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RESUMO  

Este trabalho investigou a prevalência e os fatores associados ao consumo de cigarros entre 

estudantes no ensino médio do município de Breves, Pará, norte do Brasil. Este estudo 

transversal de base escolar foi realizado em quatro escolas públicas no município de Breves. 

Um questionário de autopreenchimento foi utilizado para coletar informações e possibilitar a 

descrição e análise de condições sócio-demográficas, econômicas e familiares relacionadas ao 

consumo de cigarros. Os testes de Qui-Quadrado e Odds Ratio foram utilizados para indicar e 

quantificar a contribuição dos fatores associados ao consumo de cigarros. No total, 2.198 

estudantes aceitaram participar deste estudo. A prevalência de experimentação e consumo de 

cigarro foi 21,1% e 8,5%, respectivamente. A idade média dos estudantes consumidores de 

cigarros foi de 19,6 anos, tendo início o hábito de fumar em torno dos 14 anos. Os fatores 

associados ao consumo de cigarro foram: idade superior a 17 anos, sexo masculino, pais 

solteiros ou falecidos, escolaridade reduzida dos pais (pai e mãe), reduzida participação dos 

pais na vida escolar dos respectivos filhos-estudantes, estudar no turno da noite, estudar e 

trabalhar paralelamente, ter pais que fumam, ter amigos e familiares que fumam e ter a 

maioria ou todos os amigos e familiares fumantes. A prevalência de estudantes que 

consomem cigarros é relativamente baixa no município de Breves. Entretanto, o consumo 

começa na adolescência, influenciando no rendimento escolar, a partir, principalmente, da 

influência de pais, familiares e amigos. 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente, o tabagismo é um grande problema de saúde pública, sendo considerado 

um dos principais causadores de mortes evitáveis no mundo. A Organização Mundial da 

Saúde considera o tabagismo uma pandemia. Estima-se a existência de 1,3 bilhão de fumantes 

no mundo. A maioria desses indivíduos são oriundos de países em desenvolvimento, 

pertencem ao sexo feminino e apresentam idade entre 12 a 30 anos. Anualmente, 6 milhões de 

indivíduos morrem devido a doenças relacionadas ao tabagismo (WHO 2007). 

O uso regular do tabaco ocasiona dependência de nicotina. Provavelmente, o 

adolescente fumante na atualidade será o adulto fumante com diversos problemas de saúde no 

futuro (Kirchenchtejn & Chatkin                                                             

                                                                          -                 

           -e                                                                            

                       pais e trabalho (Malcon et al. 2003; Oliveira-Netto 1998; Pinto & 

Ribeiro 2007; Zanini et al. 2006). Além disso, esses fatores são mais evidentes durante os 

anos de transição entre o ensino médio e o ensino superior, quando indivíduos jovens iniciam, 

desenvolvem e consolidam o hábito de fumar (INCA 2007; Kirchenchtejn & Chatkin 2004; 

Malta et al. 2010).  

No Brasil, pesquisas indicam que 90% dos fumantes tornam-se dependentes da 

nicotina com idade entre 5 e 19 anos. Estima-se a existência de 2,8 milhões de crianças e 

adolescentes brasileiros que fumam regularmente (CEBRID 2005; Malcon et al. 2003). O uso 

de tabaco entre estudantes da rede pública de ensino é bastante precoce. Cerca de 11,6% dos 

estudantes com idade entre 10 e 12 anos já tiveram contato experimental com cigarro 

(CEBRID 2005). Na cidade de Belém (Pará, norte do Brasil), a prevalência de estudantes que 

experimentaram e consomem regularmente cigarros é de 44% e 11%, respectivamente. Sendo 

que, a frequência de estudantes que experimentam ou consomem regularmente cigarros é 

maior em escolas da rede pública de ensino, os quais apresentam como fatores associados ao 

hábito de fumar: curiosidade, presença de fumantes no meio social (familiar e amigos) e baixo 

rendimento escolar (Pinto & Ribeiro 2007). 

Em geral, a situação epidemiológica relacionada ao hábito de fumar cigarros em 

adolescentes e jovens adultos na região norte do Brasil ainda é desconhecida. Estudos para 

identificação das variáveis associadas ao fumo possibilitam uma melhor compreensão da 

evolução do hábito de fumar, por consequência auxiliam na elaboração de medidas de 

controle e prevenção ao tabagismo. 



 
 

 

OBJETIVOS 

Este estudo determinou a prevalência e os fatores associados ao consumo de cigarros 

entre estudantes do ensino médio no município de Breves, Pará, norte do Brasil. 

METODOLOGIA 

O município de Breves (01° 40' 55" S 50° 28' 48" O) está localizado ao sudoeste do 

Arquipélago do Marajó, porção norte do estado do Pará, norte do Brasil. Possui cerca de 92 

mil habitantes e é considerado o maior e principal município do arquipélago, destacando-se 

pelo extrativismo de açaí, palmito, carvão e madeira (IBGE 2010). No período de janeiro a 

junho de 2012, realizou-se um estudo de corte transversal, de base escolar, com o objetivo de 

avaliar o consumo de cigarros entre os estudantes das escolas de ensino médio do município 

de Breves. Para isso foram convidados a participar do estudo todos os estudantes pertencentes 

as quatro escolas de ensino médio existentes no município, em todas as séries e em todos os 

turnos: matutino, vespertino e noturno. As informações foram coletadas durante o tempo de 

aula por meio de breve intervenção para explicar os objetivos da pesquisa e convidar os 

estudantes a participarem do estudo através do preenchimento de questionário. 

A caracterização epidemiológica dos estudantes de consumidores e não-consumidores 

de cigarros foi estabelecida por meio de questionário de autopreenchimento aplicado 

coletivamente em sala de aula. Esse questionário conteve interrogações quanto à idade, sexo, 

rendimento escolar, renda familiar mensal dos pais ou responsáveis (salário mínimo = R$ 

545,00), ato de experimentar ou consumir regularmente cigarros, idade de inicio do uso de 

cigarros e utilização de cigarros pelos responsáveis,           /   “      ”, etc. Neste 

estudo, o ato de consumir cigarros por até três vezes durante a vida e depois abandonar o 

consumo em definitivo foi considerado experimentação de cigarros. Por outro lado, o 

consumo de cigarros por no mínimo duas vezes por semana, ao longo dos últimos 12 meses, 

foi considerado como consumo regular.  

Intervalos de confiança de 95% foram estabelecidos para as prevalências de 

experimentação e consumo regular de cigarros. Associações entre uso de cigarros e possíveis 

fatores de risco foram avaliados usando os testes de qui-q        (χ
2
) e Odds Ratio (OR). Em 

todos os testes, os valores de p igual ou inferior a 0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. Todas as análises estatísticas foram conduzidas no programa BioEstat versão 

5.0 (Ayres et al. 2007). 

 



 
 

 

Anterior a aplicação dos questionários epidemiológicos na população estudantil, 

diversos encontros foram realizados com os pais dos estudantes, professores e diretores das 

escolas para explicar os objetivos da pesquisa e solicitar autorização da execução do estudo 

nas escolas de ensino médio. Além disso, todos estudantes foram informados dos objetivos e 

convidados a participar voluntariamente da pesquisa. Este estudo integra o projeto de 

pesquisa "Aspectos epidemiológicos do uso de drogas lícitas e ilícitas por estudantes de 

escolas públicas no estado do Pará, norte do Brasil", o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Ciências da Saúde (Número de acesso: 

147/2010-CEP/ICS-UFPA). 

RESULTADOS 

Em 2012, 3.218 estudantes foram matriculados em escolas de ensino médio no 

município de Breves, destes 2.198 (68,3%) contribuíram voluntariamente para a realização 

deste estudo. A idade média dos estudantes participantes foi de 19,6 anos (mediana = 18 

anos), com idade mínima de 14 anos e máxima de 52 anos. A maioria pertencia ao sexo 

feminino (55,2%), apresentava idade igual ou inferior a 18 anos (58,7%), cursavam o 1
o
 ano 

do ensino médio (40,1%), estudava no turno da manhã (38,6%), já havia repetido pelo menos 

um ano de estudo (55,4%), estudava e trabalhava paralelamente e em turnos distintos 

(61,8%), possui pais que vivem maritalmente (68,2%), apresentava pai e mãe com reduzida 

escolaridade 61,0% e 57,4%, respectivamente, apresentava pais ausentes da vida escolar 

(59,0%) e possuíam família com renda de até três salários mínimos mensais (82,0%). 

A prevalência de estudantes experimentadores de cigarros foi de 21,1% (n = 464; IC 

95% = 17,8% - 25,4%). Por outro lado, a prevalência de estudantes consumidores regulares 

de cigarros foi de 8,5% (n = 188; IC 95% = 6,0% - 11,2%). A idade média dos estudantes 

experimentadores de cigarros foi de 20,1 anos (DP =  5,6 anos). Entretanto, a idade média 

dos estudantes consumidores regulares de cigarros foi de 22,6 anos (DP =  6,2 anos).  Além 

disso, a idade inicial média dos consumidores regulares de cigarros foi de 14,0 anos (DP =  

2,6 anos). Cerca de 44,7% dos estudantes consumidores regulares já fumam a mais de seis 

anos. A maioria dos estudantes consumidores regulares de cigarros (71,3%) utiliza em torno 

de 10 cigarros por dia (Tabela 1).  

 

 



 
 

 

Tabela 1: Distribuição dos estudantes do ensino médio em escolas do município de Breves em 

relação ao hábito de fumar. 

Variáveis  n* % 

Início do hábito (anos)    

14-19  70 37,2 

20-25  74 39,4 

26-31  26 13,8 

32-37  80 4,3 

38 ou mais  10 5,3 

Tempo que fuma (anos)    

Até 3 anos  46 24,4 

De 4 a 6 anos  46 24,4 

De 6 anos ou mais  84 44,7 

Número de cigarros fumados por dia    

Até 10  134 71,3 

Mais de dez  54 28,7 

*O total (n) para cada variável difere devido à ocorrência de dados faltantes. 

Dentre as variáveis analisadas neste estudo, identificou-se como fatores associados ao 

consumo de cigarros: sexo masculino, idade superior a 17 anos, pais solteiro(s) ou falecido(s), 

baixa escolaridade dos pais (pai e mãe), reduzida participação dos pais na vida escolar dos 

respectivos filhos-estudantes, estudar e trabalhar paralelamente, estudar no turno da noite, ter 

pais que fumam, ter amigos e familiares que fumam e ter a maioria ou todos os amigos e 

familiares fumantes (Tabela 2). 

 

  



 
 

 

Tabela 2: Identificação de fatores associados ao consumo de cigarros entre estudantes do ensino médio no município de Breves, Pará. 

Variáveis N  Consumo de cigarros (%) 
2
 (valor de p) Odds ratio IC 95% 

Sexo      

Masculino 985 142 (14,4%) 
78,30 (p < 0,01) 4,26 3,02 – 6,02 

Feminino 1213 46 (3,8%) 

Idade      

Até 17 anos 859 22 (2,5%) 
589,63 (p < 0,01) 5,38 3,42 – 8,47 

Superior a 17 anos 1339 166 (12,4%) 

Situação civil dos pais      

Casados 1490 100 (6,7%) 
20,06 (p < 0,01) 1,97 1,45 – 2,66 

Solteiros + Falecido(s) 708 88 (12,4%) 

Escolaridade do pai       

Analfabeto + estudou até seis anos 1341 128 (9,5%) 
4,32 (p = 0,03) 1,40 1,02 – 1,93 

Estudou mais de seis anos 857 60 (7,0%) 

Escolaridade da mãe      

Analfabeto + estudou até seis anos 1262 132 (10,46%) 
13,77 (p < 0,01) 1,83 1,32 - 2,54 

Estudou mais de seis anos 936 56 (6,0%) 

Participação dos pais na vida escolar      

Sempre 901 49 (5,4%) 
18,94 (p < 0,01) 2,08 1,49 – 2,92 

Às vezes + Nunca 1297 139 (10,7%) 

      



 
 

 

Tabela 2: Continuação      

Variáveis N  Consumo de cigarros (%) 
2
 (valor de p) Odds ratio IC 95% 

Renda familiar mensal      

Até três salários mínimos 1800 154 (8,5%) 
0,0001 (p = 0,99) 1,0 0,67 - 1,47 

Mais de três salários mínimos 398 34 (8,5%) 

Estuda e trabalha      

Sim 1358 166 (12,22%) 
61,21 (p < 0,01) 5,18 3,30 - 8,15 

Não 840 22 (2,62%) 

Turno de estudo      

Diurno (Manhã + Tarde) 1609 82 (5,1%) 
88,46 (p < 0,01) 3,98 2,98 - 5,41 

Noturno 589 105 (17,2%) 

Defasagem no estudo      

Sim 1217 112 (9,2%) 
1,49 (p = 0,22) 1,20 0,89 - 1,63 

Não 981 76 (7,7%) 

Pais fumam (pai, mãe ou ambos)      

Sim 795 84 (10,5%) 
6,45 (p < 0,01) 1,47 1,09 – 2,00 

Não 1403 104 (7,4%) 

Amigos e/ou familiares fumam      

Sim 1650 186 (11,3%) 
62,57 (p < 0,01) 34,68 8,58 – 140,20 

Não 548 2 (0,3%) 

 



 
 

 

Tabela 2: Continuação      

Variáveis N  Consumo de cigarros (%) 
2
 (valor de p) Odds ratio IC 95% 

Quantos amigos e/ou familiares fumam 

Nenhum + Poucos 1520 12 (0,8%) 
379,74 (p < 0,01) 44,05 24,34 – 79,75 

A maioria + Todos 678 176 (25,9%) 



 
 

 

DISCUSSÃO 

No Brasil, a prevalência de consumidores de cigarros com idade igual ou maior que 

dezoito anos é de 16,1% (Malta et al. 2010). Entretanto, pesquisas demonstram uma 

prevalência de 22,0% quando inseridos consumidores a partir dos quinze anos de idade (IBGE 

2009). Esse aumento reflete a iniciação precoce do hábito de fumar entre a população de 

estudante do Brasil (Gomes 2003). Estudos científicos revelam que no Brasil a prevalência do 

consumo regular de cigarros entre estudantes do ensino fundamental e médio das redes 

públicas e privadas é em torno de 9,6% (Carlini et al. 2010). No município de Belém, a 

prevalência de consumo de cigarros entre os estudantes de escolas da rede pública e privada 

de ensino é relativamente similar, cerca de 8,9% (Carlini et al. 2010).  

No presente estudo, os resultados mostraram que o consumo regular de cigarros é 

semelhante entre os estudantes do ensino médio do município de Breves. A prevalência de 

estudantes experimentadores de cigarros foi de 21,1%, enquanto que a prevalência de 

estudantes consumidores regulares de cigarros foi de 8,5%. No entanto, estudos realizados em 

algumas cidades brasileiras mostram que a prevalência de estudantes consumidores de 

cigarros é superior a encontrada em Breves. Em Porto Alegre, a prevalência é em torno de 

17,0%, enquanto que em Aracaju a prevalência de estudantes é em torno de 6,5% (Carlini et 

al. 2010). Desse modo, ao comparar este estudo com os de outras cidades brasileiras foi 

observado que as capitais, cidades maiores e mais urbanizadas, têm maior probabilidade de ter 

estudantes experimentadores e consumidores regulares de cigarros. 

A reduzida proporção de estudantes que experimentaram ou consumiram cigarros, 

principalmente aqueles com idade até 17 anos, indica que provavelmente as ações educativas 

contra o tabagismo que ocorreram no município de Breves estão produzindo um efeito 

positivo, independente se essas ações foram executadas dentro ou fora de instituições de 

ensino. De acordo com relatos informais de gestores e professores do município de Breves, 

diversas instituições comumente realizam atividades de prevenção e controle de uso de drogas 

lícitas e ilícitas.  

No Brasil, desde 1986, inúmeras portarias e leis foram criadas com o intuito de 

controlar o consumo do tabaco no país. Por exemplo: Portaria Interministerial n.º 3.257/88, a 

qual recomenda medidas restritivas ao fumo em ambientes de trabalho, a Lei n.º 2.294/96, que 

foi regulamentada pelo Decreto n.º 2.018/96, a Lei n.º 8.069/90 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a qual proíbe vender, fornecer ou entregar, à criança ou ao adolescente, produtos 

cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica; entre outros. Dessa forma, 



 
 

 

foi possível proibir propagandas nos meios de comunicação em massa (mídia) que 

estimulasse o uso de tabaco. Através dessas medidas, também, conseguiu-se que as indústrias 

de cigarro colocassem a advertência nos maços de cigarro, além, de restringir a exposição à 

fumaça do tabaco em ambientes públicos, tais como: teatros, escolas, escritórios de governo e 

no sistema de transporte público, etc. (INCA 2011).   

Neste estudo, os fatores sócios demográficos associados ao uso regular de cigarro 

entre estudante foram: pertencer ao sexo masculino; idade superior a dezessete anos; pais 

solteiros; baixa escolaridade dos pais (pai e mãe); pouca ou nenhuma participação dos pais na 

vida escolar dos filhos; estudar e trabalhar; estudar no turno da noite; pais, amigos e 

familiares fumantes. Quanto à distribuição dos estudantes em relação ao hábito de fumar os 

maiores índices encontram-se entre os jovens. Sendo, que 37,2% deram início ao hábito entre 

14 a 19 anos de idade e 39,4% entre 20 a 25 anos de idade. Quando questionados ao tempo 

que fumam 44,7% relataram fumar a mais seis anos. Em relação à quantidade de cigarros 

fumados, 71,3% admitiu usar cerca de dez cigarros diariamente. No presente estudo, a 

prevalência de estudantes experimentadores e de estudantes usuários regulares é menor que a 

encontrada entre estudantes do município de Belém do Pará, que apresentam prevalência de 

44% e 11%, respectivamente (Pinto & Ribeiro 2007).  

Além disso, observou-se neste estudo uma grande proporção de consumidores 

regulares de cigarros entre estudantes do período noturno, os quais apresentavam mais que o 

triplo de chance de usar cigarro em relação aos estudantes do turno diurno. Este resultado 

corrobora com o encontrado entre estudantes da rede de ensino de Maceió, Alagoas (Silva et. 

al. 2006). Quando associado o gênero dos estudantes ao hábito de fumar, verificou-se uma 

maior proporção de fumantes do sexo masculino, sendo mais de quatro vezes a chance de se 

tornarem fumantes em relação ao sexo feminino.  Coincidindo com os resultados do estudo de 

Pelizzaro et al. (2011), realizado entre estudantes do ensino médio na cidade de Joaçaba, 

Santa Catarina. Por outro lado, discordam com alguns achados da literatura (Nogueira et al. 

2004; Zanini et al. 2006; Rodrigues et al. 2009) que apontam maior frequência de estudantes 

usuários de cigarros entre o sexo feminino.  

Verificou-se também a associação com consumo regular de cigarro entre estudantes 

com idade superior a dezessete anos, bem como, o fato de estudar e trabalhar. De acordo com 

este estudo, estudantes que se encontram nesta situação têm cinco vezes mais chance de se 

tornarem usuário regular de cigarro. A situação civil dos pais, também, apresentou resultado 

estatisticamente significante para o uso regular de cigarro dos filhos, sendo que filhos de pais 

separados apresentam aproximadamente duas vezes a mais chance de se tornarem usuários 



 
 

 

regular de cigarro em relação aos que têm pais que vivem maritalmente. Tais fatores 

relacionados com o uso regular de cigarro já foram encontrados em estudos entre adolescentes 

da América do Sul (Malcon et al. 2003). Estudos científicos têm demonstrado que o consumo 

de cigarro entre estudantes é um dos motivos de grande defasagem escolar, seu desempenho 

escolar acaba sendo influenciado e o fracasso acontece, notas baixas, repetência, etc. No 

entanto, neste estudo tal associação com o consumo regular de cigarros entre os estudantes 

não se confirmou, bem como à renda familiar dos estudantes, corroborando com o encontrado 

por Zanini et al. (2006).  

Contudo, há vários estudos que relatam a associação do nível socioeconômico baixo, 

com maior ocorrência de tabagismo. Segundo Perez (2011), cerca de 1,3 bilhão de pessoas no 

mundo é tabagista, 80% desses vivem em países em desenvolvimento. De acordo com o 

INCA (2007), de cada 100 mil jovens que iniciam a fumar a cada dia, 80% são de países 

pobres. Em relação a variável escolaridade dos pais, a baixa escolaridade tanto do pai quanto 

da mãe apresentou associação significante para o uso regular de cigarro dos estudantes. O 

estudo de Pelizzaro et al. (2011), corrobora com esse resultado. A respeito da variável, 

participação dos pais na vida escolar, o presente estudo demonstra que a ausência dos pais em 

relação à vida escolar dos filhos é um fator significante para o uso regular de cigarro entre os 

estudantes. Apresentando cerca de duas vezes a mais chance de se tornarem usuários de 

cigarro comparados com os filhos de pais que participam da vida escolar dos filhos. 

Em relação a ter pais fumantes, observou-se associação com o hábito de fumar dos 

filhos. Porém, os fatores de risco mais estatisticamente significante encontrado no atual 

estudo, para o uso regular de cigarro dos estudantes, foram: ter amigos e/ou familiares 

fumantes e ter a maioria ou todos os amigos e/ou familiares que fumam. Apresentando cerca 

de, 34 e 44 vezes a mais chance de se tornarem usuários regulares de cigarro, 

respectivamente, em relação aos que relataram não conviver nesse âmbito social. De acordo 

com Vieira et. al. (2008), tais variáveis, também, estão associadas com o hábito de fumar de 

estudantes da cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Estes resultados corroboram com o 

encontrado entre estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares da cidade de 

Belém do Pará (Pinto & Ribeiro 2007). 

Apesar do presente estudo demonstrar uma reduzida proporção de usuários de 

cigarros, ainda assim, observa-se a necessidade de programas escolares voltados para 

prevenção e controle do uso de cigarro entre os estudantes do município de Breves. Segundo 

Batista et. al. (2008), medidas como, projetos de prevenção de drogas no ambiente escolar 

demonstram eficácia no controle do uso de substâncias psicoativa entre os estudantes. 



 
 

 

Contudo, há de se considerar algumas dificuldades a serem superadas, uma vez que se trata de 

um assunto complexo. O apoio para elaboração e aplicação de projetos no contexto escolar é 

um fator primordial. Ademais, é necessário conhecimento de técnica que auxiliem na 

execução dos projetos, tais como: dinâmica de grupo, oficinas, elaboração e utilização de 

material informativo e recursos audiovisuais, aplicação de questionário e entrevista, jogos e 

estudos dirigidos, cursos, teatros, debates, palestra, treinamento à distância e pelo rádio. De 

acordo com Batista et. al. (2008), estas técnicas apresentam ótimos resultados para o êxito dos 

projetos, pois, possibilita problematizar o uso de substâncias psicoativas, o que acaba levando 

os estudantes a uma reflexão crítica a respeito do assunto. Dessa forma, podem direcionar 

suas ações com mais segurança e conhecimento. 

                                                                                       

                                                                                      

temporalidade como critério causal, pois fatores de risco e desfecho                        

                                           q                                    q             

No entanto, pelo fato de se ter utilizado um questionário sem identificação, procurou-se 

minimizar a ocorrência de resultados falsos. Porém, não se pode descartar totalmente a 

possibilidade de que algum estudante tenha omitido ou negado a informação de que já 

experimentou ou use regularmente cigarros. 

CONCLUSÕES  

A partir da realização deste estudo é possível concluir: 

1. A prevalência de estudantes experimentadores e usuários regular de cigarros entre 

estudantes do município de Breves é baixa quando comparada com outros estudos 

epidemiológicos realizados em cidades brasileiras; 

2. Os fatores de risco associados ao uso de cigarro entre os estudantes do município 

de Breves são: idade superior a 17 anos, sexo masculino, pais solteiros ou 

falecidos, escolaridade reduzida dos pais (pai e mãe), reduzida participação dos 

pais na vida escolar dos respectivos filhos-estudantes, estudar no turno da noite, 

estudar e trabalhar paralelamente, ter pais que fumam, ter amigos e familiares que 

fumam e ter a maioria ou todos os amigos e familiares fumantes. 
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