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1 INTRODUÇÃO  

 

 As doenças cardiovasculares (DCV) são um grupo de doenças do coração e dos 

vasos sanguíneos. Dentre elas, estão a doença cardíaca coronária, doença cerebrovascular, 

doença arterial periférica, doença cardíaca reumática, doença cardíaca congênita, trombose 

venosa profunda e embolia pulmonar (Organização Mundial de Saúde - OMS, 2015).  

Estas doenças são, atualmente, a principal causa de morte no Brasil e no mundo (IBGE, 

2013; OMS, 2014).  

Houve um aumento da prevalência destes fatores de risco para as DCV nos últimos 

anos. Vários fatores podem contribuir para isto, como por exemplo, um extraordinário 

aumento na propaganda e na promoção de produtos nocivos à saúde nos países em 

desenvolvimento (OMS, 2003). 

As DCV fazem parte do grupo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

(ACHUTTI, AZAMBUJA, 2004), que partilham um conjunto de fatores de risco, dentre os 

quais: tabagismo, consumo excessivo de álcool, excesso de peso, hipertensão arterial, 

elevado índice de colesterol plasmático e inatividade física (IBGE, 2013; OMS, 2015).  

Houve um aumento da prevalência destes fatores de risco para as DCV nos últimos 

anos. Vários fatores podem contribuir para isto, como por exemplo, um extraordinário 

aumento na propaganda e na promoção de produtos nocivos à saúde nos países em 

desenvolvimento (OMS, 2003).  

Além disso, vários estudos indicam que muitas doenças cardiovasculares, como 

doença arterial coronariana e aterosclerose, iniciam-se na infância (BERENSEN et al., 

1996; BERENSEN et al., 1998; FORD 2003, ALVES e FIGUEIRA, 1998; 2010).  

Em decorrência das facilidades proporcionadas pelos avanços da tecnologia e do 

desenvolvimento industrial, crianças e adolescentes têm práticas de hábitos de vida cada 

vez mais errôneos, do ponto de vista da saúde (BRITO et al., 2012). A infância e a 

adolescência são períodos críticos para o desenvolvimento de comportamentos e estilos de 

vida saudáveis (NEWMANN et al., 2008) e, portento, hábitos adquiridos nesta idade 

persistem até a fase adulta.  

Sendo assim, estudos como o de Rodrigues et al., (2013), concluem que, embora a 

manifestação de doença cardíaca coronária ocorra na idade adulta,  a detecção de fatores de 

risco durante a infância é crucial para o estabelecimento de um prognóstico e prevenção de 

 



 

 

danos aos órgãos-alvo em adultos. Assim, a detecção e prevenção devem 

começar nas fases inicias da vida, quando as mudanças no estilo de vida podem reduzir a 

incidência e a gravidade da doença cardíaca. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

              

              O presente trabalho é pertinente e relevante, uma vez que visa a identificar a 

frequência dos fatores de risco para as DCV na adolescência, com o objetivo de servir de 

fonte de informação para que possam ser tomadas medidas futuras. Este tipo de estudo 

pode servir de ponto de partida para possíveis intervenções no ambiente escolar e pode ser 

um recurso eficaz para redução dos fatores de riscos e, consequentemente, da prevalência 

das DCV. 

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo e 

seu início dá-se nas fases iniciais da vida (infância e adolescência). 

 

1.2.1 Pergunta Condutora 

 

Existe elevada prevalência de consumo de álcool e tabagismo nos adolescentes 

desta amostra? 

 

 

1.2.2 Hipótese 

 

Os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, como consumo de álcool e 

tabagismo, estão presentes em adolescentes com idade escolar. 

 



 

 

1.3 OBJETIVOS 

  

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a frequência de risco relacionados ao hábito de fumar e ao consumo de 

álcool em adolescentes da escola estadual professor Antônio Farias de Gravatá- PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES  

 

As DCV estão dentro do grupo das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

que são um conjunto de doenças multifatoriais que compreende, além das DCV, o diabetes, 

o câncer e as doenças respiratórias crônicas (ACHUTTI; AZAMBUJA, 2004). As doenças 

cardiovasculares (DCV) são um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos. 

Dentre elas, estão a doença cardíaca coronária, doença cerebrovascular, doença arterial 

periférica, doença cardíaca reumática, doença cardíaca congênita, trombose venosa 

profunda e embolia pulmonar (OMS, 2015).  

As doenças circulatórias, em 2002, foram responsáveis por impacto expressivo na 

mortalidade da população brasileira, correspondendo a 32% dos óbitos, o equivalente a 

267.496 mortes. Além disso, houve um  aumento dessas taxas nos anos seguintes, que se 

deve não só pelo crescimento e envelhecimento da população, mas, principalmente, pela 

persistência de hábitos inadequados (BRASIL, 2006).  

 Este fato tem imposto, constantemente, novos desafios, não só para os gestores e 

tomadores de decisão do setor da Saúde, como também para outros setores 

governamentais, cujas ações repercutem na ocorrência dessas doenças. O desafio do 

financiamento das ações é um deles, pois as doenças crônicas custam caro para o Sistema 

Único de Saúde (SUS) (MALTA et al., 2006). As doenças cardiovasculares geram os 

maiores custos com relação a internações hospitalares no Brasil (IBGE, 2013).  

Pode-se observar que as doenças cardiovasculares (DCV) tem um papel de 

destaque, pois são a principal causa de morte no mundo (OMS, 2014) e no Brasil, de 

acordo com a base de dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), que 

registra cerca de 100 mil óbitos anuais relacionados a estas patologias (BRASIL, 2014). 

são um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos. Dentre elas, estão a doença 

cardíaca coronária, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, doença cardíaca 

reumática, doença cardíaca congênita, trombose venosa profunda e embolia pulmonar 

(OMS,2015).  

 



 

 

As doenças circulatórias, em 2002, foram responsáveis por impacto expressivo na 

mortalidade da população brasileira, correspondendo a 32% dos óbitos, o equivalente a 

267.496 mortes. Além disso, houve um  aumento dessas taxas nos anos seguintes, que se 

deve não só pelo crescimento e envelhecimento da população, mas, principalmente, pela 

persistência de hábitos inadequados (BRASIL, 2006).  

 Este fato tem imposto, constantemente, novos desafios, não só para os gestores e 

tomadores de decisão do setor da Saúde, como também para outros setores 

governamentais, cujas ações repercutem na ocorrência dessas doenças. O desafio do 

financiamento das ações é um deles, pois as doenças crônicas custam caro para o Sistema 

Único de Saúde (SUS) (MALTA et al., 2006). As doenças cardiovasculares geram os 

maiores custos com relação a internações hospitalares no Brasil (IBGE, 2013).  

 

 

2.2 FATORES DE RISCO PARA AS DCV E ADOLESCÊNCIA  

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) partilham um conjunto de fatores 

de risco, dentre os quais se destacam tabagismo, consumo excessivo de álcool, excesso de 

peso, hipertensão arterial, elevado índice de colesterol plasmático e inatividade física 

(OMS, 2003; IBGE, 2013; OMS,2015). Estes fatores geralmente são interligados e 

acumulativos.  

Vários estudos indicam que muitas doenças cardiovasculares, como doença arterial 

coronariana e aterosclerose, iniciam-se na infância (BERENSEN et al., 1996; BERENSEN 

et al., 1998; FORD 2003; ALVES e FIGUEIRA, 1998, 2010). Em 2002, Françoso e Coates 

publicaram um estudo sobre evidencias anatomopatológicas do inicio da aterosclerose e 

concluíram que o processo de formação das lesões ateroscleróticas inicia-se na infância, e 

sua prevenção deve também iniciar-se nesse período. Romaldine et al., (2004), 

apresentaram dados que apontam que fatores de risco para a aterosclerose devem ser 

sempre pesquisados em crianças e adolescentes com história familiar de doença arterial 

coronariana prematura e também concluem que é necessário que a prevenção de doenças 

aterosclerótica seja iniciada na infância 

 



 

 

A infância e a adolescência são períodos críticos para o desenvolvimento de 

comportamentos e estilos de vida saudáveis (NEWMANN et al., 2008). Malta et al., 

(2006) chama a atenção para o  monitoramento da prevalência desses fatores de risco, 

principalmente os de natureza comportamental (como a dependência química), como uma 

das ações mais importantes para que seja possível implementar estratégias integradas e 

ações  preventivas de maior poder custo-efetivo. Para Garcia et al. (2008), é fundamental 

identificar, sempre e de forma rápida, populações com tendência ao consumo destas 

substancias e outras drogas, para que esta atitude venha a melhor orientar ações de 

prevenção e tratamento dos problemas decorrentes dessas substâncias. 

Laurenti et al. (2000) e Mansur e Favarato, (2012) também apontam a 

intensificação do controle dos fatores de risco como medida eficaz na redução da 

mortalidade por doenças cardiovasculares.  

 

 

2.2.1 Tabagismo  

 

De acordo com o Relatório Mundial sobre doenças não transmissíveis (OMS, 

2014), o uso do tabaco é uma das principais causas de mortes evitáveis no mundo. O seu 

consumo aumenta o risco de doenças cardiovasculares, câncer, doença respiratória crônica, 

diabetes e morte prematura.  

Especificamente no sistema cardiovascular, a ação da nicotina presente nos cigarros 

sobre o sistema nervoso simpático promove aumento da frequência cardíaca e da 

resistência arteriolar sistêmica, o que leva ao aumento da pressão arterial (FRANKEN et 

al, 1996). A Hipertensão Arterial (aumento sustentado de pressão arterial) é o principal 

fator de risco para as doenças cardiovasculares. 

Os riscos para a saúde resultam não só de consumo direto de tabaco, mas também 

da exposição à fumaça. O relatório da OMS (OMS, 2014) também diz que tem havido 

grandes esforços e progressos dos países no controle do tabagismo nos últimos anos.  

No Brasil, foi aprovada a Lei antitabagismo em 2011, e, em 2014, foi aprovada a 

Lei 12.546, que proíbe o ato de fumar cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros 

produtos em locais de uso coletivo, públicos ou privados, locais abertos consideradas como 

“área comum” corredores de condomínios, restaurantes e clubes – mesmo que o ambiente 



 

 

esteja parcialmente fechado por uma parede, divisória, teto ou toldo. Proíbe também os 

fumódromos e a possibilidade de propaganda comercial até nos locais de venda. Fica 

liberada apenas a exposição dos produtos, acompanhada por mensagens sobre os males 

provocados pelo fumo (BRASIL, 2014). 

Porém, ainda segundo a OMS (OMS, 2014), nenhum país conseguiu proteger 

completamente sua população dos efeitos do tabaco, e alerta que os esforços devem ser 

acelerados em todos os países para salvar mais vidas.  

Estudos como os de Pellanda et al. (2002) e de Alves e Figueira (1998) indicam que 

o tabagismo é um dos fatores de risco em que a intervenção na infância é a mais 

claramente necessária e efetiva, para prevenir ou retardar a fase sintomática das doenças 

cardiovasculares.  

Para Costa et al. (2007), as estratégias para combater o fumo na adolescência 

devem envolver ações conjuntas entre governo, família, entidades educacionais, e todos os 

membros da sociedade, pois ações em nível de atenção primária para educação devem ser 

priorizadas, mantendo o adolescente como alvo. Desta forma, a escola pode ser um ponto 

de partida para prevenção.  

 

2.2.2 Alcoolismo  

 

A OMS (OMS, 2014), também indica que o consumo de álcool está associado ao 

risco de doença hipertensiva, fibrilação atrial e acidente vascular cerebral hemorrágico. 

Estima-se que, em 2012, 3 milhões de mortes (ou 5,9% de todas as mortes mundiais) foram 

atribuíveis ao consumo de álcool. Mais da metade dessas mortes resultou de doenças não 

transmissíveis (doenças cardiovasculares e diabetes principalmente (33,4%), câncer 

(12,5%) e doenças do trato gastrointestinal, incluindo a cirrose hepatica (16,2%).  

Costa et al., (2007), em um estudo feito com adolescentes de escolas públicas da 

Bahia,  observou uma frequência do consumo de bebida alcoólica de 57,0% no grupo de 

adolescentes estudados. Com a verificação das altas proporções do uso de bebidas 

alcoólicas entre adolescentes, os autores apontam a necessidade de envolvimento das 

escolas na institucionalização de ações e programas voltados à prevenção do uso abusivo 

de substancias psicoativas entre jovens, assim como a qualificação e adequação da 



 

 

informação em campanhas na mídia sobre os riscos e efeitos do uso abusivo de álcool e 

também do fumo na adolescência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.1 RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

A participação no estudo foi voluntária e o nome dos participantes não 

serão revelados. 

Pode haver desconfortos mínimos durante a aplicação do questionário, 

devido ao tempo e à atenção dedicada. Alguns participantes podem sentir 

constrangimento em responder ao questionário, o que pode levar à desistência dos 

participantes no decorrer da pesquisa. Todos estes fatores podem ser minimizados 

por uma cuidadosa explicação do projeto por parte da pesquisadora.  

Esse estudo favorecerá o crescimento do conhecimento científico, sendo 

um trabalho de diagnóstico.  

Além disto, este trabalho pode servir de base para ações de intervenção 

(inclusive como projetos de extensão da UFPE) que favoreçam mudança de 

hábitos e, assim, mais saúde para os participantes. 

 

Explicação dos 

procedimentos a 

serem realizados 

Aplicação de 

questionários 

 

Adolescentes de 

16-19 anos  

 

Analise de dados  

Sorteio das turmas  



 

 

3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.3.1 Casuística 

 

O estudo foi realizado com alunos de dezesseis a dezenove anos da Escola de 

Referência em Ensino Médio- Prof. Antônio Farias, na cidade de Gravatá -PE. 

 

3.3.2 Coleta dos Dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de outubro à novembro de 2015, sendo 

as análises realizadas nos meses de novembro/dezembro de 2015. Para obtenção dos dados 

sobre consumo de álcool e fumo, foi utilizado um questionário auto-aplicável aos alunos. 

Antes da aplicação do questionário, o entrevistador explicou ao entrevistado os objetivos 

da pesquisa. Também foram prestados esclarecimentos sobre a confidencialidade dos 

dados.  

3.3.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram incluídas no estudo estudantes de 16 a 19 anos matriculadas no 3º ano do 

ensino médio, da Escola de Referência em Ensino Médio- Prof. Antônio Farias, na cidade 

de Gravatá-PE, que aceitaram participar da pesquisa. Foram distribuídos 100 questionários, 

número de alunos matriculados nas turmas de estudo.  

Para critérios de exclusão, foram considerados os que não aceitaram preencher os 

questionários, questionários com dados incompletos, alunos com idade abaixo de 16 ou 

superior aos 19 anos, ou aqueles portadores de necessidades especiais.  

Ao final, houve 72 questionários.  

 

 



 

 

3.3.4 Análise de Dados  

 

Os resultados foram calculados pelo método de intervalo de classe e apresentados 

por meio de frequência absoluta e relativa. A análise dos dados foi realizada pelo teste de 

do qui-quadrado. Foi considerada diferença estatística quando p<0,01. As análises foram 

realizadas pelo software Microsoft Excel . 

 

 

  



 

 

4 RESULTADOS  

 

O estudo foi efetivado com 72 alunos matriculadas no 3º ano do Ensino Médio, da 

Escola de Referência em Ensino Médio Prof. Antônio Farias, na cidade de Gravatá –PE.  

Dentre o grupo avaliado, 60% (n=42) dos estudantes foram do sexo feminino e 40% 

(n= 30) do sexo masculino.  

Verificou-se que 33,32% dos alunos que responderam o questionário (n=24) já 

experimentaram fumar cigarros. A iniciação do consumo ocorreu entre 7 e 16 anos (Figura 

1), tendo uso continuo até o momento da pesquisa.   

Figura 1 - Idade de início do consumo de cigarro dos alunos do 3o Ano do Ensino Médio da 

Escola de Referência em Ensino Médio- Prof. Antônio Farias, Gravatá –PE. 

 

Dentre os lugares em que ocorreu consumo de tabaco, “casa dos amigos” foi a 

opção prevalente, equivalente a 30,43% dos entrevistados (n=7), seguida por “eventos” 

(17,39%) (n=4), e “locais públicos” (13%) (n=3), A alternativa “casa” foi marcada por 

4,34% (n=1) e 34,84% dos entrevistados marcaram a alternativa “outros”. Nenhum optou 

pelas alternativas “escola” ou “trabalho” (Figura 2). 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

7|-  10 10|-13 13|-16 



 

 

 

Figura 2 - Local do consumo de cigarro pelos alunos do 3o  Ano do Ensino Médio da Escola 

de Referência em Ensino Médio- Prof. Antônio Farias, Gravatá –PE. 

 

 

Quanto ao uso de bebidas alcoólicas, 79,17% (n=57) dos alunos afirmaram já ter 

experimentado, pelo menos uma vez, algum tipo de bebida com composição alcoólica, e a 

primeira dose ocorreu entre 7 e 19 anos de idade (Figura 3). 70,8% (n=51) dos alunos 

afirmaram ter retomado o uso de bebidas regularmente depois da experimentação, com 

idades entre 12 e 18 anos  

 

 

 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Escola 

Casa de amigos 

locais públicos 

Casa 

Trabalho  

Eventos 

outros 



 

 

Figura 3 - Idade de início do consumo de bebidas alcóolicas dos alunos do 3o Ano do Ensino 

Médio da Escola de Referência em Ensino Médio- Prof. Antônio Farias, Gravatá –PE 

 

 

Dos entrevistados, 43,05% (n=31) afirmaram manter o hábito de ingerir bebidas 

alcoólicas atualmente, sendo: 93,54% (n=29) com frequência de um a dois dias por 

semana; 3,22% (n=1) de cinco a seis vezes por semana; e 3,22% (n=1) raramente. Foi 

possível observar que a maior frequência do uso de bebidas alcoólicas atualmente ocorreu 

nos representantes do sexo masculino (50% dos entrevistados, n = 15; para os do sexo 

feminino, foram 38,1%, n= 16).  

As variáveis: “religião”, “pais fumantes”, “grau de instrução dos responsáveis” e 

“abordagem do assunto em sala de aula” também foram estudadas para identificar o 

conjunto de variáveis que favorecem o consumo dessas substancias pelos escolares. As 

variáveis “pais que fumam” e “grau de instrução dos responsáveis” não apresentou relação 

significativa com o consumo dos escolares. Na alternativa “Em alguma aula lhe falaram 

sobre os efeitos do cigarro?”, observou-se a relação em 55,5% dos alunos ex-fumantes e os 

não fumantes. 

Quanto à variável “religião”, 13,89% (n= 10) afirmaram crença religiosa 

evangélica. Todos os representantes deste grupo (100%, n=10) afirmaram que não utilizam 
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nenhuma das duas substancias (álcool e tabaco). 13,89% (n=10) dos alunos entrevistados 

afirmaram não ter crença religiosa e, destes, 80% (n=8) consomem pelo menos uma das 

substancias. 4,11% (n= 3) se declararam espiritas e, destes, 66,6% (n=2) consomem pelo 

menos umas das substancias; 48,61% (n=35) afirmaram ser católicos e, destes, 57% (n= 

20) também afirmaram consumir pelo menos uma das substancias. 

 

 

 

 

 

  



 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Este estudo foi realizado com uma amostra dos adolescentes matriculados no 

último ano do Ensino Médio da Escola de Referencia em Ensino Médio Professor Antônio 

Farias, na cidade de Gravatá-PE.  

Verificou-se que é frequente o uso de bebidas alcoólicas e tabaco entre o grupo de 

estudantes analisados, sendo mais frequente entre os adolescentes do sexo masculino. Foi 

possível observar que a idade de início do uso é precoce. 

Neste estudo, foi verificado que 33,2% dos estudantes entrevistados afirmaram já 

ter experimentado cigarro. Em um estudo feito com adolescentes em Feira de Santana – 

BA, Costa et al.  (2007) observou que 23,3% dos entrevistados já haviam feito uso do 

cigarro.  

Em relação à idade da experimentação, o presente estudo mostra que dá-se, 

principalmente, entre os 10 e 13 anos. Estes dados corroboram com os de outros estudos, 

como o de Costa et al (2007), que observou que a idade do primeiro uso do cigarro ocorria 

entre 10 e 14 anos. No entanto, uma revisão sistemática da literatura feita por Malcon et al 

(2003) mostrou que a idade da experimentação do cigarro foi de 13 a 15 anos. Essa 

diferença pode estar associada com diferença de metodologia e com o tipo de perguntas e 

alternativas do questionário, ou a diferença nos cálculos do intervalo de classe. Apesar de 

algumas diferenças, todos estes resultados reforçam a ideia de que a aquisição do hábito de 

fumar inicia-se na adolescência e, portanto, esta fase deve ser alvo nas ações de prevenção 

a estes fator de risco para as doenças cardiovasculares. 

Os resultados Malcon et al. (2003) e Oliveira et al. (2010) apontam que ter pais 

fumantes é um dos fatores de risco mais significantes para incentivar o habito de fumar. No 

presente estudo, esta variável não apresentou relação significativa (4/24 ou 16,66%) com o 

s adolescentes que fumavam. 

No presente estudo, a religião aparece como a variável que mais se relaciona com o 

habito de fumar e ingerir bebidas alcoólicas, aparecendo como um fator de proteção para 

os que têm alguém crença religiosa, principalmente a evangélica. Por outro lado,  80% dos 

que relataram não ter uma crença religiosa são consumidores de álcool e fumo. Oliveira et 

al., 2010 também identificou diferenças entre experimentadores de tabaco e os não 

experimentadores: 26% dos experimentadores afirmaram não ter religião e 18% dos não 



 

 

experimentadores. Nos resultados obtidos por Pinho (2007), com participantes de 18 a 75 

anos, 69,8% dos ex-fumantes são praticantes religiosos. Os autores também interpretaram 

que a prática religiosa pode funcionar como inibidora do uso de cigarro ou fator positivo 

para o abandono da prática. 

55,5% (n=40) dos participantes afirmaram já ter tido alguma aula que informava 

sobre os efeitos do cigarro, tais como amarelar os dentes, provocar rugas e fazer cheirar 

mal. No estudo de Costa et al. (2007), 62,2% dos adolescentes apontaram ser informados 

pela escola sobre os efeitos de substâncias psicoativas em geral e 49,1% afirmaram que a 

escola realiza atividade sobre essas substancias. 

Em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, 43,05% (n=31) dos adolescentes 

analisados neste estudo afirmaram manter o hábito de ingerir bebidas alcoólicas 

atualmente, sendo 93,4% (n=29) com frequência de um a dois dias por semana. No estudo 

de Costa et al. (2007), 57% dos adolescentes informaram consumir bebidas alcoólicas, 

53,2% afirmaram usar menos de 1 vez por mês, 29,3 % de uma a três vezes no mês e 13% 

todo final de semana. Outra grande diferença é que no estudo de Costa et al. (2007) apenas 

13% afirmaram beber todo final de semana, enquanto 93,4% dos adolescentes do presente 

estudo afirmaram beber de uma a duas vezes por semana. Essa diferença pode estar 

associada com o fato da exposição precoce desses adolescentes a experimentação de 

bebidas. No presente estudo, 11% desses adolescentes tiveram a primeiro contato com 

essas substancias entre 7 e 10 anos de idade e neste período da infância ocorre intensa 

plasticidade neural que pode resultar em alterações tardias no comportamento. Já no estudo 

de Costa et al. (2007), apenas 4,3% experimentaram antes dos 10 anos.  

O consumo de bebida apareceu com maior frequência no sexo masculino 50% (n = 

15), enquanto 42,8% (n= 18) do sexo feminino. Os resultados de Costa et al., 2007 

correspondem com os resultado desse estudo e a amostra também era composta em sua 

maioria por participantes do sexo feminino.  

 

  



 

 

6 CONCLUSÃO  

 

Os fatores de risco para as doenças cardiovasculares (consumo de álcool e 

tabagismo) estão presentes nos adolescentes do Ensino Médio da Escola de referencia em 

ensino médio prof. Antonio Farias, em Gravatá-PE.  

A alta prevalência do uso de álcool e cigarro pelos adolescentes participantes, bem 

como o inicio precoce do uso apontam a necessidade de mais estudos e ações nessa área de 

educação em saúde, principalmente em ambientes que são frequentados por adolescentes. 

 

  

 

 



22 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

ACHUTTI, A.; AZAMBUJA, M. I. R. Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: 

repercussões do modelo de atenção à saúde sobre a seguridade social. Ciência e Saúde 

Coletiva, RJ, v. 9, n. 4, p. 833-840, 2004. 

 

ALVES J.G.B; Figueira . Doenças do adulto com raízes na infância. Recife: Bagaço; 1998.  

 

ANGELINI A et al., 1990. Coronary arterial wall and atherosclerosis in youth (1-  20 years): 

a histologic study in a northern Italian population. Int J Cardiol.  v. 28, n.3, p.361-370, 1990. 

 

BERENSON GS et al, for the Bogalusa Heart Study. Association between multiple 

cardiovascular risk factors and atherosclerosis in children and young adults. N Engl J Med v. 

338: p.1650-1656,1998. 

 

BERENSON GS, Srinivisan SR, Bao W. Precursors of cardiovascular risk in young adults 

from a biracial (black-white)population: The Bogalusa Heart Study. Ann N Y AcadSci, 

p.189-98, 1996. 

 

BHATT, D.L. ET al. A Controlled Trial of Renal Denervation for Resistant Hypertension. 

The new england journal of medicine v.370, n.15, p. 1393-1401, 2014.  

 

BLEIL, S.I.  O Padrão Alimentar Ocidental:considerações sobre a mudança de hábitos no 

Brasil.  

 

BRASIL, Decreto nº 8.262, de 31 de maio de 2014 Diário Oficial [da] República Federativa 

do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 31 de maio de 2014. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica prevenção clínica de doença 

cardiovascular, cerebrovascular e renal crônica n.º 14, Brasília, DF, 2006.  Disponível em 

: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad14.pdf>, Acesso em: 07 de jan, de 2015.  

 

Brasil, Ministério da Saúde, DATASUS Banco de dados do Sistema único de saúde, 

Disponível em <http://datasus.saude.gov.br/>, acessado em 07 de dezembro de 2014. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angelini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2210902
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2210902
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.262-2014?OpenDocument
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad14.pdf
http://datasus.saude.gov.br/


23 

 

BRITO, A.K.A.; SILVA, F.I.C.; FRANÇA, N.M; Programas de intervenção nas escolas 

brasileiras: uma contribuição da escola para a educação em saúde, Saúde em Debate v. 36, n. 

95, p. 624-632, 2002.  

 

BRITO, A.K.A, da Silva F.I.C, França N.M. Programas de intervenção nas escolas 

brasileiras: uma contribuição da escola para a educação em saúde.                  v. 36, 

n. 95, p. 624-632, 2012. 

 

COSTA, Maria Conceição O. et al. Experimentação e uso regular de bebidas alcoólicas, 

cigarros e outras substâncias psicoativas/SPA na adolescência. Ciênc. saúde 

coletiva [online]. 2007, vol.12, n.5, p. 1143-1154.  

 

FRANÇOSO, L.A; COATES, V. Evidencias anatomopatológicas do inicio da aterosclerose 

na infância e adolescência. Arq Bras cardiol, vol.78,n.1,2002. 

 

FRANKEN, Roberto A. et al. Nicotina: Ações e Interações. São Paulo: Arq Bras Cardiol, v. 

66, n. 1, p. 371-373,1996. 

 

FORD E.S. C-reactive protein concentration and cardiovascular disease risk factors in 

children: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey 1999–2000. 

Circulation, v. 108: p. 1053-1058, 2003. 

 

GARCIA, A.F.G. Ocorrência de tabagismo e fatores associados em escolares. RFO, v. 13, n. 

1, p. 30-34, 2008. 

 

IBGE, 2013. Percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas/ instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – Rio de janeiro, 2014.  

 

LAURENTI R, BUCHALLA CM, CARATIN CVS. Doença isquêmica do coração. 

Internações, tempo de permanência e gastos. Brasil, 1993 a 1997. Arq Bras Cardiol 2000; 

v.74; n.6; p. 483-487.  

 

MALCON, M.C; Menezes, A.M.B; Maia, M.F.S; Chatkin, M; Victoria, C.G. Prevalence of 

and risk factors for cigarette smoking among adolescents in South America: a systematic 

literature review. Rev Panam Salud Publica 2003; V. 12 ; N.4; P. 222-228. 

 

MALTA, D.C; CEZÁRIO, A.C; MOURA, L.de; NETO, O.L. de M; JUNIOR, J.B.da S; A 

construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis no contexto do 

Sistema Único de Saúde, Epidemiol. Serv. Saúde v.15 n.3 Brasília set. 2006 



24 

 

 

MANSUR, A. DE. P, FAVARATO, D. Mortalidade por Doenças Cardiovasculares no Brasil 

e na Região Metropolitana de São Paulo: Atualização 2011. Arq Bras Cardiol. 2012.  

 

MALCON, M.C; MENEZES, A.M.B;  E CHATKIN, M. Prevalência e fatores de risco para 

tabagismo em adolescentes. Rev Saúde Pública,v.37, n.1, p.1-7, 2003. 

 

NEWMAN K, Harrison L, Dashiff C, Davies S. Relações entre modelos de pais e 

comportamentos de risco na saúde do adolescente: uma revisão integrativa da literatura. Rev 

Latino-am Enfermagem V.16 N.1,2008 . 

 

OLIVEIRA, H.F; MARTINS, L.C; Reato, L.DE.F.N; AKERMAN, M; Fatores de risco para 

uso do tabaco em adolescentes de duas escolas do município de Santo André, São Paulo. Rev 

Paul Pediatr 2010; V.28 N.2 P.200-207, 2010.  

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL De SAÚDE. Cuidados inovadores para condições crônicas: 

componentes estruturais de ação: relatório mundial.  Brasília: OMS, 2003. 

 

______ . Relatório Mundial sobre doenças não comunicáveis.  Brasília: OMS: 2014. 

Disponivel em 

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1>,  

acessado em 15/ fev/2015 

 

PELLANDA, L. C. et al. Doença cardíaca isquêmica: a prevenção inicia durante a infância. J. 

Pediatria., v.78, n. 2, p. 91-96, 2002.  

 

Pinho,V.D ; Oliva,A.D Habilidades sociais em fumantes, não fumantes e exfumantes. Revista 

brasileira de terapias cognitivas, V.3, N.3, 2007.  

 

RODRIGUES, A.N et al. Cardiovascular risk factor investigation: a pediatric issue.  

International Journal of General Medicine 2013:6 p. 57-66,2003.  

 

ROMALDINE, C.C et al. fatores de risco para a aterosclerose em crianças e adolescentes com 

historia familiar e doença arterial coronariana prematura.Jornal de pediatria – v. 80, n. 2, 

2004 

 

SILVA, N. J.  Avaliação do Estado Nutricional e de Saúde de Crianças e Adolescentes do 

Município de Belmiro Braga (MG). 2014. 18 f . Monografia (Trabalho de Conclusão de 

Curso). Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. Minas Gerais, 2014.  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf?ua=1


25 

 

 

STRANGES S. et al.   Relationship of alcohol drinking pattern to risk of hypertension :   a 

population-based study.    Hypertension, v. 44 p. 813-19, 2004 

 

VITÓRIA, P.D. et al., A Prevenção do tabagismo nas escolas. Psicologia, saúde e doenças,  

v.1, n. 1, p. 45-51,2000.  

 

World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs).Disponivel em 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ (acessado em 16/ago/2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/

