
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anos (63,89%) (Blasco-Alonso et al., 2015). Dentre as gestantes 
adolescentes, prevalece o uso de drogas ilícitas na faixa etária 
de 15 a 17 anos (Behnke; Smith, 2013). Ao mesmo tempo, no 
Brasil, o uso da maconha pela primeira vez foi retratado pelos 
usuários (mais de 60%) ter ocorrido antes dos 18 anos (Uniad/
Inpad, 2014).

Em relação à dinâmica familiar, gestantes com dificuldades 
nas relações familiares são mais propensas ao uso de álcool 
e/ou drogas quando comparadas às participantes que não 
referiram problemas familiares (8,3% e 1,8%, respectivamente) 
(Denton et al., 2014). 

Situações de violência física sofrida pelo parceiro também 
inclinaram gestantes ao uso de substâncias ilícitas (2,07%), 
e tais experiências de violência, físicas ou psicológicas 
foram mais prováveis em pessoas que perpetravam uso de 
álcool e em pessoas com transtornos mentais (Salom et al.,  
2015). Embora não tenham sido encontradas pesquisas 
que associassem especificamente AF de uso de maconha, a 
qualidade das relações familiares e a violência doméstica têm 
sido associadas ao consumo do álcool e outras drogas durante 
a gestação (Denton et al., 2014; Salom et al., 2015).

Também foi associado às duas variáveis de desfecho 
desta pesquisa ter sífilis durante a gestação. Quanto a este 
tema, há associação entre usuários de drogas, de ambos os 
sexos, com as variáveis: 1) DST e transtorno mental grave 
[se analisadas conjuntamente]; 2) abuso de álcool; 3) venda 
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de sexo por dinheiro ou drogas e ter relações sexuais com 
pessoas com HIV. Isso reforça o comportamento de risco 
entre esses indivíduos, para se infectarem pelo HIV, hepatite 
B ou hepatite C, sífilis e gonorreia (Guimarães et al., 2015). A 
prevalência de gestantes com sífilis no território brasileiro é 
presente (1,02%), reforçando a preocupação com a infecção 
no período gestacional, com possibilidades de agravos para 
ambos, mãe e filho (Domingues et al., 2014). 

Estudo de coorte realizado na cidade de Bersebá, em Israel, 
buscou comparar as gestações entre as mulheres com e sem 
histórico de sífilis, entre 1988 e 2010, abrangendo um total de 
219.656 gestantes que tiveram cuidados pré-natais. O abuso 
de drogas foi maior entre as gestantes com sífilis do que entre 
aquelas sem histórico da doença, isto é, entre as mulheres que 
eram acometidas com a doença, houve prevalência de uso de 
drogas ilícitas (0,6%), comparado às que não apresentaram 
sífilis (0,02%) (Krakauer et al., 2012).

O presente estudo apontou que mulheres multigestas têm 
mais chances de se exporem ao uso de drogas ilícitas. Esta 
relação pode ser fortalecida quando se abordam grupos 
vulneráveis, como mulheres gestantes que abusam de drogas 
e se prostituem. Quando questionadas, entre 2006 e 2008, 
gestantes canadenses demonstraram maior prevalência de 
multigestas, entre duas e média de quatro gestações na vida. As 
drogas mais utilizadas entre as participantes foram a heroína 
(48,8%), seguida da cocaína (33,7%) e do crack (25,1%), em um 
período de 6 meses anteriores à entrevista (Duff et al., 2011). 
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O uso simultâneo de substâncias nocivas pela mãe aumenta 
as chances de efeitos deletérios à saúde do feto. A associação 
de uso de álcool com drogas ilícitas é reforçada por achados 
em que mulheres que consumiam álcool tinham mais chances 
de relatar o uso de maconha do que as que não consumiam 
álcool (Passey et al., 2014). Ao mesmo tempo, mulheres 
que consumiam maconha faziam uso de álcool com mais 
frequência do que as não usuárias, em que o uso da maconha 
frequentemente ocorre concomitante ao de álcool, antes de ter 
conhecimento da gestação. Em meio a tanta possibilidade de 
uso de substâncias durante a gravidez, ressalta-se a relevância 
do profissional de saúde se sensibilizar com esta temática, 
para o planejamento e a implementação de ações de saúde 
que priorizem o bem-estar da gestante e a segurança do feto 
(Kassada et al., 2015).

Os efeitos desse estudo colaboram para a saúde pública, em 
razão que apresentaram prevalências de uso de substâncias 
ilícitas em gestantes, que carecem ser objeto de políticas públicas 
de promoção da saúde e prevenção, focalizando na relevância 
de se ter uma visão integral sobre as gestantes. 

CONCLUSÃO
Houve prevalência do uso de drogas ilícitas uma vez na 

vida e nos últimos três meses entre gestantes, o que revelou 
prevalências maiores quando comparadas a outras pesquisas 
ou a dados nacionais referentes à população em geral. A 
exposição ao consumo de substâncias ilícitas demonstrou 
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significativa associação a variáveis que merecem maior 
atenção de profissionais que atendem no pré-natal, como 
idade, histórico familiar, doenças sexualmente transmissíveis, 
sífilis, número de gestações e consumo de álcool.

Todos esses aspectos indicam o uso do instrumento Assist 
na identificação e no rastreio do uso de substâncias nocivas ao 
feto e à mulher no pré-natal. Essa ferramenta, aplicada de forma 
contextualizada, apresentou potencial para tal, sobretudo na 
avaliação do risco de exposição na amostra estudada. 

Por fim, estimou-se a prevalência e a descrição das variá-
veis com maiores chances para o uso “uma vez na vida” e “nos  
últimos três meses” de drogas ilícitas entre gestantes. Ao mes-
mo tempo, apontou-se uma situação relevante na atenção à 
saúde da gestante e do feto, a qual implica em ações de ras-
treamento de abuso de drogas nesta fase do ciclo de vida da  
mulher, impulsionando práticas em saúde mais assertivas a se-
rem consideradas por profissionais e gestores da área da saúde.
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