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Resumo 

 

No Brasil e no mundo, o consumo de drogas psicoativas tornou-se um grave 

problema de saúde pública, exigindo políticas públicas consistentes para 

minimizá-lo, sobretudo entre adolescentes e jovens. Este trabalho analisa o 

consumo de tabaco e álcool pelos alunos da Escola Técnica Elias Nechar, no 

município de Catanduva SP, e as atividades educativas desenvolvidas pela 

escola  para enfrentar o problema. A partir de um referencial teórico, pesquisa 

de campo utilizando questionários e entrevista aponta que a maioria dos alunos 

fuma e bebe alguns precocemente, por influência da família, amigos, mídia e 

desejo de autoafirmação. Os resultados também sinalizam a prática do 

consumo de fumo por alguns membros da comunidade escolar. A escola 

procura orientar e conscientizar os alunos, divulgando informações sobre os 

malefícios do tabaco e do álcool e a legislação que proíbe seu consumo no 

recinto escolar, promove palestras e debates sobre o tema, procurando 

envolver todos em suas atividades. O estudo indica a necessidade de ações 

mais efetivas e continuadas, não só no componente curricular Educação em 

Saúde I, mas por um programa abrangente, que considere todos os aspectos – 

biológicos, fisiológicos, sociais, psicológicos e outros, construído coletivamente 

por gestores, docentes, funcionários, estudantes e familiares, revisto e avaliado 

constantemente, tornando todos os atores corresponsáveis e comprometidos 

com a própria saúde e da comunidade a que como futuros profissionais vão 

atender.  

 

 
Palavras-chave: Ensino técnico. Enfermagem. Álcool. Tabaco. Atividades 
educativas. 
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ABSTRACT 

 
In Brazil and worldwidely, the consumption of psychoactive drugs has been a 

serious problem of public health, demanding effective public policies to 

minimize it, mainly among adolescents and young. This work analyzes tobacco 

and alcohol consumption of the students from the Elias Nechar Technical 

School, in the municipal district of Catanduva SP, and the educational activities 

developed by the school to face this issue. From a theoretical referential, field 

research using questionnaires and interviews, it has pointed out that most of the 

students smoke and drink; some does it earlier, due to the influence of the 

family, friends, media and a desire for self-affirmation. Also the results have 

pointed out  the practice of the tobacco consumption of some members of the 

school community. The school has tried to guide and  to get the students aware, 

providing information on the tobacco and  the alcohol harms  and the legislation 

which bans the consumption in the school setting, promotes lectures and 

debates on the theme, trying to involve all in their activities This study pointed 

out the need of more effective and continuous actions, not only in the Education 

in Health I curricular syllabus, but to include a program that considers all of the 

aspects - biological, physiologic, social, psychological and others, built 

collectively by managers, teachers, employees, students and families, reviewed  

and frequently evaluated, turning all these actors co-responsable and 

committed with their own health and  the community in which  they will be caring  

as further  professionals.  

   
   
Keywords: Technical Education. Nursing. Alcohol. Tobacco. Educational 
Activities.   
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1 Trajetória profissional 

Minha trajetória é marcada pela experiência em Clínica Médica, Cirúrgica, 

Saúde Mental, Saúde Coletiva e docência em Saúde, orientada pelo interesse 

em descobrir, pesquisar e compreender o que leva indivíduos jovens ao uso do 

álcool e do tabaco. Em 1985, ainda na Graduação em Enfermagem, realizei 

visita a duas Instituições Psiquiátricas de Itapira, interior do Estado de São 

Paulo: Instituto Américo Bairral de Psiquiatria, considerado o maior das 

Américas, e Clínica Psiquiátrica Santa Fé, de pequeno porte. Em ambos 

deparei-me com muitos jovens internados pelo uso abusivo de substâncias 

químicas psicoativas, entre elas, o álcool e o tabaco. A partir daí começaram as 

minhas indagações sobre os motivos que poderiam levar aqueles indivíduos a 

utilizarem tais substâncias.  

Após a graduação, em 1987, iniciei minhas atividades como enfermeira, 

ansiosa por adquirir novos conhecimentos, no Hospital das Clínicas da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), inicialmente como Enfermeira 

Assistencial. Após sete meses nessa função, passei a Enfermeira Supervisora e 

Docente da disciplina Práticas em Curativos, do Curso de Medicina da mesma 

Universidade. Em 1990, desliguei-me da Instituição por problemas pessoais e 

mudamos, minha família e eu, para Urupês, cidade da região noroeste, no 

interior do Estado de São Paulo. 

Em 1991, assumi o cargo de enfermeira em uma Unidade Básica de 

Saúde no município de Ibirá-SP, próximo ao de minha residência, onde tive a 

oportunidade de realizar ações de Educação em Saúde, como palestras e 

trabalhos educativos em escolas e na sala de espera da UBS. Na mesma época 

comecei a exercer a função docente nos cursos de Qualificação Profissional em 

Auxiliar de Enfermagem em dois municípios próximos, Catanduva e Novo 

Horizonte. Ainda inquieta e na busca de ampliação dos meus conhecimentos, 

trabalhei no Hospital-Escola Emílio Carlos, na cidade de Catanduva-SP, no 

período de 1993 a 1997, como enfermeira supervisora dos setores de Clínica 

Médica e Psiquiatria. Nessa época, já atuava como docente dos cursos técnicos 

de enfermagem na Instituição, campo desta pesquisa, Escola Técnica Estadual 

Elias Nechar, onde permaneço até os dias atuais. 
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No contexto hospitalar, como enfermeira no setor de Psiquiatria, deparei-

me com um grande número de pacientes com problemas relacionados ao uso 

abusivo de álcool e tabaco, entre eles, adolescentes e jovens que relatavam ser 

estudantes de escolas do município. Nesse período, na supervisão de estágio 

em um Hospital Psiquiátrico, também localizado no município de Catanduva-SP, 

procurei compreender os caminhos que levam jovens ao uso e abuso de álcool 

e tabaco, pois a maioria dos pacientes internados eram dependentes químicos 

dessas drogas.  

Como supervisora de estágio em Saúde Coletiva, desenvolvi atividades 

educativas, como palestras e dramatizações sobre o tema, em escolas de 

ensino fundamental e médio, observando muitos adolescentes fumando no 

âmbito da própria escola e solicitando informações a respeito de drogas (lícitas 

e ilícitas), o mesmo ocorrendo com alunos e funcionários do ensino técnico. 

Enquanto aguardam os docentes, na entrada das Instituições Básicas e 

Hospitalares de Saúde, os estudantes fumam, levando os pacientes a 

comentarem com os docentes sobre o “odor” do fumo impregnado na roupa dos 

estagiários. 

Diante desse contexto, comecei a me envolver em atividades voltadas ao 

ensino superior, objetivando preparar-me para acompanhar a evolução da área 

da saúde, que traz sempre novas exigências devido à globalização. 

No início de 2003, iniciei minhas atividades como docente da disciplina 

Saúde Coletiva (teoria e prática) em uma instituição privada de Graduação em 

Enfermagem - Faculdades Integradas Padre Albino, no município de Catanduva, 

onde permaneço até hoje. 

No campo de prática supervisionada, realizo com os alunos da graduação 

projetos de extensão à comunidade, atividades educativas, com temas variados, 

como álcool e outras drogas, gravidez na adolescência, doenças sexualmente 

transmissíveis, procurando atender às solicitações do público-alvo, 

principalmente estudantes e professores. 

Assim, optei pela realização deste estudo com estudantes do Ensino 

Técnico de Enfermagem, futuros profissionais da área da Saúde, que estarão 

envolvidos diretamente com a prevenção e assistência de doenças ou hábitos 

que levem ao desenvolvimento de processos mórbidos, como o uso e abuso de 
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substâncias psicoativas, especialmente o álcool e o tabaco, a que também são 

vulneráveis os jovens deste estudo.  

A dissertação busca analisar o consumo de álcool e tabaco pelos 

estudantes e as atividades educativas desenvolvidas no âmbito da instituição 

escolar, para planejar ações, tendo em vista que no futuro serão responsáveis 

pela assistência a usuários ou dependentes de álcool, tabaco e outras drogas 

psicoativas. 

 

 

2 Justificativa e Problematização do Objeto de Pesquisa 

 

No mundo globalizado em que vivemos, muitas drogas, lícitas e ilícitas, 

passaram a ser comercializadas com facilidade, tornando-se um grave problema 

de saúde pública, principalmente entre os adolescentes e jovens. Atualmente, o 

abuso não envolve apenas substâncias ilegais, mas também medicamentos, 

álcool e tabaco, muitas vezes, de forma desnecessária ou inadequada. 

Pesquisas do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID), da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, em 

parceria com a Secretaria Nacional Antidrogas, revelam que estamos vivendo 

uma epidemia de uso de drogas lícitas e ilícitas, que se tornou um grave 

problema de saúde pública, pela relação comprovada entre seu consumo e os 

agravos sociais (CARLINI et al., 1990; CARLINI-COTRIM; BARBOSA, 1993; 

CARLINI; NOTO; GALDURÓZ, 1997; CARLINI; GALDURÓZ, 2007). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS (1999; 2000), 

cerca de 10% das populações dos centros urbanos de todo o mundo consomem 

abusivamente substâncias psicoativas, independentemente da idade, sexo, nível 

de instrução e poder aquisitivo. Entre 1960 e 2000, o consumo de bebidas 

alcoólicas cresceu 154,8% per capita em todo o mundo e o Brasil está entre os 

países que mais aumentaram o seu consumo (WHO, 1999; 2000)  

O V Levantamento Nacional, realizado pelo CEBRID, em 2004, sobre o 

consumo de drogas psicotrópicas, com 48 mil estudantes do ensino público 

fundamental e médio de 27 capitais brasileiras, mostrou que 44,3% haviam feito 

uso de álcool nos 30 dias que antecederam a pesquisa e 11,7% relataram uso 
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frequente, entre seis ou mais vezes no mês (GALDUROZ et al., 2004). Uma 

ação política racional pode minimizar os problemas relacionados ao consumo de 

drogas, não somente por leis, planos ou propostas, mas, sobretudo, pela sua 

implementação no cotidiano dos serviços e práticas das instituições, com a 

definição de responsabilidades para cada esfera governamental. Daí a 

importância da escola e dos educadores que precisam cada vez mais conhecer 

a teia de complexidades que os envolvem e as medidas viáveis em sua missão 

formadora e educadora. 

Entre outras ações, as escolas devem estimular nos adolescentes e 

jovens o sentimento de fazer parte da comunidade, como sujeitos na construção 

de projetos que se convertam em referência em sua trajetória de vida, tendo 

sempre em mente o ser das pessoas. O mais importante é o compromisso da 

escola com a meta de combater as drogas e enfrentar o problema, propondo 

diretrizes e atividades educativas pautadas na importância da promoção de 

saúde, para o resgate da qualidade da democracia e do comprometimento 

social, tendo o adolescente e o jovem como foco de todo o processo, 

procurando estimular buscas, novos conhecimentos e orientações à 

comunidade. 

A educação em saúde envolve inúmeros fatores relacionados com as 

necessidades humanas fundamentais, materiais e espirituais para viver 

dignamente. A saúde é direito de todos e dever do Estado e todos os 

profissionais devem comprometer-se a promovê-la mediante a prevenção, o 

cuidado, a proteção, o tratamento e a recuperação, enfim, produzir saúde. Num 

país como o Brasil, com profundas desigualdades sócio-econômicas e culturais, 

o acesso aos serviços de saúde e de educação ainda mostra algumas lacunas. 

Um quadro de desvalorização dos profissionais, expressiva precariedade e 

pouco investimento em sua formação, pouca participação na gestão dos 

serviços e frágil vínculo com os usuários. O poder ainda continua muito restrito a 

alguns grupos, a decisão, centralizada, o que acabam por influenciar a ação 

educativa transformadora. As mudanças, nesse contexto, somente serão 

possíveis, se houver a desconstrução das estruturas hierárquicas, com 

instituição de novos pactos, autonomia, corresponsabilidade e solidariedade dos 

vários atores, alunos, docentes e gestores, que devem ser os protagonistas das 
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atividades de educação e saúde. Isso possibilitará a identificação das 

necessidades, desejos e interesses individuais e coletivos, fortalecendo o 

compromisso com os direitos do cidadão para estimular práticas de atenção 

compartilhadas e resolutivas.  

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD, 1998), a saúde e a educação são estados ou habilidades que permitem 

a expansão das capacidades humanas. Limitações na saúde e na educação 

podem ser obstáculos à plena realização dessas potencialidades. 

O uso de tabaco/ tabagismo, durante muitas décadas, foi visto como 

opção por um estilo de vida, porém, hoje, é reconhecido pela ciência como uma 

doença causada pela dependência de uma droga, a nicotina. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), morrem no mundo cerca de 5 milhões 

de pessoas por ano devido ao consumo de tabaco. No Brasil, são 200 mil 

mortes prematuras que poderiam ser evitadas, se as pessoas não consumissem 

o tabaco (BRASIL, 2004). 

Apesar de todo o conhecimento científico acumulado sobre os riscos do 

tabaco, seu consumo continua alarmante. No início da década de 90, cerca de 

1,1 bilhão de indivíduos usavam tabaco no mundo. Em 1998, esse número já 

atingia a cifra de 1,25 bilhão. Nesse cenário, as tendências de consumo entre 

mulheres e jovens são preocupantes, uma vez que as companhias de tabaco 

procuram dirigir de forma crescente suas estratégias de marketing para esses 

grupos sociais (WHO, 2001). 

Hoje, o tabaco é a segunda droga mais consumida entre jovens no 

mundo e no Brasil, devido, provavelmente, à forma como seu consumo foi 

inserido na sociedade. Entre os fatores facilitadores da obtenção de cigarros 

estão o baixo custo, a promoção e publicidade, associando-os a imagens de 

beleza, sucesso, liberdade, poder, inteligência e outros atributos desejados 

especialmente pelos jovens, como aceitação social e imagem pessoal positiva. 

O sucesso dessas estratégias é traduzido no fato de que 90% dos fumantes 

começam a fumar antes dos 19 anos de idade (BRASIL, 2004, p.8). 

Entre as drogas legais e ilegais, o álcool e o tabaco são as que causam 

maiores impactos à saúde da população brasileira e mundial, em relação aos 
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índices de doenças e mortes, constituindo um importante problema de saúde 

pública em nível nacional e internacional (BRASIL, 2006). 

Em vista disso, propomos, a partir do conhecimento dos indicadores de 

uso de álcool e tabaco pelos estudantes e do conhecimento das atividades 

educativas desenvolvidas pela escola, elaborar diretrizes para uma proposta 

educativa de prevenção e controle dessas substâncias.  

A grande maioria dos alunos do ensino técnico de enfermagem são 

adolescentes  e jovens, bastante suscetíveis ao uso de substâncias psicoativas. 

A OMS considera como juventude o período dos 15 aos 24 anos, subdividindo-a 

em duas classes: os adolescentes, de 15 a 19 anos, e os adultos jovens, de 20 

a 24 anos. No Brasil, a legislação considera adolescentes indivíduos de 10 a 19 

anos de idade (REATO; SILVA; RANÑA, 2006), constituindo um contingente 

correspondente a 19% da população geral (ROMERO et al., 2007).  

Este estudo pretende motivar a reflexão e discussão entre gestores 

escolares e docentes no que se refere ao fenômeno das drogas e ainda 

contribuir, por meio da divulgação dos resultados, para a continuidade de 

produção do conhecimento sobre a temática. 

 

 

3 O município de Catanduva-SP 

 

 

O município foi criado em 14 de novembro de 1917. Situado na região 

noroeste paulista, com área territorial de 292 km², fica a 384 km da capital, 

sendo seu acesso principal a rodovia Washington Luiz (SP 310). Segundo a 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE (2007) tem uma 

população estimada de 114.069 habitantes (IBGE, 2008). Catanduva, palavra 

de origem indígena, significa mato cerrado, espesso e impróprio para produção 

agrícola, o que não condiz com a realidade. (CATANDUVA, 2009). 

Apresenta características de pólo microrregional, com o comércio, 

indústria e serviços tentando responder às demandas de consumo da região. 

Destaca-se a agricultura como um dos pilares da economia local e regional, já 

que o Município situa-se estrategicamente na quarta maior região 
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sucroalcooleira do Estado. A malha urbana apresenta uma concentração de 

habitações verticalizadas na área central e distribuição predominante de 

habitações horizontais em toda a cidade. Dados da Fundação SEADE (2006) 

referentes a 2000, mostram que a coleta de lixo atende a 99,4% dos domicílios, 

abastecimento de água, 96,4% e o esgoto sanitário, 96,3%. 

O município fica próximo a São José do Rio Preto e Ribeirão Preto e 

mediante uma ampla malha de estradas faz sua interligação com outras 

cidades, destacando-se as rodovias SP 321 e SP 351. Limita-se com os 

municípios de Tabapuã, Paraíso, Palmares Paulista, Pindorama, Itajobi, Ibirá, 

Urupês, Catiguá, Uchoa e Elisiário. 

Catanduva tem um aeroporto com pista de pouso de 2 km de extensão e 

sua economia voltada basicamente para a agroindústria canavieira e da 

laranja, além de contar com diversificada rede de pequenas e médias indústrias 

de transformação. O rendimento médio das pessoas responsáveis pelos 

domicílios (em reais/julho 2000 - SEADE) é de R$ 876,24. 

A cidade dispõe de infra-estrutura de serviços urbanos de boa qualidade, 

setor educacional em expansão, com 36 escolas de ensino fundamental: 19 

estaduais, 5 públicas e 12 privadas, 8 de ensino médio da rede pública e 9 da 

rede privada, 2 de ensino superior, sendo uma autarquia municipal e a outra 

particular, quatro escolas técnicas particulares e uma Escola Técnica de 

Autarquia Estadual, vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza, que oferecem o Curso Técnico de Enfermagem. O cadastro do 

Ministério do Trabalho (SEADE, 2003) aponta 298 indústrias; 1170 comércios; 

905 serviços e 281 outros, totalizando 2654 fontes de trabalho. Várias 

propriedades agrícolas são a base da economia regional, com a monocultura 

de cana-de-açúcar e laranja, campo de trabalho do bóia-fria, com mão-de-obra 

safrista, utilizada irregularmente durante o ano (ociosidade na  entressafra, de 

novembro a março).  

Em 1997, com a Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, temos 

uma rede ambulatorial municipal com 5 Unidades Básicas de Saúde, 1 

Ambulatório de Especialidades, 13 Unidades de Saúde da Família, com 18 

equipes, 1 Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e 1 Pronto 

Socorro, localizado no Hospital Escola Padre Albino. Na assistência secundária 
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e terciária, o município conta com 2 hospitais de ensino, sendo um geral, com 

atendimento clínico e cirúrgico da rede particular e filantrópica, e outro, com 

internação clínica e psiquiátrica, conveniados ao SUS. O município também 

conta com 1 hospital particular e 1 hospital psiquiátrico, conveniado ao SUS. 

A cidade constitui um importante centro de assistência médica, com 

serviços especializados nos hospitais de ensino da Fundação Padre Albino e 

dos Serviços de Atenção Básica, na Prefeitura Municipal, com ampliação das 

Equipes de Saúde da Família de 10 para 18, em 2007.  

Catanduva é conhecida como a capital brasileira de ventiladores, 

contando, ainda, com importantes usinas de álcool e açúcar, o que amplia a 

atuação dos profissionais de enfermagem na saúde do trabalhador. O ensino 

profissionalizante é um ramo em expansão, caracterizando a cidade como 

importante pólo educacional e de atendimento médico-hospitalar, que beneficia 

13 cidades vizinhas, somando mais de 300 mil habitantes.  

 

 

4 Questões Norteadoras e Objetivos 

 

 

Minha trajetória profissional e revisão da literatura apontam muitos 

questionamentos sobre o contexto de formação do profissional Técnico de 

Enfermagem, na perspectiva de utilização de álcool e tabaco e atividades 

educativas desenvolvidas no âmbito da instituição escolar. Assim, elegemos 

algumas questões norteadoras desta investigação: 

 

1. Como se dá o uso de álcool e tabaco entre os alunos do ensino técnico 

de enfermagem? 

2. Quais as ações educativas em relação ao uso de álcool e tabaco 

desenvolvidas pela escola? 

3. Quais as motivações, expectativas, sugestões dos alunos, docentes, 

coordenadores e diretora quanto às ações educativas?  

 Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o uso de álcool e tabaco 

entre os alunos do ensino técnico de enfermagem e as ações educativas 
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desenvolvidas no âmbito da escola e elaborar uma proposta educativa de 

promoção de Saúde para alunos do ensino técnico de enfermagem sobre o uso 

de álcool e tabaco. Tem como Objetivos específicos:  

� determinar a prevalência do uso de álcool e tabaco entre estudantes; 

� conhecer a concepções e ações educativas desenvolvidas pela escola 

em relação ao uso de álcool e tabaco, na ótica de alunos, professores e 

coordenadores; 

� caracterizar as demandas, motivações, expectativas e sugestões dos 

alunos, docentes e coordenadores em relação às atividades educativas 

desenvolvidas e  

� propor ações educativas a partir dos resultados do estudo. 

Para alcançar tais objetivos, a dissertação está estruturada em cinco 

capítulos, além desta Introdução. 

  1. Referencial teórico, serão abordados histórico, aspectos gerais e 

legislação sobre o uso de tabaco; aspectos históricos e gerais sobre o álcool 

etílico; álcool e legislação; estudantes e o uso de drogas no Brasil; conceitos e 

experiências em promoção e Educação em Saúde, a partir de considerações 

sobre o binômio Educação e Saúde; modelos de prevenção relacionados  com 

Álcool, Tabaco e outras Drogas  e características do técnico de enfermagem, 

contextualizadas no âmbito da Política de Educação em Saúde para o Ensino 

Técnico. 

 

2. Percurso Metodológico, contexto da pesquisa e tipo de estudo, 

características da escola, Curso Técnico de Enfermagem, organização e 

requisitos de acesso ao Curso Técnico de Enfermagem, participantes da 

pesquisa, procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

3. Resultados e discussão, apresenta a análise e discussão dos dados 

coletados na pesquisa de campo. 

 

4. Considerações Finais, aspectos que a pesquisa revelou para 

compreender como se dá o uso de álcool e tabaco entre os estudantes e ações 

educativas no âmbito da escola. 
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5. Proposta educativa, no contexto do Mestrado Profissional que se 

compromete com o aprimoramento da prática profissional. Neste capítulo se 

delineiam algumas propostas educativas a partir dos resultados da pesquisa 

realizada. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 REFERENCIAL TEÓRICO 
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1.1 Histórico do Tabaco 

 

Também chamado droga lícita, o tabaco é legalizado no Brasil, como 

estimulante do Sistema Nervoso Central, pode levar a pessoa a períodos de 

agitação e de insônia. Começou a ser utilizada aproximadamente no ano 1000 

a.C. em rituais mágico-religiosos, nas sociedades indígenas da América Central, 

com o objetivo de purificar, proteger, contemplar e fortalecer os ímpetos dos 

guerreiros, acreditando-se em seu poder de predizer o futuro. A planta Nicotiana 

tabacum, da qual se extrai a substância denominada nicotina, chegou ao Brasil 

provavelmente através das tribos tupi-guaranis. A partir do século XVI, seu uso 

foi introduzido na Europa pelo diplomata francês Jean Nicot vindo de Portugal, 

que utilizou a planta com fins curativos para cicatrizar uma úlcera do membro 

inferior, até então incurável. A partir daí, difundiu-se rapidamente entre países 

da Ásia e da África, no século XVII, com utilização por meio de cachimbos, para 

fins curativos. No século XVIII, a rainha da França, Catarina de Médicis, a 

utilizava para o alívio de enxaqueca, atribuindo-se-lhe qualidades medicinais. No 

século XIX, o charuto, vindo da Espanha, atinge toda a Europa, Estados Unidos 

e demais continentes e era utilizado para fins de ostentação. Por volta de 1840 a 

1850 aparecem as primeiras descrições de homens e mulheres fumantes, com 

grande expansão do consumo de tabaco após a Primeira Guerra Mundial (1914-

1918). Em meados do século XX, com o incentivo das técnicas de publicidade e 

marketing, o uso do tabaco se espalhou por todo o mundo.  

A partir da década de 1960, surgem os primeiros relatórios científicos 

sobre o uso do cigarro e adoecimento de fumantes. Hoje, o fumo, cultivado em 

todas as partes do mundo, é responsável por uma atividade econômica que 

envolve milhões de dólares, com a industrialização em larga escala pelas 

empresas multinacionais, propagandas caríssimas de cigarros e uísques. 

Apesar dos malefícios provocados pelo tabaco, a nicotina é atualmente uma das 

drogas mais consumidas no mundo. Inúmeros trabalhos científicos mostram a 

relação entre a saúde do fumante e do não fumante, exposto à fumaça do 

cigarro. 

Atualmente, o uso do tabaco é comprovadamente um dos principais 

problemas de saúde pública. A fumaça do cigarro leva um número elevado de 

substâncias tóxicas ao organismo, entre elas, a nicotina, o monóxido de carbono 
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e o alcatrão, que podem causar náuseas, dores abdominais, diarréia, vômitos, 

cefaléia, tontura, bradicardia e fraqueza. A nicotina provoca no Sistema Nervoso 

Central a elevação leve do humor e diminuição do apetite. Alguns indivíduos 

relatam sensação de relaxamento ao fumar. Quando intenso e constante, o uso 

do cigarro aumenta a probabilidade de ocorrência de doenças consideradas 

graves, como pneumonia, enfisema, denominado Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC), bronquite, infarto do miocárdio, derrame cerebral, úlcera 

digestiva e câncer (de pulmão, laringe, faringe, esôfago, boca, estômago, etc.). 

Essas doenças geram aos cofres públicos custos elevadíssimos para o 

tratamento, além de inúmeras sequelas e mortes (CEBRID, 2006, p.40-42). 

 

 

1.2 Tabaco e Legislação  

 

Segundo Albanesi Filho (2004), a legislação contra o fumo no Brasil está 

completando 23 anos, tendo início pela Lei Federal n.º 7488/86, que instituiu o 

dia 29 de agosto como Dia Nacional de Combate ao Fumo, que, em 1987, 

passou a ser comemorado em 31 de maio, com o slogan Dia Mundial sem 

Tabaco 

A Constituição Federal, de 1988, no artigo 220, parágrafo 4.º, estabelece: 

A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita à  restrição legal.  

Em 1989, a OMS estendeu a comemoração a todo o mundo com o 

objetivo de desencorajar o consumo de tabaco e conscientizar os governantes e 

comunidade sobre os danos causados, levando-os a adotar medidas para 

combatê-lo.  

O ECA, no artigo 81, § 3º e no artigo 243, dispõe:  

 

É proibida a venda a crianças ou adolescentes de produtos cujos 
componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda 
que por utilização indevida. 

 

 

A Portaria nº.1.050/90, do Ministério da Saúde, adverte quanto aos 

malefícios do fumo à saúde, dispõe sobre sua publicidade e uso em 
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determinados locais. No artigo 3º. proíbe o consumo de fumo em aeronaves 

nacionais, com vôos de duração inferior a duas horas, e no artigo 4, nas 

Instituições de Assistência à Saúde, pública ou privada. O artigo 7º. proíbe a 

venda de cigarros, cigarrilhas, charutos e produtos relacionados ao fumo a 

menores de 18 anos; regula a propaganda, estabelece normas de vinculação 

pela mídia e para as embalagens.  

A Lei n.º 9294/96, visando à preservação do ar em ambientes internos e à 

proteção aos não fumantes, proíbe o fumo em local público ou privado, exceto 

em área exclusiva a esse fim, isolada e com adequadas condições de 

ventilação, natural ou artificial e renovação de ar, para impedir o acúmulo de 

fumaça no ambiente. O artigo 4º. determina:  

 

Nos hospitais, postos de saúde, bibliotecas, salas de aula, teatro, 
cinema e nas repartições públicas federais somente será permitido 
fumar se houver áreas ao ar livre ou recinto destinado unicamente ao 
uso de produtos fumígenos.  

 

 

A Portaria n.º 2818/98, do Ministério da Saúde, institui o programa 

Ministério da Saúde Livre do Cigarro, com a finalidade de planejar e 

implementar ações educativas destinadas a conscientizar os funcionários e os 

visitantes da Instituição sobre os malefícios do uso do tabaco e a necessidade 

de manter em condições ideais de salubridade o ambiente de trabalho.  

Em 27/8/1999, o Decreto federal nº 3.157 dá nova redação ao artigo 5º. 

da Lei nº 9.294/96, que passa a ser o seguinte:  

 

Nas aeronaves e veículos coletivos, somente será permitido fumar, 
em cada trecho, após uma hora de viagem e desde que haja nos 
referidos meios de transporte área que atenda a especificação do 
inciso IV do Art. 2 deste Decreto. 

 

 

O parágrafo 2º. e o artigo 2º. da Lei nº 10.167, de 27/12/2000, que altera 

dispositivos da Lei Nº 9.294/96, que dispõe sobre restrição ao uso e a 

propaganda de produtos fumígenos, vetam o uso desses produtos em 

aeronaves e demais veículos de transporte. O artigo 3º. restringe a propaganda 

comercial do fumo a pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos locais de 

venda. No inciso IV desse artigo, dispõe não associar o produto à pratica de 
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atividades esportivas, olímpicas, nem sugerir ou induzir seu consumo em locais 

ou situações perigosas, abusivas ou ilegais.  Proíbe sua venda postal, a 

propaganda por via eletrônica, inclusive internet, a distribuição de qualquer tipo 

de amostra ou brinde e sua comercialização em estabelecimentos de ensino e 

saúde. Fixa para 1/1/2003 a entrada em vigor da proibição do patrocínio de 

atividades culturais e esportivas internacionais, desde que o patrocinador seja 

identificado apenas com a marca do produto ou fabricante, sem recomendação 

de consumo, além da propaganda fixa ou móvel em estádio ou pista esportiva.  

A Lei estabelece penalidades, como multas e outras penas, proibindo a 

propaganda de produtos derivados do tabaco, por meio de rádio, televisão, 

cinema, jornais, revistas, impressos, outdoors e em trajes e artigos esportivos. 

As embalagens dos produtos derivados do tabaco devem ostentar, de forma 

legível e destacada, advertências escritas sobre os malefícios do uso desses 

produtos.  

A Lei também dá nova redação ao §2º do artigo 2º. da Lei nº 9.294/96: É 

vedado o uso dos produtos mencionados no caput nas aeronaves e demais 

veículos de transporte coletivo, incluindo o cigarro e outros produtos fumígenos, 

restringindo o tabagismo em todas as formas coletivas de transporte, sem 

importar o tempo de duração da viagem nem a existência de locais para o uso 

do fumo (ALBANESI FILHO, 2004). 

No Estado de São Paulo, a Lei nº 13.016, de 19 de maio de 2008, proíbe 

o fumo nas áreas internas de repartições públicas federais, estaduais e 

municipais, localizadas em todo o território do Estado; bancos e 

estabelecimentos de crédito; hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde; 

escolas e instituições de ensino. De acordo com a Lei, parágrafo único, a 

proibição abrange o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e cigarros 

de palha. Como determina o artigo 3.º, nos locais referidos no artigo 1º, deverão 

ser afixados avisos indicativos da proibição, em pontos de ampla visibilidade e 

de fácil identificação para o público (SÃO PAULO, 2008). 

A Lei nº. 13541, de 7 de maio de 2009, proíbe o consumo de cigarros, 

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, 

derivado ou não do tabaco, na forma que especifica, como se pode constatar a 

seguir:  
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          Artigo 1º - Esta lei estabelece normas de proteção à saúde e de 

responsabilidade por dano ao consumidor, nos termos do artigo 24, incisos V, 

VIII e XII, da Constituição Federal, para criação de ambientes de uso coletivo 

livres de produtos fumígenos.  

          § 1º - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos recintos de uso 

coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos seus lados por 

parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja 

permanência ou circulação de pessoas. 

         § 2º - Para os fins desta lei, a expressão "recintos de uso coletivo" 

compreende, dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de 

culto religioso, de lazer, de esporte ou de entretenimento, áreas comuns de 

condomínios, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, 

boates, restaurantes, praças de alimentação, hotéis, pousadas, centros 

comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, farmácias 

e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, museus, 

bibliotecas, espaços de exposições, veículos públicos ou privados de 

transporte coletivo, viaturas oficiais de qualquer espécie e táxis. 

        § 3º - Nos locais previstos nos parágrafos 1º e 2º deste artigo deverá ser 

afixado aviso da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com indicação de 

telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância sanitária 

e pela defesa do consumidor. 

Artigo 3º - O responsável pelos recintos de que trata esta lei deverá 

advertir os eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como sobre 

a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata retirada do 

local, se necessário mediante o auxílio de força policial. 

O Artigo 6º esclarece que esta Lei não se aplica:  

I - aos locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno faça parte do 

ritual; 

II - às instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes autorizados a 

fumar pelo médico que os assista; 

III - às vias públicas e aos espaços ao ar livre; 

IV - às residências; 

V - aos estabelecimentos específica e exclusivamente destinados ao consumo 

no próprio local de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer 
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outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, desde que essa condição 

esteja anunciada, de forma clara, na respectiva entrada (SÃO PAULO, 2009). 

A responsabilidade pelo cumprimento da lei cabe às empresas e 

instituições, que poderão até perder a licença de funcionamento. Pelo Código de 

Defesa do Consumidor, a multa para quem desobedecer aos infratores pode 

chegar a R$ 3,2 milhões. Para o fumante não se preveem punições. (REVISTA 

ÉPOCA, 2009). 

 

 

1.3 Álcool etílico - Histórico 

 

O consumo de álcool pelo ser humano é um costume extremamente 

antigo, de aproximadamente 6000 a.C. Sua característica divina, como mostram 

vários exemplos na mitologia grega, talvez seja um fator responsável pelo hábito 

de beber, ao longo do tempo. Antigamente, as bebidas alcoólicas, como o vinho 

e a cerveja, tinham um teor alcoólico bastante reduzido, pois a sua produção se 

dava por fermentação. Na Idade Média, com o advento da tecnologia no 

processo de destilação, introduzido na Europa pelos árabes, surgiram novos 

tipos de bebidas alcoólicas, utilizadas na forma destilada, como um remédio 

para todas as doenças, pois, levavam as pessoas a esquecerem suas 

preocupações mais rapidamente que o vinho e a cerveja, além de aliviar a dor. 

Surge neste período o termo uísque, do gálico usquebaugh, que significa água 

da vida. 

A década de 1920 foi marcada por rigoroso moralismo nos Estados 

Unidos, quando se proibiu naquele país a venda e o consumo de álcool, pela Lei 

Seca, o que dificultou às pessoas com menos recursos comprar bebidas no 

mercado paralelo. O principal resultado foi a criação de milhares de pontos de 

venda clandestinos e a formação de poderosas quadrilhas que se enriqueceram 

com o comércio ilegal de bebidas alcoólicas. Já os países com predomínio da 

religião muçulmana, como o Irã e a Arábia Saudita, consideram o consumo de 

álcool imoral e proibido (BRASIL, 2006, p. 109).  

A partir da Revolução Industrial a oferta e o consumo das bebidas 

destiladas aumentaram significativamente, trazendo várias consequências 

(CEBRID, 2006, p.13). Dessa forma,  
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o consumo inadequado do álcool é um importante problema de saúde 
pública especialmente nas sociedades ocidentais, acarretando altos 
custos para a sociedade e envolvendo questões médicas, 
psicológicas, profissionais e familiares (CEBRID, 2006, p.13-14). 

 

 

O álcool etílico é considerado uma droga psicotrópica depressora do 

sistema nervoso central, podendo, inicialmente, provocar efeitos estimulantes, 

como euforia, desinibição e loquacidade (maior facilidade para falar). 

Posteriormente começam a surgir os efeitos depressores, como sensação de 

lentidão, sono, perda de interesse pelas coisas e falta de coordenação motora. 

Quando o consumo é muito exagerado, pode até provocar o estado de coma. 

Seu consumo é admitido e até incentivado pela sociedade. Em excesso, passa 

a causar inúmeros acidentes, como os de trânsito violência e outros. A longo 

prazo, dependendo da dose, frequência e circunstâncias, pode provocar um 

quadro de dependência conhecido como alcoolismo (CEBRID, 2006).  

 

 

1.4 Aspectos gerais sobre o álcool 

 

O álcool etílico, também conhecido como etanol, inclui dois grupos de 

bebidas: os fermentados, como o vinho e a cerveja, e os destilados, como a 

pinga, o uísque, a vodca, entre outros. Muitas pessoas desconhecem que o 

álcool é uma droga psicotrópica, ou seja, atua no sistema nervoso central, 

provocando mudança de comportamento, além de seu potencial para causar 

dependência.  

Os efeitos do álcool sobre o organismo são conhecidos, partindo de uma 

melhora do humor com uma taça de vinho em direção à euforia e interferências 

mais profundas nas células nervosas e no cérebro. No organismo, os alimentos 

ingeridos, como aqueles à base de hidratos de carbono, são potentes redutores 

desse efeito, pois aceleram o metabolismo. 

As bebidas alcoólicas mais agressivas para o organismo são derivadas 

de frutas, pois contêm aldeídos aromáticos que são agressores das células 
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nervosas e aumentam gradativamente a taxa de alcoolemia. (LIMA; GARCIA, 

2001).  

Os efeitos do álcool, além da quantidade, dependem do hábito e estrutura 

física de cada pessoa. Indivíduos acostumados a ingerir bebidas alcoólicas, 

geralmente, sentem os efeitos menos intensos, quando comparados com 

aqueles que não têm esse costume. Já a pessoa com uma estrutura de grande 

porte terá resistência maior aos efeitos do álcool (CEBRID, 2006, p.14). 

Há várias definições para uso, abuso e dependência. A Classificação 

Internacional das Doenças, em sua décima revisão (CID-10), define uso como 

qualquer consumo, independente da quantidade ou frequência, abuso como um 

consumo que traz consequências adversas recorrentes e dependência, quando 

o consumo passa a caracterizar um estado funcional (OMS,1998). 

Ocorre o consumo de baixo risco, quando em baixas doses e geralmente 

acompanhado de precauções para a prevenção de acidentes. O uso nocivo ou 

abuso envolve o consumo eventual em doses maiores, geralmente 

acompanhado de eventos, como acidentes, brigas, perda de compromissos. Já 

a dependência engloba o consumo frequente, compulsivo e acompanhado de 

problemas fisiológicos, sociais e psicológicos (SÃO PAULO, 2006). 

Os indivíduos dependentes do álcool podem desenvolver várias doenças 

hepáticas, como hepatite alcoólica, cirrose e esteatose hepática, problemas 

digestivos, como gastrite, pancreatite, problemas cardiovasculares, como a 

hipertensão arterial, e do sistema nervoso periférico, como a polineurite 

alcoólica, caracterizada por dor, formigamento e câimbras nos membros 

inferiores (CEBRID, 2006, p.14-15). 

No Chile, segundo Duvicq; Pereira e Carvalho (2004), o uso abusivo de 

substâncias psicoativas representa um problema relevante de saúde, em seus 

aspectos físicos, mentais e econômicos. 

Uma pesquisa realizada com estudantes de educação média superior de 

enfermagem em Monterrey, México, em 2004, aponta maior predomínio de 

drogas na faixa etária de 15 a 16 anos, com uso abusivo de álcool, tabaco e 

maconha (RODRIGUEZ; LUIS, 2004). 
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1.5 Álcool e Legislação 

 

O álcool e seu consumo são problemas de grande relevância no Brasil e 

em outros países do mundo. O alcoolismo é uma doença frequente no ocidente, 

merecendo ser abordado e suas causas tratadas, tendo em vista a alta 

incidência de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados, a 

desestruturação familiar e outros problemas sociais decorrentes (SANTOS 

2001). Em vista disso, alguns países estabeleceram medidas para determinar os 

limites de alcoolemia para os condutores de veículos.  

No final da década de 40, foram realizados nos Estados Unidos (EUA) os 

primeiros testes no ar alveolar com o uso de etilômetros (bafômetros), com a 

finalidade de comprovar a ingestão de álcool. Novos equipamentos mais 

elaborados passaram a ser usados na década de 80, prevendo-se em lei o 

controle dos trabalhadores do Departamento de Defesa e de empresas de 

transporte (CARVALHO; LEYTON, 2000).  

No Brasil, o Código de Trânsito Brasileiro de 23/09/97 e a Lei 9503 do 

Departamento Nacional de Trânsito, Ministério da Justiça, no artigo 276, 

estabelecem que a concentração de seis decigramas de álcool por litro de 

sangue (0,6 g/l) comprova que o condutor se acha impedido de dirigir veículo 

automotor, que corresponde aproximadamente a três latas de cerveja ou três 

doses padrão de destilado, consumidas por um indivíduo com cerca de 60 kg. 

Para comprovar o estado de embriaguez, usa-se, principalmente, o bafômetro. 

Assim,  

 

a quantidade de álcool necessária para atingir essa concentração no 
sangue é equivalente a beber cerca de 600ml de cerveja (duas latas 
de cerveja ou três copos de chope), 200ml de vinho (duas taças)ou 
80 ml de destilados (duas doses) (CEBRID, 2006,p.14). 

 

 

A Lei 9503, artigo 277, determina que todo condutor de veículo 

automotor, envolvido em acidentes de trânsito ou alvo de fiscalização de 

trânsito, sob suspeita de haver excedido os limites previstos, será submetido a 

testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que permitam 

certificar seu estado (CARVALHO; LEYTON, 2000).  
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Apesar do Código de Trânsito no Brasil, pesquisa realizada em 

Catanduva-SP, em 2005, por Serradilha, Sanches e Caridade, constatou que a 

fiscalização de trânsito, na época, não dispunha de etilômetros, também 

chamados bafômetros ou aparelhos de ar alveolar pulmonar, para verificação do 

nível alcoólico do condutor de veículo em caso de acidente.  

Em 19 de junho de 2008, a Lei nº 11.705, denominada Lei Seca, no 

artigo1º,  

 
 
altera dispositivos da Lei 9503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de 
estabelecer alcoolemia 0 (zero) e de impor penalidades mais severas 
para o condutor que dirigir sob a influência do álcool, e da Lei 9294, 
de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à 
propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, 
medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4o do 
art. 220 da Constituição Federal, para obrigar os estabelecimentos 
comerciais em que se vendem ou oferecem bebidas alcoólicas a 
estampar, no recinto, aviso de que constitui crime dirigir sob a 
influência de álcool. 

 

 

O parágrafo 3.º do mesmo artigo estipula penalidades e medidas 

administrativas, entre elas, multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses 

ou retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação, de acordo 

com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, ao condutor que recusar a  

submeter-se a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277. 

Segundo o artigo 6.º,   

 

 

consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as   bebidas 
potáveis que contenham álcool em sua composição, com grau de 
concentração igual ou superior a meio grau Gay-Lussac.  

 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - (Lei 8.069/90), no artigo 

81, proíbe a venda a criança ou adolescente de bebidas alcoólicas e de 

produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.  
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O artigo 243 configura como crime  

 

vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de 
qualquer forma, à criança e ao adolescente, sem justa causa, 
produtos cujos componentes possam causar dependência física ou 
psíquica, ainda que por utilização indevida. 

 

 

Em Catanduva-SP, em 25 de Junho de 2001, a Lei n.º 3714, no artigo 1º., 

estabelece a obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino afixar em local 

visível, com destaque, os malefícios do fumo, bebidas alcoólicas e drogas. 

 
 
É obrigatória a afixação de forma destacada, nas salas de aulas, nas 
áreas de lazer e em outros locais de ampla visão, em todos os 
Estabelecimentos de Ensino Municipal de Catanduva, da seguinte 
expressão: O FUMO E BEBIDA ALCOÓLICA SÃO TERRIVELMENTE 
PREJUDICIAIS À SAÚDE; A DROGA MATA (CATANDUVA, 2001). 

 

 

Em 28 de junho de 2007, a Lei n.º 4427, no artigo 1º. dispõe sobre a 

proibição da comercialização de bebidas alcoólicas em bares, lanchonetes e 

similares, localizados no terminal rodoviário da cidade: 

 
 
Ficam os bares, lanchonetes e similares localizados no Terminal 
Rodoviário João Caparroz, expressamente proibidos de vender 
bebidas alcoólicas (aguardente de cana, vinho, whisky, martini, 
conhaque, vodka e similares), que tenham em sua composição 
qualquer porcentagem de destilado alcoólico ou acrescido de 
processo de fermentação armazenados em qualquer recipiente (litros, 
garrafas, latas, sacos plásticos, embalagem pet, etc.) (CATANDUVA, 
2007). 
 
 
 
 

O artigo 2.º da Lei determina:  

 

A comercialização de bebidas alcoólicas do gênero cerveja somente 
será permitida das 7:00 as 22:00 horas, em embalagens de latas para 
consumidores maiores de dezoito anos de idade (CATANDUVA, 
2007). 

 

 

Em 13 de março de 2008, passou a vigorar a Lei Municipal n.º 4523, em 

consonância com os artigos 81 e 243 do ECA, institui o programa de combate à 
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venda  ilegal de bebida alcoólica e de desestímulo ao seu consumo por crianças 

e adolescentes, no âmbito do município de Catanduva. No artigo e parágrafo 1.º  

estabelece:  

 

O programa ora instituído objetiva a execução de um conjunto de 
normas e ações que contribuam efetivamente para diminuir o 
consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes e jovens. 

 

 

A Lei determina aos mercados, supermercados, bares, restaurantes, 

lanchonetes, padarias, casas noturnas, ambulantes e estabelecimentos 

comerciais de qualquer espécie a proibição da venda de bebidas alcoólicas a 

menores de dezoito anos e multa no valor de R$ 2.500,00, dobrada em caso de 

reincidência. Os estabelecimentos congêneres deverão veicular em seus 

impressos ou dependências a advertência: O álcool causa dependência e, em 

excesso, provoca males à saúde. 

 

O artigo 6.º estabelece: 

 

no caso de haver consumação mínima exigida pelo estabelecimento, 
os cartões ou vouchers entregues para crianças e adolescentes 
deverão ser assim identificados com essa especificação e possuírem 
cor diferenciada dos demais. 

 

 

Catanduva instituiu a Semana Municipal contra o Alcoolismo, a ser 

realizada anualmente, de 19 a 26 de junho, com o objetivo de estimular 

atividades voltadas à diminuição do consumo de álcool e esclarecimento da 

sociedade quanto aos riscos e males por ele causados. Palestras e seminários 

sobre o alcoolismo têm como público alvo os alunos das escolas públicas 

municipais de ensino fundamental e médio, os jovens, os pais e os proprietários 

de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.  

Percebe-se que as políticas públicas do Município estão direcionadas à 

prevenção do uso de álcool pelos menores de 18 anos de idade, há sete anos, 

contando com o apoio da juíza da Vara da Infância e Juventude e da Guarda 

Civil Municipal. 
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1.6 Estudantes e Uso de drogas no Brasil 

 

Atualmente, verifica-se a preocupação de fornecer dados científicos sobre 

o uso de drogas por estudantes de 1o e 2o graus (CARLINI-COTRIM; CARLINI, 

1987, CARLINI-COTRIM et al., 1989; GALDURÓZ et al., 1994), a fim de orientar 

as políticas públicas de prevenção e promoção da saúde. Em nível nacional, 

destacam-se três levantamentos epidemiológicos sobre o uso de drogas entre 

estudantes de 1o e 2o graus da rede estadual de ensino, realizados em 10 

capitais brasileiras, ou seja, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, 

Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, nos anos de 1987, 

1989 e 1993, pelo Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de 

Medicina, por Carlini-Cotrim et al. (1989); Carlini et al. (1990); Galduróz et al. 

(1994). Os resultados mostram que o álcool, o tabaco e os solventes foram as 

drogas que tiveram maior uso com 14,7%, 17,3% e 15,4%, seguidos pelos 

ansiolíticos, com 5,9%, 7,2% e 5,3%, e anfetamínicos, com 2,8%, 3,9% e 3,1%.  

O terceiro levantamento epidemiológico, realizado em 1993, utilizando-se 

da mesma metodologia e população alvo (24.624 alunos entrevistados) revelou 

que as drogas legalizadas como o álcool e tabaco foram as campeãs de 

consumo entre os estudantes. 18,6% fazem uso frequente de álcool como (seis 

vezes ou mais no último mês que antecedeu a pesquisa; o uso frequente de 

tabaco foi de 5,3% (GALDURÓZ et al., 1997). 

Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas, envolvendo 

as 108 maiores cidades do Brasil, realizado, em 2005, pelos mesmos 

pesquisadores do CEBRID, revelou que, na população estimada do estudo 

(11.603.000 pessoas), o uso de álcool foi de 74,6%, enquanto, em outros 

países, como Chile, o consumo é de 86,5% e nos EUA, 82,4% (CARLINI; 

GALDURÓZ, 2005, p. 388). 

O que fica claro é que o consumo de álcool, tabaco e outras drogas estão 

presentes em todos os países do mundo, principalmente entre os adolescentes 

de 14 a 16 anos de idade e no Brasil encontramos índices significativos de 

usuários nas escolas, tendo o álcool como destaque, com o inicio bastante 

precoce (aproximadamente entre 10 e 12 anos de idade) (BAUS; KUPEK; 

PRIES, 2002; DE MICHELI; FORMIGONI, 2004; GUIMARÃES et al., 2004; 

MEDINA-MORA et al., 2003; TAVARES; BÉRIA; LIMA, 2001; WHO, 1999). 
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A adolescência constitui um complexo processo de crescimento e 

desenvolvimento biopsicossocial, podendo ser definida de distintas formas. 

A alta vulnerabilidade da população adolescente ao uso de substâncias 

psicoativas reside no fato de se encontrarem em um estágio de construção e 

desenvolvimento de sua identidade. É nessa fase que o adolescente necessita 

buscar o reconhecimento por parte dos outros (adultos ou iguais), pois deseja 

que sua identidade seja aceita pelas pessoas mais significativas de seu meio, 

para posteriormente aceitar-se a si próprio, com consequências pelo resto da 

vida, se houver dificuldades na resolução desse processo (COLL; PALACIOS; 

MARCHESI, 1995; COLLI; SAITO, 1994).  

A adolescência, além da puberdade, inclui componentes psicológicos e 

sociais, estando sujeita a influências sociais e culturais. É um período difícil, 

com muitos conflitos, quando o indivíduo se prepara para o exercício pleno de 

sua autonomia (REATO; SILVA; RANNA, 2006).  

Sua maior vulnerabilidade aos agravos torna o adolescente na condição 

mais suscetível às diferentes situações de risco, como gravidez precoce, 

doenças sexualmente transmissíveis (DST), acidentes, violência, maus tratos, 

uso de drogas, evasão escolar, etc. (REATO; SILVA; RANÑA, 2006. p.18). 

Segundo dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2003), o Brasil conta 

com mais de 51 milhões de jovens na faixa etária dos 10 aos 24 anos de idade. 

Enfrentar o desafio de promover o desenvolvimento saudável da juventude 

requer políticas capazes de prover a atenção à saúde em todos os seus níveis 

com a participação de todos os setores da sociedade, com ações de prevenção 

nas escolas e nos locais de trabalho, com enfoque permanente e holístico. 

Segundo Santos (1999), os jovens são considerados grupos de 

bebedores vulneráveis, porque geralmente encontram refúgio na bebida para 

esquecer problemas de integração grupos a que pertencem; esquecer 

problemas familiares, escolares, do emprego, etc. 

O NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE destaca entre os fatores 

de risco para o consumo de substâncias psicoativas o comportamento 

agressivo precoce, falta de apoio familiar, abuso de álcool, tabaco e outras 

drogas, fácil acesso, permissividade e pobreza (MEYER, 2003). 

Os fatores de proteção englobam o relacionamento familiar, participação 

ativa dos pais na vida dos filhos, bom padrão de comunicação e regras 
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consistentes; relacionamento positivo entre colegas: desenvolvimento de 

habilidades e competência social, boa comunicação e capacidade para lidar 

com a oferta de drogas. O ambiente escolar deve estimular e apoiar o 

desempenho acadêmico e estreitar o vínculo com os estudantes, possibilitando 

maior capacidade de realização e diminuindo a evasão escolar. O ambiente 

comunitário deve estabelecer rede de parceria com organizações civis, 

religiosas para cumprimento da legislação e políticas públicas que promovam 

restrições à propaganda e um ambiente e arredores escolares sem drogas 

(SÃO PAULO, 2006, apud BUKOSKI; BROOK, 2002). 

Palma, Abreu e Cunha (2007), em estudo sobre comportamentos de risco 

e vulnerabilidade entre estudantes de Educação Física, revelam que o álcool é a 

droga mais utilizada, além de cigarro e maconha. 

O uso de substâncias psicoativas, de forma abusiva, configura-se como 

um dos principais problemas de saúde pública da sociedade contemporânea, 

complexo e de difícil resolução, que tem desafiado profissionais de diversas 

áreas e continua crescendo por todo o mundo; necessita de uma abordagem 

multidisciplinar, integrada e planejada, pois envolve fatores econômicos, sociais, 

culturais, políticos e ambientais. Tem sido objeto de preocupação da sociedade 

o aumento de seu consumo nas últimas décadas, problema correlacionado ao 

crescimento da criminalidade, acidentes automotivos, comportamentos anti-

sociais e evasão escolar (LARANJEIRAS, 2003). 

Tavares, Beria e Lima (2001) advertem que os adolescentes 

frequentemente experimentam drogas, lícitas ou ilícitas, na maioria das vezes, 

em caráter experimental, o que pode refletir na idade adulta como padrão de 

comportamento. 

De acordo com Galduroz (1996) e Carlini; Noto; Galduroz (1997), vários 

estudos apontam a curiosidade como motivo principal para o início, mas 

ressaltam que a facilidade de oferta e consumo representa um importante papel 

em sua introdução entre os indivíduos, principalmente as sofisticadas 

propagandas e atrativos simbólicos para a venda de bebidas alcoólicas, cigarro 

e outras drogas, além dos significados sociais e existenciais, como transgressão 

da ordem ou o direito à fantasia e ao inconsciente.  

As atividades de cunho preventivo-educativo constituem medidas de 

suma importância entre adolescentes e jovens, principalmente no âmbito da 
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instituição de ensino. A escola, por ser considerado o primeiro espaço social de 

inserção da criança, depois da família, tem grande significado na vida do 

adolescente e contribui para a formação de sua identidade pessoal. Na 

adolescência, a escola torna-se importante centro de socialização, que 

possibilita o estabelecimento de uma ampla rede de relações interpessoais, 

proporcionando ao adolescente a expansão de sua identidade para além da 

família. 

Assim, a escola é um dos espaços sociais onde o adolescente começa a 

elaborar seus projetos de vida (REATO; SILVA; RANNA, 2006). 

A escola é, ainda, a instituição de maior referência para o comportamento 

e a conduta dos jovens, pois é o local onde o saber é construído por meio de 

interações de diferentes saberes, entre alunos e educadores, disseminando 

informações para a comunidade (pais e professores), sendo os alunos a 

interface entre o saber popular e o científico (GOLDFARB, 1999). 

Assim, parte das funções do sistema de saúde pode ser assumida pela 

escola, como a prevenção e a intervenção no processo saúde–doença dos 

alunos. Nesse aspecto, cada vez mais a integração Saúde-Educação se faz 

presente no espaço escolar, tendo como multiplicadores profissionais da saúde, 

da educação e os próprios adolescentes. 

Por prevenção de substâncias psicoativas compreende-se um conjunto 

de estratégias e ações que objetivem a diminuição do consumo de drogas. Sua 

eficácia depende do conhecimento prévio, das condições do ambiente, das 

características sociodemográficas da população-alvo e do seu padrão de 

consumo, informações que irão definir o tipo de intervenção que deve ser 

realizada (ANDRADE et al, 1995).  

 

Segundo Silva et al. (2006, p. 1151), 

  

a caracterização do consumo de drogas entre escolares torna-se uma 
importante ferramenta para as políticas públicas na busca de auxílio 
para a prevenção e tratamento do abuso de drogas lícitas e ilícitas, 
assim como a procura de fatores associados ao consumo. 
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No Brasil, vários estudos foram realizados com estudantes de escolas 

médicas, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Paduani et al. (2008) 

pesquisaram o uso de álcool e fumo entre os alunos da de Medicina da 

Universidade de Uberlândia. De uma amostra de 303 sujeitos, 66,3% consomem 

bebidas alcoólicas, com aumento da ingestão no decorrer do curso e entre os 

homens. Apenas 3,3% do total de estudantes são fumantes e 2%, ex-fumantes.  

Outras pesquisas foram desenvolvidas no Estado de São Paulo. Silva et 

al. (2006), em São José do Rio Preto, com 1035 estudantes do ensino médio, 

apontam a prevalência do uso de substâncias psicoativas e o uso abusivo do 

álcool e do tabaco entre a população estudada. 

O Levantamento bibliográfico realizado nos permite afirmar que não 

existem trabalhos científicos no Brasil, sobre a temática estudada, com 

estudantes do Ensino Técnico de Enfermagem. 

 

 

1.7 Promoção e Educação em Saúde: Conceitos e Experiências 

  

Em 1945, Henry Sigerist, médico e historiador inglês, defendia a ação 

integrada entre políticos e lideranças sindicais, definindo como as grandes 

tarefas da medicina: a promoção da saúde, a prevenção da doença, o 

restabelecimento do doente e a reabilitação. 

A OMS, a partir de 1949, passou a definir saúde com um completo estado 

de bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. 

Em 1974, o então ministro da Saúde canadense Marc Lalonde, 

considerando os impactos dos excessivos gastos com os cuidados médicos, no 

Relatório Lalonde, aponta o estilo de vida (comportamento), a biologia humana e 

fatores ambientais como as principais causas de mortalidade (ACADEMUS, 

2002). 

Segundo Buss e Ferreira (2002), durante a década de 60, amplo debate 

sobre saúde, contemplando os aspectos econômicos e sociais, estabelece as 

bases para um novo paradigma. A I Conferência Internacional sobre Atenção 

Primária, denominada Conferência de Alma-Ata, em 12 de setembro de 1978, 

em Alma-Ata, Cazaquistão-Rússia, teve como proposta Saúde para Todos até o 

ano 2000, contando com a participação de 134 países e 67 organismos 
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internacionais. Estruturada sobre o reconhecimento da saúde como um objetivo 

social fundamental, a Declaração dá nova direção às políticas de saúde, 

enfatizando a participação comunitária, a cooperação entre os diferentes setores 

da sociedade e os cuidados primários de saúde como seus fundamentos 

conceituais. 

Já para Czerenia (2003), o conceito de promoção de saúde é bem mais 

amplo do que a prevenção, por envolver medidas orientadas ao aumento da 

saúde e bem estar geral, e não apenas para evitar uma determinada doença.  

Na década de 1980, a OMS mudou seu foco do comportamento dos 

indivíduos para o desenvolvimento de ambientes saudáveis (MUKOMA; 

FLISHER, 2004). A Carta de Ottawa, Canadá, promulgada na Primeira 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em 1986, define 

promoção da saúde como 

 
 
processo que consiste na capacitação de pessoas com o objetivo de 
aumentar o controle sobre e melhorar a saúde. Para alcançar o estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, um indivíduo ou um 
grupo de indivíduos precisa ser capaz de identificar e realizar 
aspirações, satisfazer necessidades, e mudar ou lidar com o ambiente. 
A saúde é vista como um recurso para a vida cotidiana, não como o 
objetivo da vida. A saúde é um conceito positivo, enfatizando os 
recursos sociais e pessoais, assim como as capacidades físicas. 
Então, promoção de saúde não é apenas responsabilidade do setor da 
saúde, mas inclui estilos de vida saudáveis e bem-estar. Política de 
promoção de saúde envolve abordagens diversas, mas 
complementares, levando em conta as diferenças sociais, culturais e 
econômicas de cada país (WHO, 1986). 

 

 

A promoção da saúde gera condições de vida e trabalho seguras, 

estimulantes, satisfatórias e agradáveis. A proteção do meio-ambiente e a 

conservação dos recursos naturais devem fazer parte de qualquer estratégia de 

promoção da saúde. 

Assim, a Carta de Ottawa lança o desafio da mudança em direção a 

novas políticas de saúde que reafirmem a justiça social e a equidade como pré-

requisitos para a saúde, assim como a defesa da saúde e a mediação política 

como processos indispensáveis para alcançá-la. A Carta identifica cinco campos 

de ação para a promoção da saúde: 
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• construção de políticas públicas saudáveis; 

• criação de ambientes favoráveis à saúde; 

• desenvolvimento de habilidades; 

• reforço da ação comunitária; 

• reorientação dos serviços de saúde. 

 

Essas ações são interdependentes, mas somente o conjunto de políticas 

públicas voltadas para a saúde estabelecerá o ambiente necessário para 

efetivá-las. 

Em 1988, acontece a II Conferência Internacional de Promoção da 

Saúde, na Austrália, denominada Declaração de Adelaide, com 220 

participantes de 42 países que compartilharam experiências de formular e 

implementar políticas públicas saudáveis. As estratégias para a ação em prol de 

políticas públicas voltadas para a saúde refletem o consenso alcançado na 

Conferência. 

Os pré-requisitos para o desenvolvimento social e da saúde são paz e 

justiça social; alimentação adequada e água potável; educação e moradia 

decentes; um papel profícuo na sociedade e renda adequada; conservação dos 

recursos naturais e proteção do ecossistema. As políticas públicas saudáveis e 

o compromisso para uma saúde pública global dependem de uma forte 

cooperação internacional para agir nas questões que, por sua amplitude e 

complexidade, ultrapassam as fronteiras nacionais, priorizando quatro áreas: 

apoio à saúde da mulher; alimentação e nutrição; prevenção de tabaco e álcool 

e criação de ambientes saudáveis (BRASIL, 2002, p.28).  

Com relação ao tabaco e álcool, a Conferência alerta os governantes 

para o elevado potencial humano perdido por doenças e mortes decorrentes de 

seu uso. Reforça a importância do comprometimento com uma política pública 

voltada à saúde, traçando metas nacionais significativas na redução da 

produção do tabaco e distribuição de álcool, assim como do marketing e do 

consumo (BUSS; FERREIRA, 2002). 

Encontros subsequentes sobre Políticas Públicas Saudáveis (ADELAIDE, 

1988) e a Convocação para a Ação: Promoção da Saúde nos Países em 

Desenvolvimento (GENEBRA, 1989) clarificam a relevância e o significado da 
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promoção da saúde. Paralelamente, desenvolveu-se na área da saúde um 

interesse cada vez maior pela questão da ameaça ao meio ambiente global. A 

Comissão Mundial pelo Desenvolvimento e o Meio Ambiente, no seu relatório 

Nosso Futuro Comum, trouxe um novo entendimento do desenvolvimento 

sustentável. Conclama todos os povos, nas diferentes partes do globo, a se 

engajarem ativamente na promoção de ambientes mais favoráveis à saúde. Ao 

examinar, conjuntamente, o quadro da saúde e do meio ambiente, a 

Conferência aponta para milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza e 

privação, em um ambiente altamente degradado que ameaça cada vez mais sua 

saúde, fazendo com que a meta Saúde Para Todos no Ano 2000 torne-se 

extremamente difícil de ser atingida. 

Em 1991, na Suécia, a Conferência de Sundsvall (III Conferência 

Internacional de Saúde), aponta muitos exemplos e abordagens para criar 

ambientes favoráveis e promotores de saúde, que podem ser usados por 

políticos e governos, ativistas comunitários e outros setores da saúde e do meio 

ambiente. A Conferência reconhece que todos têm um papel na criação de 

ambientes favoráveis e promotores de saúde, que as pessoas são parte 

integrante do ecossistema da terra e que o processo de saúde está 

fundamentalmente interligado com o meio ambiente total. Todas as informações 

indicam que não será possível sustentar a qualidade de vida para os seres 

humanos e demais espécies sem uma mudança drástica nas atitudes e 

comportamentos, em todos os níveis, com relação ao gerenciamento e à 

preservação do ambiente. Ações combinadas para atingir um ambiente 

favorável sustentável à saúde são o desafio do nosso tempo. 

De 9 a 12 de novembro de 1992, a III Conferência, em Santa Fé de 

Bogotá, Colômbia, procura responder aos problemas específicos das nações 

latinoamericanas, incorporando resultados de reuniões e experiências 

internacionais na promoção da saúde de outras nações do mundo. A promoção 

da saúde na América Latina busca a criação de condições que garantam o bem-

estar geral, assumindo a relação mútua entre saúde e desenvolvimento.  

A IV Conferência Internacional de Promoção da Saúde, de 21 a 25 de 

julho de 1997, em Jacarta, Indonésia, a primeira em um país em 

desenvolvimento e a incluir o setor privado no apoio à promoção da saúde, 

discute a promoção da saúde, reexaminando seus determinantes e apontando 
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as direções e estratégias necessárias para enfrentar seus desafios, no século 

XXI. Os participantes reafirmam o compromisso de recorrer à mais ampla gama 

de recursos para enfrentar os determinantes da saúde no século XXI. 

A promoção da saúde, mediante investimentos e ações, atua sobre os 

determinantes do processo saúde para criar maior beneficio para a população e 

contribuir de maneira significativa para a redução das iniquidades, assegurando 

os direitos humanos. Doenças infecciosas novas e reemergentes e maior 

conhecimento dos problemas de saúde mental requerem urgentes providências. 

 O desafio para os anos vindouros é destravar o potencial para a 

promoção da saúde inerente em muitos setores da sociedade, nas comunidades 

e famílias. É necessário derrubar as fronteiras tradicionais entre organizações 

governamentais e não-governamentais e entre os setores públicos e privados. A 

cooperação é essencial, requerendo a criação de novas parcerias em prol da 

saúde entre os diferentes setores em condições de igualdade. 

De 18 a 20 de março de 1998, em Genebra, Suíça, nasce a Rede de 

Megapaíses para a Promoção da Saúde, a partir do reconhecimento da 

necessidade de possibilitar um maior impacto na saúde mundial, por uma 

aliança entre os países mais populosos. 

As tendências vêm mudando de maneira rápida, em nível internacional, 

com impacto na saúde. Combinando esforços, os megapaíses podem direcionar 

os seus graves temas de saúde, na direção de resultados mais positivos. 

A V Conferência Global sobre Promoção da Saúde, com o lema 

Promoção da Saúde rumo a uma maior equidade, ocorreu na cidade do México, 

de 5 a 9 de junho de 2000. Os Ministros da Saúde apontaram a necessidade 

urgente de abordar os determinantes sociais, econômicos e ambientais da 

saúde, fortalecer os mecanismos de colaboração em todos os setores e níveis 

da sociedade na busca de equidade e melhor saúde para todos (BRASIL, 2002). 

A VI Conferência Global de Promoção da Saúde, em Bangkok, Tailândia 

em agosto de 2005, contou com um grupo internacional de especialistas que 

abordaram os determinantes e estratégias para a promoção de saúde para um 

mundo globalizado, lançando o compromisso de Saúde para Todos e de fazer 

acontecer  as decisões da Conferência (ACADEMUS, 2002). 

Nesse contexto, a responsabilização pelas intervenções de promoção à 

saúde não diz respeito apenas aos profissionais de saúde, mas à comunidade. 
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A promoção compreende o fortalecimento da capacidade individual e 

coletiva para lidar com a multiplicidade dos condicionantes da saúde 

(desenvolvimento de habilidades pessoais e reforço da ação comunitária), com 

participação popular no processo de tomada de decisões e elaboração das 

intervenções (BUSS; FERREIRA, 2002). 

No contexto das atividades de Educação em Saúde, é preciso apresentar 

algo significativo para as pessoas, os atores do processo, para que ocorra 

mudança de comportamento e aprendizagem. Segundo Bordenave e Pereira 

(1988), aprendizagem não significa apenas acrescentar algo ou aumentar 

conhecimentos, mas é um processo integrado, no qual a pessoa, como um ser 

afetivo, intelectual e biológico, mobiliza-se como um todo, produzindo 

transformação estrutural. 

Para Ruiz-Moreno et al. (2005), o binômio Saúde-Educação busca 

articular práticas e saberes em diferentes níveis de compreensão e intervenção 

junto aos sujeitos, o que implica compromissos dos setores políticos, sociais e 

educacionais.  

Segundo Levy (2000), a educação em saúde deve oferecer condições 

para que as pessoas desenvolvam o senso de responsabilidade, tanto pela 

própria saúde, como pela saúde da comunidade, sendo fundamentais os 

projetos governamentais e as práticas de saúde. 

Kawamoto (1993) e Levy (2000) ressaltam que as ações educativas em 

saúde objetivam capacitar indivíduos e/ou grupos, para que possam ajudar na 

melhoria das condições de saúde da população. 

Segundo Carmona (2005), o processo educativo tem a finalidade de 

informar, conscientizar e refletir sobre determinado assunto, a fim de perceber, 

ampliar e até modificar concepções e comportamentos do indivíduo.  

Para que a educação em saúde ocorra, há necessidade de sensibilização 

da população, verificação de seus conhecimentos e necessidades e se é um 

problema coletivo. Os agentes devem dominar o assunto e entender a 

importância da educação em saúde como estratégia de prevenção. 

Segundo Mendoza (2005), no curso de Enfermagem da Universidade de 

Querétaro – México, de julho de 2003 a julho de 2004, foi elaborado um 

programa com o objetivo de reduzir a demanda de drogas, mediante diferentes 

atividades de extensão direcionadas para a promoção da saúde e prevenção de 
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consumo de drogas. A pesquisa reforça a importância dos programas 

preventivos que estabelecem vínculos estreitos entre a família de crianças e de 

adolescentes com a escola, além do monitoramento com avaliação do programa 

a cada dois ou três anos. 

No Brasil, a Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, do Ministério 

da Saúde, esclarece: 

 
Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do 
SUS assumem o compromisso público da construção do PACTO 
PELA SAÚDE 2006, que será anualmente revisado, com base nos 
princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de 
saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de 
definição de prioridades articuladas e integradas nos três 
componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 
Gestão do SUS.  

 

 

No eixo PACTO PELA VIDA, o item Promoção da Saúde propõe-se  

 

                         elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, 
com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população 
brasileira, de forma a internalizar a responsabilidade individual da 
prática de atividade física regular, alimentação saudável e combate 
ao tabagismo (BRASIL, 2009). 

 
 

 
1.8 Modelos de Prevenção relacionados com Álcool, Tabaco e outras 
Drogas 

 

Para Carlini; Carlini- Cotrim e Silva Filho (1990), ao se propor um 

programa de prevenção ao abuso de drogas faz-se necessário traçar de 

maneira clara o objetivo que se pretende atingir. A Prevenção se destina a 

redução da demanda do consumo de drogas, assim, programas e projetos têm 

a função de fornecer informações que podem estimular a adoção de hábitos 

saudáveis na vida dos indivíduos. Estes modelos preventivos podem resultar 

em evitação, redução ou interrupção do consumo de drogas ( SÃO PAULO, 

2006, p. 27).  

Existem três níveis de Prevenção: Prevenção Primária; Secundária e 

Terciária, com características peculiares e que exigem um diagnóstico prévio 

dos hábitos de consumo de drogas da população - alvo para sua aplicação  

( CARLINI;CARLINI-COTRIM; SILVA FILHO,1990; MEYER,2003). 
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 A Prevenção Primária tem como objetivo retardar ou evitar a 

experimentação do uso de drogas e deve ser direcionada a estudantes ou 

jovens que ainda não experimentaram estas substâncias, ou, que se 

encontram em idade vulnerável ao seu uso.  A Prevenção Secundária procura 

atingir indivíduos que já experimentaram e que utilizam esporadicamente, com 

a finalidade de se evitar a evolução para a dependência. Nesta fase, o 

encaminhamento para especialistas já pode ocorrer, com o objetivo de se evitar 

danos maiores à saúde  das pessoas que utilizam as drogas. 

 Já a Prevenção Terciária abrange o tratamento do uso nocivo ou da 

dependência, cabendo também à escola identificar e encaminhar os casos a 

especialistas (MEYER, 2003). 

 Para Carlini- Cotrim e Pinsky (1989), a escola pode atuar basicamente 

com três modelos distintos na prevenção ao abuso de drogas: o aumento do 

controle social, o oferecimento de alternativas e a educação. 

 O aumento do Controle Social tem como objetivo recuperar o conceito 

de punição, diminuir a tolerância e aumentar o controle dos adultos sobre o 

comportamento dos jovens. Significa exercer uma educação mais rígida e com 

maior controle. Entretanto, o oferecimento de alternativas neste modelo 

defende que o abuso de drogas pode estar ligado ao prazer, à compulsão e 

aos problemas e tensões sociais enfrentados pelos jovens, como uma fuga a 

diversos fatores norteadores.Dentre estes, problemas de ordem laboral, 

educacional, cultural, político, entre outros. 

 Como intervenção neste tipo de modelo de prevenção, as autoras 

sugerem a elaboração de grupos culturais e esportivos atuantes, fora do 

horário escolar, implantação de atividades extracurriculares com instrução e 

incentivo profissional, dentre outras. 

 A educação como estratégia de prevenção ao abuso de drogas inclui, 

pelo menos, seis modelos educacionais: 

 

1. Modelo do Princípio Moral - enfatiza que o abuso de drogas é condenável, 

partindo do ponto de vista ético e moral. Não tem boa aceitação pelos 

profissionais da área educacional e se baseia em princípios religiosos ou em 

movimentos políticos; 
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2. Modelo do Amedrontamento – este modelo utiliza como estratégia a 

elaboração de campanhas de informação com exposição do lado negativo das 

drogas e atualmente vários autores defendem a idéia que esta estratégia não 

tem sido considerada eficaz para persuadir pessoas a não utilizarem ou a 

deixarem o uso destas substâncias. A não eficiência desta linha educacional 

pode estar relacionada ao fato de que os jovens têm uma tendência de se 

sentirem atraídos por comportamentos e desafios ligados a situações de 

perigo, atrelada a falta de acreditação, como sentimento de invulnerabilidade, 

pois alguns destes jovens têm ou já teve experiências com drogas.  

 

3. Modelo do Conhecimento Científico – esta linha educacional propõe o 

fornecimento de informações imparciais e científicas sobre drogas. É um 

modelo muito utilizado na elaboração de programas educativos, embora alguns 

autores acreditam que este tipo de informação pode influenciar de maneira 

dupla os indivíduos. Assim, entre aqueles que já utilizam as drogas, as 

informações podem gerar um maior nível de conhecimento, mas não a 

mudança de comportamento. E dentre os que não utilizam drogas, talvez por 

medo de seus efeitos, estas informações serviriam apenas para amenizar este 

medo e até incentivar o uso destas substâncias. 

 Outros autores até chegam a questionar os resultados ineficientes deste 

modelo, porém, não acreditam nesta associação, entre informações e estímulo 

ao uso das drogas. 

 

4. Modelo de Educação Afetiva – consiste em um conjunto de técnicas 

utilizadas com o objetivo de melhorar ou estimular a autoestima, a autonomia, a 

estabilidade emocional e a capacidade de resistir às pressões do grupo 

incentivador ao uso de drogas. Neste tipo de intervenção a estratégia sugerida 

é a de se abordar outros tópicos e a droga é inserida nesta abordagem, mas 

não como uma temática central.  

 

Alguns autores defendem o impacto positivo deste tipo de programa, 

porém outros apontam que se volta ao estímulo de melhorias pessoais, 

relacionadas à autoestima e não à diminuição do consumo das drogas em si.  
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A literatura recomenda ainda que os professores necessitam passar por 

capacitação sobre este tipo de abordagem, para que se estabeleça uma 

dinâmica entre os alunos e facilite a forma de lidar com questões pessoais e 

psicológicas do grupo. 

 

5. Modelo de Estilo de Vida Saudável – esta estratégia tem como finalidade 

proporcionar melhoria na qualidade de vida dos estudantes, mediante um 

estímulo para diminuir o uso de drogas. Desta forma, podem-se trabalhar 

temas relacionados a hábitos saudáveis, com enfoque em alimentação 

balanceada, importância de atividades físicas, redução do peso corporal e da 

taxa de dislipidemias, e que o não uso de drogas seria um dos elementos 

associados à boa saúde. Estes comportamentos têm sido muito divulgados 

pelos meios de comunicação e com muitos adeptos, atualmente.  

 

6. Modelo da Pressão de Grupo Positiva – esta linha de pensamento pode 

influenciar de maneira positiva o fortalecimento de lideranças entre jovens nos 

programas de prevenção ao uso de drogas. Assim, os adultos se distanciam da 

liderança e deixam os jovens exercê-la. Sugere ainda contato com líderes 

naturais e com organizações solidárias e de ajuda entre jovens, para a 

implementação do programa.  

Percebe-se que alguns autores são adeptos e outros criticam alguns dos 

modelos de prevenção descritos e que não existe um modelo pronto e acabado 

para a implementação de Programas de Prevenção, que se destinam à 

redução e/ou abolição ao uso de drogas. Portanto, cabe a nós, enquanto 

educadores, implementarmos estes modelos, em sintonia com a filosofia e com 

as características próprias de cada Instituição de Ensino, assim como da 

realidade que vivemos no nosso cotidiano de trabalho. 

 

 

1.9 A Política de Educação em Saúde para o Ensino Técnico  

 
 Segundo o Centro de Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - 

CEETEPS (2004), o profissional técnico de enfermagem, tendo o exercício 

regulamentado por lei, integra uma equipe e desenvolve, sob a supervisão do 
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enfermeiro, ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

referenciada nas necessidades de saúde individuais e coletivas, determinadas 

pelo processo gerador de saúde e doença, com: 

� ações adequadas de apoio ao diagnóstico; 

� ações relativas à educação para o autocuidado; 

� ações de proteção e prevenção relativas à segurança do trabalho e 

à biossegurança na área de saúde e nas ações de enfermagem; 

� ações de assistência ao cliente/paciente, incluindo aqueles em 

tratamento especifico, em estado grave e a administração de medicação 

prescrita; 

� ações específicas de assistência a pacientes com distúrbios 

mentais e pacientes idosos; 

� atividades em instituições de saúde públicas e privadas, em 

domicílios, sindicatos, empresas, associações, escolas, creches e outros, 

com responsabilidade, justiça e competência, considerando os princípios 

básicos de universalidade, equidade e integralidade da assistência à 

saúde; 

� possui visão crítico-reflexiva, conhece a realidade social na qual 

está inserido e é comprometido com as necessidades de saúde da 

população; 

� aplica as habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas, 

fundamentadas nos conhecimentos técnico-científicos, éticos, políticos e 

educativos, que contribuem para o alcance da qualidade do cuidar em 

enfermagem. 

 

As atribuições e atividades do Técnico em Enfermagem e do Auxiliar de 

Enfermagem estão descritas na Lei 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87. 

Para as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Técnico da área 

da Saúde (1999), a educação profissional tem três níveis: básico, técnico e 

tecnológico, sendo de grande importância explorar as possibilidades e 

mecanismos de relacionamento entre os dois primeiros.  

O nível básico, modalidade educacional não formal, não dependente de 

regulamentação do sistema educacional, mas tem organização curricular 

própria. Os que concluem cursos profissionais de nível básico fazem jus ao 
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Certificado de Qualificação. No caso de o currículo do ensino técnico estar 

organizado em módulos, estes poderão ter caráter de terminalidade para efeito 

de qualificação profissional, dando direito a certificado de qualificação 

profissional.  

O ensino técnico destina-se a proporcionar habilitação profissional, 

mediante organização curricular própria e independente do ensino médio, 

conferindo o Diploma de Técnico de Nível Médio, para aqueles que tenham 

concluído o ensino médio. O perfil do técnico requer habilidades cognitivas, 

técnicas e afetivas, de inter-relação com clientes e demais trabalhadores; 

iniciativa e criatividade; capacidade de trabalhar cooperativamente em grupo e 

para a formação mútua no local de trabalho, competência para avaliar o produto 

do seu trabalho e tomar medidas para melhorar a sua qualidade e domínio de 

técnicas de planejamento e organização do trabalho (DELUIZ, 1997; PEDUZZI, 

2002).  

No caso da saúde, além das habilidades citadas, o processo de trabalho 

requer o caráter multiprofissional, a autonomia profissional, ou seja, liberdade de 

decisão e conduta de cada agente, articular conhecimentos de várias disciplinas 

ou ciências, destacando o caráter interdisciplinar da prática; maior qualificação 

profissional, tanto na dimensão técnica especializada, quanto na dimensão 

ético-política e comunicacional e de inter-relações pessoais (PEDUZZI, 2002). 

O ensino técnico de enfermagem procura desenvolver competências 

profissionais, que englobam conhecimentos, habilidades e atitudes no cuidado 

do cliente/paciente, em integração efetiva entre os processos de ensino-

aprendizagem e serviços.  

Para Perrenoud (1997), citado nas DCN, competência é  

 

uma construção intelectual, complexa, freqüentemente coletiva, que    
se apóia em escolhas, em partidos tomados, em compromissos, num 
olhar particular sobre a profissão e sua evolução, mas também na 
formação. 

 

 

As práticas de saúde ocorrem em diversos espaços sociais, como os 

estabelecimentos de saúde (Unidades Básicas, hospitais, laboratórios, etc.), 

escolas, creches, comunidade, domicílios, fábricas, comércio, consultórios, 

escritórios, etc. 
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As DCNs enfatizam que se deve priorizar as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais, e com a participação da comunidade. 

Assim, o compromisso dos agentes transcende os seus campos de 

prática numa visão ampliada de saúde, em uma nova dimensão para o trabalho, 

superando a ênfase exclusiva da assistência médico-hospitalar (BRASIL, 1999). 

Segundo Batista e Abdalla (2005) e Batista (2004a), educar em saúde 

envolve o processo de criar competências, para que os profissionais e seus 

clientes possam alcançar níveis de funcionalidade que englobam concepção, 

implementação e avaliação em um sistema de natureza multidisciplinar 

organizado para facilitar ensino e aprendizagem em torno da tríade ensinar- 

aprender-assistir. 

 A abordagem educativa em saúde possibilita 

 
 
criar espaços de ensino-aprendizagem em Saúde nos locais de 
trabalho. Através deles é possível estabelecer canais de comunicação 
que permitam tanto os gestores de pessoas, quanto os gestores de 
produção possam não apenas compreender o alcance que a saúde e o 
bem-estar têm na gestão estratégica da empresa, mas também e, 
principalmente, encontrar motivos que os levem a se engajar no 
processo de construção de locais de trabalho saudáveis e 
propiciadores de bem-estar. (BATISTA; ABDALLA, 2005, p. 145). 

 

Organizar a formação a partir de competências é um desafio, tendo como 

obstáculos  

 
a dicotomia entre teoria e prática, ou entre ensino e serviço e a 
dificuldade de avaliação de competências profissionais para efeito de 
certificação educacional (BRASIL, 1999, p.13-14). 

 

 

Esperávamos encontrar neste documento orientações sobre a saúde do 

escolar para prevenção de determinados riscos, especialmente aqueles ligados 

ao uso de álcool e tabaco. Entretanto, encontramos apenas orientações técnicas 

paras o curso da habilitação profissional dos técnicos da área da saúde 

(BRASIL, 1999). 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, divulgado, em junho de 2008, 

pelo Ministério da Educação, agrupa os cursos em 12 eixos tecnológicos, 

conforme as peculiaridades de cada formação. O Curso Técnico de 

Enfermagem está inserido no eixo Ambiente, Saúde e Segurança, com carga 
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horária mínima de 1200 horas, discriminando apenas as áreas e possibilidades 

de atuação profissional e os temas a serem abordados, como Processo saúde-

doença e seus condicionantes, Políticas de saúde, Anatomia, fisiologia, nutrição, 

farmacologia, microbiologia e parasitologia. Processo de trabalho, humanização, 

ética e legislação profissional. Fundamentos da enfermagem. Enfermagem 

neonatológica, obstétrica, neuropsiquiátrica e UTI. Suporte básico à vida e 

biossegurança, além da infra-estrutura, como biblioteca com acervo específico e 

atualizado, laboratório de anatomia humana, laboratório de informática com 

programas específicos e laboratório didático: unidades de enfermagem. Não se 

mencionam em momento algum atividades educativas no âmbito da instituição 

escolar para a prevenção e/ou controle de riscos à saúde dos jovens, com o uso 

de álcool e tabaco (BRASIL, 2008). 
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O delineamento desta investigação buscou a aproximação ao objeto de 

estudo, procurando responder aos objetivos propostos, como se descreve 

neste capítulo. 

 

 

2.1 Contexto da Pesquisa e Tipo de Estudo  
 
 

A pesquisa foi realizada na Escola Técnica Estadual vinculada ao Centro 

de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia estadual, localizada em 

Catanduva, SP, na rua Guariba, n.º 800, bairro São Francisco, que oferece 

nove cursos de caráter profissionalizante e um curso de Ensino Médio (da 

primeira à terceira série). Os Cursos Técnicos disponíveis, em 2009 são: 

Administração, Análise e Produção de Açúcar e Álcool, Edificações, 

Enfermagem, Informática, Meio Ambiente, Mecânica, Química e Web Design. 

No primeiro semestre de 2009, a escola tem matriculados 1299 alunos, 

distribuídos entre os nove cursos. 

Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com abordagem quali-

quantitativa, que, para Minayo (1994), leva em consideração os sujeitos do 

estudo, suas crenças, valores e significados, de grande complexidade e em 

constante transformação.  

 

 

Esse tipo de método que tem fundamento teórico, além de permitir 
desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a 
grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, 
revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 
investigação. Caracteriza-se pela empiria e pela sistematização 
progressiva de conhecimento até a compreensão da lógica interna 
do grupo ou do processo em estudo. Por isso, é também utilizado 
para a elaboração de novas hipóteses, construção de indicadores 
qualitativos, variáveis e tipologias (MINAYO, 2007, p. 57). 

 

 

Para a autora, cada método qualitativo tem o seu papel, podendo ambos 

levar a resultados importantes sobre a realidade social pesquisada, não tendo 

sentido priorizar um ou outro. (MINAYO, 2007).  
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2.1.1 A Escola Técnica Estadual e o Curso Técnico de Enfermagem 

 

A Escola Técnica Elias Nechar foi criada pela Lei nº 77, de 23 de 

fevereiro de 1948, com os cursos extraordinários - Cursos Práticos de Ensino 

Profissional1. 

O início dos trabalhos deu-se em 1º. de maio de 1950, funcionando 

provisoriamente no prédio do Tiro de Guerra 016, com a seção feminina 

apenas, em virtude de o prédio não comportar oficinas masculinas e número de 

salas insuficientes. Em 24 de março de 1954, passou a funcionar como Escola 

Artesanal. Com a conclusão de prédio próprio, no final de 1959, passou a 

funcionar completa, incluindo em seu currículo o curso de Mecânica Geral. 

Com o decreto nº. 40.492, de 30/07/62, foi transformada em Escola Industrial 

Elias Nechar, incluindo os cursos de Mecânica Geral e Costura e Educação 

Doméstica. O Decreto nº. 44.533, de 18/02/65, criou o Ginásio Industrial 

Estadual Elias Nechar, cujo currículo, idêntico ao do ginásio tradicional, foi 

enriquecido com as disciplinas de cultura técnica. Foram instaladas Oficinas de 

Artes Industriais, propiciando para as 5ª. e 6ª. séries um vasto campo 

exploratório da área secundária,  como madeira, metais, eletricidade e 

cerâmica, acrescido à área terciária que abrange múltiplas disciplinas no 

campo da Educação Doméstica. Destinam-se as 7ª. e 8ª. séries à iniciação 

profissional, inclusive técnicas comerciais, que anteveem para o educando uma 

carreira promissora no mercado de trabalho. Com a Resolução SE 22/76, de 

26/01/76, passa a chamar-se Centro Estadual Interescolar Elias Nechar, com 

classes de 6ª. a 8ª. séries do ensino de 1º. grau em extinção,  mantendo o 

ensino de 2º. grau. Com fundamento no artigo 2º. , inciso I do Decreto nº. 

7.400/75, mudou a denominação para EEPG Elias Nechar. Pela Resolução SE 

nº. 105, de 24/05/82, transforma-se em EEPSG Elias Nechar. Pelo Decreto nº. 

34.032, de 22/10/91, é transferida da Secretaria da Educação para a Secretaria 

da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Pelo Decreto nº. 

38.703, de 31/05/94, passa a denominar-se Escola Técnica Estadual Elias 

Nechar, diretamente vinculada ao Centro de Educação Tecnológica Paula 

                                                 
1 Informações fornecidas pela secretaria da Escola e atualizadas em entrevista com a Diretora da Escola 
Técnica Estadual Elias Nechar, em fev.2009 
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Souza, que é uma autarquia estadual e mantém atualmente 182 escolas sob 

sua responsabilidade no Estado de São Paulo. 

No primeiro semestre de 1998, inicia-se o curso de Auxiliar de 

Enfermagem com a denominação de Qualificação Profissional de Auxiliar de 

Enfermagem, pela Lei Federal nº. 9394/96; Decreto Federal nº. 2.208/97, 

Parecer CNE 05/97 e Indicação CEE nº. 01/97, com carga horária de 1200 

horas, com 600 horas para o 1º. módulo teórico e 600 horas para o 2º. módulo 

prático. Em 2000, o curso foi oferecido por 35 dessas escolas. 

No 2º. semestre de 2002, o curso passou a integrar a Habilitação 

Profissional de Técnico de Enfermagem, continuando caracterizado como 

Qualificação Profissional de Auxiliar de Enfermagem de acordo com a LDB 

9394/96, que, em 2002,  estabeleceu  um prazo para as escolas apresentarem 

seus planos de curso adequados à nova legislação. Hoje, nenhuma escola 

pode oferecer apenas o curso de Auxiliar de Enfermagem (KANAZAWA, 2002). 

O Curso Técnico de Enfermagem, nesta escola, funciona com quatro 

módulos semestrais, sendo um  módulo teórico-prático  em um semestre, onde 

os alunos recebem a certificação de qualificação de Recepcionista para a área 

da saúde e corresponde ao primeiro módulo do curso; um  módulo prático 

(estágio supervisionado) em campos pré-definidos, concomitante com aulas de 

caráter teórico  na própria escola, recebendo a certificação de Qualificação 

Profissional de Auxiliar de Enfermagem e correspondente ao segundo módulo. 

No terceiro módulo, as disciplinas teóricas são mais específicas para o técnico 

de enfermagem. No quarto módulo, o aluno cumpre o período de estágio 

supervisionado, concomitante com aulas teóricas na própria escola. Ao término 

deste período, se aprovado, recebe a certificação de Técnico em Enfermagem. 

Dessa forma, os alunos têm todo o conteúdo teórico das disciplinas do 1º. 

módulo no início do curso e, seis meses após, a prática supervisionada, 

permanecendo com algumas disciplinas teóricas neste módulo e no  quarto 

módulo.  

O primeiro período de estágio supervisionado  é o do Componente 

Curricular denominado Procedimentos Básicos de Enfermagem. Os demais 

são subdivididos (de acordo com a carga horária) por docentes e por 

Componentes Curriculares, permanecendo os mesmos grupos de alunos 

formados no primeiro período. Os docentes fazem um rodízio entre os diversos 
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campos de estágio supervisionado  e os grupos de estágio, ou seja, não há 

docente fixo para os componentes curriculares do Curso Técnico de 

Enfermagem. 

As aulas são atribuídas semestralmente, de acordo com a classificação 

realizada anualmente por uma comissão de avaliação,  segundo critérios pré-

estabelecidos pelo Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, de acordo 

com a carga horária anterior dos docentes. Somente após o preenchimento da 

carga horária docente e seguindo os critérios de classificação, o profissional 

pode ampliar o número de horas, até o limite de 37h/aula. 

Os Componentes Curriculares não são fixos, ou seja, ocorrem 

mudanças semestralmente na atribuição das aulas, conforme a classificação. 

Assim, nem sempre o docente que ministrou a teoria em um módulo 

acompanha os alunos no estágio supervisionado do mesmo Componente 

Curricular no módulo seguinte. A grade curricular é previamente estabelecida 

pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, com 

característica modular. Cada módulo tem a duração de um semestre, tendo o 

primeiro e o terceiro módulo aulas teóricas, o segundo e o quarto, prática 

supervisionada e algumas disciplinas teóricas. Ao concluir o segundo módulo, o 

aluno recebe a certificação da Qualificação em Auxiliar de Enfermagem e, 

quando conclui o quarto módulo, a Habilitação em Técnico de Enfermagem1.  

 

 

2.1.1.1 Organização e requisitos de acesso ao Curso Técnico de 

Enfermagem 

 

Segundo o CEETEPS (2004), os currículos devem ser adequados às 

demandas do mercado de trabalho, à formação geral do aluno e aos princípios 

da LDB e Referenciais Curriculares Nacionais.  

Assim, profissionais da área e docentes especialistas em Enfermagem 

reuniram-se para estudo do material produzido pelo Código Brasileiro de 

Ocupações (CBO) e análise das necessidades do mercado de trabalho. A 

                                                 
1 Informações fornecidas pela secretaria da Escola e atualizadas em entrevista com a Diretora da Escola 
Técnica Estadual Elias Nechar, em fev.2009 
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reflexão e discussão possibilitaram a construção de um currículo mais afinado 

com o mercado, diferenciando as atribuições, responsabilidades e delineando o 

perfil do Auxiliar e do Técnico.  

O ingresso no primeiro módulo do Curso Técnico em Enfermagem dar-

se-á por processo seletivo, conforme edital publicado no Diário Oficial do 

Estado, com indicação dos requisitos, condições, sistemática do processo e 

número de vagas oferecidas, para alunos que tenham 17 anos completos no 

ato da matricula e concluído, no mínimo, a primeira série do Ensino Médio1. 

 
 

2.1.2  Participantes da Pesquisa 

 

Considerando os objetivos propostos, convidamos a participar deste 

estudo os alunos matriculados no segundo, terceiro e quarto módulos do Curso 

Técnico de Enfermagem do segundo semestre de 2008 da Escola Técnica 

Estadual Elias Nechar de Catanduva-SP. Do total de  78 sujeitos, 3 recusaram-

se  e 75 concordaram em participar. Os estudantes têm idade igual ou superior 

a 18 anos e  foram orientados sobre os propósitos do estudo. Aqueles que 

concordaram, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 

sujeitos concluiram o primeiro módulo do curso, que tem o  componente 

curricular teórico-prático Educação para Saúde I (Organização Curricular - 

CEETEPS, 2007 - Anexo IV), em cuja descrição consta a sub-função Educação 

para o Autocuidado, que envolve, entre outras competências, identificar e 

avaliar os riscos que o tabagismo, etilismo, toxicomanias e automedicação, 

representam para a Saúde (Anexo V - Competências / Habilidades / Bases 

Tecnológicas por módulo). 

Convidamos também a participar da pesquisa o docente responsável por 

esse componente, a Direção e os coordenadores (pedagógico e do Curso 

Técnico de Enfermagem), por seu estreito contato com os estudantes, que 

possibilita a detecção de necessidades. O coordenador pedagógico é 

responsável por todos os cursos da Instituição,  tendo sido eleito para a  
                                                 
 
1 Informações fornecidas pela secretaria da Escola e atualizadas em entrevista com a Diretora da Escola 
Técnica Estadual Elias Nechar, em fev.2009 
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função, em  2008 e o coordenador do Curso, eleito em 2007. Os demais 

possuem de três a seis anos de experiência no cargo. Esclarecidos  quanto aos 

propósitos do estudo, concordaram  em participar, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução CNS-CONEP 

196/96 (Conselho Nacional de Saúde-Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa).  

Todas as entrevistas com estudantes e gestores foram realizadas 

mediante o termo de Consentimento Institucional fornecido pela Direção da 

escola (Anexo 5) e somente após a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa, Parecer nº. 0867/08 (Anexo 6). 

 

 

2.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

A partir das questões orientadoras e dos objetivos delineados, construiu-

se um processo de coleta de dados que teve como procedimentos privilegiados 

questionários com uma série de perguntas ordenadas,  fechadas e abertas e 

entrevista semi-estruturada. 

O instrumento aplicado aos alunos foi o Questionário sobre o Uso de 

Álcool e Tabaco (Anexo 7); tomou como referência parte do questionário que 

trata do Uso de Álcool e Tabaco, proposto e desenvolvido pela WHO - 

Research and Reporting Project on the Epidemiology of Drug Dependence 

(SMART et al., 1980) - Questionário sobre o Uso de Drogas.  No Brasil, este 

instrumento foi adaptado por Carlini-Cotrim et al. (1989), utilizado nos 

levantamentos nacionais sobre o uso de drogas em estudantes de primeiro e 

segundo graus, realizados pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID) em 1987, 1989, 1993, 1997 e 2004, adaptado e 

utilizado por Carlini et al. (1990 e 1993), Galduróz et al. (1994), com o objetivo 

de diagnosticar o padrão de uso, nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias, 

das substâncias álcool e tabaco e utilizado ainda por Mardegan et al. (2007) na 

investigação sobre uso de substâncias psicoativas entre estudantes de 

Enfermagem. Neste estudo utilizamos do instrumento apenas as questões 

referentes ao álcool e tabaco, por ser um dos objetivos da pesquisa, dividindo-o 
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em três partes: Parte A – Características Sociográficas; Parte B - Informações 

sobre o Uso do Tabaco e Parte C - Informações sobre o Uso de Álcool. 

O instrumento é anônimo, de autopreenchimento e tem por objetivo 

verificar o uso do álcool e tabaco, sem o intuito de diagnosticar quadros 

clínicos, como abuso ou dependência dessas drogas.  

Enfatiza-se que, até o momento, não existe um instrumento padrão-ouro 

para medir o consumo das SPA, hábito estigmatizado socialmente. Cabe 

lembrar que o instrumento avalia apenas o relato de consumo, não o consumo 

em si. 

Elaboramos ainda um questionário com perguntas abertas e fechadas. 

Estas estruturadas segundo a Escala de Likert, tomaram como foco as 

atividades educativas desenvolvidas no âmbito da escola, por considerar que 

possibilitam aproximação ao objeto de estudo e a compreensão dos aspectos 

singulares e específicos do contexto estudado (Apêndice 1). 

Segundo Gil (2002), o questionário constitui o meio mais rápido e barato 

de obtenção de informações; não exige treinamento de pessoal e garante o 

anonimato, além de traduzir bem os objetivos da pesquisa. As questões devem 

ser preferencialmente fechadas, com alternativas exaustivas para abrigar a 

ampla gama de respostas possíveis, incluir apenas perguntas relacionadas ao 

problema proposto, não perguntas cujas respostas possam ser obtidas de 

forma mais precisa por outros procedimentos; levar em conta as implicações da 

pergunta com os procedimentos de tabulação e análise dos dados; evitar  

perguntas que penetrem na intimidade das pessoas; formular de maneira clara, 

concreta e precisa, possibilitar uma única interpretação e   sugerir respostas, 

referindo-se a uma única idéia de cada vez. O número de perguntas deve ser 

limitado; o questionário deve ser iniciado com as perguntas mais simples e 

finalizado com as mais complexas. Evitar palavras estereotipadas, menção a 

personalidades de destaque, que podem influenciar as respostas, tanto em 

sentido positivo, quanto negativo. Cuidar da apresentação gráfica do 

questionário, para facilitar seu preenchimento. Ter uma introdução que informe 

sobre a instituição patrocinadora, as razões que justificam a realização da 

pesquisa e a importância das respostas para atingir os objetivos e instruções 

para o correto preenchimento das questões, preferencialmente com caracteres 

gráficos diferenciados. 
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Como método de coleta de dados, as entrevistas foram realizadas por 

meio de outro instrumento, um roteiro semiestruturado (Apêndice 2), tendo 

como sujeitos a diretora, a coordenadora pedagógica, a coordenadora do 

Curso Técnico de Enfermagem e o docente responsável pelo componente 

curricular Educação para Saúde I, lotados na Instituição Escolar, totalizando 

quatro sujeitos. O instrumento elaborado para o docente é mais abrangente, 

porque possui questões sobre o componente curricular Educação para Saúde I 

(Apêndice 3). Para resguardar o anonimato, os sujeitos foram denominados 

genericamente gestores G1, G2, G3 e G4.  

Segundo Gil (1999) e Matos e Vieira (2002), a entrevista semi-

estruturada assegura respostas mais completas e a validade por propiciar um 

entendimento mais amplo, com esclarecimento de dúvidas, muitas vezes, 

proporcionado pela presença do pesquisador; permite a aplicação a pessoas 

analfabetas, por telefone, por computador, e-mail, internet e garante a 

obtenção de maior número de respostas, o que possibilita que os dados sejam 

analisados de forma qualitativa e quantitativa. 

Para Trivinõs (1987), a entrevista semi-estruturada parte de 

questionamentos básicos, com o apoio de teorias, que oferecem ao 

pesquisador um vasto campo de interrogativas à medida que se recebem as 

informações dos sujeitos. 

Segundo Gil (2002) e Andrade (2001), a entrevista parcialmente 

estruturada ou semi-estruturada é guiada por relação de pontos de interesse ou 

tópicos, receptiva à fala do entrevistado, em que o entrevistador vai explorando 

o assunto ao longo do seu curso e tem a liberdade de acrescentar novas 

perguntas para aprofundar e esclarecer pontos que considere relevantes ao 

objetivo do estudo. Os temas e subtemas com perguntas amplas (não 

específicas) permitem ao entrevistado conectar-se livremente com o que é 

abordado. 

Para Minayo (2007, p. 261), 

 
 
a entrevista semi-estruturada diz respeito a uma técnica que combina 
perguntas abertas e fechadas, permitindo ao entrevistado discorrer 
sobre o tema abordado, sem ficar preso à indagação formulada. 
Neste tipo de entrevista o pesquisador obedece a um roteiro, como 
um apoio na seqüência das questões, o que facilita a abordagem.  

 



Percurso Metodológico 67 

 

 

Neste estudo, os roteiros de entrevista tiveram a finalidade de 

aproximação ao objeto e objetivos da investigação, a partir dos eixos 

norteadores: Características Sociográficas; Informações sobre o uso de álcool 

e tabaco pelos alunos do Ensino Técnico de Enfermagem; Ações Educativas 

desenvolvidas pela escola e no Componente Curricular em relação ao uso de 

álcool e tabaco; Motivações, expectativas e sugestões em relação às 

atividades educativas desenvolvidas.  

Segundo Boni e Quaresma (2005), as entrevistas semi-estruturadas 

combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir 

um conjunto de questões previamente definidas, em um contexto muito 

semelhante ao de uma conversa informal, ficar atento para dirigir, no momento 

que achar oportuno, a discussão para o assunto, fazendo perguntas adicionais 

para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto 

da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades 

com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado, quando se deseja delimitar o 

volume das informações, obtendo um direcionamento maior para o tema, 

intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados.  

A principal vantagem da entrevista semi-estruturada é que quase 

sempre produz uma melhor amostra da população, Podem-se entrevistar 

pessoas que não sabem ler ou escrever, corrigir enganos dos informantes, 

caso queiram acrescentar ou retirar informações e proporciona elasticidade 

quanto à duração, permitindo uma cobertura mais profunda sobre 

determinados assuntos. Nesta técnica, a interação entre o entrevistador e o 

entrevistado favorece as respostas espontâneas e possibilita uma abertura e 

proximidade maior entre ambos e a abordagem de assuntos mais complexos e 

delicados. Desse modo, este tipo de entrevista colabora muito na investigação 

dos aspectos afetivo e valorativo dos informantes que determinam significados 

pessoais de suas atitudes e comportamentos. As respostas espontâneas e a 

maior liberdade podem fazer surgir questões inesperadas e de grande utilidade 

ao entrevistador. As desvantagens da entrevista semi-estruturada dizem 

respeito muito mais às limitações do entrevistador, como a escassez de 

recursos financeiros e o dispêndio de tempo. O entrevistado pode sentir-se 

inseguro em relação ao seu anonimato e reter informações importantes. 
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Em 30 de outubro de 2008, aplicou-se o pré-teste do Questionário a 

nove estudantes, sendo três alunos do segundo, três do terceiro e três do 

quarto módulo do Curso Técnico de Enfermagem da Instituição de pesquisa. 

Os estudantes foram escolhidos de forma aleatória, com o objetivo de 

identificar a clareza do instrumento, a facilidade de entendimento das questões 

e o tempo médio de preenchimento, além de possíveis falhas na redação, 

como complexidade, imprecisão e questões desnecessárias, constrangedoras 

e exaustivas.  

Após a aplicação dos questionários, realizamos uma entrevista com os 

sujeitos para obtenção de informações acerca das dificuldades detectadas, o 

que permitiu as reformulações na Escala de Likert do Questionário: Atividades 

Educativas. Como dois sujeitos levantaram dúvidas em algumas questões, 

esses questionários foram descartados da amostra final. 

Após esta fase, procedemos ao agendamento para a aplicação do 

questionário aos estudantes, mediante data e horário estipulados pela direção, 

coordenação e docentes responsáveis pelas classes. Considerando a natureza 

do assunto e a importância do anonimato dos participantes, o processo de 

coleta de dados foi realizado pelos alunos representantes das classes, após 

treinamento prévio, realizado pela própria pesquisadora, levando-se em conta 

eventuais procedimentos e esclarecimentos que estimulassem a confiança dos 

alunos. Cada classe conta com dois representantes, considerados líderes pelo 

grupo, nos quais os alunos depositam confiança. Assim, a aplicação dos 

questionários pelos próprios representantes de classe buscava proporcionar 

maior liberdade aos participantes no momento de responder aos questionários. 

Solicitamos a colaboração desses sujeitos de forma voluntária, individual 

e sem interferência de outros, ressaltando o anonimato e o componente ético 

do estudo e os objetivos da pesquisa. Após a assinatura do termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, os questionários foram aplicados aos seis 

representantes, no período de aulas, em uma sala reservada, em 25 de 

novembro de 2008, com a anuência dos professores responsáveis. Após o 

término, os questionários foram depositados, pelos próprios alunos, em 

envelope pardo, fechado e guardado sob a responsabilidade da pesquisadora. 

Na mesma data, após responderem os questionários, realizamos um 

treinamento com o mesmo grupo de alunos (período manhã - 2.º e 3.º módulos) 
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e período tarde (4.º módulo) com o objetivo de orientá-los a respeito da técnica 

de aplicação do Questionário: leitura do enunciado, transmissão de 

tranquilidade e segurança, esclarecimento de dúvidas com um questionário 

sem preenchimento, guarda dos questionários preenchidos em envelope pardo 

e outras questões, conforme o Manual de Orientações Gerais, elaborado pela 

equipe do CEBRID para Pesquisas Epidemiológicas sobre o uso de Drogas 

entre estudantes (CARLINI-COTRIM; BARBOSA, 1993). 

Os questionários foram aplicados no período de aulas, com a anuência 

do coordenador de Curso e dos professores responsáveis pelas atividades 

acadêmicas. Após o término, os questionários foram depositados, pelos 

próprios alunos, em envelope pardo, juntamente com os questionários 

respondidos pelos representantes, fechado e guardado sob a responsabilidade 

da pesquisadora. Foi necessário retornar à escola em 2 de dezembro de 2008 

para os representantes do 3.º módulo aplicarem o questionário aos alunos 

ausentes. No segundo e quarto módulos todos estavam presentes. Como os 

alunos são orientados a obter 100% de frequência nos estágios 

supervisionados, agendamos a aplicação em dia de avaliação de término de 

período do estágio. Os questionários de retorno foram aplicados em uma sala 

da escola, seguindo os procedimentos estabelecidos. Para garantir o 

anonimato, o envelope com os questionários da turma foi levado no retorno, 

permitindo que os alunos depositassem seu questionário em meio aos outros, 

no mesmo envelope.  

Em 4 de novembro de 2008 iniciou-se a pré-testagem do instrumento 

direcionado aos gestores, a começar pela entrevista com as coordenadoras 

(pedagógica e do curso técnico de Enfermagem) e a docente responsável pelo 

componente curricular Educação para Saúde I, totalizando três sujeitos da 

Escola Philadélpho Gouvêa Neto da cidade de São José do Rio Preto - SP, 

também vinculada ao Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, com 

cenário semelhante ao do estudo, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelos sujeitos que concordaram em 

participar. Realizou-se ainda como pré-teste entrevista com a coordenadora de 

projetos do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, em 19 de novembro 

de 2008, seguindo o mesmo roteiro, agendada por e-mail, respeitando a 

disponibilidade da entrevistada e gravada, com sua autorização, em uma sala 
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privativa, durando em média 40 minutos, transcorrendo com interesse e 

tranquilidade. Nessas entrevistas detectamos que todos os sujeitos percebem 

uso de álcool e tabaco entre os estudantes, por relatos espontâneos durante 

atividades de lazer internas e/ou externas, promovidas pela escola. Os sujeitos 

da pré-testagem foram também questionados sobre as atividades educativas 

realizadas no âmbito da escola e de forma unânime afirmaram que 

desconhecem tais atividades. A docente da Escola Philadélpho Gouvêa Neto 

afirmou que realiza atividades educativas sobre o tema em Unidades Básicas 

de Saúde, direcionadas a clientes em sala de espera de consulta.  

As entrevistas com os gestores da Escola Técnica Estadual foram 

agendadas, promovendo o diálogo entre os participantes e respeitando sua 

disponibilidade. Marcamos individualmente as entrevistas para uma mesma 

data, 10 de dezembro de 2008. No momento das entrevistas discutimos acesso 

a informações sobre uso de álcool e tabaco entre os estudantes, expectativas, 

facilidades, dificuldades e a importância das atividades educativas na 

instituição escolar para a prevenção desses hábitos. Os entrevistados 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4). A partir 

deste momento apenas entrevistadora e entrevistado se dirigiram à sala da 

Coordenação do Curso Técnico de Enfermagem para a gravação em áudio. As 

entrevistas foram gravadas com sucesso, ressaltando que as informações 

coletadas são de caráter confidencial em todas as fases da pesquisa e que, ao 

serem publicadas, será resguardada a identificação dos sujeitos. Foi uma 

agradável surpresa verificar que os profissionais participaram de forma ativa e 

interessada, como um momento de resgate e reflexão sobre as experiências 

que vivenciam junto aos estudantes no cotidiano da instituição escolar. 

Como a direção e a coordenação da escola e do curso não indicaram 

outros docentes envolvidos em atividades educativas relacionadas ao objeto 

deste estudo, estes não foram entrevistados. 

 

 

2.3 Processo de Sistematização e Análise dos Dados 

 

Após a coleta de dados, procedemos à sua sistematização e análise. Foi 

realizado um tratamento estatístico descritivo dos dados quantitativos, com 
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auxílio dos programas Microsoft Office Excel e Microsoft Office Word 2007, que 

geraram uma planilha, a fim de identificar as frequências das respostas. 

Organizamos os questionários aplicados aos alunos, procurando compreender 

as concepções investigadas, com leitura e releitura, na perspectiva de construir 

uma efetiva aproximação com o material coletado. A partir de uma elaboração 

interpretativa, procuramos articular os dados coletados com a literatura. 

Os dados referentes ao consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas 

pelos estudantes foram analisados com base nos indicadores de classificação 

sobre o uso de drogas, preconizados pela OMS (1980). Assim, considera-se: 

uso na vida (quando a pessoa fez uso pelo menos uma vez na vida); uso no 

ano ( uso pelo menos uma vez nos 12 meses que antecederam a pesquisa); 

uso no mês (pelo menos uma vez nos 30 dias que antecederam a pesquisa); 

uso frequente (seis ou mais vezes nos 30 dias que antecederam a pesquisa) e 

uso pesado ( 20 ou mais vezes nos 30 dias que antecederam a pesquisa). 

O levantamento bibliográfico foi feito com base na literatura especializada 

sobre drogas e atividades educativas preconizadas para estudantes de ensino 

fundamental, médio, e também superior (da área da saúde) e políticas públicas 

relacionadas ao objeto de estudo, uma vez que não existem trabalhos científicos 

no Brasil, sobre a temática estudada, com estudantes do Ensino Técnico de 

Enfermagem. 

Os dados quantitativos foram tabulados e geraram gráficos e tabelas. Os 

valores de média, mediana e desvio-padrão referentes à faixa etária dos 

estudantes foram realizados no programa SPSS versão 8.0.  

Para os dados qualitativos, utilizamos a análise de conteúdo que, 

segundo Minayo (2007, p. 303),  

 

diz respeito a técnicas de pesquisa que permitem tornar replicáveis e 
válidas inferências sobre dados de um determinado contexto, por 
meio de procedimentos especializados e científicos. 

 

Bardin (2004, p.37) define a análise de conteúdo: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
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A Análise Temática, proposta por Minayo (2007), considerada a mais 

simples e apropriada às investigações qualitativas em saúde,  

 

tem a noção de tema e está ligada a uma afirmação a respeito de 
determinado assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode ser 
graficamente apresentada através de uma palavra, de uma frase, de 
um resumo (p. 315). 

 
 
Fazer uma análise temática implica em descobrir os núcleos de 
sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou 
frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado 
(p. 316). 

 

Nesta pesquisa, as falas dos sujeitos foram organizadas em quadros e 

por questão. Definimos os trechos significativos e as unidades temáticas, 

partindo dos núcleos orientadores: Caracterização do uso de tabaco e álcool 

pelos estudantes e as Atividades Educativas desenvolvidas no âmbito da 

Escola para prevenção destas substâncias. Em uma segunda fase, codificamos 

os dados, realizando um recorte do texto em unidades de registro e construindo 

índices para quantificar, classificar e agregar os dados.  

As Unidades de Registro constituem-se de palavra-chave ou frase; as 

Unidades de Contexto dizem respeito à delimitação do contexto de 

compreensão da unidade de registro, os recortes, a categorização, a 

modalidade de codificação e os conceitos teóricos mais gerais (MINAYO, 2007, 

p. 317). 

A discussão dos dados teve como base os referenciais teóricos de 

Mardegan et al (2007); Sawick e Rolim (2004); Galduróz et al. (2004); 

Galduróz, Noto e Carlini (1997), Meyer, 2003; Abramovay e Castro (2005); São 

Paulo (2006) e outros.  

Os resultados e a análise são descritos nos capítulos a seguir. 
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O estudo, realizado com estudantes do Ensino Técnico de Enfermagem 

e Gestores de uma instituição escolar, possibilitou-nos a aproximação aos 

objetivos da pesquisa, além de fornecer subsídios para o desenvolvimento de 

ações educativas direcionadas à prevenção do consumo de álcool e tabaco 

entre escolares. Os dados quanti-qualitativos foram analisados a partir dos 

seguintes eixos temáticos: uso de tabaco; uso de álcool e atividades educativas 

desenvolvidas no âmbito da Instituição escolar, com base na concepção dos 

estudantes e dos gestores da escola, participantes do estudo. Apresentamos 

primeiro, os resultados, com análise e discussão referentes aos dados 

quantitativos e, após, aqueles referentes aos dados qualitativos.  

 

3.1 Dados Quantitativos 

 

3.1.1 Características Sociográficas dos Estudantes 

 

Dos 78 estudantes convidados a participar da pesquisa e matriculados 

no 2.º, 3.º ou 4.º módulo do Curso Técnico de Enfermagem da Escola, 75 

concordaram em fazer parte deste estudo. Destes, 29 frequentavam o 2.º e 21, 

o 3.º módulo no turno da manhã. Os demais, 25 estudantes, frequentavam o 4.º 

módulo no período da tarde. As características sociográficas envolvem as 

variáveis: faixa etária, gênero, estado civil, cor da pele e trabalho remunerado 

(Tabelas 1 e 2 ).     
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Tabela 1 - Distribuição dos Estudantes do Curso Técnico de Enfermagem segundo faixa 
etária,gênero e cor da pele , ETEC Elias Nechar - 2009  
 

2º Módulo 
 

3º Módulo 
 

4º Módulo 
 

Total 
 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Faixa etária  (anos) 

18 – 24 18 62,1 12 57,1 18 72,0 48     64,0       
25 – 30 1 3,5 3 14,3 0 0 4 5,3 
31 – 36 3 10,3 0 0 3 12,0 6 8,0 
37 – 42 3 10,3 5 23,8 4 16,0 12 16,0 
43 – 48 2 6,9 1 4,8 0 0 3 4,0 
49 – 54 2 6,9 0 0 0 0 2 2,7 
TOTAL 29  100,0 21 100,0 25 100 75 100,0 

Gênero 

Masculino 3 10,3 1 4,8 1 4,0      5 6,7 
Feminino 26 89,7 20 95,2 24 96,0 70 93,3 
TOTAL 29 100,0 21 100,0 25 100 75 100,0 

Cor da pele 
Branca 23 79,3 19 90,4 20 80,0 62 82,7 

             Preta  4 13,7  1 4,8  5 20,0 10 13,3 
Outra ( Parda )  1 3,5  1 4,8 0 0 2  2,7 
Outra (Amarela)  1 3,5 0 0 0 0 1 1,3 

         

TOTAL 29 100,0 21 100,0 25 100 75 100,0 

 

 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos estudantes em cada módulo de 

acordo com a faixa etária. A maioria dos estudantes tem de 18 a 24 anos, 

idade predominante em todos os módulos, representando 62,1% no 2.º, 57,1% 

no 3.º e 72% no 4.º módulo. Tal baixa faixa etária caracteriza uma população 

em transição da fase de adolescentes jovens para a fase de adultos jovens. 5 

estudantes (23, 8%) que cursam o 3.º módulo do curso se encontram na faixa 

etária de 37 a 42 anos, o que caracteriza uma população adulta.  Assim, a 

idade da população estudada varia de 18 a 54 anos, sendo a média de idade 

24,31 (SD =/- 7,85) e a mediana, 20 anos.  

Quanto ao gênero, a pesquisa evidenciou o predomínio do sexo 

feminino, um total de 70 (93,3%) mulheres e apenas 5 (6,7%) homens, devido, 

talvez, à especificidade da profissão no Brasil, onde a maioria das pessoas que 

concluem os cursos de Enfermagem pertencem ao sexo feminino.  
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Estudo de Sawicki e Rolim (2004) investigou a relação de graduandos 

de Enfermagem com o tabagismo, tendo os sujeitos em média, 21,5 anos e 

prevalência do sexo feminino em 94,3%. 

Quanto à cor da pele, a maioria dos estudantes pesquisados, 62 (82,7%) 

responderam que têm a cor branca; 10 (13,3) preta e 2, outras cores de pele, 

como parda, 2 (2,7%), e amarela, 1(1,3%). 

 
Tabela 2 - Distribuição dos Estudantes do Curso Técnico de Enfermagem segundo estado civil 
e trabalho remunerado, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo 
 

3º Módulo 
 

4º Módulo 
 

Total  
N.º % N.º % N.º % N.º % 

Estado civil 
Solteiro ( a) 20 69,0 10 47,7 18 72,0 48 64,0 

Casado ( a ) / vivo 
com companheiro(a)  7 24,1  9 42,9  3 12,0 19 25,3 

Viúvo ( a ) 0 0  1 4,7  1 4,0 2 2,7 
Separado (a) / 
Divorciado (a)  2 6,9  1 4,7  3 12,0 6 8,0 

             TOTAL                       29 100,0 21 100,0 25 100 75 100,0 

Trabalho remunerado 

Sim  9 31,0  9 42,9 10 40,0 28 37,3 
Não 20 69,0 12 57,1 15 60,0 47 62,7 

         

             TOTAL                       29 100,0 21 100,0 25 100 75 100,0 

 

 

 

A Tabela 2 mostra que 48 (61,3%) dos pesquisados responderam que 

são solteiros, 19 (28%), casados ou que vivem com companheiros, 6 (8%), 

separados ou divorciados e 2 (2,7%), viúvos. 

Esses dados são semelhantes ao perfil sociográfico encontrado na 

pesquisa de Silva et. al. (2006) e de Pillon e Webster ( 2006), cuja maior parte 

da população estudada constitui-se de estudantes solteiros. 

A maioria dos pesquisados de todos os módulos responderam que não 

exercem trabalho remunerado, correspondendo a 47 (62,7%), o que talvez se 

explique pelo fato de o curso ser ministrado nos períodos diurno e vespertino. 

Há uma diferença maior entre os estudantes que não exercem trabalho 
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remunerado no 2.º módulo, 20 (69%), em relação àqueles que o exercem, 9 

(31%), talvez por ainda não possuírem a Qualificação Profissional de Auxiliar 

de Enfermagem, que os habilita a ingressar no mundo do trabalho de 

Enfermagem2.3 

 

3.1. 2 Características Sociográficas dos Gestores  

 

As características sociográficas para os gestores envolvem as variáveis: 

faixa etária, gênero, formação, titulação, tempo de formação, função ou cargo 

que ocupam e tempo na função. 

Os quatro sujeitos entrevistados (diretora da escola, coordenadora 

pedagógica, coordenadora do Curso Técnico de Enfermagem e docente 

responsável pelo componente curricular Educação para Saúde I) têm o 

seguinte perfil: 3 (75%) pertencem ao sexo feminino e 1 (25%), ao sexo 

masculino; 2 (50%) encontram-se na faixa etária de 36 a 42 anos; 1 (25%), na 

faixa etária de 43 a 49 anos e 1 (25%), 50 anos. Todos concluíram o ensino 

superior, sendo que 2 (50%) têm curso de graduação em Enfermagem, 1 

(25%), em Psicologia e 1 (25%), Matemática e Pedagogia. 

Todos os gestores entrevistados possuem cursos de pós-graduação lato 

sensu (Especialização) em diversas áreas: 1 (25%) realizou duas 

especializações: Enfermagem do Trabalho e Licenciatura, 1 (25%), três 

Especializações, Enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva, Licenciatura 

e Enfermagem do Trabalho; 1 (25%), Especialização em Informática e 1 (25%), 

duas Especializações: Recursos Humanos e Gestão Sucroalcooleira. 

Quanto ao tempo de formação, variou de 10 a 26 anos: 1 (25%) possui 

10 anos; 1 (25%), 17 anos; 1 (25 %), 23 anos e 1 (25%), 26 anos. Quanto ao 

cargo ou função que exercem, 1 (25%) é diretor da Escola; 1 (25%), 

coordenador pedagógica  e  docente53; 1 (25%) é coordenador do curso de 

Enfermagem e docente4 e 1 (25%), apenas docente5. Em relação ao tempo na 

                                                 
2 Ao término do 2.º módulo do curso, o estudante recebe uma certificação que o qualifica a exercer a 
função de Auxiliar de Enfermagem. 
3 Docência no Ensino Médio. 
4 Docência no Ensino Técnico 
5 Docência no Ensino Técnico, no Componente Curricular Educação para a Saúde I  
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função ou cargo que ocupam atualmente: 2 (50%) têm de 12 a 18 meses; 1 

(25%), 3 anos e 1 (25%), 6 anos. 

 
 

3.1.3 Uso de Tabaco na Ótica dos Estudantes 

 

Quando indagados sobre o uso de cigarro em algum momento da vida, 

de 75 estudantes, 22 (29,3%) responderam sim. Neste item, não foi possível 

realizar a separação por sexo, porque a maioria da amostra pertence ao sexo 

feminino. O Gráfico 1 apresenta o consumo de cigarro por módulo do curso. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Consumo de Cigarro pelos Estudantes do Curso Técnico de Enfermagem, ETEC 
Elias Nechar - 2009 
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O Gráfico 1 aponta que a maioria dos estudantes pesquisados relata que 

nunca fumou, entre estes, 22 (75,9%) do 2.º módulo,14 (66,7%) do 3.º módulo 

e 17 (68%) do 4.º módulo. Chama a atenção que alunos de todos os módulos, 

em alguma fase da vida, experimentaram cigarro, com maior percentagem 

entre os do 3º, 7 (33,3%) e do 4.º módulo, 8 (32%). 

Indagados também se fizeram uso do cigarro de um ano para cá, dos 75 

sujeitos, 15 (20%) afirmaram que sim, enquanto 60 (80%), não. Comparando 

tais resultados com os do Gráfico1, observa-se diminuição no total dos 

estudantes que já fumaram em algum momento da vida em relação aos que o 

fizeram há cerca de um ano, 7 (9,3%). Comparando o uso do cigarro de um 

mês para cá com seu uso há um ano, a diferença é mínima, pois 61 (81,3%) 

relatam que não fumaram de um mês para cá e 14 (18,7%), sim 7 (9,3%) 

apontam o uso há menos de um mês (20 dias ou mais); 6 (8,1%), entre 1 a 5 

dias atrás e 1 (1,3%), entre 6 e 19 dias atrás.  

As percentagens de uso no mês (9,3%), mostraram-se superiores às 

detectadas por Mardegan et al. (2007), em pesquisa realizada com 179 alunos 

de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 

Espírito Santo, constataram que 22,3% fizeram uso de cigarro alguma vez na 

vida, (9,5%), no ano e (2,2%), no mês.  

Sawicki e Rolim (2004) detectaram que entre os estudantes 

pesquisados, 59,9% nunca experimentaram cigarro e 20,4%, alguma vez. 

Conforme a Tabela 3, embora 53 estudantes (70,7%) afirmem que 

nunca fizeram uso de cigarro, 20 (26,7%) responderam que começaram entre 7 

e 18 anos de idade. Em contrapartida, apenas 1 (4%), do 4.º módulo 

respondeu que começou a fumar após os 18 anos de idade.  
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Tabela 3 - Idade de início do uso de cigarro pelos Estudantes do Curso Técnico de 
Enfermagem, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo 3º Módulo 4º Módulo Total 
 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Nunca 
fumei 22 75,9 14 66,7 17 68,0 53 70,7 

7- 18  anos  6 20,7  7 33,3 7 28,0 20     26,7 

 > 18 0 0 0 0 1 4,0   1       1,3 

Não 
lembro 1 3,4 0 0 0 0   1   1,3 

Total 29 100,0 21 100,0 25 100,0 75     100,0 

 

A Tabela 4 aponta a quantidade de cigarros consumidos por dia pelos 

estudantes. 

 
 
Tabela 4 - Quantidade de cigarros consumidos por dia pelos Estudantes do Curso Técnico de 
Enfermagem, ETEC Elias Nechar- 2009 
 
 

2º Módulo 3º Módulo 4º Módulo Total Frequência de 
consumo  N.º % N.º % N.º % N.º % 

Não fumo 27 93,2 16 76,1 22 88,0 65 86,7 
De 1 a 5 cigarros 
por dia 1 3,4 1 4,8 2 8,0 4  5,3 

De 11 a 20 
cigarros por dia 1 3,4 3 14,3 1 4,0 5  6,7 

Mais que 20 
cigarros por dia 0 0 1 4,8 0 0 1 1,3 

TOTAL 29 100,0 21 100,0 25 100,0 75 100,0 

 

Observa-se na Tabela 4 que 65 (86,7%) relatam que não fumam, 5 

(6,7%) fumam de 11 a 20 cigarros por dia e 4 (5,3 %), de 1 a 5 cigarros por dia.  

Pesquisa realizada por Paduani et al (2008) com estudantes de Medicina 

da Universidade Federal de Uberlândia constatou, em uma amostra de 10 

fumantes, o consumo de 1 a 10 cigarros por dia (80%). O restante (20%) 

consumia de 11 a 20 cigarros, sendo a média de idade para o início da 

experimentação de cigarro menos de 15 anos. 

Sawicki e Rolim (2004) mostram que a média de idade do primeiro uso 

do cigarro foi de 14,8 anos e, entre 56,7%, a primeira experiência se deu entre 

11 a 15 anos, bem no início da adolescência. Em relação à frequência, 22,7% 
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dos sujeitos referiram fumar até 20 cigarros por dia e 4,5%, mais de 20 cigarros 

por dia. 

Pesquisa realizada por Zanini et al. (2006) com 459 estudantes do 

Ensino Médio de escolas da Rede Estadual de Santa Maria, no Rio Grande do 

Sul, em 2002, constatou que 18% faziam uso do cigarro. Entre os fumantes, 

prevaleceu o sexo feminino e o início do hábito de fumar, em média, aos 14 

anos. A maioria dos sujeitos, 61 (74,4%), referiu que fuma há mais de um ano 

e, em média, 9,3 cigarros/dia.  

Investigação de Mardegan et al. (2007) detectou que o início do uso do 

tabaco entre os estudantes ocorreu entre 16 e 18 anos e uso frequente em 

2,2% (6 vezes ou mais nos 30 dias que antecederam a pesquisa) e 1,1%, uso 

pesado (de 20 vezes ou mais nos 30 dias anteriores ao estudo). 

Estudo desenvolvido por Costa (2006) na cidade do Porto, Portugal, 

detectou que 63% dos fumantes iniciaram o consumo de tabaco tardiamente, 

ou seja, com idade maior ou igual a 18 anos. 

Estudo realizado pelo CEBRID (1997) aponta que o uso de tabaco é 

bastante precoce entre os estudantes da rede pública de ensino, em 10 

capitais brasileiras, sendo que cerca de 11,6% experimentaram cigarro entre 

10 e 12 anos de idade. Dado interessante da pesquisa é que, entre as capitais 

estudadas, em São Paulo e no Rio de Janeiro houve o predomínio de uso no 

sexo feminino. Em 2004, pesquisa realizada pelo CEBRID em 27 capitais 

brasileiras, entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de 

ensino, revelou que a média de idade para o primeiro uso do tabaco foi de 12,8 

anos, por 24,9% dos estudantes pesquisados. Comparando os outros quatro 

levantamentos realizados, os autores concluíram que não houve diminuição 

significativa do uso de tabaco e que, em Porto Alegre, ocorreu aumento entre o 

sexo feminino. Entretanto, o uso frequente (seis vezes ou mais no mês anterior 

à pesquisa) aumentou entre ambos os sexos em São Paulo.  

Inquérito realizado entre estudantes pelo INCA, no período de 2002 a 

2003, mostrou que a maior percentagem de experimentação de cigarro até 13 

anos de idade ocorreu em Curitiba, com 79%, sendo Vitória a capital com a 

maior percentagem até os 11 anos, com 39,1% (BRASIL, 2004). 

Dados do INCA (2006) revelam que a maior parte dos fumantes 

começou a fumar antes dos 20 anos, ou seja, o contato com o cigarro inicia-se 
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precocemente, por volta dos 12 anos. Nesse sentido, a adolescência é a fase 

de maior vulnerabilidade do indivíduo, que pode sofrer diversas influências da 

propaganda à pressão dos grupos sociais.  

Segundo Brasil (2004, p. 7), a definição de fumantes de cigarros entre 

jovens abrange pessoas que fumaram cigarros, em um ou mais dias nos 

últimos trinta dias, definição adotada pelo Center for Disease Prevention and 

Control (CDC) e pela OMS. 

Embora ainda existam cerca de 22 milhões de fumantes no País, nos 

últimos 15 anos diminuiu seu percentual, talvez uma consequência das 

políticas públicas direcionadas ao controle do tabaco (INCA, 2006). 

 
 
3.1.4 Uso de Álcool na Ótica dos Estudantes 

 

Este tópico apresenta os resultados da investigação do Uso de Álcool 

entre os Estudantes do Curso Técnico de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 - Consumo de bebidas alcoólicas pelos estudantes do Curso Técnico de 
Enfermagem em algum momento da vida, ETEC Elias Nechar  - 2009 
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Dos 75 estudantes entrevistados, 66 (88%) afirmaram ter consumido 

bebida alcoólica em algum momento da vida. Como aponta o Gráfico 2,  nos 

três módulos do curso, em algum momento da vida, os estudantes  

consumiram bebidas alcoólicas: 25 (86,2%) do 2.º módulo; 20 (95,2%) do 3.º 

módulo e 21 (84%) do 4.º módulo.  

Indagados se fizeram uso de bebidas alcoólicas de um ano para cá, dos 

75 sujeitos que responderam o questionário, 58 (77,3%) afirmaram que sim, 

enquanto 17 (22,7%), não. Comparando esses resultados com os do Gráfico 2, 

observa-se diminuição de 10,7% no total dos estudantes que já consumiram 

bebidas alcoólicas em algum momento da vida em relação aos que fizeram uso 

há cerca de um ano.  

Quanto ao uso de bebidas alcoólicas de um mês para cá, 27(36%) o 

fizeram no período de 1 a 5 dias atrás; 5 (6,7%), entre  6 a 19 dias atrás e 9 

(12%) em  20 dias ou mais; 34 (45,3%) relatam que não consumiram bebidas 

alcoólicas. Se comparado com o período de um ano, de um mês para cá, 41 

(54,7%) dos estudantes ingeriram bebida alcoólica, contra 58 (77,3%) que não 

fizeram, o que é um dado bastante significativo. Tais resultados são 

preocupantes, visto que o uso pesado de álcool é o caminho mais curto que 

leva à instalação da dependência. 

 
 
 
Tabela 5 – Idade de início do uso de bebida alcoólica pelos estudantes do Curso Técnico de 
Enfermagem, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo 3º Módulo 4º Módulo  Total  Idade de 
início N.º % N.º % N.º %   

Nunca tomei 4 13,8 1 4,8 4 16,0 9 12,0 

11 a 18 anos 10 34,5 14 66,6 9 36,0 33 44,0 

>18 anos 9 31,0 5 23,8 0   0 14 18,7 

Não lembro 6 20,7 1 4,8 12 48,0 19 25,3 

Total 29 100,0 21 100,0 25 100,0 75 100,0 
 
 

 

A Tabela 5 aponta que o consumo de álcool se deu muito cedo, entre o 

início da fase de adolescência e a fase de adolescentes jovens, de 11 a 18 

anos: 14 (66,6%) do 3.º módulo, 9 (36%) do  4º módulo e 10 (34,5%) do 2.º 
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módulo, totalizando 33 (44%). 14 estudantes (18, 7%) iniciaram o consumo de 

álcool após os 18 anos. 

 
 
Tabela 6 – Tipo de bebida alcoólica ingerida por último pelos estudantes do Curso Técnico de 
Enfermagem, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo 3º Módulo 4º Módulo Total Tipo de bebida 
alcoólica 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Nenhuma Bebida 4 13,8 1 4,8 4 16,0 9 12,0 

Cerveja ou chope 16 55,2 11 52,4 13 52,0 40    53,3 
Pinga, uísque, vodca ou 
conhaque 1 3,4 0 0 0 0 1      1,3 

Licor 0 0 0 0 0 0 0   0 

Sidra ou champanhe 2 6,9 0 0 0 0 2       2,7 

Vinho 6 20,7 9 42,8 8     32,0 23    30,7 

Outras 0 0 0 0 0 0 0  0 

Total 29 100,0 21 100,0 25 100,0 75 100,0 

 
 
 

A Tabela 6 mostra o predomínio do consumo de bebidas alcoólicas 

fermentadas 16 (55,2%), do 2.º módulo e 24 (52%) do 3.º e 4.º módulos 

consomem cerveja ou chope. A segunda bebida mais consumida pelos 

estudantes é o vinho, com 9 (42,9%) estudantes do 3.º e 8 (32%) do 4.º 

módulo. Assim, 40 estudantes (53,3%) consomem cerveja ou chope e 23 

(30,7%), vinho. 

 

Tabela 7 - Número de copos de bebidas alcoólicas ingeridos pela última vez por estudantes do 
Curso Técnico de Enfermagem, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo 3º Módulo 4º Módulo Total 
Copos ingeridos 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Nunca tomei 4 13,8 1 4,8 4 16,0 9 12,0 

Só um gole 5 17,2 6 28,6 3 12,0 14 18,7 
Menos de um 
copo 6 20,7 7 33,3 7 28,0 20 26,6 

De 01 a 12 copos 0 0 0 0 11 44,0 11 14,7 

De 13 a 15 copos 14 48,3 0 0 0 0 14 18,7 

De 16 a 32 copos 0 0 7 33,3 0 0 7      9,3 

Total 29 100,0 21 100,0 25 100,0 75 100,0 
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Conforme a Tabela 7, 20 (26,6%) estudantes ingeriram menos de um 

copo de bebida alcoólica, na última vez em que beberam; 14 (18,7%), apenas 

um gole  e de 1 a 15 copos.  11 (14,7%) estudantes beberam de 1 a 12 copos, 

14 (48, 3%) estudantes do 2.º módulo afirmam que ingeriram de 1 a 15 copos 

de bebidas alcoólicas, 11 (44%) do 4.º módulo tomaram de 1 a 12 copos e 7 

(33,3%) do 3.º módulo, de 1 a 32 copos.  

Mardegan et al. (2007) demonstram que 11,7% dos pesquisados fizeram 

uso frequente de bebidas alcoólicas seis ou mais vezes nos 30 dias que 

antecederam a pesquisa) e 6,2 %, uso pesado (20 vezes ou mais).  

 

Tabela 8 - Locais frequentados pelos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem para 
experimentar bebidas alcoólicas pela primeira vez, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo 3º Módulo 4º Módulo Total 
Exposição 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Nunca bebi 4 13,8 1 4,8 4 16,0 9 12,0 

Em casa 8 27,6 6 28,6 5 20,0 19   25,3 
Casa de amigos / 
parentes / conhecidos 5 17,2 4 19,0 4 16,0 13   17,4 

Bar / danceteria / boate 9 31,0 4 19,0 5 20,0 18 24,0 

Outros - festas 3 10,4 2 9,6 1 4,0 6  8,0 

Não lembro 0 0 4 19,0 6 24,0 10 13,3 

Total 29 100,0 21 100,0 25 100,0 75 100,0 

 

 

 

A Tabela 8 aponta os locais onde os estudantes experimentaram 

bebidas alcoólicas pela primeira vez: casa: 19 (25,3%); bar/danceteria/boate: 

(18 (24%); casa de amigos/parentes/conhecidos: 13 (17,4%). Chama a atenção 

o início em casa, apesar de sua pequena  diferença em relação ao consumo 

em bar/danceteria/boate. 
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Tabela 9 - Pessoas que ofereceram bebida alcoólica pela primeira vez aos estudantes do 
Curso Técnico de Enfermagem, ETEC Elias Nechar – 2009 
 

2º Módulo 3º Módulo 4º Módulo Total 
Exposição 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Nunca Bebi  4 13,8  1 4,8  4 16,0 9 12,0 

Ninguém (eu 
mesmo 

decidi tomar) 
 8 27,6 10 47,7 11 44,0 29      38,7 

Familiares  2 6,9  2 9,5  4 16,0 8 10,7 

Amigos 10 34,5  4 19,0  5 20,0 19      25,3 

Outros 
(namorado)  1 3,4  2 9,5 0 0 3       4,0 

Não lembro  4 13,8  2 9,5  1 4,0 7 9,3 

Total 29 100,0 21 100,0 25 100,0 75 100,0 

 

 

A Tabela 9 mostra que 29 (38,7%) decidiram por conta própria ingerir 

algum tipo de bebida alcoólica; 19 (25,3%), por influência dos amigos e 8 

(10,7%), dos familiares, 28 (37,3%) afirmaram já ter feito uso excessivo de 

bebidas alcoólicas em algum momento da vida, contra 47 (62,7%) que 

negaram tê-lo feito (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico 3 – Uso de bebidas alcoólicas pelos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem até 
se embriagar, ETEC Elias Nechar - 2009 
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O Gráfico 3 mostra que 11 estudantes do 3.º módulo (52,4%) tomaram 

bebidas alcoólicas até se embriagar em algum momento da vida, seguidos por 

11 (37,9%) do 2.º módulo e 6 (24%) do 4.º módulo. 

O consumo maior de álcool entre os alunos do 3.º módulo (11 – 52,4%) 

parece não estar relacionado com o curso, pois 19 estudantes do 4.º módulo  

(76%) negam ter feito uso excessivo de bebidas alcoólicas. Pesquisa realizada 

por Paduani et al. (2008) com estudantes de Medicina da Universidade Federal 

de Uberlândia, em 2004, detectou aumento da ingestão de bebidas alcoólicas  

no decorrer do curso entre os estudantes do 4.º e 5.º ano.  

Estudo do CEBRID, realizado por Galduróz, Noto e Carlini (1997), 

revelou que 28,9% dos estudantes já beberam em algum momento até se 

embriagar.  

Pesquisa de Paduani et al (2008), entre 201 (66,3%) estudantes 

bebedores aponta que 51,2% relataram ter se excedido no consumo de 

bebidas alcoólicas, dos quais 42,2% relataram não se lembrar de algo por 

ocasião da bebedeira e 34,3% se arrependeram do que fizeram. 

Em nosso estudo, o Gráfico 4 aponta que, há um mês, 7 (28,6%) do total 

de estudantes ingeriram bebidas alcoólicas em excesso, até à embriaguez.  
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Gráfico 4 - Uso de bebidas alcoólicas pelos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem há 
um mês até se embriagar, ETEC Elias Nechar - 2009 
 

 

De acordo com o Gráfico 4, os estudantes que mais consumiram 

bebidas alcoólicas em excesso há um mês são 3, do 3.º módulo (14,3%), 3 do 

2.º módulo (10,3%) e 1 do 4.º módulo (4%). 

Pesquisa de Carlini-Cotrim, Gazal-Carvalho e Gouveia (2000) sobre 

comportamento de saúde com 871 jovens da rede estadual de ensino 

fundamental e médio da Região Metropolitana de São Paulo, em 1998, revelou 

que o consumo de risco de álcool nos últimos 30 dias foi de 10,2%. 

O Gráfico 5 mostra que, entre os estudantes, na faixa etária de 18 a 54 

anos, 58 (77,3%) bebem sem permissão dos pais e 17 (22,7%) com permissão, 

o que remete ao ECA (Lei 8.069/90) que, no artigo 81, proíbe a venda à criança 

ou ao adolescente de bebidas alcoólicas e de produtos cujos componentes 

possam causar dependência física ou psíquica. 
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Gráfico 5- Uso de bebidas alcoólicas pelos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem sem 
permissão dos pais ou responsáveis,  ETEC Elias Nechar - 2009 
 
 

 

No Gráfico 5 verifica-se que bebem sem permissão dos pais 18 (85,7%) 

estudantes do 3.º módulo, 20 (80%) do 4.º módulo e 20 (69%) do 2.º módulo. 

A Tabela 12 apresenta a companhia, tipo e local de maior freqüência do 

uso de bebidas alcoólicas pelos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0% 

80,0% 

14,3% 

85,7% 

31,0% 

69,0% 

4° Módulo 3° Módulo 
 

2° Módulo 

N
.º

 d
e 

E
st

u
d

an
te

s 



Resultados e Discussão 90  

 

 

Tabela 10 - Companhia, tipo e local de maior freqüência do uso de bebidas alcoólicas pelos 
estudantes do Curso Técnico de Enfermagem, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo  
( N=29 ) 

3º Módulo  
( N= 21 ) 

4º Módulo  
( N= 25 ) 

Total 
 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Com quem costuma tomar bebidas alcoólicas* 

Com meus 
amigos 

15 39,5 5 20,8 12 33,3 32 32,6 

Com minha 
família  8           21,1 11 45,9  9 25,0 28     28,6 

Sozinho  4 10,5 2 8,3  5 14,0 11 11,2 

Outros 
(namorado)  1 2,6 0 0  2 5,5 3 3,1 

Não costumo 
beber 10 26,3 6 25,0 8 22,2 24 24,5 

   Total                    38           100,0         24           100,0        36          100,0          98          100,0                    
 
                           Bebida alcoólica que toma com mais frequência** 

Cerveja 12 41,4 12 57,1 13 52,0 37 49,4 
Uísque ou 
vodka ou 
conhaque 

 2 6,9 0 0 1 4,0 3 4,0 

Vinho 5 17,2 2 9,5 3 12,0 10 13,3 

Sidra ou 
champanhe 0 0  1 4,8 0 0 1        1,3 

Não costumo 
beber 10 34,5 6 28,6  8 32,0 24 32,0 

      Total                 29          100,0          21          100,0         25         100,0          75          100,0 
 
                   Onde costuma tomar bebidas alcoólicas com mais frequência** 

Em casa 6 20,7 9 42,8 4 16,0 19 25,3 

Fora de casa 13 44,8 6 28,6 13 52,0 32 42,7 

Não costumo 
beber 10 34,5 6 28,6 8 32,0 24 32,0 

      Total                 29          100,0          21          100,0         25          100,0         75          100,0 
*As percentagens foram calculadas a partir do total de situações e não do número de 
informantes, pois os pesquisados tiveram a opção de assinalar mais de uma alternativa. 
**As percentagens foram calculadas a partir do total de sujeitos participantes, pois assinalaram 
uma única alternativa. 
 

 

Quanto à companhia, os estudantes bebem mais com amigos, 32 

(32,6%) e a família 28 (28,6%), 15 estudantes (39,5%) do 2.º módulo 12 

(33,3%) do 4.º módulo bebem em companhia de amigos. Em contrapartida, 11 

estudantes do 3.º módulo (45,9%) costumam ingerir bebidas alcoólicas na 

companhia de familiares. 
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As bebidas alcoólicas consumidas com mais freqüência são a cerveja, 

37 (49,4%), e o vinho, 10 (13,3%) e o local de maior frequência de consumo é 

fora de casa, 32 (42,7%). 

Um número significativo de estudantes do 3.º módulo ingerem bebidas 

alcoólicas na companhia de familiares, em casa (9 - 42,8%), onde também 

experimentaram bebidas alcoólicas pela primeira vez. 

 
 
Tabela 11 - Horário em que os estudantes do Ensino Técnico de Enfermagem consomem 
bebidas alcoólicas, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo           
(N= 29) 

    
      3º Módulo                          
        ( N= 21 )                      
   

      
      4º Módulo 
        ( N= 25 ) 
 

Total Horário de 
consumo das 

bebidas 
alcoólicas 

N.º % N.º % N.º %        N.º % 

De manhã 0 0 1 3,6 2 5,7       3 3,1 

No almoço 3 9,4 2 7,1 1 2,9      6      6,3 

No jantar 0 0 3 10,7 2 5,7      5      5,3 

De noite 15 46,9 11 39,3 14 40,0     40     42,1 

De 
madrugada 8 25,0 9 32,1 9 25,7     26   27,4 

De tarde 2 6,2 1 3,6 3 8,6       6     6,3 

Não costumo 
beber 4 12,5 1 3,6 4 11,4       9    9,5 

Total 32    100,0       28    100,0 35               100,0      95 100,0 

Nota: as percentagens foram calculadas a partir do total de situações e não do número de 
informantes, pois os pesquisados podiam assinalar mais de uma alternativa. 

 

 

Pela Tabela 11, o período de maior freqüência de consumo de bebidas 

alcoólicas é à noite, 40 (42,1%) e de madrugada, 26 (27,4%), em bares, 

danceterias e boates, que geralmente funcionam no período noturno.  

Pesquisa de Mardegan et al (2007) também revela que os locais mais 

frequentados (44%) pelos estudantes para o consumo de bebidas alcoólicas 

são bares, danceterias e boates (44%) e na companhia de amigos (50,8%). 

Dado significativo é que há frequência de consumo no período do 

almoço (6 - 6,3%) e da manhã (3 - 3,1%). 
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Entretanto, o estudo de Paduani et al. (2008) revelou que entre 66,3% 

estudantes consumidores de bebidas alcoólicas, apenas 1,5% costumavam 

ingeri-las pela manhã. 

 
 
 
Tabela 12 – Conduta dos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem após uso de bebidas 
alcoólicas, ETEC Elias Nechar – 2009 
 
 

2º Módulo 
(N= 29) 

3º Módulo 
(N= 21) 

4º Módulo 
(N= 25) 

Total 
Conduta dos estudantes  

N.º % N.º % N.º % Nº % 

Brigou 2 6,3 1 4,3 1 4,2 4       5,1 

 Faltou à aula 1 3,1 1 4,3 0 0 2 2,5 

 Faltou ao trabalho 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Dirigiu 2 6,3 2 8,8 3  12,5 7 8,9 
Sofreu acidentes  
( atropelamentos, 
quedas,colisões, 
capotamentos ) 

1 3,1 1 4,3 0 0 2 2,5 

Não  aconteceu nada 
disso 
 

26 81,2 18    78,3 20 83,3 64 81,0    

Total 32 100,0 23 100,0 24 100,0 79 100,0 

Nota: as percentagens foram calculadas a partir do total de situações e não do número de 
informantes, pois os pesquisados podiam assinalar mais de uma alternativa. 
 

 

 

A Tabela 12 demonstra que 7 (8,9%) estudantes dirigiram após consumir 

bebidas alcoólicas e 4 (5,1%) brigaram. É significativo o número de sujeitos 

que referiram não ter acontecido nada após terem ingerido bebidas alcoólicas.  
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Gráfico 6 - Compra de bebidas alcoólicas pelos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem, 
ETEC Elias Nechar- 2009 

 

No Gráfico 6 verifica-se que  15 (71,4%) do 3.º módulo, 20 (69%) do 2.º 

módulo e 16 (64%) do 4.º módulo compram eles mesmos bebidas alcoólicas, o 

que mostra que não necessitam da permissão dos pais ou responsáveis para o 

consumo de bebidas alcoólicas, já que são todos maiores de idade (Gráfico 5). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 7 - Hábito dos pais dos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem em manter 
bebidas alcoólicas em casa, ETEC Elias Nechar - 2009 
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Pelo Gráfico 7 nota-se que a maioria dos pais dos estudantes não tem o 

hábito de manter bebidas alcoólicas em casa: 14 (66,7%) do 3.º módulo,19 

(65,5%) do 2.º módulo e 16 (64%) do 4.º módulo, apesar de os estudantes 

referirem consumir bebidas alcoólicas em casa.  

Galduróz, Noto e Carlini (1997) detectaram que 28,6% dos estudantes 

pesquisados relataram que o primeiro uso de álcool ocorre no domicílio e 

21,8%, que é estimulado pelos pais.  

Os dados mostram que 66 estudantes (88%) afirmaram ter consumido 

bebida alcoólica em algum momento da vida, de um ano para cá, 58 (77,3%) e 

de um mês para cá 41 (54,7%). 

  Nos quatro levantamentos do CEBRID sobre uso de drogas, nos anos 

1987, 1989, 1993 e 1997, o uso do álcool entre estudantes de 1.º e 2.ºgraus 

ocorreu em 65% da amostra pesquisada (GALDURÓZ; NOTO; CARLINI, 

1997).  

Pesquisa realizada por Mardegan et al. (2007) verificou predomínio do 

uso de álcool (82,1%) em estudantes, dos quais 46,6% se encontravam na 

faixa etária de 20 a 22 anos, com prevalência do sexo feminino. No período de 

um ano, 72,6% da amostra afirmaram ter feito uso de álcool pelo menos uma 

vez, enquanto 32,4%, um mês antes da pesquisa. 

Tavares, Béria e Lima (2001), em pesquisa sobre o uso de drogas 

psicotrópicas nas escolas de ensino médio das redes pública e particular do 

Rio Grande do Sul, em 1998, demonstraram que o álcool foi a droga mais 

consumida pelos estudantes (86,8%). 

O período em que iniciaram o consumo de álcool mais referido pelos 

estudantes corresponde à faixa etária de 11 a 18 anos, entre a adolescência e 

a fase de adolescentes jovens. Entre os locais onde os estudantes 

experimentaram bebidas alcoólicas pela primeira vez está o próprio domicílio 

(embora a maioria afirme que seus pais não têm o hábito de manter bebidas 

alcoólicas em casa), seguido de bares, danceterias e boates. É no período 

noturno que os estudantes consomem bebidas alcoólicas com maior 

frequência.  

No IV e V levantamentos do CEBRID sobre o uso de drogas entre 

estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de 10 e 27 capitais 
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brasileiras, o uso de álcool começa precocemente, entre 10 e 12 anos 

(GALDURÓZ; NOTO; CARLINI, 1997; GALDURÓZ et al., 2004).  

Para Mardegan et al. (2007), o início do uso de álcool e tabaco ocorre na 

faixa etária de 16 a 18 anos, com relatos anteriores os  12 anos e locais mais 

frequentados  bares, danceterias e boates. 

Kerr-Corrêa et al. (1999), em estudo sobre uso de álcool e drogas por 

estudantes de Medicina da Unesp de Botucatu-SP, verificaram que 86% 

experimentaram drogas pela primeira vez em companhia dos amigos. Ribeiro 

(2007) destaca que muitos jovens, em especial, os universitários, são 

vulneráveis à influência de colegas, tendo como fatores associados a distância 

dos familiares ou o esforço para cumprimento da carga horária dos cursos. 

Para a autora, o meio universitário estimula o uso e o abuso de álcool através 

das constantes chopadas e festas entre os estudantes. (p. 95). 

As bebidas alcoólicas fermentadas são as preferidas dos estudantes, 

entre elas, a cerveja, consumida geralmente fora de casa. Em Galduróz et al 

(1997), Baus, Kupek e Pires (2002), Mardegan et al. (2007) e Ribeiro (2007), a 

cerveja é a bebida mais consumida pelos estudantes. 

É preciso destacar que a cerveja não é inofensiva à saúde, como, muitas 

vezes, a mídia apregoa. Afirma Romera (2008, p. 52): 

 
 
O tipo de álcool que compõe as bebidas é o etanol, e a equivalência 
referente a uma dose é: uma latinha de cerveja (350ml) é igual a uma 
taça de vinho (120ml), que é igual a uma dose de uísque ou 
aguardente (40ml), sendo que duas ou mais dessas doses serão 
suficientes para provocar uma intoxicação por etanol, o que destitui a 
cerveja do caráter inofensivo pregado pela mídia e tido como 
verdadeiro pelo senso comum. 

 

 

Dados do INCA (2006) revelam que o álcool aumenta o risco de câncer 

de boca, faringe, laringe, esôfago, fígado e mama, independente do tipo de 

bebida ingerido e maior para os indivíduos que bebem e fumam.  

O estudo de Galduróz; Noto e Carlini (1997) detectou aumento na 

tendência ao uso frequente de álcool (seis vezes ou mais no mês) em seis das 

dez capitais brasileiras pesquisadas, e ao uso pesado (20 vezes ou mais no 

mês), em oito dessas capitais.  
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No estudo de Galduróz; Noto e Carlini (1997), os amigos (23,8%) 

aparecem como importantes influenciadores do primeiro uso de álcool na vida 

dos estudantes. 

Em pesquisa sobre comportamentos de saúde entre estudantes do 

ensino fundamental e médio, na faixa etária de 12 a 18 anos, de duas redes de 

ensino, estadual e privada da cidade de São Paulo, em 1998, Carlini-Cotrim, 

Gazal-Carvalho e Gouveia (2000) demonstraram que entre os estudantes da 

rede estadual de ensino, 53,5% dos sujeitos bebem com amigos e 39,4%, com 

a família. 

Segundo os autores, 23,6% dos estudantes que referiram consumo de 

risco de álcool (5 doses, considerando uma dose de bebida destilada 40ml, um 

cálice de vinho do Porto ou licores 85ml, uma taça de vinho 140ml e uma lata 

de cerveja ou chope 140ml ), no  intervalo de duas horas, pelo menos uma vez 

nos últimos 30 dias e se sentiram embriagados pelo menos uma vez nesse 

mesmo intervalo de tempo, envolveram-se em pelo menos uma briga com 

agressão física nos últimos doze meses e 20,6% sofreram algum acidente.  

Mardegan et al. (2007) observaram que 78,8% da amostra não sofreram 

eventos após o uso de bebidas alcoólicas e 21,2%, sim, dos quais 7,3% 

faltaram às aulas, 6,1% envolveram-se em brigas, 4,4% dirigiram, 2,8% 

sofreram acidentes e 0,6% faltaram ao trabalho.  

Galduróz, Noto e Carlini (1997) descrevem que 11% dos estudantes 

brigaram e 19,5% faltaram à escola após o uso de bebidas alcoólicas e 2% 

dirigiram após beber, dado este compreensível, pois a maioria da amostra tinha  

de 10 a 17 anos. 

Na pesquisa de Ribeiro (2007), 8,2% dos estudantes já se envolveram 

em brigas, 91,7% não e 38,4% dirigiram após ingerir bebidas alcoólicas, no 

mínimo, uma vez na vida. 

 

 

3.1.5 Ações educativas para prevenção do uso de álcool e tabaco, na 

ótica dos estudantes 

 

A opinião dos estudantes sobre as ações educativas no âmbito da 

instituição e no componente curricular Educação para Saúde I envolvem: 
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participação, envolvimento, interesse, expectativas, estratégias e recursos, 

experiências, facilidades (pontos positivos), dificuldades (pontos negativos) e 

sugestões, como mostra a  Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Estudantes do Curso Técnico de Enfermagem segundo as Ações Educativas para 
prevenção do uso de Álcool e Tabaco, ETEC Elias Nechar – 2009 
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Na Tabela 13 observa-se que em relação ao Desenvolvimento de 

ações educativas para prevenção do uso do álcool na escola: 55 (73,4%) 

estudantes afirmam que ocorrem, 11 (14,7%) não sabem e 9 (11,9%) negam 

sua ocorrência. Quanto ao uso do tabaco, 58 (77,4%) afirmam que ocorrem, 

10 (13,3%) não sabem e 7 (9,3%) negam sua ocorrência. 

Quanto a Participação dos alunos no planejamento das ações 

educativas para prevenção do uso de álcool e tabaco: 50 (66,7%) 

estudantes concordam, 17 (22,6%) não sabem e 8 (10,7%) discordam. Quando 

indagados sobre a participação ativa dos alunos na realização das ações 

educativas, 47 (62,7%) relataram que participam, 21 (28%) não sabem e 7 

(9,3%) não participam ativamente 

Em relação aos Aspectos privilegiados nas ações educativas: para 

58 estudantes (77,3%), são privilegiados os aspectos biológico-fisiológicos, 16 

(21,3%) não sabem e 1 (1,4%) afirma que esses aspectos não são abordados. 

Quando indagados a respeito da ênfase nos aspectos sociais nas ações 

educativas, 61 (81,3%) concordam; 11 (14,7%) não sabem e 3 (4%) 

discordam. Em relação à ênfase nos aspectos psicológicos, 60 (80%) 

estudantes concordam; 14 (18,6%) não sabem e apenas 1 (1,4%) nega. 

Quanto ao Interesse e envolvimento dos estudantes nas ações 

educativas, 53 (70,6%) concordam, 18 (24%) não sabem e 4 (5,4%) afirmam 

que não existe.  

Quanto a Consideração de suas expectativas no desenvolvimento 

das ações educativas: 34 (45,3%) concordam, 32(42,7%) não sabem e 9 

(12%) negam. 

Em relação a  participação dos estudantes na avaliação das ações 

educativas para prevenção do uso de álcool e tabaco na escola: 41 

(54,6%) estudantes concordam, 28 (37,3%) não sabem, enquanto 6 (8,1%) 

afirmam que não participam da avaliação dessas ações. 

Quanto às Estratégias educativas para prevenção do uso de álcool e 

tabaco na escola: 42 (56%) estudantes afirmam que são desenvolvidos 

trabalhos em grupos, 33 (44%) apontam palestras com convidados. Quanto 

aos recursos didáticos, 45 (60%) estudantes referiram cartazes e 30 (40%), o 

uso de data- show. 
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Os estudantes, 62,7%, sugeriram outras ações educativas na escola 

com o objetivo de prevenir o uso de álcool e tabaco. Entre as sugestões, 

vídeos ilustrativos sobre os malefícios e consequências do uso do álcool e 

tabaco, 51,1%, depoimentos de ex-usuários de álcool e tabaco, 6,7% e 

palestras para todos os cursos da escola, 4,9%.  

Experiências com ações educativas para a prevenção do uso de álcool e 

tabaco foram vivenciadas por 62,7% dos estudantes (37,3% não responderam 

a esta questão). Entre os respondentes, 39% já participaram de trabalhos de 

grupos e 23,7% assistiram a palestras.  

Quanto à avaliação das ações educativas, 80% dos estudantes afirmam 

que esclarecem e conscientizam sobre os malefícios do álcool e do tabaco e 

20% apontam a falta de atenção e interesse dos estudantes pelas ações 

educativas. 

Em 2006, a Prefeitura de São Paulo elaborou um Guia Prático sobre 

uso, abuso e dependência de substâncias psicotrópicas para educadores e 

profissionais de saúde, enfatizando que as estratégias de prevenção precisam 

ser combinadas para alcançar as metas pretendidas. Os programas para 

adolescentes devem privilegiar métodos interativos, como grupos, jogos, 

excursões, exercícios dramáticos, entre outros, a fim de motivar os jovens a 

participarem das ações preventivas (SÃO PAULO, 2006). 

Ainda segundo o Guia, os programas de prevenção do uso de álcool e 

tabaco nas escolas devem ser o resultado de uma construção coletiva, 

envolvendo todos os atores sociais (funcionários, docentes, alunos, gestores e 

pais) desde a elaboração de estratégias até à avaliação dos resultados. 

 

 

3.2 Dados Qualitativos 

 
3.2.1 Uso de Tabaco pelos Estudantes na Ótica dos Gestores  
 

Este tópico mostra a opinião dos gestores da Instituição escolar sobre o 

uso do tabaco pelos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem. 

A partir da análise das entrevistas, delineamos quatro unidades de 

contexto que resultaram em nove unidades de registro e duas unidades 
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temáticas: postura dos gestores em relação ao uso do tabaco e postura dos 

estudantes em relação ao uso do tabaco, na ótica dos gestores.  

Os gestores observam o uso frequente de cigarro nas dependências da 

escola:  

 
 

O tabaco, além de perceber que eles fazem uso, eu tenho a 
oportunidade de observar o uso aqui na escola. G1 
 
O uso de tabaco, sim, porque a gente convive com eles a todo o 
momento e verifica visualmente quem fuma e quem deixa de fumar. 
G3 
 
Eu presencio os alunos do Ensino Técnico de Enfermagem fazendo 
uso de fumo na escola. G4  
 
 

Levantamentos realizados entre os estudantes confirmam essas 

informações, procurando conscientizá-los de que em campo de estágio não 

poderão fazer uso do tabaco. No entanto, não há divulgação da legislação 

sobre o fumo na escola. 

 

A gente sabe que eles fumam e, quando faço algum levantamento de 
tabagismo, eles revelam o uso. Este levantamento é realizado no 
primeiro módulo do curso, pois depois irão para campo de estágio e 
não podem fumar. G2  

 
 

Os dados evidenciam um conhecimento incipiente por parte dos 

gestores sobre a legislação referente ao uso de tabaco nas escolas. 

 
A legislação diz que não se pode fumar nas escolas, mas ao mesmo 
tempo tem uma abertura para se deixar os fumódromos e aqui na 
escola tem o fumódromo. G3 
 

 

Observa-se compreensão pouco clara da legislação no Estado de São 

Paulo, que proíbe o fumo em escolas. A Lei nº 13.016, de 19 de maio de 2008, 

é bastante clara: 

 

Fica proibido o fumo nas áreas internas de: repartições públicas 
federais, estaduais e municipais, localizadas em todo o território do 
Estado; bancos e estabelecimentos de crédito; hospitais, clínicas e 
estabelecimentos de saúde; escolas e instituições de ensino. Esta lei, 
em seu parágrafo único, diz que “a proibição abrange o uso de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos e cigarros de palha. 

 



Resultados e Discussão 101  

 

 

 

No Estado de São Paulo, a Lei n.º 13541, de 7 de maio de 2009, proíbe 

o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro 

produto fumígeno, derivado ou não do tabaco (SÃO PAULO, 2009). 

Os alunos dos outros cursos observam o uso frequente de cigarro nas 

dependências da escola e o comunicam aos gestores. No entanto, parece que 

os gestores mostram-se indiferentes, pois apenas orientam os fumantes a se 

dirigirem a locais específicos nas dependências da própria escola, ou seja, os 

fumódromos. 

 
Já houve reclamações que os alunos estão fazendo uso de cigarro 
em determinada área da escola e conversei com eles que tem um 
local próprio para fumar. G1 
 
Convivo com reclamações de alunos de outros cursos a respeito do 
uso de tabaco na escola. G4   

 
Diante desse fato, espera-se que a Instituição faça cumprir a legislação. 

No início do ano letivo de 2009, um informativo direcionado aos alunos (Anexo 

8), de acordo com o Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Paula 

Souza, mostra a preocupação da Instituição com o uso do tabaco entre os 

escolares, lembrando que é vedado aos alunos fumar no recinto da escola, nos 

termos da legislação pertinente (CENTRO PAULA SOUZA, 2009, p.10).  

Não apenas os alunos não respeitam a legislação, mas também uma 

docente da escola: 

 
 

Temos um número reduzido de professores fumantes e dentre estes 
uma mostra resistência e fuma nas dependências da escola. G3  
 

 

A postura da docente pode influenciar os alunos ao consumo de cigarros  

e ao desrespeito das normas e, refletindo, também, a necessidade de uma 

atitude mais comprometida das autoridades escolares frente à Legislação 

Estadual e do próprio Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, que 

proíbe o fumo em instituições escolares. 
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3.2.2 Uso de Álcool pelos Estudantes na ótica dos Gestores 

 
Este tópico mostra a opinião dos gestores da Instituição sobre o uso de 

álcool pelos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem, com base nas 

entrevistas, que geraram quatro unidades de contexto, que resultaram em seis 

unidades de registro e duas unidades temáticas, semelhantes àquelas do uso 

do tabaco. 

Três gestores demonstram saber que os alunos fazem uso moderado de 

álcool, mas não nas dependências escola, já que é proibido. Geralmente 

conseguem essas informações por meio de docentes da escola que observam 

a postura dos estudantes em festas. O docente realiza levantamentos e alerta 

os estudantes, logo no início do Curso (1.º módulo), de que não podem usar 

álcool no campo de estágio e na escola. 

 
 

O álcool pelo que eu percebo não tem tanto uso como o tabaco [...] 
As informações que tenho sobre o uso de álcool entre os estudantes 
é que não fazem uso exagerado. G1 
 
A gente sabe que eles usam álcool e quando faço algum 
levantamento de uso são poucos que falam sobre esse assunto. G2 
 
Em relação ao álcool os professores relatam que visualizam o uso por 
parte dos alunos em festas. G3 

 

 

Embora seja proibido seu uso nas dependências da escola, vendem-se 

bebidas alcoólicas nas festas, tomando-se algumas precauções para não 

vendê-las a menores de idade. 

 

[...] nas festas da escola usamos pulseiras de identificação para os 
menores para que não utilizem bebidas alcoólicas. G3 

 

Assim, apesar dessa precaução, a Instituição está incentivando o uso de 

álcool, pois os alunos presenciam a venda, não sendo possível um controle 

rigoroso de quem pode beber ou não. 

No início do ano letivo de 2009, o Informativo da instituição lembra que, 

segundo o artigo 98, inciso V do Regimento Comum das Escolas Técnicas 

(2006), é vedado ao aluno introduzir, portar, guardar ou fazer uso de 

substâncias entorpecentes ou de bebidas alcoólicas, ou comparecer 
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embriagado ou sob efeito de tais substâncias no recinto da UE (CEETEPS, 

2009, p. 10).  

Nota-se ainda que apenas um gestor entrevistado desconhece o uso de 

álcool pelos estudantes. 

 
Não tenho conhecimento do uso de álcool pelos estudantes. G4 

 

Como esse gestor não é docente nesta escola, é-lhe mais difícil 

conhecer quem ingere álcool nesse ambiente.  

 
 
3.2.3 Ações Educativas sobre o uso de Álcool e Tabaco na ótica dos 

Gestores 

 

Este tópico mostra a opinião dos gestores da Instituição a respeito das 

ações educativas para prevenção do uso de álcool e tabaco desenvolvidas com 

os estudantes e no componente curricular Educação para Saúde I. 

A partir da análise das entrevistas, delineamos 32 unidades de contexto 

que resultaram em 53 unidades de registro e 2 unidades temáticas: postura dos 

gestores em relação às ações educativas e postura dos estudantes, na ótica 

dos gestores. A partir das unidades temáticas, analisam-se os tópicos contidos 

nos roteiros de entrevistas: informações sobre o uso de álcool e tabaco e ações 

educativas, envolvendo participação, motivações, expectativas, facilidades, 

dificuldades e sugestões.  

Dois gestores afirmam que não são desenvolvidas ações educativas 

para prevenção do uso de álcool e tabaco nem pela escola nem no 

componente curricular Educação para Saúde I. Esses temas são trabalhados 

em outros componentes curriculares do curso, com enfoque nas 

consequências e patologias relacionadas aos clientes/pacientes. No 

componente curricular Educação para Saúde I, o tema é direcionado para as 

Unidades de Saúde da Família no município. 

 

Não se desenvolvem ações educativas para a prevenção do uso do 
álcool e tabaco na escola e nem no componente curricular Educação 
para a Saúde I Os professores desenvolvem apenas atividades 
relacionadas com outros componentes curriculares, como UTI e 
Saúde Mental, voltadas para as consequências e patologias 



Resultados e Discussão 104  

 

 

decorrentes do uso de álcool e tabaco no ser humano. Outras 
disciplinas do curso dão apenas o enfoque clínico para o 
conhecimento dos alunos sobre os malefícios e consequências 
destas substâncias. G1 
 

Durante a disciplina de Educação para Saúde os alunos trabalham 
com esse tema, tanto álcool quanto tabagismo e fizemos uma 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva e 
durante o primeiro semestre de 2008 realizamos palestras sobre 
estes temas em duas Unidades de Saúde da Família da cidade. Na 
escola a gente comenta com os alunos, mas nós não temos um  
trabalho assim realizado com todos os alunos sobre tabagismo e 
sobre alcoolismo. G2 

 

 

O Guia Prático lembra que a escola é o ambiente onde os indivíduos 

aprendem as regras dos relacionamentos sociais fora da célula familiar (SÃO 

PAULO, 2006, p. 29). 

A escola é considerada ambiente propício para estratégias de 

prevenção, relacionadas ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas, 

cabendo-lhe estimular a cooperação, a aceitação das diferenças e a 

convivência harmoniosa entre os pares, para, a partir dos estudantes, atingir 

seus familiares e grupos de convívio social.  

Dois gestores identificam a ocorrência de ações educativas na escola, 

porém, um deles não sabe se são relacionadas ao álcool ou ao tabaco, 

afirmando apenas que são direcionadas aos estudantes do ensino médio, 

menores de idade. O outro gestor declarou que a escola vem realizando há 

bastante tempo levantamento sobre o uso do tabaco pela contagem dos tocos 

de cigarros encontrados no chão. 

 
[...] são mais desenvolvidas em relação ao Ensino Médio porque  tem 
menores de idade. G3 
 
Coletam-se todos os tocos de cigarro, que são contados e colados 
em cartaz e  dia a dia está  sendo tabulado para no final do semestre 
fazermos uma demonstração desses dados aos alunos. G4 

 

 

Para Abramovay e Castro (2005), as atividades relacionadas a drogas 

devem ser distribuídas durante o ano letivo, evitando que o tema seja abordado 

apenas em eventos pontuais.  
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Os quatro gestores falaram de suas motivações para as atividades 

educativas e dois deles enfatizaram as consequências e malefícios causados 

pelo uso de álcool e tabaco, propondo orientações e palestras. 

 
O que nós podemos fazer são palestras sobre o uso do álcool e do 
tabaco, sobre o mal que acontece na sociedade e perante os alunos 
que usam. G1  
 

A motivação que eu tenho é que sou a primeira a pegar no pé dos 
alunos que fumam, porque eu sou ex-fumante e acabei parando de 
fumar exatamente quando eu comecei a trabalhar com o Ensino 
Médio, então, oriento que têm que parar de fumar e de usar álcool, 
pois senão vão arcar com as consequências. Faço isso com o Ensino 
Médio e até com o Ensino Técnico. G3 
 

 

Abramovay e Castro (2005) recomendam à escola desenvolver parcerias 

com a comunidade, envolvendo associações de bairro e outras instituições, 

para, juntas, traçarem programas de prevenção e fiscalização, de forma não 

repressiva.  

Outro gestor considera a importância de ser visto pelos estudantes como 

educador e que o tema deve permear outros componentes curriculares, pois os 

alunos demonstram interesse e envolvimento pela vivência de problemas 

semelhantes no âmbito da família. 

 

A motivação que eu tenho é que a gente sabe que os alunos usam e 
a gente como educador, além de tudo tem que tá falando sobre esse 
tema, independente dele estar dentro do conteúdo programático. Na 
própria família, muitas vezes, o aluno convive com estes problemas e, 
com isso, demonstra interesse e envolvimento com os temas 
propostos. G2  

 

 

Para Abramovay e Castro (2005), os gestores precisam engajar-se em 

capacitações e debates, com o auxílio de especialistas, e a abordagem dessa 

temática não deve ocorrer em um único componente curricular, já que requer 

confiança e sensibilidade para um trabalhado com todos os envolvidos. 

Meyer (2003) sugere mesclar as estratégias didáticas, a fim de garantir 

melhores resultados, o que depende de uma série de fatores, como público-

alvo, local, recursos disponíveis e filosofia da instituição.  
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Um gestor vai além, propondo ações educativas com depoimentos de 

ex-usuários, mostrando, porém, certo descrédito nas ações educativas 

direcionadas a indivíduos já viciados no uso de álcool e tabaco.  

 

 
Olha, eu gostaria de desenvolver ações relacionadas ao uso de álcool 
e tabaco na escola com depoimentos de ex-usuários destas 
substâncias e direcionadas aos alunos, pois acho muito positivo, 
principalmente para quem está em formação mas, mesmo assim, eu 
acho que é muito difícil a gente influenciar uma pessoa que já está 
viciada no álcool e/ou no tabaco e eu acho até que em relação ao 
álcool ainda é mais fácil.G4 

 
 

Dois gestores propõem palestras e reflexões, para que os estudantes se 

tornem multiplicadores das informações, pois, como futuros profissionais, 

devem dar bons exemplos à sociedade. 

 

As minhas expectativas seriam de abordar esses temas em palestras 
e despertar assim nos alunos a realidade que verão no dia a dia do 
hospital e o que acontece com as pessoas que usam, tendo como 
uma das consequências a discriminação. G1 

 
Acredita-se que falando sobre o assunto a gente consiga fazer com 
que eles saibam dos problemas relacionados ao uso de álcool e 
tabagismo, não só pelo convívio social, até porque eles vão trabalhar 
e vão ser pessoas que vão educar outras pessoas, que vão estar com 
eles dentro desse ambiente e não devem fumar e nem beber, pois 
devem servir de exemplo a estes usuários. G2 

 

 

O Guia Prático propõe alguns princípios de prevenção do uso de drogas, 

como programas educativos que privilegiem estratégias interativas, grupos, 

jogos, dramatizações, com a participação ativa dos estudantes no 

planejamento, ao invés de palestras e aulas expositivas.  

Outro gestor entende que é preciso levar os estudantes a enxergarem os 

problemas decorrentes do uso de álcool e tabaco em si próprios, já que, 

embora neguem seu uso, mostram sintomatologias a ele associadas. 

 

A minha expectativa é conscientizar os alunos do que o uso do álcool 
e do tabaco provoca na vida deles. Porque às vezes eles dizem que 
não fumam, ficam com falta de ar e acham que é qualquer outra coisa 
menos o cigarro. Eles chegam aqui passando mal e acham que é 
qualquer coisa, menos que eles encheram a cara no final de semana. 

G3 
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Outro gestor aponta a importância de ações educativas para os 

estudantes do ensino médio, menores de idade. Para os estudantes maiores, 

como os do Ensino Técnico, a estratégia é mostrar o futuro dos usuários de 

álcool e tabaco, pelo cálculo de vida média de órgãos vitais comprometidos 

pelo seu uso, como o pulmão e o fígado. Um projeto educativo, com a parceria 

e o envolvimento do curso de Enfermagem, direcionado a todos os cursos da 

escola, provocaria a reflexão sobre o uso dessas substâncias, levando a uma 

mudança de comportamento. 

 
As minhas expectativas são principalmente em relação ao Ensino 
Médio, pois ainda são menores e gostaria muito que houvesse ações 
educativas para influenciar esses menores a parar com o uso. 
Para os maiores, a gente pode fazer um pouco diferente, poderia 
elaborar um projeto com a enfermagem, mostrando para todos os 
outros cursos como vai ser a vida do usuário no futuro, até através de 
cálculo de como estaria o pulmão e o fígado, em relação ao álcool e a 
expectativa é que a gente consiga tocar os alunos, fazer pensar e 
refletir o uso que faz e que pare, mas eu sei que é muito difícil 
conseguir, devido ao vício. G4 
 

 

Para o Guia Prático, um programa de prevenção de drogas nas escolas 

não pode ter como meta principal uma sociedade sem drogas, o que parece 

impossível, mas a redução dos fatores de risco e do consumo de drogas 

(MEYER, 2003, p. 12; SÃO PAULO, 2006, p. 29). 

Dois gestores propõem palestras e dramatizações, no componente 

curricular Educação para Saúde I e em outros componentes, por meio de 

parcerias, inclusive com os alunos do Curso Técnico de Enfermagem. 

 

Para o componente curricular a minha sugestão é que estes temas 
sejam abordados na forma de prevenção, porque na verdade cada 
ano que passa, cada dia que passa o ideal seria que este aluno se 
conscientizasse a não fazer uso.  
Na escola, seria ter uma parceria através de palestras para lidar de 
um modo todo não só com os alunos, mas com professores e 
funcionários que fazem uso e que a gente vê que usam o tabaco.G1 

 
 

Como sugestão, na própria grade curricular das disciplinas, 
principalmente em Educação para Saúde I e II e na disciplina de 
Saúde Mental, poderia se elaborar palestras e alguma dramatização, 
para transmissão aos alunos dos três períodos de aulas da escola, 
até durante o intervalo, com a participação dos próprios alunos do 
Curso Técnico de Enfermagem. G2 
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No estudo de Zanetta, Nobre e Lancarotte (2008), o teatro e a música 

constituíram importantes estratégias de comunicação, pois propiciaram a 

compreensão de situações familiares e sociais. 

Luis e Pillon (2003) verificaram o conhecimento dos alunos de 

Enfermagem sobre álcool e drogas em uma universidade pública brasileira. 

Como a temática álcool e outras drogas é ainda considerada nova em nosso 

meio, seria prudente que fosse abordada em outras disciplinas e não apenas 

na área de Psiquiatria, em uma visão interdisciplinar. 

Outro gestor sugere que os professores parem de fumar nas 

dependências da escola e que projetos educativos sobre álcool e tabaco 

contemplem todos os estudantes, inclusive a implantação da Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

 

A primeira sugestão é que os professores todos parassem de fumar. 
Na verdade só dois são fumantes; tem alguns projetos que os alunos 
estão tocando no Ensino Médio pra álcool e tabaco. A polícia tem vindo 
acompanhar, tem proposto alguns trabalhos sobre uso, mas sempre 
direcionado ainda para o menor. A gente espera que, agora com a 
CIPA, tenhamos algumas ações relacionadas com álcool e tabaco para 
todos da escola. G3 

 

 

Nesse sentido, a Lei nº 13.541, de 7 de maio de 2009, determina afixar 

aviso de proibição nos locais de ampla visibilidade, com indicação de telefone e 

endereço dos órgãos responsáveis pela Vigilância Sanitária e Defesa do 

Consumidor (SÃO PAULO, 2009, p.1). O artigo 3º. acrescenta: 

 

O responsável pelos recintos de que trata esta lei deverá advertir os 
eventuais infratores sobre a proibição nela contida, bem como sobre 
a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de imediata 
retirada do local, se necessário mediante o auxílio de força policial 
(SÃO PAULO, 2009, p. 1) 

 

  
Outro gestor sugere projetos que contemplem participação e 

envolvimento dos estudantes do Curso Técnico de Enfermagem, com imagens, 

depoimentos e relatos das consequências do uso de álcool e tabaco, 

direcionados a todos os alunos da escola. 
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A sugestão é que o Curso de Enfermagem elabore um projeto que 
mostre a decadência da vida em relação ao álcool e ao tabaco; isso 
seria a melhor forma de se trabalhar com todos os alunos, para que 
tenham ciência do que estão fazendo com eles mesmos. Para o 
desenvolvimento, teríamos que trazer ex-alcoólatras e ex-fumantes 
para falar como era a vida antes e como é a vida agora e também 
mostrar pelo menos fotos da degradação do fígado, do pâncreas, no 
caso do álcool, e do pulmão, no caso do fumante; isso eu acho que 
de uma forma ou de outra tem que tocar a pessoa. G4 

 
 
 

No entanto, não se recomenda o amedrontamento, imagens de órgãos 

deformados centradas nos malefícios e consequências negativas de forma 

dramática (ABRAMOVAY; CASTRO, 2005; SÃO PAULO, 2006; MEYER, 

2003), estratégias que têm se mostrado ineficazes, pois os jovens parecem não 

se amedrontar nem decidir a afastar-se das substâncias psicoativas.  

A seguir, discutimos os tópicos: informações sobre o uso de álcool e 

tabaco pelos estudantes e ações educativas, modo de lidar com a questão do 

álcool e tabaco, estratégias e recursos didáticos, aspectos biológicos e 

fisiológicos, sociais e psicológicos, facilidades, dificuldades, participação, 

motivações, expectativas, sugestões, avaliação e resposta dos estudantes, na 

ótica do docente. 

O docente procura lidar com a questão do álcool e tabaco, mediante 

pesquisa realizada pelos alunos, com explanação oral para a classe e para a 

comunidade de Unidades de Saúde da Família (USF(s)) do Município.  

 

Consigo lidar com a questão do álcool e tabaco no conteúdo 
programático da disciplina educação para saúde I, em que os alunos 
realizam trabalhos sobre estes assuntos, explanando primeiramente 
para a classe e depois para a clientela das Unidades de Saúde. G2 

 

 

O docente organiza a classe em grupos para os trabalhos relacionados 

aos temas, utilizando como recursos didáticos a pesquisa em computadores da 

escola, data-show, flip-chart, cartazes e retroprojetor. Ao término da pesquisa, 

o trabalho é apresentado à classe e às duas USF(s), com agendamento prévio, 

direcionado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).  
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Inicialmente a classe é dividida em grupos com os temas. Os alunos 
realizam pesquisa no Laboratório de Informática da escola, esboçam 
os trabalhos, apresentam para a classe e docente responsável, com a 
finalidade de melhorarmos a apresentação que acontecerá para o 
público alvo (clientes ) de duas  Unidades de Saúde da Família , com 
agendamento prévio das datas [...] G2 

 
 
 

As ações educativas enfatizam os aspectos biológicos, fisiológicos, 

sociais e psicológicos, com pesquisa que envolve a participação dos alunos na 

elaboração, apresentação e distribuição de materiais educativos à comunidade 

externa. A resposta dos estudantes será em longo prazo, pois há casos de 

alcoolismo e tabagismo entre os familiares. 

 
Abordamos todos os aspectos (biológicos, fisiológicos, sociais e 
psicológicos), pois a pesquisa realizada pelos alunos é bastante 
abrangente e eles participam durante as atividades extraclasse, com 
palestras, distribuição de folders, folhetos educativos. Acredito que 
este é um trabalho com resposta a longo prazo, pois a maioria dos 
alunos possui casos de alcoolismo e tabagismo na família.G2 

 

  

Segundo Brown (1993), as expectativas de resultados podem estar 

relacionadas com aspectos físicos, que levam a alterações nas sensações e 

sentimentos, aspectos psicológicos, ligados à cognição e alteração do estado 

emocional, e aspectos comportamentais, em que o indivíduo demonstra 

mudanças nos atos e atitude. 

Para o docente, os alunos participam da elaboração, apresentação e 

avaliação dos trabalhos, a partir do planejamento, realizado por ele.  

 

 

Eu faço o planejamento inicial das ações e depois divido os alunos 
em grupos, onde elaboram os trabalhos e pesquisam o tema, para a 
apresentação à classe e à clientela das Unidades de Saúde da 
Família e depois desse planejamento a gente vai melhorando, de 
acordo com o interesse e motivação dos alunos. G2 

 

 

Segundo Meyer (2003), o ideal é a participação ativa de todos, do 

planejamento à avaliação, o que motiva os estudantes a envolverem-se com a 

temática e a se tornarem multiplicadores das informações entre os familiares, 

como comenta o gestor.  
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Os alunos participam da avaliação, principalmente nos aspectos 
cognitivos e atitudinal, pelo envolvimento e interesse com os temas. 
eu percebo porque eles é... quando a gente fala sobre alcoolismo, 
principalmente, porque o tabagismo,  ainda é aceito na sociedade, 
entre aspas, mas o alcoolismo, muitos dos alunos têm problemas na 
família com relação ao uso de álcool, pai, mãe, irmão tal  e aí  isso 
pra eles é uma maneira de ficarem sabendo do problema e estar 
levando informação prá casa e para os familiares, e até prá estar 
discutindo conosco em sala de aula, sobre esse tipo de problema . 
G2  

 

 

Meyer (2003); Abramovay e Castro (2005) e o Guia Prático (2003) 

reforçam que a avaliação é uma forma de acompanhamento, que permite a 

observação das facilidades, dificuldades, falhas, sucessos ou ajustes 

necessários. Os estudantes precisam vivenciar e participar ativamente do 

processo, opinando, refletindo, implementando e entendendo sua lógica.  

O docente aponta as facilidades para o desenvolvimento das ações 

educativas, entre elas, o próprio tema, álcool e tabaco, atual e contemplado 

por inúmeras referências, que desperta o interesse dos alunos. Como 

dificuldades, a interrupção das atividades educativas pelo processo de 

atribuição das aulas que ocorre semestralmente, quando o docente pode ser 

transferido, prejudicando a continuidade do trabalho. 

 

A facilidade é, por ser um tema atual, há facilidade para se encontrar 
referências e também pelo interesse dos alunos e a dificuldade é, 
principalmente para dar continuidade ao desenvolvimento das ações, 
pois nem sempre é atribuída aula  do componente curricular Educação 
para Saúde I para o mesmo docente  e assim, nem sempre as 
atividades têm continuidade. G2 

 

 

Para Meyer (2003), um programa de prevenção, para ser eficaz, deve 

garantir a continuidade das ações educativas, envolvendo todos os atores em 

todo o período de escolaridade.  

O docente percebe o receio dos estudantes no início, para falar sobre o 

tema, devido à vivência do problema no meio familiar. Aos poucos, vão se 

sentindo mais à vontade e passam a atuar como multiplicadores fora do 

ambiente escolar. 
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Os alunos no início ficam receosos, é um pouco de ansiedade, 
porque eles têm o problema em casa, né, mas não se abrem, só que 
depois, conforme a gente vai desenvolvendo o tema, falam e vão 
fazendo a pesquisa, vão sendo multiplicadores fora do ambiente 
escolar e se motivam para essas ações aí, fora da sala de aula. G2 

 
 

Nessa lógica, a escola deve estabelecer um vínculo com a família, 

estimular o diálogo entre os adultos e os jovens, inclusive sobre drogas, 

procurando passar informações e esclarecer dúvidas, com corresponsabilidade 

(ABRAMOVAY; CASTRO, 2005, p. 123), criatividade e recursos, que não as 

tradicionais reuniões com os pais na escola. 

Na visão do docente, os alunos sugerem elaborar materiais educativos 

(DVD e fôlder), como já o fizeram outras turmas.  

 
Como eu disse no início, a gente direciona o trabalho pra poder iniciar 
a disciplina e os temas. Depois a gente começa a colher outras 
formas que eles acham que são interessantes, tipo fazer sei lá um 
filme sobre isso para a escola, como teve alunos que nos outros 
semestres anteriores desenvolveram flip-chart e material didático na 
forma de DVD e folders, que acabaram ficando inclusive nas 
Unidades Básicas de Saúde que a gente desenvolveu o trabalho. G2 

 

 

 

Abramovay e Castro (2005) sugerem a elaboração de cartazes em 

grupos, baseados em entrevistas com especialistas e em pesquisas realizadas 

pelos próprios estudantes. 

Chama a atenção o uso do fumo e álcool entre futuros profissionais de 

saúde, que devem conhecer e orientar os outros sobre a importância de não 

fumar e beber e suas consequências. 
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Nossa pesquisa aponta a ocorrência do uso do tabaco e álcool pelos 

estudantes da Escola Técnica Elias Nechar. A instituição tem procurado, talvez 

ainda timidamente, orientar seus alunos, enfatizando os malefícios e 

consequências de tais hábitos, sobretudo no componente curricular Educação 

para a Saúde I.  

Três aspectos ficam evidentes comparando-se os resultados de nosso 

estudo com os dados levantados na literatura: o uso de tabaco alguma vez na 

vida, com percentagens maiores que nos estudos de Mardegan et al.(2007); 

Zanini et al.(2002); Sawicki e Rolim (2004) e  Barbosa, Carlini-Cotrim e Silva-

Filho (1989); a precocidade no início do hábito de fumar e a prevalência de 

mulheres. Existem estudos que mostram a precocidade quanto ao uso do 

cigarro e a prevalência de mulheres entre estudantes de ensino médio de um 

modo geral, (ZANINI et al. 2002). Em relação a este dado especificamente, é 

sabido que a população feminina predomina nos cursos de enfermagem pelo 

que torna mais relevante desenvolver ações de prevenção. 

Os sujeitos da pesquisa, alunos e gestores, têm consciência dos 

malefícios do cigarro. Chama atenção o uso do cigarro e álcool entre futuros 

profissionais da área da Saúde, que, ainda conhecendo as consequências 

prejudiciais e a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de saúde 

na população, estas questões não sejam devidamente abordadas durante a 

formação profissional. 

Em relação ao uso do álcool, também chama a atenção, em nossa 

pesquisa, a precocidade – 11 a 18 anos na ingestão de bebidas alcoólicas pela 

primeira vez. Já Paduani et al. (2008) e Mardegan et al. (2007) apontam a 

idade de  16 a 18 anos  para o início da ingestão de bebidas alcoólicas. 

Os dados coletados nos permitem também afirmar que os estudantes 

iniciam o consumo de álcool no ambiente familiar, depois, com os amigos ou 

por si mesmos.  

O estudo de Mardegan et al. (2007), também verificou que 50,8% dos 

estudantes relataram beber na companhia de amigos e 12,8% com familiares. 

Outro dado relevante apontado pela literatura específica é que, embora 

os jovens do sexo masculino se destaquem no consumo de álcool, as mulheres 

têm um importante papel, pois não há diferenças significativas entre os 
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gêneros. Temos que levar ainda em conta que nesta pesquisa 66 (88%) das 

mulheres afirmam ter consumido bebida alcoólica em algum momento da vida. 

No presente estudo a percentagem de estudantes que ingeriram bebidas 

alcoólicas em algum momento até se embriagar (37,3%) é maior que a 

encontrada no estudo do CEBRID, que foi de 28,9% (GALDURÓZ; NOTO; 

CARLINI, 1997) 

Embora a maior parte dos estudantes do nosso estudo concordam que 

existem ações educativas desenvolvidas pela escola na prevenção do uso de 

álcool e tabaco, é preciso atitudes mais comprometidas da escola. Fazer 

cumprir a lei, que proíbe o uso de tabaco e álcool no âmbito escolar, elaborar e 

executar um programa abrangente e consistente, capaz de conscientizar o 

adolescente e o jovem a deixarem as drogas e procurarem afirmar-se pela 

inteligência, competência, realizações e liderança. 

As atividades educativas devem enfatizar, além dos aspectos biológicos e 

fisiológicos, as consequências sociais, como brigas, acidentes de trânsito, faltas 

ao serviço e à escola, dissolução familiar, gastos e, sobretudo, a dependência 

que o uso de cigarro e álcool pode provocar. 

Todos - gestores, docentes, estudantes, funcionários, familiares e 

comunidade - devem ser envolvidos na luta pela promoção da saúde e bem-

estar, construindo, discutindo e desenvolvendo, coletivamente, as mais diversas 

estratégias: palestras, dramatizações, filmes, depoimentos de usuários e ex-

usuários, parceria com instituições especializadas, proposta político-pedagógica 

inter e multidisciplinar.  

Para finalizar, entendemos que a qualidade em educação e saúde deve 

ser permeada pela valorização de todos os atores que se encontram implicados 

neste processo, com autonomia, corresponsabilidade, vínculo solidário e 

acolhimento. Isso permitirá a identificação das necessidades sociais, desejos, 

interesses coletivos e subjetivos, fortalecendo o compromisso com os direitos do 

cidadão para estimular práticas de atenção compartilhadas e resolutivas nesses 

ambientes.  

Outros estudos poderiam esclarecer, com mais amplitude e profundidade, 

os motivos que levam os jovens ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas 

e, também, sua ocorrência entre os profissionais da Saúde 

. 
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A partir de nossa pesquisa, foi possível identificar demanda para 

diferentes níveis de prevenção: prevenção primária, que objetiva retardar ou 

evitar a experimentação; prevenção secundária, que tem como alvo as pessoas 

que já experimentam ou fazem uso ocasional, evitando que se torne nocivo, e 

prevenção terciária, a qual dispõe de meios e instrumentos para tratar o 

indivíduo dependente ou que faz uso nocivo de drogas. 

Cabe ressaltar que a OMS e as políticas públicas voltadas para essa área 

têm procurado estimular ações preventivas. Para esta proposta, além dos 

resultados tomamos como base autores como Meyer (2003), Guia Prático para 

Programas de Prevenção de Drogas; Abramovay e Castro (2005), Drogas nas 

Escolas e Prefeitura da Cidade de São Paulo (2006), Guia Prático sobre Uso, 

Abuso e Dependência de Substâncias Psicotrópicas para Educadores e 

Profissionais da Saúde. 

Apesar das particularidades de cada instituição, a proposta é ampla e 

flexível, possibilitando adaptações e aperfeiçoamento, com a finalidade de: 

� promover educação em saúde no contexto escolar, na temática 

Álcool e Tabaco, contando com participação e envolvimento de 

estudantes do Ensino Técnico de Enfermagem, docentes e gestores 

na elaboração e execução das ações; 

� contribuir para afastar os estudantes  do consumo de álcool e tabaco; 

� promover a  interação, confiança e sensibilidade  entre todos os 

atores; 

� levar a reflexão  sobre as próprias ações e modos de reduzir os 

fatores de risco e ampliar os fatores de proteção e 

� estimular o cumprimento de uma política interna, pautada na 

legislação do Estado de São Paulo, que proíbe o uso de álcool e 

tabaco nas dependências das instituições escolares. 

 

Estratégias – Prevenção Primária e Secundária: 

 

� elaborar vídeos educativos com o envolvimento dos estudantes na 

coleta de imagens com depoimentos de ex-usuários de álcool e/ou 

tabaco e de familiares que vivenciam e/ou vivenciaram o problema; 

as imagens serão gravadas por profissionais, respeitando os 
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procedimentos éticos, sem exposição ou prejuízo à imagem dos 

depoentes;  

� colocar banners em lugares visíveis de textos da Lei n.º 13541, de 07 

de maio de 2009, que proíbe o consumo de tabaco nas 

dependências da escola e  telefone da Vigilância Sanitária Municipal 

para denúncias; 

� divulgar as ações educativas e o Informativo, que proíbe o consumo 

de bebidas alcoólicas e de fumo nas dependências da escola a toda 

comunidade escolar (incluindo os pais),em todo início de semestre; 

� elaborar cartazes em equipe, estabelecendo comparações entre 

qualidade de vida e hábitos saudáveis, como estratégias de 

prevenção do uso do álcool e tabaco e os resultados da prevenção e 

afixá-los no mural da escola; 

� dar continuidade às ações educativas em parceria com alunos do 

Ensino Técnico de Enfermagem, docentes e o docente responsável 

pelo componente curricular Educação para Saúde I, com extensão e 

divulgação a toda comunidade escolar; 

� estimular a participação dos atores  em capacitações e debates com 

especialistas; 

� disponibilizar o vídeo educativo em sites, como o youtube, mediante 

autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP); 

� elaborar um acervo de todas as atividades realizadas, incluindo 

aulas, debates, materiais didáticos elaborados pelos atores, textos, 

artigos, filmes e sites  na Internet sobre o tema;  

� estabelecer uma rede de parcerias com a sociedade civil, 

organizações não governamentais e programa antitabaco da 

Secretaria Municipal de Saúde para  a implementação das ações; 

� levar em conta que quanto maior o risco da população-alvo,mais 

intensa e precoce  deve ser  a estratégia preventiva,evitando-se 

alarmismos e dramatizações; 

� elencar ao longo dos semestres letivos as atividades sobre álcool e 

tabaco, com cronograma de execução; 
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� elaborar em conjunto com os envolvidos protocolos sobre as formas 

de avaliação do projeto educativo; 

� avaliar em forma  contínua e semestral o projeto educativo,  para  

detectar falhas e pontos positivos e relevantes, permitindo a  

redefinição de metas para o semestre seguinte; 

� incentivar  dramatização e  músicas que contemplem a temática 

álcool e tabaco, mediante debates em equipes, respeitando as 

aptidões e habilidades de liderança e interesse  dos envolvidos; 

� estimular a apresentação de peça teatral e música  em datas 

comemorativas, como a Semana de Enfermagem (12 de maio),  o 

Dia Mundial contra o Tabaco (31 de maio) e Semana Municipal 

contra o Alcoolismo (de 19 a 26 de junho), envolvendo os pais dos 

estudantes, outras escolas e Unidades de Saúde do município; 

� garantir agentes multiplicadores em cada atividade proposta, 

buscando uma participação mais efetiva de, no máximo, seis 

estudantes, um gestor (docente ou coordenador); com cronograma 

de atividades, discutido e elaborado pelo grupo, recursos materiais e 

capacitação dos gestores, a cargo da escola e da pesquisadora. 

 

Estratégia – Prevenção Terciária: 

 

 Além das estratégias citadas nos níveis de prevenção primária e 

secundária, propomos: 

� serviço de apoio, com orientação de especialistas, aos usuários de 

álcool e tabaco, que livre e espontaneamente o desejem. 

 

Divisão de responsabilidades: 

 

� Estudantes: planejamento de atividades  pedagógicas e culturais, 

como exposições de imagens e textos de pesquisa, discussão e 

reflexão sobre propagandas de álcool e cigarros, legislação que proíbe 

o uso de álcool e tabaco nas dependências da escola e ambientes 

fechados, entre outras.  
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� Gestores (docentes e coordenadores): elaboração do banco de 

atividades, dinâmicas e  materiais de apoio, como cartilhas, fôlderes, 

etc., com a colaboração  de funcionários designados pela direção da 

escola. 

� Pais: participação em palestras e debates  sobre os principais fatores 

de risco e proteção ao uso de álcool e tabaco. 

 

Avaliação:  da estrutura, dos processos e  resultados do programa de 

prevenção,  para  verificação do desenvolvimento do projeto,  mediante um 

instrumento com questões fechadas (tipo escala de Likert), relacionadas ao 

interesse e desempenho do grupo de multiplicadores,envolvendo: 

planejamento, objetivos, recursos e estratégias didáticas utilizadas, qualidade e 

divulgação das atividades desenvolvidas e outras.O instrumento será 

elaborado com a participação de todos atores e aplicado a todos os envolvidos 

em cinco etapas:  

        1 Pré/pós-testes: aplicação de questionários, com perguntas objetivas e 

fechadas (tipo check-list), antes e após a atividade educativa, comparação das 

respostas, com o objetivo de observar se houve alteração no comportamento e  

conhecimento dos participantes.  

          2 Identificar o número de casos de estudantes encaminhados aos 

profissionais de saúde, por uso indevido ou dependente de álcool e/ou tabaco, 

a fim de verificar se houve alteração no número de casos.  

           3 Verificar o número de participantes em cada atividade 

desenvolvida, mediante um instrumento de registro, para observar se o projeto 

está atingindo o público almejado.  

           4 Avaliação dos resultados da inserção do Programa na escola, 

com levantamento quantitativo das intervenções realizadas pelo grupo de 

multiplicadores em parceria com outros docentes da escola; se  atingiu os 

objetivos propostos; se o projeto  está inserido no cotidiano e no plano 

pedagógico da escola; se os docentes abordam a temática: álcool e tabaco em 

sala de aula; como a escola está conduzindo os casos  de estudantes 

envolvidos com o uso indevido de álcool e tabaco.  
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           5 Levantamento de opiniões e conhecimentos sobre os temas 

abordados, um ano após, com o mesmo grupo de atores e com o mesmo 

instrumento, a fim de verificar se houve alteração no discurso. 

Tais estratégias possibilitarão aquisição e construção de novos 

conhecimentos e troca de experiências por meio dos quais os sujeitos podem 

transformar-se a si mesmos e aos outros. Como futuros profissionais de saúde, 

esperamos que possam atuar como membros corresponsáveis e 

comprometidos com a própria saúde e da comunidade,visto que desempenham 

um papel imprescindível na luta contra o álcool, o fumo e outras substâncias 

psicoativas. 
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ANEXO 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Estudantes 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

 

 

 

 A pesquisa: “Estudantes do ensino técnico de enfermagem e o uso de 

álcool e tabaco: a importância de ações educativas no âmbito da escola” é um 

estudo que tem como objetivo Elaborar uma proposta educativa de promoção 

de Saúde para alunos do ensino técnico de enfermagem sobre o uso de álcool 

e tabaco; determinar a prevalência do uso de álcool e tabaco entre estudantes; 

conhecer a concepções e ações educativas desenvolvidas pela escola em 

relação ao uso de álcool e tabaco, na ótica de alunos, professores e 

coordenadores e caracterizar as demandas, motivações, expectativas e 

sugestões dos alunos, docentes e coordenadores em relação às atividades 

educativas desenvolvidas. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação e 

colaboração de forma voluntária, individual, sincera e sem interferência de 

outros, ressaltando o anonimato e assegurando, desta forma, o componente 

ético do estudo, que consiste em responder um questionário, dirigido aos 

estudantes, com agendamento prévio, mediante data e horário estipulados pela 

direção, coordenadores e docentes responsáveis pelas classes. Considerando-

se a natureza do assunto pesquisado e, portanto, a importância do anonimato 

dos participantes, o processo de coleta de dados será realizado pela 

pesquisadora, levando-se em conta eventuais procedimentos e 

esclarecimentos que estimulem a confiança dos alunos.  Assim, os 

questionários serão aplicados no período de aulas, com a anuência dos 

professores responsáveis pelas atividades acadêmicas.  

Após o término, os questionários serão depositados, pelos próprios 

alunos, em envelope pardo, fechado e guardado sob a responsabilidade da 

pesquisadora. Se necessário, retornaremos à escola para aplicar o 

questionário aos alunos que estiverem ausentes. Os questionários de retorno 

serão aplicados em uma sala disponível na escola, seguindo os procedimentos 



Anexos 137 

 

 

estabelecidos. Para garantir o anonimato, o envelope com os questionários da 

turma será levado nos retornos, permitindo que os alunos depositem seu 

questionário em meio aos outros, no mesmo envelope. As informações 

colhidas são de caráter confidencial em todas as fases da pesquisa, e, ao 

serem publicadas será resguardada a identificação dos sujeitos. Você só será 

incluído na pesquisa após sua autorização e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá livre acesso a todas as 

informações coletadas, bem como esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Ressalta-se que o consentimento para participar pode ser recusado ou retirado 

a qualquer momento da realização da pesquisa, sendo que sua participação 

não lhe trará nenhum prejuízo, compensação financeira ou despesa. As 

informações sobre o resultado da pesquisa estarão disponíveis e serão 

enviados mediante a sua solicitação. 

O principal investigador é a enfermeira Antonia de Fátima Zanchetta 

Serradilha, que pode ser encontrada no endereço: Rua Guariba, nº 800 - 

Catanduva- SP Telefone(s) (17) 3522-2408 /3522-2242 ou (17 ) 8112-3831; e 

no e-mail:serradilha@itelefonica.com.br. Caso haja alguma consideração ou 

dúvida relacionada à ética desta pesquisa, você pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP – Rua Botucatu, 572, 1ºandar, cjt 

14, São Paulo-SP. Telefone: (11) 5571-1062, FAX: 5539-7162, E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Fui suficientemente informado (a) a respeito da Pesquisa: “Estudantes do 

ensino técnico de enfermagem e o uso de álcool e tabaco: a importância de 

ações educativas no âmbito da escola” por meio das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados e seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade, e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de qualquer 

despesa. 
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Concordo voluntariamente em participar deste estudo, e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido com esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 (Somente para o responsável do projeto) 

Eu, Antonia de Fátima Zanchetta Serradilha, 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste entrevistado ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 ________________________________ 

 

Assinatura do responsável pela pesquisa                                           

 

Data         /       /        

 

  

 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

Assinatura do entrevistado 
Data         /       /        

 
________________________________ 

Assinatura da testemunha 
Data         /       /        
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ANEXO 2 - Plano de Curso para o Ensino Técnico de Enfermagem 
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Competências Habilidades Bases Tecnológicas 

Área rofissional: SAÚDE 

Função 2: Educação para a Saúde 
Subfunção 2.1: Educação para o 
Autocuidado 
 
1. Reconhecer características da saúde 
e doença do ser humano e suas 
necessidades humanas básicas. 
 
2. Compreender os riscos que o 
tabagismo, etilismo e toxicomanias 
representam para a saúde. 
 
3. Investigar as organizações de saúde 
existentes na sua região, a fim de 
divulgá-las à comunidade. 
 
4. Compreender fundamentos de 
nutrição e dietoterapia. 
 
Função 3 – Proteção / Prevenção 
Subfunção 3.4: Assistência em 
Saúde Coletiva 
 
5. Identificar as técnicas de imunização 
/ vacinação,  aplicação de 
imunobiológicos,  os efeitos adversos 
das vacinas e sua conservação. 
 
 

Área Profissional:  SAÚDE 

Função 2: Educação para a Saúde 
Subfunção 2.1: Educação para o Autocuidado 
 
1.1. Relacionar as necessidades humanas básicas.  
 
2.1. Identificar os riscos que o álcool, tabagismo e drogas 
representam para a saúde. 
2.2. Orientar a comunidade quanto a hábitos e vícios que 
representem riscos à saúde     
 
3.1. Relacionar as organizações de saúde existentes na 
comunidade. 
3.2. Orientar a comunidade sobre os recursos de saúde 
disponíveis 
 
4.1. Relacionar alimentos mais utilizados nas refeições  
4.2. Selecionar e observar princípios de nutrição adequados para 
orientação do cliente. 
 
Função 3 – Proteção / Prevenção 
Subfunção 3.4: Assistência em Saúde Coletiva 
5.1. Utilizar o Programa Nacional de Imunização – PNI – e 
Calendário Básico de  Vacinação para o Estado de São Paulo.  
5.2. Registrar as vacinas aplicadas em cartão próprio em 
laboratório de enfermagem. 
5.3. Apresentar os efeitos adversos das vacinas e ações para 
notificação em imprenso próprio e acompanhamento do usuário 
5.4. Identificar o manuseio correto dos imunobiológicos, 
conservando-os de acordo com as recomendações do Ministério 
da Saúde. 

Área Profissional:  SAÚDE 

Função 2: Educação para a Saúde 
Subfunção 2.1: Educação para o Autocuidado 
 
Visão holística da saúde: conceitos de saúde, 
história natural das doenças, necessidades 
humanas básicas – Fatores que interferem na 
saúde do indivíduo 
 
Recursos de saúde disponíveis na comunidade: 
Unidades Básicas e USF; Ambulatório de 
especialidades; Hospitais Gerais e especializados  
• Programas de atendimento (hipertensão, 

diabetes, criança, mulher, tuberculose, .....) 
 
Nutrição e dietoterapia 
- nutrientes 
- pirâmide dos alimentos 
- alimentação nas diversas faixas etárias 
- tipos de dietas (leve, branda, hipossódica,...) 
 
Função 3 – Proteção / Prevenção 
Subfunção 3.4: Assistência em Saúde Coletiva 
Noções básicas de Imunologia 
Programa Nacional de Imunização  
- Técnicas de imunização / vacinação e aplicação 
de imunobiológicos  
- Efeitos adversos das vacinas  
Cadeia de Frio 
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ANEXO 4 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Gestores (Direção/ 

Coordenação e Docente) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-UNIFESP  

 

 

 

A pesquisa: “Estudantes do ensino técnico de enfermagem e o uso de 

álcool e tabaco: a importância de ações educativas no âmbito da escola” é um 

estudo que tem como objetivo Elaborar uma proposta educativa de promoção 

de Saúde para alunos do ensino técnico de enfermagem sobre o uso de álcool 

e tabaco; determinar a prevalência do uso de álcool e tabaco entre estudantes; 

conhecer a concepções e ações educativas desenvolvidas pela escola em 

relação ao uso de álcool e tabaco, na ótica de alunos, professores e 

coordenadores e caracterizar as demandas, motivações, expectativas e 

sugestões dos alunos, docentes e coordenadores em relação às atividades 

educativas desenvolvidas. 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação e 

colaboração de forma voluntária, individual, sincera e sem interferência de 

outros, ressaltando o anonimato e assegurando, desta forma, o componente 

ético do estudo, que consiste em utilizar um roteiro de entrevista semi-

estruturado para a direção, coordenação e docente, responsável pelo 

Componente Curricular Educação para Saúde no segundo módulo do Curso, 

do segundo semestre de 2008 e primeiro semestre de 2009, assim como 

outros docentes indicados pela Direção/ Coordenação que tenham 

envolvimento com atividades educativas ligadas ao objeto de estudo. 

As entrevistas serão gravadas individualmente, após agendamento de 

local e horário, conforme disponibilidade do entrevistado, ressaltando que as 

informações colhidas são de caráter confidencial em todas as fases da 

pesquisa, e que, ao serem publicadas será resguardada a identificação dos 

sujeitos. Você só será incluído na pesquisa após sua autorização e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
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Considerando-se a natureza do assunto pesquisado e, portanto, a 

importância do anonimato dos participantes, o processo de coleta de dados 

será realizado pela pesquisadora, levando-se em conta eventuais 

procedimentos e esclarecimentos que estimulem a confiança dos sujeitos. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá livre acesso a todas as 

informações coletadas, bem como esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Ressalta-se que o consentimento para participar pode ser recusado ou retirado 

a qualquer momento da realização da pesquisa, sendo que sua participação 

não lhe trará nenhum prejuízo, compensação financeira ou despesa. As 

informações sobre o resultado da pesquisa estarão disponíveis e serão 

enviados mediante a sua solicitação. 

O principal investigador é a enfermeira Antonia de Fátima Zanchetta 

Serradilha, que pode ser encontrada no endereço: Rua Guariba, nº. 800- 

Catanduva- SP Telefone(s) (17) 3522-2408 /3522-2242 ou (17 )  8112-3831; e 

no e-mail:serradilha@itelefonica.com.br. Caso haja alguma consideração ou 

dúvida relacionada à ética desta pesquisa, você pode entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP – Rua Botucatu, 572, 1ºandar, cjt 

14, São Paulo–SP. Telefone: (11) 5571-1062, FAX: 5539-7162, E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Fui suficientemente informado (a) a respeito da Pesquisa: “Estudantes do 

ensino técnico de enfermagem e o uso de álcool e tabaco: a importância de 

ações educativas no âmbito da escola” por meio das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo. Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados e seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade, e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de qualquer 

despesa. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
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penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 

adquirido com esta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 (Somente para o responsável do projeto) 

Eu, Antonia de Fátima Zanchetta Serradilha, 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste entrevistado ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

 ________________________________ 

 

Assinatura do responsável pela pesquisa                                            

 

Data         /       /        

 
 

 
________________________________ 

Assinatura do entrevistado 
Data         /       /        

 
________________________________ 

Assinatura da testemunha 
Data         /       /        
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ANEXO 5 – Termo de Consentimento Institucional 
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ANEXO 6 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – UNIFESP - 
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina  
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ANEXO 7- Questionário sobre o Uso de Álcool e Tabaco 
 

LEIA COM ATENÇÃO: 

Este questionário está sendo aplicado para reunir mais informações sobre os hábitos 
e a saúde dos jovens, conhecendo melhor os seus problemas.  

Você não deve colocar seu nome em nenhuma parte do questionário, pois as 
respostas são confidenciais e anônimas. Não haverá nenhuma forma de saber quem 
respondeu cada questionário depois que ele for devolvido, por isso lhe pedimos que 
responda com franqueza.  

A sua participação é MUITO IMPORTANTE para nós. Só responda depois de ler com 
bastante atenção cada pergunta, escolhendo a resposta que achar mais certa, 
marcando com um X ou preenchendo os pontinhos, conforme o caso. É fundamental 
muita seriedade nas respostas. Caso se sinta desconfortável com alguma questão 
(ou com todo o questionário) você não é obrigado a responder. 

Se você tiver alguma dúvida, chame um dos responsáveis. Ele deve lhe responder 
em particular, utilizando um questionário em branco. Portanto, não mostre a ele as 
suas respostas. 

 
DATA __ __/__ __/ __ __ 
 
MÓDULO (  ) 2.º    (  ) 3.º   (  ) 4.º                   TURNO:   1 ( ) Manhã    2 ( ) Tarde     
 

 

PARTE A- SOBRE VOCÊ – CARACTERÍSTICAS SOCIOGRÁFICAS  

 

1. Qual a sua idade (em anos completos)? _____________________ 

 

2. Gênero:               1 (  ) Masculino                  2  (  ) Feminino 

 

3. Cor da pele:   1 (  ) Branca      2  (  ) Preta     3  (  ) Outra - 
Qual?.................................. 

 
4. Seu estado civil:  

1. (  ) Solteiro(a) 

2. (  ) Casado(a) / vivo com companheiro(a) 

3. ( ) Viúvo(a) 

4. (  ) Separado(a) / divorciado(a) 

 
5. Você tem algum trabalho em que recebe salário?    
     1  (  ) Não              2  (  ) Sim 
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PARTE B- INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE TABACO 
 
6. Você já fumou cigarro?  (Não vale maconha) 
1  (  ) Não 

2  (  ) Sim 

7. De um ano para cá você fumou algum cigarro? 

1  (  ) Não 

2  (  ) Sim 

 

8. De um mês para cá em quantos dias você fumou algum cigarro? 
1  (  )   Não 

2  (  )   Fumei em 1 a 5 dias 

3  (  )   Fumei em 6 a 19 dias 

4  (  )   Fumei em 20 dias  

9. Que idade você tinha quando fumou pela primeira vez?  

1 (  )  Nunca fumei 

2 (  )  Eu tinha_____anos 

3 (  )  Não lembro 

 

10. Quantos cigarros você fuma por dia? 
1.  (  ) Não fumo 

2.  (  ) de 1 a 10 cigarros   por dia 

3.  (  ) de 11 a 20 cigarros  por dia  

4. (  )  mais que 20 cigarros por dia 

 

 PARTE C- INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE ÁLCOOL 

11. Você já tomou alguma bebida alcoólica? ( cerveja, chopp, vinho, aperitivo, licor, 
“caipirinha”, cachaça, pinga, sidra, champanhe,outros) 

1. (  ) Não 

2. (  ) Sim 

12. De um ano para cá você tomou alguma bebida alcoólica?  

1. (  ) Não 
 
2. (  ) Sim 
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13. De um mês para cá você tomou alguma bebida alcoólica? 
 

1.  (  ) Não 

2. (  ) Sim, tomei de 1 a 5 dias 

3. (  ) Sim, tomei de 6 a 19 dias 

4. (  ) Sim, tomei em 20 dias ou mais 

 

14. Que idade você tinha quando tomou pela primeira vez bebida alcoólica?  
 

1. (  ) Nunca tomei  

2. (  ) Eu  tinha ____anos  

3. (  ) Não lembro 

 

15. Qual o tipo de bebida alcoólica que você tomou por último? 
1. (  ) Nenhuma Bebida 

2. (  ) Cerveja ou Chopp 

3. (  ) Pinga ou uísque ou vodca ou conhaque 

4. (  ) Licor 

5. (  ) Sidra ou Champanhe 

6. (  ) Vinho  

7. (  ) Outras___________________ 

 

16. Quantos copos você tomou nesta última vez? 
1. (  ) Nunca tomei 

2. (  ) Só um gole 

3. (  ) Menos de um copo 

4. (  ) ____Copo (s) 

 
17. Onde você estava quando experimentou bebida alcoólica pela primeira vez? 

1. (  ) Nunca bebi  

2. (  ) Em casa 

3. (  ) Casa de amigos / parentes / conhecidos 

4. (  ) Bar / danceteria / boate 

5. (  ) Outros: ___________ 

6. (  ) Não lembro 

18. Quem lhe ofereceu bebida alcoólica pela primeira vez? 
1. (  ) Nunca bebi 

2. (  ) Ninguém (eu mesmo decidi tomar) 
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3. (  ) Familiares 

4. (  ) Amigos  

5. (  ) Outros:________________ 

6. (  ) Não lembro 

19. Você já tomou algum "porre" (tomar bebida alcoólica até se embriagar)?  
1. (  ) Não 

2. (  ) Sim  

20. De um mês para cá você tomou algum "porre"? 
1. (  ) Não 

2. (  ) Sim.            Se sim,  quantas vezes?__________ 

21. Se você quiser tomar alguma bebida alcoólica, pode fazer sem pedir permissão 
para teus pais (ou responsáveis)? 

1. (  ) Não 

2. (  ) Sim 

 
22. Com quem você costuma tomar bebidas alcoólicas? (pode marcar mais de 
uma) 

1. (  ) Não costumo beber 

2. (  ) Sozinho 

3. (  ) Com meus amigos 

4. (  ) Com minha família 

5. (  ) Outros:___________ 

23. Qual bebida alcoólica você toma com mais freqüência?  (marque apenas uma) 
1. (  ) Não costumo beber 

2. (  ) Cachaça (pinga) 

3. (  ) Cerveja ou chopp 

4. (  ) Uísque ou vodka ou conhaque 

5. (  ) Sidra / champanhe  

6. (  ) Vinho 

7. (  ) Licor 

8.   (  ) Outros:___________ 

 

24.  Onde você costuma tomar bebidas alcoólicas com mais freqüência? (marque 
apenas uma) 

1. (  ) Nunca bebi 

2. (  ) Em casa 

3. (  ) Bares/ danceterias/boates 

4. (  ) Casa  de amigos/ conhecidos 
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5. (  ) Outros 

25. Em que horário você costuma tomar bebidas alcoólicas?  (pode marcar mais de 
uma)  

1.  (  ) De manhã  

2. (  ) No almoço 

3. (  ) No jantar 

4. (  ) De noite 

5. (  ) De madrugada 

6. (  ) De tarde  

7.  (  ) Não costumo beber 

 
26. Depois de beber você já (pode marcar mais de uma):  

1. (  ) Brigou 

2.(  ) Faltou à aula  

3.(  ) Faltou ao trabalho 

4.(  ) Dirigiu 

5.(  ) Sofreu acidentes (Ex: atropelamentos, quedas,colisões,capotamentos) 

6. (  ) Não me aconteceu nada disso 

 

27. Você já comprou pessoalmente alguma bebida alcoólica? 
 1. (  ) Não 
 2  (  ) Sim 
 3.  (  ) Já tentei comprar, mas não consegui 
. 
28. Seus pais costumam ter bebidas alcoólicas em casa?  

1. (  ) Não 
2. (  ) Sim 

 
 
MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO 8- Informativo do Aluno- 2009 
 
 

       

 

Etec El ias Nechar –  054  

Data da criação:- 24/ 02/ 48 - Lei Estadual Nº 77, publicado no DOE de 24/02/48, pág. 1 
Instalação:- LEI ESTADUAL Nº 2.663 -  DATA: 21/01/54 - DOE: 22/01/54 

DECRETO DE IMPLANTAÇÃO AO CEETEPS 
Decreto nº 37.735, de 27/10 , publicado no DOE de 27/10/93 

 
 
 

 
INFORMATIVO DO ALUNO 

 
 

 
 

 

 

 

 
Rua Guariba, 800 – CEP 15.804-355 – Fone/Fax: (17) 3522-2200 / 3522-2408 – Catanduva/SP 

email: eteelias@terra.com.br 
site: www.eliasnechar.com.br 

 
 

Nesta Etec você pode contar com: 

 

Diretor: REGINA MAURA ADAMI 

Assistente Técnico de Direção Assuntos Acadêmicos: 

 CONCEIÇÃO APARECIDA ROMANO GIACON 

Responsável pela Diretoria de Serviço: ANGELA REGINA PASIN BUSNARDO 
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Coordenadora Responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica e Acadêmica: ADRIANA 

AZEREDO FARINAZZO 

Coordenadores de Área: 

Ensino Médio: MARIA HELENA PEDRONI CARMINATTI / 

SÔNIA MARIA ADAMI VAYEGO FORNAZARI 

Administração: FÁBIO MENEGOLI RIBEIRO 

Química: FERNANDO JOSÉ PEDRO 

Informática e Web Design: ADRIANA CRISTINA GIUSTI CORRÊA                        

Meio Ambiente: SUELI CLARICE VEGA SIMÕES 

Açúcar e Álcool: PEDRO SALVADOR 

Enfermagem: CLAUDENICE DOS SANTOS ROCHA 

Mecânica: MÁRIO HUDARI FILHO 

Edificações: THERESE CRISTHINE BRATTIG 

Responsável pelo Laboratório de Química: LUCIANO TRONCHINI 

Responsável pelos Laboratórios de Informática: JOSÉ MANOEL FERNANDES DE LIMA 

 

E TODA A EQUIPE DE: 

PROFESSORES 

AUXILIARES DE SERVIÇOS E LIMPEZA 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

VIGIAS 

ESTAGIÁRIOS 

ALÉM DA APM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E CONSELHO DE ESCOLA 

    

Caro Aluno,Caro Aluno,Caro Aluno,Caro Aluno,    

Acreditamos que conhecer melhor as normas da escola aonde você estuda é Acreditamos que conhecer melhor as normas da escola aonde você estuda é Acreditamos que conhecer melhor as normas da escola aonde você estuda é Acreditamos que conhecer melhor as normas da escola aonde você estuda é 

o primeiro passo para a melo primeiro passo para a melo primeiro passo para a melo primeiro passo para a melhoria da qualidade desta Etec. Por isso idealizamos este horia da qualidade desta Etec. Por isso idealizamos este horia da qualidade desta Etec. Por isso idealizamos este horia da qualidade desta Etec. Por isso idealizamos este 

pequeno manual dedicado especialmente a você.pequeno manual dedicado especialmente a você.pequeno manual dedicado especialmente a você.pequeno manual dedicado especialmente a você.    

Esperamos que o mesmo possa ser esclarecedor da legislação vigente e que Esperamos que o mesmo possa ser esclarecedor da legislação vigente e que Esperamos que o mesmo possa ser esclarecedor da legislação vigente e que Esperamos que o mesmo possa ser esclarecedor da legislação vigente e que 

em casos de dúvidas nos procure para melhores esclarecimentos.em casos de dúvidas nos procure para melhores esclarecimentos.em casos de dúvidas nos procure para melhores esclarecimentos.em casos de dúvidas nos procure para melhores esclarecimentos.    

Gostaríamos nestaGostaríamos nestaGostaríamos nestaGostaríamos nesta oportunidade de dar oportunidade de dar oportunidade de dar oportunidade de dar----lhe as boas vindas e que possamos lhe as boas vindas e que possamos lhe as boas vindas e que possamos lhe as boas vindas e que possamos 

atender as suas expectativas.atender as suas expectativas.atender as suas expectativas.atender as suas expectativas.    

    

Um abraço.Um abraço.Um abraço.Um abraço.    

    

A DireçãoA DireçãoA DireçãoA Direção    
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REGIMENTO ESCOLAR 

MATRÍCULA 
  - A matrícula inicial será confirmada no prazo de cinco dias letivos, a contar do 

início da série/módulo, ficando esta sujeita a cancelamento no caso da falta consecutiva do 

aluno durante o referido período, sem justificativa. 

  - A matrícula deve ser renovada dentro dos prazos estabelecidos no 

calendário escolar e divulgada pela Secretaria Acadêmica em quadro de avisos aos 

alunos. 

  - A não renovação da matrícula na data estipulada implicará em abandono do 

curso e conseqüente interrupção do vínculo do aluno com a escola. No Ensino Médio a 

matrícula é renovada anualmente e no Ensino Técnico semestralmente. 

  - Perderá o direito à vaga o aluno evadido da escola que não formalizar por 

escrito sua desistência, por meio de trancamento de matrícula, em até 15 dias consecutivos de 

ausência, independente da época em que ocorrer. 

 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
  - O trancamento de matrícula será admitido, a critério da direção da UE, ouvido 

o Conselho de classe, uma vez por série/módulo, ficando o retorno do aluno condicionado: 

a) à existência do curso, série ou módulo, no período letivo e turno pretendidos; 

b) ao cumprimento de eventuais alterações ocorridas no currículo. 

Conforme artigo 56, Parágrafo 2º, o aluno evadido da escola que não 

formalizar por escrito sua desistência, por meio de trancamento de matrícula, em até 15 dias 

consecutivos de ausência perderá o direito à vaga, independente da época em que ocorrer.  

 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
  - A direção designará comissão de professores destinada a avaliar as 

competências e emitir parecer conclusivo sobre a dispensa parcial ou total de componentes da 

série ou módulo, valendo-se, para tanto, do exame de documentos, entrevistas, provas escritas 

ou práticas ou de outros instrumentos de avaliação compatíveis. 

  - O aluno retido em qualquer módulo da educação profissional ou série do 

Ensino Médio poderá optar por cursar apenas os componentes curriculares em que foi retido, 

ficando dispensado daqueles em que obteve promoção, mediante solicitação do próprio aluno 

ou, de seu responsável legal, se menor. 

  - O aluno deverá entregar na Secretaria Acadêmica requerimento juntamente 

com a documentação comprobatória. Até sair o resultado, o aluno deverá cursar normalmente 

para não ser prejudicado na sua freqüência. 

 

TRATAMENTO EXCEPCIONAL (Trabalho domiciliar) 
  - Merecerão tratamento excepcional os alunos que comprovem, na ocasião, ser 

portador de moléstia infecto-contagiosa, traumatismos ou outras condições. 
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  - Para que o aluno seja beneficiado, deve apresentar na Secretaria, até 72 

horas após o início do impedimento, requerimento acompanhado de laudo médico (atestado), 

igual ou superior a 16 dias de afastamento. 

  - É obrigatório constar o CID no atestado médico. 

  - O aluno impossibilitado de requerer pessoalmente o exercício do trabalho 

domiciliar poderá faze-lo dentro dos prazos, por intermédio de pessoa responsável pelo 

mesmo. 

  - Alunas gestantes poderão igualmente gozar de tal benefício, a partir do 8º 

mês de gestação e durante 03 (três) meses, conforme legislação, requerendo junto à secretaria 

de alunos, mediante comprovação de atestado médico. 

 

AULAS PREVISTAS E DADAS 
  - As Organizações Curriculares dos Cursos Técnicos trabalham com o mínimo 

legal exigido, portanto, toda aula prevista deve ser dada. 

  - Falta coletiva caracteriza aula não dada, portanto deverá ser reposta. 

  - O não cumprimento do mínimo legal, caracteriza a não conclusão do Curso, 

consequentemente, o não recebimento de Históricos, Certificados/Diplomas. 

 

FREQÜÊNCIA 
  - Para fins de promoção ou retenção, a freqüência terá apuração independente 

do aproveitamento. 

  - Será exigida a freqüência mínima de 75% do total de aulas dadas. 

 

RENDIMENTO ESCOLAR 
  - As sínteses de avaliação do rendimento do aluno, parciais ou finais, 

elaboradas pelo professor, serão expressas em menções correspondentes a conceitos, com as 

seguintes definições operacionais: 

 

Menção 

Operacional 
Conceito Definição 

MB Muito bom 
O aluno obteve excelente desempenho no desenvolvimento 

das competências do componente curricular no período. 

B Bom 
O aluno obteve bom desempenho no desenvolvimento das 

competências do componente curricular no período. 

R Regular 
O aluno obteve desempenho regular no desenvolvimento 

das competências do componente curricular no período. 

I Insatisfatório 

O aluno obteve desempenho insatisfatório no 

desenvolvimento das competências do componente 

curricular no período. 
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DA PROMOÇÃO 
  - Será considerado promovido no módulo ou série o aluno que tenha obtido 

rendimento suficiente (MB, B ou R) nos componentes e freqüência mínima de 75% após 

decisão do Conselho de Classe. 

  - A menção I em até três componentes curriculares, exceto na série ou módulo 

final, a critério do Conselho de Classe, poderá ser classificado na série/módulo subseqüente 

em regime de Progressão Parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, devendo 

submeter-se, nessa série/módulo, a programa especial de estudos. 

 

DA RETENÇÃO 
  - Será considerado retido na série ou módulo, quanto a freqüência, o aluno com 

assiduidade inferior a 75% no conjunto dos componentes curriculares. 

  - Será considerado retido na série ou módulo, após decisão do Conselho de 

Classe, quanto ao rendimento, o aluno que tenha obtido a menção I: 

   - I - Em mais de três componentes curriculares; ou  

  - II - Em até três componentes curriculares e não tenha sido considerado apto 

pelo Conselho de Classe a prosseguir estudos na série ou módulo subseqüente; ou 

  - III - Nas séries ou módulos finais em quaisquer componentes curriculares, 

incluídos os de série(s) ou módulo(s) anterior(es), cursados em regime de Progressão Parcial. 

 

 

DO ESTÁGIO 
  - Para complementação do Ensino Técnico, o Estágio é obrigatório para os 

cursos de Edificações, Açúcar e Álcool e Química. Procure a Secretaria da Escola para 

maiores informações. 

 

COMO EM TODO GRUPO SOCIAL, AQUI NA Etec VOCÊ 

TAMBÉM TEM SEUS DIREITOS E DEVERES: 

 

(Capítulo I Regimento Comum das Etecs) 

 

 

Artigo 95 – São DIREITOS dos alunos: 

 

I – ter acesso e participação nas atividades escolares, incluindo as atividades extra-
classe proporcionadas pela UE; 

 
II – participar na elaboração de normas disciplinares e de uso de dependências comuns, 

quando convidados pela Direção ou eleitos por seus pares;  
 
III - ser informado, no início do período letivo, dos planos de trabalho dos componentes 

curriculares do módulo ou série em que está matriculado; 
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IV - ter garantia das condições de aprendizagem e de novas oportunidades mediante 
estudos de recuperação, durante o período letivo; 

 
V – receber orientação, tanto educacional como pedagógica, individualmente ou em 

grupo; 
 
VI - ser respeitado e valorizado em sua individualidade, sem comparações ou  

preferências; 
  
VII - ser ouvido em suas reclamações e pedidos; 

 
VIII - recorrer dos resultados de avaliação de seu rendimento, nos termos previstos pela 

legislação; 
 
IX - ter garantida a avaliação de sua aprendizagem, de acordo com a legislação;  
 
X - recorrer à Direção ou aos setores próprios da UE para resolver eventuais dificuldades 

que encontrar na solução de problemas relativos a sua vida escolar, como: 
aproveitamento, ajustamento à comunidade e cumprimento dos deveres;  

 
XI - concorrer à representação nos órgãos colegiados, nas instituições auxiliares e no 

órgão representativo dos alunos; 
 
XII - requerer ou representar ao Diretor sobre assuntos de sua vida escolar, na defesa 

dos seus direitos, nos casos omissos deste Regimento. 
 

 

Artigo 96 

 

 Fica assegurada aos alunos a liberdade de expressão e de organização no âmbito da 

escola. 

 

Artigo 97 – São DEVERES dos alunos: 

 

I - conhecer, fazer conhecer e cumprir este Regimento e outras normas                           
e regulamentos vigentes na escola; 
 
 II - comparecer pontualmente e assiduamente às aulas e atividades escolares 

programadas, empenhando-se no êxito de sua execução; 
 
 III - respeitar os colegas, os professores e demais servidores da escola; 
 
 IV - representar seus pares no Conselho de Classe, quando convocado pela Direção 

da Escola; 
 
 V - cooperar e zelar na conservação do patrimônio da escola, concorrendo também 

para que se mantenha a higiene e a limpeza em todas as        dependências; 
 
 VI – indenizar prejuízo causado danos às instalações ou perda de       qualquer material 

de propriedade do CEETEPS, das instituições auxiliares, ou de colegas, quando 

ficar comprovada sua responsabilidade;  
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VII - trajar-se adequadamente em qualquer dependência da escola, de modo a manter-
se o respeito mútuo e a atender às normas de higiene e segurança pessoal e 
coletiva. 

 

 

Artigo 98 - É vedado ao aluno: 

 

I - ocupar-se, durante as atividades escolares, de qualquer atividade ou utilizar 
materiais e equipamentos alheios a elas; 

 
 II - fumar no recinto da escola, nos termos da legislação pertinente; 
 

III - promover coletas ou subscrições ou outro tipo de campanha, sem autorização da 
Direção; 

 
IV - praticar quaisquer atos de violência física, psicológica ou moral contra pessoas; 
 
V - introduzir, portar, guardar ou fazer uso de substâncias entorpecentes ou de 

bebidas alcoólicas, ou comparecer embriagado ou sob efeito de tais 
substâncias no recinto da UE; 

 
VI - portar, ter sob sua guarda ou utilizar qualquer material que possa causar riscos a 

sua saúde, a sua segurança e a sua integridade física, bem como as de outrem; 
 

VII - retirar-se da unidade durante o horário escolar, sem autorização;  
 
 VIII - apresentar posturas que comprometam o trabalho escolar. 

 

DAS PENALIDADES 

 

 Artigo 100 - A inobservância das normas disciplinares fixadas nos termos dos artigos 
97 e 98 sujeita o aluno às penas de repreensão por escrito, de suspensão e de transferência 
compulsória pelo Diretor da UE. 
  
 §  1º - A penalidade de suspensão poderá ser sustada pela Direção,  quando atingidos 
os efeitos educacionais esperados. 
 
 § 2º - A penalidade de suspensão poderá ser substituída por atividades de interesse 
coletivo, ouvido o Conselho Tutelar. 
 
 § 3º - No caso de transferência compulsória, deverá ser referendado pelo Conselho de 
Escola e, quando menor, deverá ser notificado o Conselho Tutelar. 
 
 §  4º - É assegurado ao aluno  o direito de ampla defesa. 
 
 
 Artigo 101 - A ocorrência disciplinar deverá ser comunicada: 
 

  I - quando o aluno for menor de 18 anos, em qualquer caso, a seu responsável; 
 

II - à autoridade policial do município, se for considerada grave; 
 

III - ao Conselho Tutelar, se for considerada grave, quando o aluno for menor de idade. 
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DICAS DE COMO ESTUDAR E APRENDER MELHOR 
 

1 – Prepare-se para aprender tanto assuntos que lhe interessam muito, como os que não lhe 

interessam nada. 

2 – Aceite que você terá mais afinidade com alguns colegas e professores, porém todos 

merecem seu respeito. 

3 – Distribua bem seu tempo, de acordo com suas próprias necessidades, interesses e 

obrigações. É preciso ter tempo para: 

a - Descansar física e mentalmente; 

b - Alimentar-se bem; 

c - Dedicar-se a um esporte ou atividade cultural que você curte; 

d - Manter contatos pessoais, namorar ou encontrar com amigos; 

e - Fazer suas obrigações em casa ou em algum trabalho extra; 

f - Cuidar de sua aparência, reforçando a auto-estima 

4 – Quando for estudar em casa, considere os seguintes pontos: 

a - Determinar hora para começar e terminar; 

b - Escolha um local tranqüilo da casa, com boa iluminação e pouca circulação de pessoas; 

c - Tenha à mão todo material de que vai precisar, evitando interrupções desnecessárias; 

d - Comece a lição ou estudo por aquela matéria que tem maior dificuldade; 

e - Procure fazer as lições no dia em que forem aplicadas; 

f - Faça intervalos curtos, mas regulares; 

g - Convide um ou mais colegas para estudarem juntos. As discussões de diferentes pontos de 

vista ajudam a aprender; 

h - Habitue-se a estudar escrevendo, fazendo resumos e sublinhando com realça texto as 

informações centrais; 

i - Resista à tentação de ligar a televisão por tempos prolongados; 

j - Lembre-se: nenhuma das dicas anteriores terá efeito se você não tiver suficiente motivado. 

Estudar é importante, mas não mais do que viver os outros lados da vida. 

 

SOBRE OS HORÁRIOS 
Matutino – 07h00m às 11h25m     

Matutino Enfermagem – 07h00m às 12h15m   

Vespertino – 13h00m às 17h20m 

Vespertino Enfermagem – 13h00m às 18h10m 

Noturno – 18h50m às 22h50m 

O portão será fechado às: 

- Matutino: 07h15m 

PROCURE NA BIBLIOTECA E LEIA O REGIMENTO. 
CONHEÇA A LEGISLAÇÃO DA ESCOLA. 
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- Vespertino: 13h15m 

- Noturno: 19h05m 

- O aluno que chegar fora desses horários deverá se dirigir a secretaria com a devida 

justificativa para obter autorização para entrar em sala de aula. 

- O aluno que for autorizado a entrar ou sair fora do horário normal deverá apresentar ao 

professor na Sala de aula a referida autorização, assumindo a responsabilidade pelo limite de 

faltas. 

- Ao aluno menor de idade só será concedida dispensa mediante solicitação por escrito do 

responsável.  

- O aluno maior de idade que requerer dispensa, assume responsabilidade pelo limite de faltas. 

 

Na Etec 
 

1 - Em sala de aula, não usar celular, walkman, diskman, câmera digital(Decreto nº 52.265 de 

15 de janeiro de 2008). 

2 - É proibido aplicar trotes em alunos ingressantes. 

3 - Respeitar professores, funcionários e alunos é regra básica. 

4 - O aluno é responsável por qualquer objeto de valor que traga na Escola. 

5 - Não entrar no laboratório de Química trajando bermuda, sandálias, chinelos e sem o jaleco. 

6 - É proibido alimentar-se nas salas de aula, laboratórios, corredores e demais dependências 

que não seja o pátio. 

7 - A biblioteca através de APM disponibiliza micros para pesquisas na internet, observando os 

seguintes itens: 

 a) o horário deverá ser agendado com antecedência e que seja fora do horário de aula, 

com compromisso de utilização do mesmo para assuntos escolares. 

 b) não é permitido entrar em salas de bate-papo, orkut, MSN, e outros do gênero. 

 c) a reserva é condicionada a uma hora de agendamento por aluno. 

8- Atentar para as normas de funcionamento da biblioteca e a utilização da carterinha escolar. 

9- Para todos os serviços requeridos ou agendados pelos alunos na secretaria acadêmica 

observar procedimentos informando–se sobre os mesmos. 

10- Segue em anexo Calendário Escolar 2009. Para anos posteriores consulte o mural do 

aluno e o diário de classe. 

 

MOSTRE QUE VOCÊ É ALUNO DA 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

8 APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 – Questionário sobre Atividades educativas 
 
POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO.  
 

Em relação às atividades educativas desenvolvidas por esta escola para 

prevenção do uso de álcool e tabaco entre os estudantes do Ensino Técnico de 

Enfermagem: Marque um X correspondente a sua opinião para as questões da 

escala abaixo. 

1. 

 

1.2. 

 

Esta escola desenvolve ações educativas sobre o uso de álcool 
 
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei (2 ) Discordo  
(1 ) Discordo plenamente 
 
Quais ações são desenvolvidas? (pode assinalar mais de uma opção) 
(  ) aula expositiva  (  ) palestra com convidado  (  ) trabalho em grupos 
(  ) apresentação à comunidade na escola aberta      
 (  ) outras  Quais?____________ 

 

   2.  

 
 
 

 
Quais os Recursos didáticos utilizados nas ações educativas sobre o álcool 
(pode assinalar mais de uma opção) 
 (  ) cartazes            (  ) lousa     (  ) data-show  (  ) folder   
(  ) outros  Quais?___________ 

    3. 

 

     
3.1.  

 
 
 Esta escola desenvolve ações educativas sobre o uso de tabaco 
 
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei (2 ) Discordo 
 (1 ) Discordo plenamente 
 
Quais ações são desenvolvidas? (pode assinalar mais de uma opção) 
(  ) aula expositiva  (  ) palestra com convidado  (  ) trabalho em grupos 
(  ) apresentação à comunidade na escola aberta      
 (  ) outras  Quais?____________ 

04. 

 

 

 

 
Quais os Recursos utilizados nas ações educativas sobre o tabaco (pode 
assinalar mais de uma opção) 
(  ) cartazes            (  ) lousa     (  ) data- show   (  ) folder   
(  ) outros  Quais?___________ 
 

5. Os alunos participam do planejamento das ações educativas para prevenção 
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do uso de álcool e tabaco 
 
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei (2 ) Discordo  
(1 ) Discordo plenamente 
 

6. 

Os alunos participam ativamente na realização das ações para prevenção do 
uso de álcool e tabaco 
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 )  Não sei (2 ) Discordo  
(1 ) Discordo plenamente 
 

7. 

As ações educativas para prevenção do uso de álcool e tabaco privilegiam os 
aspectos Biológicos/ fisiológicos  
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei  (2 ) Discordo  
(1 ) Discordo plenamente 

8. 

As ações educativas para prevenção do uso de álcool e tabaco privilegiam os 
aspectos sociais  
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei (2 ) Discordo  
(1 ) Discordo plenamente 

  9. 

As ações educativas para prevenção do uso de álcool e tabaco privilegiam os 
aspectos psicológicos   
 
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei (2 ) Discordo  
(1 ) Discordo plenamente 

10. 

 
Existe envolvimento / interesse alunos despertado pelas  ações educativas 
desenvolvidas para prevenção do uso de álcool e tabaco 
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei (2 ) Discordo 
(1 ) Discordo plenamente 

11. 

 
As expectativas dos alunos são consideradas nas ações educativas 
desenvolvidas para prevenção do uso de álcool e tabaco 
 
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei (2 ) Discordo 
(1 ) Discordo plenamente 

 

12. 

 

 
Os alunos participam da avaliação das ações educativas de prevenção do 
uso de álcool e tabaco 
 
( 5 ) Concordo plenamente ( 4 ) Concordo (3 ) Não sei (2 ) Discordo  
(1 ) Discordo plenamente 
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13. 

 

 

Você gostaria que fossem desenvolvidas outras ações educativas para 

 prevenção do uso de álcool e tabaco nesta escola?  

    (   ) Não        (   ) Sim   Se sim, quais?_________________________ 

 

14. 
Relate uma experiência de atividade educativa sobre prevenção do uso de 
álcool e tabaco que você tenha participado 
 

15. 

Pontos Positivos (facilitadores)  das atividades educativas para prevenção do 
uso de álcool e tabaco na escola 
 

 

16. 
Pontos Negativos (dificultadores) das atividades educativas para prevenção 
do uso de álcool e tabaco na escola 
 

 
 

 

 

Muito obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE 2 - Roteiro para entrevista semi-estruturada (Direção, Coordenação 

Pedagógica e Coordenação do Curso Técnico de Enfermagem) 

 
 
Características sociográficas 

 

NOME: ___________________________ IDADE:_____________ 

 

GÊNERO:  (   ) Masculino                    (   ) Feminino          

              

FORMAÇÃO: ___________________TEMPO DE FORMAÇÃO: ____________ 

 

TITULAÇÃO: ______________________________     

 

FUNÇÃO OU CARGO: ________________________ 

 

TEMPO NA FUNÇÃO: ________________ 

 
Informações sobre o uso de álcool e tabaco pelos estudantes e Ações 
Educativas 
 

� Informações sobre o uso de álcool e tabaco pelos alunos do Ensino Técnico de 

Enfermagem.  Em que momento? De que forma? 

 

• Ações Educativas desenvolvidas pela escola em relação ao uso de álcool e 

tabaco. Em que momento? De que forma? 

 

• Ações Educativas desenvolvidas no Componente Curricular Educação para a 

Saúde em relação ao uso de álcool e tabaco. Em que momento? De que 

forma? 

 

• Motivações sobre as ações educativas, relacionadas ao uso de álcool e tabaco 

entre os estudantes. 
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• Expectativas sobre as ações educativas, relacionadas ao uso de álcool e 

tabaco entre os estudantes. 

 

• Sugestões sobre as ações educativas, relacionadas ao uso de álcool e tabaco 

entre os estudantes. 

______________________________________________________________ 

Muito obrigada pela colaboração! 
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APÊNDICE 3 - Roteiro para entrevista semi-estruturada (Docente) 

 

Características sociográficas 

 

NOME: ___________________________ IDADE:_____________ 

 

GÊNERO:  (   ) Masculino                    (   ) Feminino          

              

FORMAÇÃO: ___________________TEMPO DE FORMAÇÃO: ____________ 

 

TITULAÇÃO: ______________________________     

 

FUNÇÃO OU CARGO: ________________________ 

 

TEMPO NA FUNÇÃO: ________________ 

 
COMPONENTE CURRIUCULAR QUE MINISTRA NESTA ESCOLA: 

________________                           MÓDULO:_____________ 

 
Informações sobre o uso de álcool e tabaco pelos estudantes e Ações 
Educativas 
 

• Você tem informações do uso freqüente de álcool e tabaco pelos estudantes do 

Curso técnico de Enfermagem? 

 

• Como lida com a questão do álcool e tabaco entre os estudantes? 

 

• Que ações / estratégias de ensino-aprendizagem utiliza sobre o uso do álcool e 

tabaco? Em que momento? 

 

• Quais os recursos didáticos utilizados nestas estratégias? 

 

• Qual a ênfase que você dá as ações educativas? (NOS ASPECTOS 

BIOLÓGICOS/ FISIOLÓGICOS; SOCIAIS; PSICOLÓGICOS)? 
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• Como os alunos participam? Como respondem a estas estratégias educativas? 

 

• Como os alunos avaliam (cognitivo/ habilidades/ atitudinal)? 

 

• Facilidades e dificuldades para o desenvolvimento das ações educativas sobre 

álcool e tabaco. 

 

• Motivações sobre as ações educativas, relacionadas ao uso de álcool e tabaco 

entre os estudantes. 

 

•  Expectativas sobre as ações educativas, relacionadas ao uso de álcool e 

tabaco entre os estudantes. 

 

•  Sugestões sobre as ações educativas, relacionadas ao uso de álcool e tabaco 

entre os estudantes. 

 

____________________________________________________________ 

Muito obrigado pela colaboração! 


