
FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E COMPORTAMENTOS DE RISCO ASSOCIADOS AO USO DE TABACO ENTRE
ADOLESCENTES: UM RECORTE DO ESTUDO ERICA

Congresso Interdisciplinar da Saúde da Criança e do Adolescente em Vulnerabilidade, 1ª edição, de 17/05/2021 a 19/05/2021 
ISBN dos Anais: 978-65-89908-15-9

MOURA; LUCIANA RAMOS DE , CUNHA; CRISTIANE DE FREITAS , GUIMARÃES; PATRÍCIA
REGINA , SANTOS; Karine Ferreira Dos 

RESUMO

Introdução: a adolescência é caracterizada por intensas mudanças
biológicas, cognitivas, emocionais e sociais que podem aumentar a
exposição e vulnerabilidade ao consumo de drogas. Atenção merece ser
dada ao uso do tabaco bem como às possíveis interferências relacionadas
ao consumo dessa substância em outros comportamentos de risco e
agravos a saúde. Objetivo: associar o consumo de tabaco às variáveis
sociodemográficas e aos comportamentos de risco entre adolescentes da
cidade de Belo Horizonte/MG. Método: estudo transversal realizado com
adolescentes de idade entre 12 e 17 anos. Resultados: foram avaliados
2.547 adolescentes. O uso de tabaco foi de 3,8% (IC95% 2,7-5,2).
Consumir tabaco aumentou as chances de o adolescente fazer uso de
álcool (OR: 7,25 IC95% 3,7-14,22).  O não uso da camisinha na última
relação (OR: 2,59 IC95% 1,48-4,54) e o consumo de bebidas alcoólicas
(OR: 7,98 IC95% 3,94-16,17) também aumentaram as chances de o
adolescente fumar. Conclusão: Trabalhar a prevenção ao uso do tabaco
conjugada ao consumo de álcool e investigar as razões que levam os
adolescentes a experimentá-los poderá constribuir com a adoção de
comportamentos saudáveis. Importante considerar ainda a necessidade
de adoção de estratégias de prevenção combinada a outros
comportamentos de risco para a saúde, como o sexo desprotegido, por
exemplo. Por fim, as ações em saúde voltadas para a prevenção ao
fumo também devem contemplar as diferentes classes socioeconômicas,
gênero e idade bem como a compreenssão das especificidades regionais
em que o público jovem está inserido.
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