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RESUMO 

 

O álcool é uma droga amplamente consumida e por ser classificada como substância 
lícita a qual favorece a sociabilidade e interação entre indivíduos e grupos 
especialmente aqueles que apresentam em situação de vulnerabilidade como os 
cortadores manuais de cana-de-açúcar. O objetivo deste trabalho, foi investigar o perfil 
epidemiológico do uso de álcool em cortadores manuais de cana-de-açúcar de dois 
grandes Estados produtores de cana-de-açúcar do Brasil, Goiás e Paraíba. Estudo de 
corte transversal realizado com 936 indivíduos. Considerou-se como variáveis de 
desfecho o “relato de consumo de álcool nos últimos três meses” e “apresentar risco 
moderado ou alto risco de desenvolvimento de problemas devido ao uso de álcool” 
segundo a escala ASSIST. Análises univariada e múltipla foram realizadas para 
avaliar os fatores preditores aos defechos. Todos os participantes eram do sexo 
masculino, a maioria adultos jovens, com baixa escolaridade, casados e naturais da 
Região Nordeste do Brasil. A prevalência do consumo de álcool alguma vez na vida 
foi de 80% (749/936 IC95% 77,3%-82,5%). Aqueles que fizeram uso do álcool nos 
últimos 3 meses correspondeu a 58,7% (549/936; IC95% 55,5-61,8). As variáveis, 
trabalhar na  r egião Centro-Oeste, fumar, ser solteiro/divorciado/viúvo, relato de 
alguma Infecção sexualmente transmissível e parceria sexual com mais de 2 parceiros 
apresentaram associação significativa para o consumo de álcool nos últimos 3 meses. 
Também foi possível observar que o uso de cocaína/crack, idade, região de trabalho, 
relato de prisão e relato de IST foram preditores para o  risco moderado/alto no 
desenvolvimento de algum problema associado ao consumo de álcool. Os resultados 
deste estudo demonstram a importância da escala ASSIST no rastreio de indivíduos 
sob risco de consumo de álcool, ratificando sua utilização no direcionamento do 
cuidado e a redução de danos. Além disso aponta situações de vulnerabilidade dos 
cortadores de cana para o consumo do álcool. A qualidade de vida do trabalhador 
rural, em especial o canavieiro é de extrema importância para o desenvolvimento 
social e econômico do País, podendo ser refletida na sustentabilidade da economia. 
Assim é necessário a implementação de políticas públicas a serem cumpridas nas 
usinas canavieiras com foco na saúde do trabalhador, especialmente a atuação da 
enfermagem, com ações de promoção, prevenção, recuperação e encaminhamentos 
de casos necessários às instâncias especializadas para uma assistência mais 
holística aos cortadores manuais de cana-de-açúcar. 
 
 
Palavras chave: Inquérito, cortadores manuais de cana-de-açúcar, álcool, saúde do 

trabalhador, escala ASSIST  

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 
 
Alcohol is a widely consumed drug, and since it is classified as a licit substance, it 
favors sociability and interaction between individuals and groups, especially those who 
are vulnerable, such as manual sugarcane workers. The main goal of this research 
was to investigate the epidemiological profile of alcohol use in manual sugarcane 
workers from Brazil’s two main producing states: Goiás and Paraíba. Characterized as 
a cross-sectional study conducted with 936 individuals, this study considered as 
reporting variables alcohol consumption in the last three months and the presentation 
of moderate risk or high risk of developing problems due to alcohol use, according to 
the Assist scale. Univariate and multiple analysis were performed to evaluate the 
outcome predictors. All participants were male, most of them were young adults with 
low schooling, married and native of Northeast Region of Brazil. The prevalence of 
alcohol consumption in the lifetime was 80% (749/936 95% CI 77.3% -82.5%). Those 
who used alcohol in the last 3 months corresponded to 58.7% (549/936, 95% CI 55.5-
61.8). Working in the West Central Brazil, smoking, being single / divorced / widowed, 
reporting some sexually transmitted infection and sexual partners with more than 2 
partners were variables which showed a significant association with alcohol 
consumption in the last 3 months. It was also possible to observe that the use of 
cocaine / crack, age, region of work, prison reports and reports of STIs were predictors 
of having moderate / high risk in the development of some problem associated with 
alcohol consumption. The outcomes of this study demonstrate the importance of the 
Assist scale in the screening of individuals at risk of alcohol consumption, ratifying its 
use in directing care and reducing harm. In addition, it indicates situations of 
vulnerability of sugarcane workers for alcohol consumption. The quality of life of the 
rural worker, especially the sugarcane worker, is extremely important for the country's 
social and economic development, and it can be reflected in the sustainability of the 
economy. Thus, it is necessary to implement public policies to be carried out in the 
sugarcane mills with a focus on worker health, especially the nursing work, with actions 
of promotion, prevention, recovery and referral of cases necessary to the specialized 
instances for a more holistic assistance to the manual sugarcane workers. 
 

Keywords: Inquiry, manual sugarcane workers, alcohol, worker's health ASSIST scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 

 

El alcohol es una droga ampliamente consumida y, por ser clasificada como sustancia 
lícita, favorece la sociabilidad e interacción entre individuos y grupos, especialmente 
aquellos que se presentan en situación de vulnerabilidad como los cortadores 
manuales de caña de azúcar. El objetivo de esta investigación fue investigar el perfil 
epidemiológico del uso de alcohol en cortadores manuales de caña de azúcar de dos 
grandes estados productores de caña de azúcar de Brasil: Goiás y Paraíba. En el 
estudio de corte transversal realizado con 936 individuos, esta investigación consideró 
como variables de desenlace el relato de consumo de alcohol en los últimos tres 
meses y la presentación riesgo moderado o alto riesgo de desarrollo de problemas 
debido al uso de alcohol, de acuerdo con la escala Assist. Se realizaron análisis 
univariados y múltiples para evaluar los factores predictivos a los resultados. Todos 
los participantes eran del sexo masculino, en su mayoría de adultos jóvenes, con baja 
escolaridad, casados y naturales de la Región Noreste de Brasil. La prevalencia del 
consumo de alcohol alguna vez en la vida fue del 80% (749/936 IC95% 77,3% -
82,5%). Aquellos que hicieron uso del alcohol en los últimos 3 meses correspondió al 
58,7% (549/936, IC95% 55,5-61,8). Trabajar en la Región del Centro Oeste, fumar, 
ser soltero / divorciado / viudo, relatar alguna Infección sexualmente transmisible y 
asociación sexual con más de 2 parejas fueron variables que presentaron una 
asociación significativa para el consumo de alcohol en los últimos 3 meses. También 
fue posible observar que el uso de cocaína / crack, edad, región de trabajo, relatos de 
prisión y relatos de IST fueron predictores para poseer riesgo moderado / alto en el 
desarrollo de algún problema associado al consumo de alcohol. Los resultados de 
este estudio demuestran la importancia de la escala Assist en el rastreo de individuos 
bajo riesgo de consumo de alcohol, ratificando su utilización en la dirección del 
cuidado y la reducción de daños. Además, apunta situaciones de vulnerabilidad de los 
cortadores de caña para el consumo del alcohol. La calidad de vida del trabajador 
rural, en especial el cortador de caña, es de extrema importancia para el desarrollo 
social y económico del país, pudiendo ser reflejada en la sostenibilidad de la 
economía. Así es necesario la implementación de políticas públicas a ser cumplidas 
en las usinas de caña de azúcar con foco en la salud del trabajador, especialmente la 
actuación de la enfermería, con acciones de promoción, prevención, recuperación y 
remisiones de casos necesarios a las instancias especializadas para una asistencia 
más holística a los cortadores manuales de caña de azúcar. 

Palabras clave: Encuesta, cortadores manuales de caña de azúcar, alcohol, salud del 
trabajador escala ASSIST 
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1. 0 INTRODUÇÃO 

 

O álcool é considerado uma droga amplamente consumida em todo mundo. A 

classificação como droga lícita torna esta substância amplamente disponível entre a 

população. Além disso, suas características psicotrópicas, que favorece a 

sociabilidade e interação entre grupos e indivíduos, contribuem para os altos índices 

de consumo da substância (DAMACENA et al, 2016; CISA,2018).  

Álcool é um termo genérico dentre as substâncias químicas orgânicas de 

propriedade comuns, e incluem: etanol, metanol, isopropanol dentre outros. A 

substância mais ingerida é o etanol, substância lícita, produzida desde a antiguidade 

pela fermentação de açúcares presentes em cereais, raízes e frutas. Há uma grande 

variedade de bebidas alcoólicas, obtidas pela fermentação ou destilação do mosto 

fermentado (GARRIOT, 1988).  

O vinho e a cerveja, por exemplo, derivam da fermentação, enquanto que o 

whisky, gim, licores, vodka e a cachaça da destilação. O processo de fermentação 

alcoólica compreende uma sequência de reações químicas na qual alguns tipos de 

açúcares, dentre eles, a glicose, frutose e sacarose, são degradados pelo fungo 

Saccaromyces cerevisiae produzindo álcool e gás carbônico (CISA, 2018).  

A destilação é um processo pelo qual o álcool resultante da fermentação é 

submetido a processos físicos e separado da água nos tanques da destilaria. Desta 

forma, o mosto fermentado que antes continha até 12% de álcool, atinge níveis 

alcoólicos cada vez maiores dependendo do interesse do produtor. Os diferentes tipos 

de bebidas possuem diferentes porcentagens alcoólicas, por exemplo, uma dose 

contém de 8 a 13 gramas de etanol e equivale a 285 ml de cerveja, 120 ml de vinho e 

30 ml de destilado (whisky, vodka ou pinga) (WHO, 2018). 

O álcool é considerado uma substância psicoativa lícita mais utilizada e acessível 

em todo o mundo, que satisfaz temporariamente uma necessidade de euforia, 

proporcionando alivio temporário de tensões, tanto físicas quanto psicológicas. Seu 

consumo excessivo e sua dependência indica o alcoolismo. O alcoolismo é um dos 

problemas mais graves de ordem socioeconômica para a saúde pública mundial e é 

reconhecido como doença desde 1948 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(BECK FILHO, AMORIM, MAIA, 2016; MACEDO, DIMENSTEIN, LEITE, DANTAS, 

2016).  
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O consumo mundial de álcool em 2016 foi de 6,4 L de álcool puro por pessoa com 

15 anos ou mais, com variação considerável entre as regiões da OMS. Os dados 

disponíveis indicam que a cobertura do tratamento para os transtornos do álcool e do 

uso de drogas é inadequada, embora sejam necessárias mais investigações que 

possam mesurar essa cobertura (OMS, 2018). 

O álcool é consumido praticamente em todo o mundo. Considera-se que 

indivíduos com idade de 15 anos ou mais consumiram, em 2010, cerca de 6 litros de 

álcool puro, o que corresponde a 13,5 g por dia (DAMACENA et al, 2016), 

proporcionando um aumento em geral de morbidade e mortalidade (GARCIA et al, 

2018). O consumo excessivo de álcool é considerado, como já informado, um 

importante problema de saúde pública, podendo provocar vários prejuízos à saúde, 

impactos negativos sociais e laborais, econômico e familiar, e predispor as violências 

em geral. De acordo com a OMS (2017), uma análise global verificou-se que o 

consumo de álcool aumentou consideravelmente nas últimas décadas, 

predominantemente em países em processo de desenvolvimento. 

O consumo social eleva o nível de humor e agitação inicialmente, e 

gradativamente vem a euforia. O uso exagerado pode causar uma intensa depressão 

do sistema nervoso central, problemas hepáticos e efeito antidiurético, causando 

desidratação. O coma alcoólico pode acontecer após ingestão intensa de bebidas 

alcoólicas, especialmente destiladas, e dependendo da quantidade pode levar a morte 

(CEBRID, 2015; GARCIA et al, 2018).  

De acordo com a União dos Produtores de Bioenergia (UDOP), existem dois tipos 

de álcool: metílico e o etílico. Álcool Metílico (Metanol) é composto por um átomo de 

carbono, três átomos de hidrogênio e uma hidroxila (CH3OH), é um álcool oriundo da 

mesma família do etanol, seu uso como carburante, remonta ao início do século, 

quando teve sua utilização como combustível pelo pioneiro Henry Ford. O metanol é 

extremamente tóxico: penetra no corpo humano pela pele, vias respiratórias e 

digestivas, podendo levar à cegueira total ou parcial e até mesmo à morte. Álcool 

Etílico (Etanol) é composto por dois átomos de carbono, cinco átomos de hidrogênio 

e uma hidroxila (C2H5OH), sendo obtido dos produtos como: cana-de-açúcar, 

mandioca, milho, batata, eucalipto, beterraba, etc. Utilizado como combustível nos 

motores de ciclo Otto (é um ciclo termodinâmico idealizado que descreve o 

funcionamento de um típico motor de pistão de ignição com faísca. É o ciclo 
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termodinâmico mais comum em motores de automóveis), especificamente no setor de 

transporte rodoviário. Conhecido desde a antiguidade tanto na cerveja dos egípcios 

como no vinho dos povos da Mesopotâmia e da Grécia, o álcool ocupou lugar de 

destaque em culturas variadas. 

A Organização Pan Americana (OPAS) valida a preocupação das autoridades 

sanitárias referentes ao aumento do consumo de álcool no continente americano. 

Estudos da OPAS (2015) e OMS (2017) apontam que nos últimos cinco anos, no 

mundo, episódios de consumo excessivo atingiram de forma significativa homens e 

mulheres, com taxas de 29% e 13% respectivamente. 

A OPAS, por meio do escritório regional da OMS para as Américas divulgou em 

julho de 2016 o relatório “Status do consumo de álcool nas Américas incluindo América 

do Norte, Central, e do Sul”. O Brasil aparece em quarta posição, em relação aos 

países com maior consumo, índice de 13,6 litros/mês entre homens, nivelando-se com 

Argentina, Estados Unidos e Chile. Entre as mulheres o índice foi de 5,5 litros/mês no 

Chile ocupando a primeira posição. Na Venezuela, Argentina e Paraguai o consumo 

foi de média 5,2 litros/mês, Guiana 4,7 litros/mês, Brasil e Uruguai um consumo de 4,2 

litros/mês (MACEDO, DIMENSTEIN, LEITE, DANTAS, 2016; OMS, 2016). 

Segundo dados oficiais publicados por diferentes órgãos como o Centro de 

Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), OMS, Secretária Nacional de Políticas 

sobre Drogas (SENAD) e NIAAA, referenciam que, os níveis e tendências de consumo 

apresentaram variações quanto ao consumo no período de 2010 a 2016 nos diferentes 

continentes, com destaque ao continente europeu (Figura 1).   
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Figura 1 - Tendências no consumo de álcool global, por continente, acima de 15 anos (2010–2016), OMS 

(2017)  

Fonte: CISA, 2017 

 

Com os dados oficiais apresentados acima sobre as tendências no consumo de 

álcool, a OMS em 2018 lançou a publicação “World Health Statistic”, que apresenta 

metas estatísticas mundiais de saúde, relacionadas à mortalidade e morbidade, 

fatores de risco, cobertura e serviços de saúde direcionada ao consumo de álcool. 

Nesta edição foram destacados notáveis progressos em direção aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em relação a esta meta, segundo a OMS, 

destaca a meta 3.5 da ODS que refere sobre a prevenção e o tratamento do abuso de 

substâncias como indicador, o uso nocivo do álcool. Na Região das Américas em 

2016, a menor taxa de consumo de álcool foi registrada na Guatemala (2,4L/pessoa) 

e a maior no Uruguai (10,8L/pessoa). O consumo de álcool entre a população 

brasileira foi de 7,8L/pessoa, representando a 22ª posição (OMS, 2018) Figura 2.  
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Figura 2 - Consumo total de álcool per capita (≥ 15 anos de idade) em litros de álcool puro, Região das 

Américas, OMS (2016)  

Fonte: OMS, 2018 
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Estudo aponta que além dos aspectos relacionados a riscos, padrões de 

consumo, gênero, idade, componentes culturais (MACEDO, DIMENSTEIN, LEITE, 

DANTAS, 2016), outros aspectos como desenvolvimento econômico do país, região 

ou continente, crises econômicas estruturais, afetam a saúde das pessoas que fazem 

uso abusivo do álcool (MACEDO, 2016; MONTEIRO, 2016). 

O consumo de álcool moderado ou excessivo pode levar a algumas situações 

problemáticas como violências, transtornos mentais como o suicídio, ansiedade, 

depressão, além de altas taxas de desemprego, perda da capacidade socioeconômica 

e pobreza (MACEDO, DIMENSTEIN, LEITE, DANTAS, 2016, SILVA, MENEZES, 

2014), situações essas bastante comuns nas populações vulneráveis, como morador 

de na rua, imigrantes, indivíduos privados de liberdade, cortadores de cana, dentre 

outras (SILVA, 2017; MACEDO, DIMENSTEIN, LEITE, DANTAS, 2016).   

Em relação à população deste estudo, existem muitas fragilidades direcionadas 

às políticas públicas, ainda com um significativo quantitativo de indivíduos cortadores 

manuais de cana-de-açúcar nas grandes empresas. Apresentando condições 

precárias de trabalho e moradia, durante o plantio e colheita. A qualidade de saúde 

fica prejudicada, aliada a dificuldade ao acesso aos serviços de saúde, baixo nível 

socioeconômico, baixa escolaridade, uso de drogas ilícitas, uso e abuso de álcool, 

tabagismo, comportamentos de risco sexual, fatores ambientais e a cultura da não 

procura por assistência médica proporcionando assim condições de grande 

vulnerabilidade social.    

1.1 Padrões de consumo do Álcool 
 

Na literatura científica existem diversas terminologias para definir os padrões de 

consumo de álcool (REIS et al, 2017). No Brasil, geralmente utiliza-se as definições 

adotadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e em nível internacional a 

referência National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). 

Definição da OMS - 2014 
 

a) Consumo moderado 

Segundo a OMS beber socialmente no seu contexto significa beber quantidades 

moderadas, não causando problemas. Mas o documento intitulado “Self-help 

strategies for cutting down or stopping substance use: a guide (2010)” - OMS informa 

que embora beber socialmente possa não causar problemas, ainda não está bem 
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definido sobre o nível de segurança no padrão do quantitativo de consumo das 

pessoas, pois cada organismo pode reagir de forma diferente a depender do 

metabolismo do álcool.   

A OMS recomenda que o consumo de bebidas alcoólicas não deva ser feito se 

a pessoa estiver grávida ou amamentando, se for dirigir, antes de operar máquinas ou 

realizar outras atividades que envolvam riscos, apresentar problemas de saúde que 

podem ser agravados pelo álcool, se fizer uso de medicamento que interage 

diretamente com o álcool e por fim não conseguir controlar o seu consumo (OMS, 

2017).  

 

b) Beber social 

Frequentemente este termo é usado de maneira imprecisa para indicar um 

padrão distinto do beber problemático. Geralmente refere-se ao uso de bebidas 

alcoólicas de acordo com os costumes sociais, fundamentalmente na companhia de 

outras pessoas e somente por razões e de maneira socialmente aceitáveis. O beber 

social não equivale necessariamente ao beber moderado.  

 

c) Beber intenso (heavy drinking) 

Padrão de beber que excede as normas do beber moderado ou mais 

imprecisamente beber social. O beber intenso é frequentemente definido, em exceder 

certo volume diário (3 doses por dia) ou mais quantidades (5 doses por ocasião, pelo 

menos uma vez por semana). 

 

d) Beber problemático (problem drinking) 

Ato de beber que causa problemas, individuais ou coletivos, de saúde ou sociais. 

Há décadas o ato de beber era em resposta a problemas sociais. O termo tem sido 

usado desde meados de 1960 num sentido mais geral, que evita um compromisso ou 

uma associação com o conceito de doença alcoólica.   

O beber problemático está associado ao conceito de alcoolismo, como um 

estágio precoce ou menos grave. Um bebedor problemático é uma pessoa cuja forma 

de beber pode resultar em problemas de saúde ou questões sociais. 

 

e) Consumo compulsivo periódico de bebida (binge drinking) 
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Este termo significa ingestão intensa durante um período prolongado, escolhido 

de maneira propositada. Em inquéritos populacionais, o período usualmente é definido 

como mais que um dia em cada ocasião. As expressões “porre” e “pileque” são 

também utilizados para descrever esta atividade. Os dependentes do álcool referente 

a padrão em geral intercalam esses períodos com períodos de abstinência. 

 

f) Beber pesado episódico (heavy episodic drinking) 

Padrão definido como consumo de 60 ou mais gramas (cerca de 5-6 doses) de 

álcool puro em uma única ocasião, ao menos uma vez por mês.  

Considerar o volume de álcool consumido em uma única ocasião é importante 

por estar relacionado a diversas consequências prejudiciais como intoxicação, lesões 

e violências. O consumo pesado episódico é associado a estas consequências 

mesmo que a média de consumo de álcool de um indivíduo seja relativamente baixa. 

Definição da “National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism” (NIAAA) 

(2015-2020) 

a) Consumo moderado 

Este padrão de consumo é distinto para homens e mulheres, devido às 

diferenças biológicas em termos de metabolismo do álcool e quantidade de água no 

organismo: 

• Homens: não mais que 4 doses - em um único dia e não mais que 14 doses 

por semana. 

• Mulheres: não mais que 3 doses em um único dia e não mais que 7 doses por 

semana. 

Mesmo dentro desses padrões é possível que tenha problemas caso beba muito 

rápido ou se tiver outros problemas de saúde. Por isso, para diminuir eventuais riscos, 

sugere-se que beba devagar e intercale com consumo de água, além de se alimentar 

adequadamente durante o consumo.  

b) Beber pesado episódico (binge drinking)  

Compreende o consumo de grandes quantidades de álcool em curto espaço de 

tempo (aproximadamente 2 horas), atingindo altos níveis de concentração alcoólica 

no sangue (em torno de 0,08g/dl). Para mulheres geralmente ocorre após 4 doses, e 

para homens após aproximadamente 5 doses. Beber desta maneira pode acarretar 
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sérios riscos à saúde e à segurança, incluindo acidentes de trânsito e ferimentos. Em 

longo prazo, pode causar problemas a saúde, especialmente hepáticos.   

 

c) Uso pesado  

Para adultos saudáveis em geral, o consumo pesado significa consumir mais 

do que a dose diária (4 doses para homens e 3 para mulheres) ou semanal indicadas 

como moderadas (14 doses para homens e 7 para mulheres). 

 

 

Figura 3. Definição de dose padrão  

*Organização Mundial de Saúde 

*** National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

Fonte: Organização Mundial de Saúde 2014  

1.2 Comportamento de risco / vulnerabilidade ao uso do álcool  

 

O conceito de risco, na epidemiologia, está diretamente associado à ocorrência 

de doenças na população. O risco pode ser definido como o grau de probabilidade da 

ocorrência de um determinado evento, ou como a probabilidade de ocorrência de um 

resultado desfavorável, um dano ou um fenômeno indesejado. Deste modo, estima-

se o risco a probabilidade de que uma doença exista por meio dos coeficientes de 

incidência e prevalência (GOMES, 2015). 

Na epidemiologia, o risco é atribuído a estudos que permitem investigações 

acerca das relações causais de um evento de interesse para a saúde. Neste conceito 

de risco, a epidemiologia colabora com estudos que possam intervir na difusão, 

frequência, propagação, distribuição e evolução de doenças, e dispondo de 

estratégias necessárias para a prevenção no processo saúde - doença (AYRES, 

FRANÇA JUNIOR, CALAZANS et al., 2003; OLIVEIRA et al.2017). 
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Dentre os fatores de risco sociais mais comuns está o consumo de álcool. O 

consumo de álcool, considerado ato social, é considerado o principal desencadeador 

de violências e causas externas de mortes em países em desenvolvimento e o terceiro 

em países desenvolvidos mundialmente, pois o acesso é altamente facilitado e de 

grande acessibilidade por diferentes grupos etários, independentemente da classe 

social pertencente (GARCIA, 2015; PELICIOLI et al 2017). 

Em saúde, a utilização do termo vulnerabilidade começou no início da década de 

1980 com os estudos sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 

compartilhando conceituações nas áreas social e direitos humanos. Com a evolução 

da epidemia algumas características, como a mudança no perfil das pessoas atingidas 

e variáveis socioeconômicas, trouxeram à tona novas associações ao contexto da 

infecção e exigiram redefinições até sobre grupos de risco (AYRES, FRANÇA 

JÚNIOR, CALAZANS et al., 2003; COSTA, 2016). 

 A inserção do conceito de vulnerabilidade em substituição ao de grupo de risco 

aconteceu a partir da ampliação das formas e chances de acometimento a algum 

agravo. Assim Carmo e Guizardi (2018) também compartilham a ideia da 

vulnerabilidade estar relacionada às questões desiguais da sociedade moderna.  

Para os autores Ayres, França Júnior e Calazans (2003), a vulnerabilidade deve 

ser estudada partindo de três dimensões: individual, social e programática.  

A vulnerabilidade individual refere-se ao grau e à qualidade das informações 

disponíveis aos indivíduos acerca dos agravos de saúde, além da elaboração e da 

aplicação dessas informações na prática. A vulnerabilidade social avalia o acesso às 

informações, à possibilidade de desenvolvimento cognitivo e acesso também aos 

recursos e materiais e, sobretudo a possibilidade de poder contribuir em decisões 

políticas e institucionais. Já a vulnerabilidade programática deve estar associada a 

avaliação da funcionalidade dos programas de resposta às enfermidades/agravos, do 

compromisso das instituições, dos recursos financeiros, da gestão e do 

acompanhamento dos programas nos distintos níveis de atenção (AYRES, FRANÇA 

JUNIOR, CALAZANS et al.,2003). 

Para Sánchez e Bertolozzi (2007), a vulnerabilidade supera o conceito 

epidemiológico de "risco", pois a vulnerabilidade relaciona-se à aspectos que 

ultrapassam a dimensão individual e engloba a conjuntura social determinada pelas 

ações governamentais e institucionais no sentido de normatizar ações no âmbito da 

prevenção e controle de agravos e doenças.  
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O motivo que contribui para o consumo excessivo de bebidas alcoólicas entre as 

pessoas varia. Entre os homens pode estar relacionado a relações sociais, 

interatividade em jogos como futebol, ou associado a fuga dos fatores estressores do 

trabalho. Entre as mulheres os principais são sentimentos de raiva, culpa e abandono. 

O consumo tanto entre homens quanto em mulheres dependendo do contexto e pode 

apresentar riscos com prejuízos biológicos, mentais e sociais (BRITO et al, 2015).  

Fatores determinantes para a morbimortalidade são causados pelos efeitos 

abusivos de álcool e outras drogas, não mensurados pela população. O abuso de 

drogas é um fenômeno global e dificilmente existe algum país no qual ele não ocorra. 

De acordo com a distribuição geográfica das tendências de maior consumo das 

diversas substâncias psicoativas, temos as facilidades do acesso a determinadas 

drogas; os aspectos culturais mais ou menos comuns a cada região e os fatores 

socioeconômicos (MENEGOCIOA et al, 2015). 

O uso abusivo e a dependência tanto do álcool, quanto de drogas ilícitas, como o 

crack e a maconha tem exigido cada vez mais ações e serviços qualificados, 

organizados, que sejam resolutivos frente a este problema, principalmente para o 

Sistema Único de Saúde (SUS), em todos os níveis de atenção, pois é considerado 

um sério problema de saúde pública na sociedade contemporânea (VARELA, SALES, 

SILVA & TUCCI, 2016; SUPERA, 2016).   

Segundo Moreira, Silveira e Andreoli (2006), qualidade de vida, intervenções 

participativas, importância do contexto social e valorização dos direitos humanos são 

valores comuns aos preceitos da estratégia de abordagem do uso indevido de drogas, 

denominada “redução de danos”. A proposta da redução de danos permeia todos os 

aspectos do trabalho no campo do uso e abuso de substâncias psicoativas, focando 

o indivíduo como um todo, a qualidade de vida e a promoção de um estilo de vida 

mais saudável, trabalhando com objetivos escalonados e intermediários. 

De acordo com dados da UNODC - World Drug Report, 2017, estima-se que 25% 

da população mundial adulta já usou alguma droga pelo menos uma vez na vida, e 

cerca de 1,0% dessa população sofre de distúrbios relacionados ao uso de drogas. 

Salientando que o uso é prejudicial, causando dependência de tal droga requisitando 

tratamento. 

Estudos realizados no Brasil evidenciou que a maior parte dos transtornos 

neuropsiquiátricos como, depressão, psicoses e ansiedade grau máximo, está 
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relacionada ao consumo de álcool (SOUZA et al, 2015; LEITE, OLIVEIRA, CRUZ, 

2015).  

De acordo com estudos, o processo de trabalho do cortador manual de cana-de-

açúcar quando submetido à exposição excessiva diária a cargas físicas pode resultar 

em problemas para a saúde, resultando em cansaço extremo, traumas e acidentes 

associados a esta exposição. Os movimentos e posturas adotados durante o trabalho 

podem levar a lesões por esforços repetitivos ou doenças osteomusculares 

(CAVALCANTE et al, 2015; LEITE, 2018). 

Populações como cortadores manuais de cana-de-açúcar, privados de liberdades, 

usuário de drogas injetáveis, caminhoneiros, profissionais do sexo, homens que fazem 

sexo com homens, estão mais vulneráveis devido a baixa ou a não adesão aos 

serviços de saúde, falta de conhecimentos relacionados aos cuidados sobre sua 

saúde e, sobretudo a permanência constante e ou por longos períodos fora do 

ambiente familiar (CAVALCANTE et al, 2015). 

Por apresentarem características semelhantes aos grupos vulneráveis, os 

cortadores manuais de cana-de-açúcar também se inserem neste contexto de risco e 

vulnerabilidade.   

Se faz importante a utilização de escalas no rastreio de indivíduos sob risco de 

consumo de álcool, ratificando sua utilização no direcionamento do cuidado e a 

redução de danos, como a escala ASSIST, AUDIT e Manual Estatístico e Diagnóstico 

de Transtornos Mentais (DSM). 

 

1.3 Escala ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening 

Test) 

 

O teste de triagem bastante eficaz sobre o consumo do álcool, tabaco e outras 

substâncias, recomendado pela OMS é o Alcohol, Smoking and Substance 

Involvement Screening Test (ASSIST), validado no Brasil em 2004 e orientado para 

uso na AP (Atenção Primária). Suas propriedades psicométricas identificam o uso das 

substâncias psicoativas e os problemas associados no primeiro contato com o sujeito 

(WHO, 2002; SILVA  et al., 2016). 

A escala ASSIST mensura o nível de dependência, e é composta por um 

questionário com oito questões. As sete primeiras são referentes ao uso e aos 

problemas relacionados ao tabaco, álcool, maconha, cocaína, estimulantes, inalantes, 
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hipnóticos/sedativos, alucinógenos e opiáceos. A oitava questão está relacionada com 

drogas injetáveis. Um fator importante na escala são os escores, que permitem uma 

pontuação e assim relacionar ou identificar o nível do risco de apresentar problemas 

relacionados ao uso de substância: escores menores que 3 ou 10 no caso do álcool é 

classificado como baixo risco; escores entre 4, ou 11 para álcool, é classificado de 

médio risco -; e 26 pontuação (escores) são indicativos de uso nocivo ou problemático 

de substância. Quando os valores (Escores) pontuações for maior ou igual a 27 para 

qualquer substância sugere que a pessoa está sob alto risco de dependência (SILVA 

et al, 2016). 

De acordo com a OMS (2015) a escala ASSIST, foi desenvolvida por um grupo 

de pesquisadores e clínicos em resposta à saúde da comunidade associando o álcool 

à substância psicoativa consumida no mundo. O desenvolvimento da escala foi 

importante para ser utilizado em ambientes de cuidados de saúde primários, para 

mensurar nível de dependência, sobretudo de substâncias nocivas e perigosas 

podendo passar despercebidos ou piorar a saúde do indivíduo.  

A escala contém informações sobre o consumo de substâncias e problemas 

associados durante os últimos 3 meses. Pode identificar uma variedade de problemas 

associados ao uso de substâncias, uso regular incluindo intoxicação, dependência e 

consumo também de drogas injetáveis (FORMIGONI et al, 2017). 

Da mesma forma, o uso de uma ferramenta como essa proporciona aos 

profissionais de saúde mecanismos para busca ativa de problemas decorrentes do 

uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas, além de indicar uma intervenção, 

segundo o escore obtido. Seu uso pode melhorar a atenção de pessoas e sua família, 

como demonstrado no Figura 4 a seguir (FORMIGONI et al, 2017).   
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Figura 4. Resultado da ASSIST 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)  

 

1.4 Cortadores de cana-de-açúcar / trabalhadores rurais 

 

 A população residente no ambiente rural apresenta características distintas em 

relação à população urbana, como: baixa escolaridade e rendimento salarial, 

precariedade ao acesso aos serviços de saúde, difícil acesso dos profissionais de 

saúde para o atendimento desta população, devido à distancias territoriais e falta de 

transporte. Esses trabalhadores rurais agrícolas podem desenvolver patologias 

devido a carga excessiva de trabalho, intensa atividade física, exposição a 

substâncias tóxicas e ao sol, além da falta do acesso aos serviços de saúde. No Brasil, 

aproximadamente 30 milhões de trabalhadores são submetidos a riscos e agravos 

referentes as condições de trabalho, isso equivale cerca de 20% da população 

economicamente ativa do país (MOREIRA et al, 2015). 

O Brasil é reconhecido mundialmente como um dos maiores produtores de 

bicombustível, principalmente do etanol (cana-de-açúcar). Atividade de grande 

relevância e importante atividade econômica comercial, por ser fonte primaria de 

oferta de mão de obra no meio rural (MME, 2015; EIA, 2015; MEURER et al, 2015). 

         Embora seu modo de produção, em algumas áreas geográficas, seja rudimentar 

(modo manual) de colheita da cana pelos cortadores de cana-de açúcar, chamados 

também por “bóias-frias”, estes ainda representam uma grande força de trabalho e 

migrantes de boa parte da região Norte e Nordeste do Brasil (VILELA, 2015). 
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Desde 2009, o trabalho no campo em relação ao plantio e a colheita têm sido feito 

por mão de obra humana. O trabalho mais pesado é o de corte seguido do transporte 

da muda da cana-de-açúcar, que ainda em algumas usinas continua sendo manual. 

Apesar da mecanização e modernização das máquinas, as empresas terceirizadas 

ainda pressionam os trabalhadores para juntar o máximo possível de cana-de-açúcar 

para um maior rendimento nas viagens. Assim os trabalhadores pressionados, devido 

à carga de trabalho, acabam ingerindo substâncias estimuladoras, como “rebite” para 

um maior desempenho, força física e rendimento no local de trabalho, para assim ter 

rendimentos melhores (MESQUITA, FURTADO 2016). 

A questão relacionada a não mecanizar ou mecanizar o corte de cana ganha 

destaque, com o Protocolo de Kyoto (ratificado pelos países desenvolvidos e 

estabeleceu metas de redução de gases de efeito estufa emissões e, em seguida, 

apresenta a flexibilização mecanismos estabelecidos no Protocolo, com destaque 

para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL), no qual defende que o álcool 

é reconhecido na comunidade internacional, como uma possível solução para os 

problemas ambientais. O Governo estadual de São Paulo, em 2002, destacou e 

incentivou políticas de financiamento e estabeleceu prazos para 2021 para áreas 

mecanizáveis e 2031 para não mecanizáveis com a total erradicação da queima e 

trabalho manual (SIBIEN, 2013).  

A produção de cana-de-açúcar no Brasil ainda desempenha um papel importante 

na economia nacional, pelo crescente interesse tanto políticos quanto econômicos na 

utilização do etanol, obtido através da cana-de-açúcar, em substituição aos 

combustíveis fósseis (PARANAÍBA; FERREIRA, 2013). 

Na década de 1970 a região Nordeste recebeu as primeiras usinas de cana-de-

açúcar, expandindo após para o centro-sul brasileiro (CARVALHO; FONSECA, 2017). 

Já no final da mesma década e início de 1980 houve a criação do programa Próalcool 

(NERY; SANTOS, 2016), ano que muitas regiões brasileiras receberam incentivos e 

importantes investimentos, possibilitando a expansão do cultivo da cana. 

Especialmente a região Centro Oeste foi bastante favorecida pela facilidade da área 

geográfica ser plana, fazendo fronteiras a vários Estados e, sobretudo pelas 

condições meteorológicas e climáticas bem definidas, meses de seca e meses de 

chuva (WISSMANN et al., 2014). 

Com o cenário de crise internacional petrolífera, houve uma maior busca de fontes 

de energia renováveis, em detrimento de combustíveis fósseis, causando a 
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intensificação da produção sucroalcooleira (setor que produz açúcar e álcool). Esse 

processo causou consequências negativas às condições de vida, trabalho e saúde do 

trabalhador desse setor (produtores de açúcar e álcool) (PARANAÍBA; FERREIRA, 

2013). 

Conhecido nacionalmente pela expansão no agronegócio e grande produção no 

setor agropecuário, o estado de Goiás ocupa o 6º lugar com maior participação do 

Valor Adicionado (VA) em rede nacional no setor agropecuário, e o 3º lugar na 

produção agrícola de grãos (feijão e soja), etanol e açúcar, apresentando também 

excelentes produções no ramo da pecuária (corte e leite) (BRANDÃO, 2013; NERY; 

SANTOS, 2016). 

Com programas e protocolos relacionados à sustentabilidade, a emissão em 

massa de gases poluentes de CO2 na atmosfera, a crise do petróleo no mercado 

internacional e o protocolo de Kyoto, houve nos últimos anos um crescimento 

significativo e intenso da produção de etanol e açúcar no setor sucroalcooleiro 

(produtores de açúcar e álcool). Com isso houve uma expansão da cultura canavieira 

em Goiás e grandes investimentos dos setores privado e público por meio de 

incentivos fiscais. Ressalta-se que o sudoeste e o sul goiano são conhecidos como 

áreas fortes e grandes produtoras de grãos do estado de Goiás e monocultura 

canavieira (BRANDÃO, 2013). 

 Inserida no período colonial, a cultura do plantio da cana-de-açúcar ainda é um 

dos principais setores da economia agrícola nacional (SPINDOLA et al, 2015). Em 

2017 o rendimento da produção de cana-de-açúcar foi ajustado positivamente na 

média de 4,5%, passando de 70.886 Kg/há (hectares) no mês de novembro para 

74.044 no mês de dezembro, sendo e estado de São Paulo responsável por 53,8% do 

total produzido no País. O estado de Goiás colabora com uma produção foi de 6,3% 

em 78.241Kg/há (hectares). Houve uma queda de 12,8% devido a redução da área 

plantada (IBGE, 2018).  

 A atividade laboral diária é exaustiva. Os cortadores de cana-de-

açúcar/trabalhadores rurais pode chegar a cortar 12 (doze) toneladas de cana por dia, 

caminhar até 8 km, desferir cerca de 3.792 golpes de facão, fazer 4.000 flexões de 

coluna e giros com o corpo e perder ate 8 litros de água para produzir uma boa e 

rentável quantidade de cana-de-açúcar (ROSCANI, BITENCOURT, MAIA, RUAS, 

2017; GIRALDI, MARQUES, 2018). São inadequadas as condições de trabalho 
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oferecidas aos trabalhadores rurais/cortadores de cana-de-açúcar. Com a ilusão de 

altos ganhos financeiros o trabalhador acaba ignorando os alertas fisiológicos, 

causado pela exaustão por tempo e exposição ao calor no ambiente de trabalho com 

consequências e danos agudos à saúde, especialmente a desidratação (XIANG, 

PISANIELLO, HANSEN, 2014). 

 Além de exigir muita força física e habilidade manuais, o trabalho nos canaviais, 

precisa obedecer a um ritmo de trabalho, acompanhando a intensidade da produção, 

e os obstáculos da insalubridade que o trabalho oferece. Estão em constante situação 

de risco relacionadas ao trabalho e nas relações de trabalho, vivenciando situações 

de vulnerabilidade em relação aos espaços de moradia (alojamentos), trajeto, local de 

trabalho e nas relações com os “nativos”, seja nos espaços de trabalho ou lazer, por 

estarem na condição de migrantes (COSTA, SANTOS, SILVA, GURGEL, 2016).  

Dentre os fatores vulneráveis está o alcoolismo, situação comum entre os 

trabalhadores rurais/cortadores de cana-de-açúcar. Pela condição constante de 

estresse laboral, que aliada a insatisfação com o trabalho e a ausência da família os 

tornam mais sensíveis as desordens psicológicas (BECK, AMORIM, FRAGA-MAIA, 

2016). Estudos recentes têm mostrado que existe um fenômeno no mecanismo de 

defesa denominado “fuga do sofrimento mental” caracterizado pela sobrecarga de 

trabalho e sobrecarga emocional, os quais podem fazer do consumo do álcool uma 

“válvula de escape” como lazer ou para aliviar tensões, podendo levar o indivíduo a 

quadros graves de dependência alcoólica, e até a busca pelas drogas ilícitas (FILHO, 

AMORIM, MAIA, 2016; NETO, DIMENSTEIN, 2017). 



37 

 

Figura 5: Produção e Localização de Usinas no Estado de Goiás 

Fonte: IBM (Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), 2017 
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Figura 6: Estado do Nordeste- Regiões produtoras de cana-de-açúcar 

Fonte: IBGE 2017 
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1.5 Principais problemas relacionados ao consumo do álcool  

 

O consumo do álcool está associado em mais de 200 códigos diferentes 

relacionado a 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), associando assim a problemas agudos e 

crônicos (MONTEIRO, 2016). As principais consequências relacionadas ao uso de 

álcool contribuem com cerca de 4% do total dos casos mundiais de doenças, gerando 

um custo significativo para o sistema de saúde (ANDRADE, 2014; MONTEIRO, 2016). 

Condições de saúde totalmente atribuíveis ao uso de álcool (relação de 

causalidade de 100%). Transtornos neuropsiquiátricos, psicoses alcoólicas, abuso e 

dependência de álcool, condições fetais, cirrose hepática, dentre outras. Condições 

crônicas que têm o álcool como fator contribuinte: câncer de boca, de orofaringe e de 

mama, aborto espontâneo, dentre outras. Condições agudas em que o álcool é fator 

contribuinte: acidentes automobilísticos, quedas, envenenamento, afogamentos, 

homicídios, suicídios, dentre outras (REHM et al , 2003; MONTEIRO, 2016). 

a) Câncer 

Mundialmente, o consumo de álcool é responsável pela incidência de 5,2% dos 

casos de câncer entre homens e 1,7% entre as mulheres. Especialmente entre as 

mulheres, estima-se que 60% da incidência de câncer associada ao uso de álcool 

tenham incidido na forma de câncer de mama. Embora o consumo de álcool esteja 

relacionado a uma parcela considerável dos casos positivos para câncer, pouco se 

sabe sobre a real importância do uso moderado e sua relação de causalidade com 

câncer (ANDRADE et al, 2014). 

b) Doenças hepáticas 

O abuso de álcool é a primeira causa de morte por doenças hepáticas nos 

Estados Unidos, sendo que 40 a 90% devido à cirrose hepática. Tem sido descrita 

uma relação linear entre a quantidade consumida de álcool, e o histórico de seu uso, 

e a incidência de doenças hepáticas. A presença de outras doenças hepáticas, 

especialmente hepatite B e C, aumenta significativamente o risco de dano hepático 

quando combinado ao consumo moderado ou excessivo de álcool. Além disso, 

associadas ao consumo de álcool, a obesidade e a exposição a drogas e outras 
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substâncias apresentam riscos adicionais ao desenvolvimento de doenças hepáticas 

(JAMAL, SAAID, MORGAN, 2005; MONTEIRO, 2016). 

c) Doenças Cardiovasculares 

Há uma diversidade de fatores relacionados ao uso de álcool e ao 

desenvolvimento de eventos cardiovasculares. No que se refere ao uso moderado, e, 

1974 Klatsky et al, foram os primeiros a sugerir a existência de uma associação direta 

entre esse uso e o risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares. Embora 

essa associação estivesse relacionada diretamente ao desenvolvimento de doenças 

coronarianas, a relação com o desenvolvimento de outros eventos cardiovasculares e 

não-coronarianos (como cardiomiopatia, hipertensão, arritmia, derrame 

cerebrovascular hemorrágico e isquêmico e insuficiência cardíaca congestiva) ainda 

não é bem definido (ANDRADE, 2014). 

d) Funcionamento Cognitivo  

O uso abusivo e prolongado de álcool está associado à ocorrência de demências 

e afeta o sistema cognitivo. A demência é a desordem mais comum que afeta a pessoa 

com idade avançada. Estudos apontam que outros fatores como o sexo, nível de 

escolaridade, dieta e fatores vasculares são de risco relevantes (DENG et al, 2006; 

ANDRADE, 2014). Os dois tipos mais comuns de demência na população ocidental 

são o Alzheimer e a demência vascular. Especificamente quanto ao efeito do álcool 

sobre o funcionamento cognitivo, estudos prospectivos têm apontado uma associação 

entre o uso moderado de álcool e a diminuição do risco de desenvolvimento de 

demência, em relação ao risco inerente entre não-bebedores ou abstêmios. Além 

disso, em relação ao sexo, o risco parece ser menor entre os homens ainda que seja 

ingerida, quantidade igual de álcool, entre as mulheres (ANDRADE, 2014; MACEDO, 

DIMENSTEIN, LEITE, DANTAS, 2016). 

e) Transtorno mental relacionado ao consumo do álcool 

A prevalência média de transtornos relacionados ao uso do álcool 

(abuso/dependência), sendo a maioria conduzida nos Estados Unidos foi de 5,9%. De 

acordo com um importante estudo idealizado pelo governo norte-americano, o custo 

estimado para o consumo de álcool e de outras drogas é de aproximadamente 200 

bilhões de dólares por ano. Essas estimativas são baseadas em custos diretos e 
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indiretos, sendo que os diretos são, geralmente, custos relacionados a tratamento. 

 As pesquisas epidemiológicas podem contribuir muito para o entendimento dos 

padrões de consumo do álcool em países em desenvolvimento, como o Brasil, e para 

o desenvolvimento futuro de estratégias de prevenção cuja meta é reduzir os 

problemas causados pelo uso do álcool e os transtornos relacionados a ele. No Brasil, 

os problemas decorrentes do uso do álcool ainda são citados como os relacionados à 

dependência alcoólica (ANDRADE, 2014). 

A identificação precoce do alcoolismo é difícil, pois os prejuízos intelectuais, 

psicológicos e físicos não se mostram tão evidentes nos estágios iniciais (ROSA et al, 

2016). 

f) “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM–5) 

As doenças decorrentes do consumo de álcool incluem depósito anormal de 

gordura no fígado (esteatose hepática), hepatite, pancreatite, doenças cardíacas, 

instabilidade muscular, neuropatia periférica, atrofia do cerebelo, distúrbios de 

coordenação, delírios, alterações de humor e demência causadas pelo álcool. A 

dependência do álcool é definida no V Manual Diagnóstico Estatístico (DSM-V) da 

Associação Americana de Psiquiatria, como a repetição de problemas decorrentes do 

uso do álcool em, pelo menos, três das sete áreas de funcionamento, ocorrendo 

conjuntamente, em um período mínimo de doze meses (ROSA et al, 2016). 

Publicado pela Associação Americana de Psiquiatria (APA), o Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) é o dispositivo oficial de traçar os 

diagnósticos psiquiátricos nos Estados Unidos, sendo utilizado em grande escala no 

mundo e, tendo assim, grande influência sobre a Classificação Internacional de 

Transtornos Mentais da Organização Mundial de Saúde (OMS). Além de ser usado 

por profissionais da área clínica, o DSM visa ser incorporado globalmente em outras 

áreas de atuação, tais como a jurídica, escolar e organizacional (RESENDE et al, 

2015). 

O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM), da American 

Psychiatric Association, é uma classificação de transtornos mentais e critérios 

associados elaborada para facilitar o estabelecimento de diagnósticos mais confiáveis 

desses transtornos. Com sucessivas edições ao longo dos últimos 60 anos, tornou-se 

uma referência para a prática clínica na área da saúde mental. O DSM-5 também é 
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um instrumento para a coleta e a comunicação precisa de estatísticas de saúde 

pública sobre as taxas de morbidade e mortalidade dos transtornos mentais. Por fim, 

os critérios e o texto correspondente servem como livro-texto para estudantes que 

precisam de uma forma estruturada para compreender e diagnosticar transtornos 

mentais, bem como para profissionais experientes que encontram transtornos raros 

pela primeira vez (DSM-5, 2014). 

1.6 A saúde do trabalhador rural e a enfermagem 

A saúde do trabalhador é envolvida por diversos fatores: econômico, social, 

tecnológico e organizacionais onde estão relacionados ao perfil de produção e 

consumo, além de fatores de risco de natureza seja física, química, biologia mecânica, 

ergonômica relacionadas aos processos de trabalho. Esses processos produtivos de 

trabalho provocam diferentes inserções dos trabalhadores, diversificando os padrões 

de morbidade e mortalidade. Padrões estes relacionados a saúde e doença que são 

influenciados por fatores decorrentes das condições de vida a que estão submetidos, 

seja no meio urbano quanto no meio rural (MOREIRA et al, 2015, BRANDÃO,2013). 

Diferente do meio urbano, a população rural apresenta características distintas 

em relação a população urbana como: baixa escolaridade, baixo rendimento salarial, 

difícil acesso aos serviços sociais e de saúde, assim como os profissionais de saúde 

que atuam nesta área, devido as distancias dos locais a falta de transporte público 

para o deslocamento dos usuários e das equipes de saúde que os assistem. No Brasil, 

cerca de 30 milhões de trabalhadores são submetidos a riscos e agravos das 

condições de trabalho agrícola, que equivale aproximadamente 20% da população 

economicamente ativa do país (THEME, COSTA, GUILAM, 2013). 

Observa-se uma escassez de estudos que retratem as condições de saúde do 

trabalhador rural no Brasil. Os estudos existentes são em sua maioria onde 

referenciam os trabalhadores rurais, são as exposições ou morbidades específicas 

como: agrotóxico, ruídos, doenças respiratórias e acidentes de trabalho. Com a 

identificação de morbidades que acometem a saúde do trabalho rural e suas 

condições gerais de saúde, podem revelar os determinantes e condicionantes da 

saúde expressos nos ambientes externos e internos, e subsidiar o planejamento de 

cuidados a saúde com ações pelos profissionais de saúde, de promoção, prevenção, 

recuperação e propiciar o tratamento para estes trabalhadores rurais (THEME, 

COSTA, GUILAM, 2013; MOREIRA et al, 2015). 
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2.0 JUSTIFICATIVA 

 

O álcool possui conotação diferenciada quanto às demais drogas, é considerada 

droga lícita, possui preços acessíveis e de fácil acesso, possui maior aceitação social 

e maior permissibilidade, o que dificulta o controle das vendas e seu enfrentamento, 

especialmente pelo marketing social (HINGSON et al, 2016). O alto consumo de 

bebidas alcoólicas, como já dito, pode causar inúmeros efeitos nocivos no organismo 

dos indivíduos, como intoxicações alcoólicas, hipoglicemia, alcoolismo agudo, 

alcoolismo crônico, doenças hepáticas alcoólicas (DHA), Cirrose, esteatose alcoólica, 

hepatite alcoólica, coma alcoólico e até a morte (MEDEIROS, 2018; CISA, 2018). 

As consequências do uso de álcool também oneram a sociedade, de forma direta 

e indireta, aumentando os custos em hospitais e outras áreas e dispositivos do sistema 

de saúde, sistema judiciário, previdenciário, perda de produtividade do trabalho, 

absenteísmo, desemprego, ociosidade, dentre outros. Observa-se que mundialmente 

as principais faixas etárias mais afetadas são os jovens (20-49 anos). E em relação a 

mortes associadas ao uso do álcool, há uma maior perda de pessoas 

economicamente ativas, que geralmente são adultos jovens (CISA, 2018). 

Mesmo havendo grandes preocupações em nível mundial e vários estudos 

focando os grupos vulneráveis e uso do álcool, a carência de investigações em grupos 

rurais é grande, especialmente quando se trata de trabalhadores rurais, como 

cortadores de cana-de-açúcar, que apesar de apresentarem diversos 

comportamentos e hábitos de vida que propiciam o consumo do álcool, não se 

observam dados acerca do tema.  

Existem fragilidades e obstáculos relacionados à política de reforma agrária no 

país, pois com o aumento significativo de desemprego, dificuldade no acesso a 

serviços de saúde, fatores ambientais dentre outros, esses trabalhadores se 

encontram em constantes situações de vulnerabilidade, com destaque ao consumo 

excessivo de álcool e ou drogas ilícitas, tabagismo, acidentes de trabalho, e 

comportamento de risco sexual, como as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), e violências em geral.    

 Embora o estado de São Paulo seja o maior produtor de açúcar e álcool do País 

(FAO, 2014), com a crescente demanda interna e externa por novas fontes de energia 

renovável, houve expansão significativa da produção de cana-de-açúcar em Estados 
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de regiões menos desenvolvidas (GOLDEMBERG, 2018). De acordo com a Fundação 

Oswaldo Cruz (2013), o corte manual de cana-de-açúcar ainda é uma realidade, e 

informações sobre as condições de saúde dessa população são inexistentes. Isso 

reforça a necessidade de implementação de ações para as populações vulneráveis. 

Assim a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, estabeleceu a 

necessidade de implementações de estudos em diferentes grupos etários e 

populações vulneráveis nas diversas regiões do Brasil. 

Estudos sobre a situação do uso de álcool e outras drogas na população em geral, 

especialmente nos grupos vulneráveis tem sido uma grande preocupação para a 

comunidade cientifica brasileira. Dentre os grupos vulneráveis, a população rural, em 

especial, de cortadores manuais de cana-de-açúcar não tem sido considerada.  

De acordo do estudo de Leite, et al (2018), a colheita manual de cana de açúcar 

é uma das atividades rurais mais penosas. Além dos múltiplos riscos à saúde do 

trabalhador, devido às atividades laborais intrínsecas, que exigem postura e esforço 

físico para o corte da cana-de-açúcar, fazem uso de ferramentas perigosas, com 

exposição prolongada ao sol e inalação de poluentes, além de que esses indivíduos 

trabalham, muitas vezes, sem equipamentos de proteção individual (luvas e 

perneiras), são transportados até os canaviais por meio de caminhões, ainda, muitos 

são migrantes e vivem em alojamentos superlotados, em precárias condições 

higiênicas e sanitárias. 

Assim a realização deste estudo é justificada pela necessidade de conhecer sobre 

a situação do uso de álcool na população de cortadores manuais de cana-de-açúcar, 

considerada população flutuante, com alta rotatividade de migração, e muitos 

apresentam baixo poder aquisitivo e baixa escolaridade, fatores que os colocam em 

constante vulnerabilidade individual e social.  

Neste contexto evidencia-se a necessidade da atuação dos profissionais da área 

da saúde, especialmente enfermeiros, nas usinas canavieiras junto à população de 

cortadores manuais de cana-de-açúcar para planejamentos de ações preventivas no 

sentido de minimizar os riscos do uso e excesso do álcool, e problemas relacionados 

como o alcoolismo e ao uso de drogas psicoativas, reduzindo, portanto as 

vulnerabilidades desta população.  

Embora os trabalhadores canavieiros possuam direitos previstos em Convenções 

Internacionais (CI) e na Constituição Federal (CF) ainda existem lacunas nas diretrizes 
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para melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores que atuam no setor 

sucroalcooleiro, que ainda exercem suas funções de maneira manual e exaustiva, e 

sem possibilidades, em curto prazo, de mecanização para colheita (GIRALDI, 

MARQUES, 2018).   

A qualidade de vida do trabalhador rural, em especial o canavieiro é de extrema 

importância para o desenvolvimento da economia podendo ser refletida na 

sustentabilidade da economia do país. Assim é necessário a elaboração e 

implementação de políticas públicas a serem cumpridas nas usinas canavieiras com 

foco na saúde do trabalhador com ações de promoção, prevenção, recuperação e 

encaminhamentos de casos necessários às instâncias especializadas para uma 

assistência mais holística aos cortadores manuais de cana-de-açúcar. 
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3.0 OBJETIVOS 

 

Geral: 

Investigar o perfil epidemiológico do uso de álcool em cortadores manuais de 

cana-de-açúcar da Paraíba e Goiás, Brasil. 

 

 

Específicos: 

- Identificar as características sociodemográficas, laborais e clinicas dos 

cortadores manuais de cana-de-açúcar; 

- Estimar a prevalência de álcool nos cortadores manuais de cana-de- 

açúcar; 

- Analisar os fatores de risco para o uso de álcool nos últimos três meses 

em cortadores manuais de cana-de-açúcar; 

- Analisar o risco de desenvolvimento de problemas devido ao uso do 

álcool em cortadores manuais de cana-de-açúcar. 
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4.0 METODOLOGIA  

4.1. Delineamento, população e local do estudo 
 

Estudo de corte transversal e analítico. A população alvo foi constituída por todos 

os indivíduos que cortam manualmente cana-de-açúcar em áreas canavieiras, 

localizadas nos Estados de Goiás e Paraíba.  

O Brasil apresenta condições adequadas para o cultivo da cana-de-açúcar: clima 

tropical, disponibilidade hídrica, entre outros (CARVALHO; FONSECA, 2017). O setor 

sucroalcooleiro é responsável por 1 milhão de empregos em 30% dos municípios 

brasileiros, segundo dados da União da Indústria de cana-de-açúcar (Unica) (FAEG, 

2017). A estimativa para a produção nacional de cana-de-açúcar em julho/2016 foi de 

712,1 milhões de toneladas, um crescimento de 1,2% quando comparado com o mês 

anterior.  

Em Goiás, 37 usinas de açúcar e etanol são responsáveis pela produção 

canavieira e gera cerca de 100 mil postos de trabalho. Segundo o IBGE, observou-se 

o aumento da área plantada em 10,2% de hectare (IBGE, 2017). Em relação à 

produção e colheita, cerca de 10 milhões de toneladas são colhidas no ano, sendo a 

região Sudoeste do estado a mais produtiva, seguida do Vale de São Patrício, Santa 

Helena, Itumbiara, Jataí e Chapadão do Céu (FAEG, 2017).  

A Paraíba, por sua vez, está localizada na região Nordeste, possui 3.766.528 

habitantes (IBGE, 2010), também está no cenário dos principais produtores de cana-

de-açúcar do país (CONAB, 2016; CARVALHO; FONSECA, 2017). 
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Mapa 1. Microrregiões do Estado de Goiás  

Fonte: IBGE, 2014 

 

Mapa 2. Produção Agrícola Municipal – Usinas de Cana-de-açúcar 

Fonte: Sindicato das Industrias de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás-SIFAEG, 2018. 
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Quadro 1. Quantitativo de cortadores de cana-de-açúcar manual recrutados nos 
Estados de Goiás e Paraíba, 2016 

Usina Local Nº de cortadores de cana 

manual recrutados 

A Santa Rita- PB 301 

B Rubiataba- GO 194 

C Carmo do Rio Verde- GO 128 

D Anicuns- GO 129 

E Serranópolis- GO 184 

      Total 936 

 

Goiás, situado na região Central do Brasil, possui 6.003.788 habitantes (IBGE, 

2010), é um dos líderes nacionais na produção sucroalcooleira e tem a segunda maior 

área plantada e produção do Brasil (CONAB, 2016). A Paraíba, por sua vez, está 

localizada na região Nordeste, possui 3.766.528 habitantes (IBGE, 2010), também 

está no cenário dos principais produtores de cana-de-açúcar do país (CONAB, 2016; 

CARVALHO; FONSECA, 2017), além de ter como característica, o fornecimento de 

mão-de-obra para diversas regiões do Brasil, produtoras de cana-de-açúcar manual 

(NERY; SANTOS, 2016). 

Em Goiás existem 43 sindicatos de trabalhadores rurais e 41 unidades 

produtoras de álcool e açúcar distribuídas nas diferentes regiões do estado, de acordo 

com a Federação de Trabalhadores Agrícolas do Estado de Goiás (FETAEG). Em 

relação à Paraíba, existem nove usinas destinadas a produção de álcool e açúcar 

(CARVALHO; FONSECA, 2017). 

A localização das principais usinas do Estado de Goiás e Paraíba apresenta-se a 

seguir (Figuras 3 e 4).   

Para o cálculo amostral, considerando poder estatístico de 80% (β =20%), nível 

de significância de 95% (p<0,05), prevalência de 10,3% (GARCIA; FREITAS, 2015), 

precisão de 3, efeito de desenho de 2,3%, seria necessário no mínimo 907 indivíduos. 

A amostra final foi composta por 936 cortadores de cana-de-açúcar dos Estados de 

Goiás e Paraíba.  

• Critério de inclusão: Ser cortador manual de cana-de-açúcar e possuir idade 

igual ou superior a 18 anos 

• Critério de exclusão: Recusaram a participar da entrevista. 
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4.2 Coleta de dados 

  

A coleta dos dados aconteceu no período de fevereiro a setembro 2016, nos 

Estados da Paraíba e Goiás (mês de fevereiro na Paraíba e entre agosto e setembro 

em Goiás). Inicialmente foi realizado um levantamento sobre as usinas que realizavam 

o corte manual da cana-de-açúcar nos referidos Estados e que estavam em pleno 

funcionamento. A aproximação destas usinas se deu por meio de reuniões com 

representantes dos trabalhadores agrícolas e diretores da Federação dos 

Trabalhadores Agrícolas para apresentação do projeto assim como pactuação para 

inicio dos trabalhos. Devido ao tempo para as coletas, os recursos financeiros e de 

acordo com o interesse dos gerentes das usinas, foi possível pactuar com 10 usinas.  

O período da colheita no Brasil ocorre em função de diversos fatores, como o sistema 

de cultivo adotado, região do cultivo e das previsões climáticas. Assim, a colheita 

aconteceu fora do período chuvoso, o que, na região Nordeste, compreende os meses 

de setembro a março e na região Centro-Sul, de maio a outubro (CARVALHO; 

FONSECA, 2017).  

Portanto, para a seleção das usinas, consideraram-se aquelas que estavam ativas 

para o corte de cana manual, em plena produção de cana-de-açúcar e do corte 

manual. Após a fase de triagem, cinco usinas integraram o estudo, quatro em Goiás 

e uma na Paraíba (Figura 6). 

Teste piloto foi realizado no início do ano de 2016 com cortadores manuais de 

cana-de-açúcar na região de Goiás, flexibilizando assim a execução do teste rapido e 

o deslocamento mais próximo, para viabilizar a pesquisa que seria executada 

posteriormente. 

Na Paraíba, apenas uma usina estava ativa no período da coleta de dados e 

integrou o estudo (Usina A). Essa é a maior usina do Estado e está localizada na zona 

rural do município de Santa Rita, Região da Mata Paraibana.  

Em Goiás, quatro usinas participaram do estudo. No Centro Goiano, as Usinas B 

e C estão localizadas na Região do Vale de São Patrício, zona rural dos municípios 

de Rubiataba e Carmo do Rio Verde, a Usina D está situada na zona rural do município 

de Anicuns. No Sul de Goiás, a Usina E está localizada na zona rural do município de 

Serranópolis (Figura 5). 
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Figura 9. Localização das usinas segundo as Mesorregiões dos Estados de Goiás e 

Paraíba, 2016 

Fonte: Google, 2018. 

A coleta de dados aconteceu no próprio canavial, a equipe de pesquisadores 

acordava as 04h30min da manhã para organizar os materiais, aloja-los dentro do 

ônibus com destino aos canaviais. O percurso quase sempre era dificultado pelas 

condições das estradas, como o desnivelamento do solo, sem asfalto e distantes da 

cidade. O início das coletas acontecia bem cedo para não prejudicar a rotina de 

trabalho e obter maior adesão de participação, já que os trabalhadores eram 

remunerados pela sua produtividade. Essa estratégia foi adotada durante uma 

semana seguida em cada usina, tanto em Goiás, quanto na Paraíba, devido ao tempo 

disponível para essa etapa, recursos financeiros para estadia, alimentação e logística 

quanto aos transportes.  

Logo pela manhã, a equipe da pesquisa chegava ao canavial e montava a 

estrutura de coleta em um local próximo às frentes de trabalho (Figura 10).   

A 

B 

C 
D 

E 

A – Usina /Paraíba 

B – Usina/Goiás 

C – Usina/Goiás 

D – Usina/Goiás 

E – Usina /Goiás 
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Figura 10. Estrutura adaptada para dar suporte à coleta de dados 
 

A equipe de pesquisa convidava os indivíduos a participarem do estudo. O 

pesquisador, previamente, apresentava os objetivos da investigação e, para aqueles 

que se interessaram e atendiam os critérios de inclusão, foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), para leitura e assinatura. Em 

caso de analfabetismo, o TCLE foi lido para o participante e a assinatura obtida por 

meio da dactiloscopia. 

A seguir, os participantes foram entrevistados por auxiliares de pesquisa 

previamente capacitados, utilizando-se de um roteiro estruturado, adaptado do 

instrumento utilizado na Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na 

População Brasileira (Apêndice B) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014), contendo dados 

sociodemográficos, questões sobre comportamento de risco para o uso do álcool, e 

aplicação ao final do questionário a escala ASSIST. A entrevista foi realizada 

individualmente, no próprio canavial, mantendo uma distância mínima confortável para 

responder o questionário com privacidade (Figura 11).   
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Figura 11. Entrevista com cortadores manuais de cana-de-açúcar 
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Fluxograma da etapa de coleta dos dados: 

 

Figura 12. Etapas da coleta e análise dos dados  

Recrutamento dos cortadores 
manuais  de cana-de-açucar 

(participação do estudo)

Assinatura do TCLE/Assinatura 
dactiloscópica

Entrevista (roteiro estruturado) Aplicação da Escala ASSIST

Realização do teste rápido (HIV, 
Hepatite B, e Sífilis)

Entrega dos resultados

Digitação dos dados 
(roteiro/questionario/ Escala 

Assist)

Analise dos dados atraves da 
estatistica
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4.3 Variáveis de Estudo 

4.4 Variáveis de desfecho 
 

 Relato de consumo de álcool nos últimos três meses. Esta variável foi 

construída a partir da questão número 2 da escala ASSIST; qualquer resposta 

que admitisse o uso do álcool nos últimos três meses, independente da 

frequência, foi considerado positivo.  

 Apresentar risco moderado ou alto risco de desenvolvimento de problemas 

devido ao uso de álcool (valores acima de 10, de acordo com a escala ASSIST).  

4.5 Variáveis de predição 
 

 Sociodemográficas: sexo, idade (anos), escolaridade, estado civil, região de 

origem, renda, religião. 

 Características de sociais: O hábito de fumar, uso do Crack/Cocaína, 

moradia compartilhada, acidente de trabalho nos últimos 12 meses, IMC (Índice 

de massa corpórea). 

 Comportamentos sexuais: IST (Infecção Sexualmente Transmissível) (teste 

rápido), relato de IST, relato de feridas nos últimos 12 meses, relato de mais 

de 2 parceiros sexuais nos últimos 12 meses, uso do preservativo nos últimos 

12 meses.  

 Laborais: Acidentes, local de trabalho, moradia 

 Clínicos: IST 

4.6 Escala ASSIST 

 

Após a aplicação do questionário, os participantes foram submetidos à Escala de 

álcool, tabaco e outras drogas, para mensuração do risco relacionado ao consumo de 

álcool nos últimos 3 meses. A ASSIST permite que se obtenha uma pontuação para 

cada droga ao final do teste, pois as respostas quantificam a intensidade do uso da 

droga, assim como a frequência dos problemas relacionados, indicando o grau de 

comprometimento com cada substância que o usuário mencionou ter feito uso (SILVA 

et al , 2016). 

A pontuação do envolvimento com substâncias específicas é calculada pela soma 

das respostas das questões 2 a 7, para cada uma das seguintes classes de drogas: 

tabaco, álcool, maconha, cocaína/crack, estimulantes, tipo anfetamina, inalantes, 
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hipnóticos/ sedativos, alucinógenos, opioides e outros. No caso do tabaco, no entanto, 

a questão 5 não se aplica, assim, não deve ser considerada para a soma de pontos. 

Contudo, a resposta dessa questão pode levar à discussão dos prós e contras do uso 

da droga e ao estabelecimento de estratégias para redução dos problemas 

decorrentes desse uso. Para todas as outras substâncias, o escore máximo possível 

é 39 e, no caso do tabaco, o escore máximo possível do envolvimento com 

substâncias específicas, no ASSIST, é 31. Importa ressaltar que não deve ser 

incluídos no cálculo os escores das questões 1 e 8 (FORMINGONI et al, 2017). 

Diferentes escores podem ser calculados no ASSIST. Envolvimento com 

substâncias específicas: é a soma da pontuação relativa às questões 2 a 7, para cada 

classe de droga. Envolvimento total com substâncias: é a soma dos escores 

(continuum global de risco) relativos às questões 1 a 8, para todas as classes de 

droga. A pontuação mais significativa para a triagem é o envolvimento com 

substâncias específicas para cada classe de droga usada, pois fornece uma medida 

do uso e dos problemas que ocorreram nos últimos três meses, para cada substância 

investigada no ASSIST e alerta para o risco de futuros problemas relacionados ao uso 

de drogas (SILVA et al , 2016). 

Dessa forma, indivíduos com pontuações até 10 para álcool e até 3 para as outras 

drogas são considerados usuários de baixo risco, ou seja, embora usem substâncias 

ocasionalmente, eles ainda não apresentam problemas relacionados a esse uso. 

Pacientes com pontuações entre 11 e 26 para álcool e entre 4 e 26 para outras drogas 

podem fazer um uso nocivo ou problemático de substâncias e apresentam risco 

moderado de desenvolvimento de problemas devido ao uso de drogas. Pacientes com 

pontuações de 27 ou mais para qualquer droga apresentam alto risco de dependência 

da(s) substância(s) investigada(s) (FORMINGONI et al, 2017). 

 

4.7 Processamento e análise de dados 

 

Os dados dos resultados das entrevistas e da Escala ASSIST foram digitados 

em computador e analisados por meio do pacote estatístico STATA versão 13.0 

(StataCorp., College Station, TX). A análise descritiva das variáveis contínuas foi 

realizada por meio da observação do cálculo de médias e desvio padrão. Prevalências 

foram calculadas com intervalo de 95% de confiança. Para fins de investigação dos 
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fatores associados ao uso do Álcool nos últimos 3 meses, inicialmente realizou-se a 

análise univariada, considerando a amostra total, e aquelas variáveis que 

apresentaram p< 0,2 ou importância epidemiológica, foram submetidas à análise 

múltipla por regressão logística, utilizando o método Forward como critério de seleção. 

Para analisar o  risco de desenvolvimento de problemas devido ao uso do álcool em 

cortadores manuais de cana-de-açúcar, foram excluídos aqueles indivíduos que 

negaram o uso de álcool (n=187). Após esta etapa, repetidamente, realizou-se a 

análise univariada, e aquelas variáveis que apresentaram p< 0,2 ou importância 

epidemiológica, foram submetidas à análise múltipla por regressão logística, utilizando 

o método Forward como critério de seleção.  Em ambas análises múltiplas, variáveis 

que apresentaram valores de p< 0,05 foram consideradas significantes.  

A análise da escala ASSIST, através das questões de 1 a 7 relacionado ao 

consumo de álcool alguma vez na vida e nos últimos três meses, somando seus 

resultados e atribuindo as scores conforme a somatória. Após resultado, os riscos 

relacionados. 

4.8 Aspectos éticos 
 

O presente estudo faz parte de um projeto Matriz intitulado “Epidemiologia das 

hepatites virais B e C, HIV/Aids e sífilis em cortadores de cana-de-açúcar: bases para 

ações de promoção da saúde” possui aprovação pelos comitês de ética em pesquisa 

de Goiás e Paraíba, conforme a resolução CNS n° 466/12, sob o protocolo 

042796/2015 (ANEXO D) e 1507737/2016 (ANEXO E), respectivamente. 

 

4.9 Financiamento 
 

O apoio financeiro foi concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. Edital chamada: CNPq Universal/2014 N° processo: 

442404/2014-0 (ANEXO F). Ainda contou com o financiamento do Programa de 

Extensão Universitária (PROEXT 2016/2017), por meio do programa intitulado 

Guerreiras na vida e companheiras na luta: ações em saúde com mulheres 

trabalhadoras rurais do Estado de Goiás. 
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5.0 RESULTADOS  

 
 

 A tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos participantes do 

estudo. Todos os participantes são do sexo masculino, a média de idade foi de 35,4 

anos (30-39), a maioria possuia entre 30 e 39 anos (40,5%), 77,5% eram casados 

e/ou união estável e 85,7% eram provenientes da região Nordeste. Quase a metade 

possuía até quatro anos de estudo e renda média mensal relatada foi de R$1.801,00. 

Em relação a religião, 71,2% relataram ter algum tipo de crença.  

 

Tabela 1. Características sociodemográficas de 936 cortadores manuais  de cana-de-
açúcar dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 

Variáveis 
Total 

(%) 
N= 936 

Idade*  35,4 (9,2)**   

=<29  266 28,4 

30-39 379 40,5 

=>40 291 31,1 

Escolaridade* 5,2 (3,6)**   

<= 4 anos de estudo  443 43,7 

> 4 anos de estudo  493 52,7 

Número de filhos 1,92 (1,7)**   

<=1 filho 409 43,7 

>1 filho 527 56,3 

Estado civil    

Casado/União estável 725 77,5 

Solteiro/Separado/Viúvo 211 22,5 

Naturalidade   

Nordeste 802 85,7 

Centro-Oeste 129 13,8 

Norte 4 0,4 

Sudeste 1 0,1 

Renda***1801,00 (538,60)**   

≤ 1500 326 34,8 

1500 – 2000 412 44 

> 2000 198 21,2 

Religião    

Não 270 28,8 

Sim 666 71,2 

*anos; **média (desvio padrão); *** Reais (R$)/por mês - Salário mínimo de 2016 (R$880,00) 
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A prevalência do consumo de álcool alguma vez na vida foi de 80% (749/936 

IC95% 77,3%-82,5%) entre os participantes. Quando questionados sobre o consumo 

de álcool nos últimos três meses, 549 indivíduos relataram ter ingerido a substância, 

(58,7%) (549/936; IC95% 55,5-61,8) dos participantes (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Prevalência do uso do Álcool na vida e nos últimos 3 meses em cortadores 
manuais de cana-de-açúcar dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 

Uso 
do 

álcool Nº 936 Na vida IC 95% Nos Últimos 3 meses IC 95% 

  Nº % % Nº % % 

Sim  749 80 77,3-82,5 549 58,7 55,5-61,8 

Não  187 20  387 41,3  

IC: Índice de confiança 

 

A tabela 3 apresenta a análise univariada das características 

sociodemográficas associadas ao consumo de álcool nos últimos três meses. 

Podemos observar que idade, escolaridade, estado civil, região de trabalho, religião e 

renda apresentaram p<0,2 e foram incluídos na análise múltipla. 

 

Tabela 3. Características sociodemográficas associadas ao consumo de álcool nos 
últimos três meses em cortadores  manuais de cana-de-açúcar dos Estados da 
Paraíba e Goiás, 2016 

      
 

Análise Univariada 
   

   
Álcool Últimos 3 meses N= 936 

 

  

    Sim Não p OR* (95% IC**) 

N (%)         

Idade       

=<29 anos 266 28,41 176( 66,17%) 90 (33,83%)  1 

30 a 39 anos 379 40,50 215(56,73%) 164 (43,27%) 0,016 0,67 (0,48-0,92) 

=>40anos 291 31,09 158 ( 58,65%) 133 (45,70%) 0,004 0,60(0,43- 0,85) 

       

Escolaridade       

<= 4anos  443 47,33 249 (56,21%) 194 (43,79%)  1 

> 4 anos 493 52,67 300 (60,85%) 193 (39,15%) 0,015 1,21(0,93-1,57) 

       

Estado Civil       

Casado/união 
consensual 

725 77,45 398(54,90%) 327 (45,10%)  1 

Solteiro/separado/vi
úva 

211 22,55 151 (71,56%) 60(28,44%) 0,000 2,06(1,48-2,88) 
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Continuação da Tabela 3. Características sociodemográficas associadas ao 
consumo de álcool nos últimos três meses em cortadores manuais de cana-de-açúcar 
dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 
Região do 
Trabalho  

      

Nordeste 301 32,15 149(49,50%) 152(50,50%)  1 

Centro-Oeste 635 67,85 400(32,01%) 235(37,99%) 0,000 1,73(1,31-2,29) 

       

Religião       

Não 270 28,86 183(67,78%) 87(32,22%)  1 

Sim 666 71,15 366(54,95%) 300(45,05%) 0,000 0,58(0,43-0,78) 

       

Renda       

<=1500 326 34,82 175(53,68%) 151(46,32%)  1 

1500 a 2000 412 44,01 250(60,68%) 162(39,32%) 0,056 1,33(0,99-1,78) 

>2000 198 21,15 124(62,63%) 74(437,37%) 0,045 1,44(0,00-2,07) 

OR: Odds Ratio; P: nível descritivo ou probabilidade de significância 

 

A tabela 4 apresenta a análise univariada das características sociais associadas 

ao consumo de álcool nos últimos três meses. O hábito de fumar, uso do 

Crack/Cocaína, moradia compartilhada, acidente de trabalho nos últimos 12 meses, 

IMC (Índice de massa corpórea), apresentaram p<0,2 e foram incluídos na análise 

múltipla. 

Tabela 4. Características sociais associadas ao consumo de álcool nos últimos três 
meses em cortadores manuais de cana-de-açúcar dos Estados da Paraíba e Goiás, 
2016 

 Análise Univariada 

   
Álcool Últimos 3 meses N= 936 

 

 

   Sim Não p OR* (95% IC**) 

N (%)     

Fuma       

Não 628 67,17 349 (55,57%) 279 (44,43%)  1 

Sim 307 32,83 200 (65,15%) 107 (34,85%) 0,005 1,49 (1,12-1,98) 

       

Já usou cocaína/crack       

Não 891 95,19 541 (57,69%) 377 (42,31%)  1 

Sim 45 4,81 35 (77,78%) 10 (22,22%) 0,010 2,56(1,25- 5.24) 

       

Moradia compartilhada       

Não 660 70,52 367(55,61%) 293(44,39%)  1 

Sim 276 29,48 94 ( 34,06%) 182  (65,94%) 0,004 1,54 (1,15-2,07) 

       

Acidente de trabalho nos 
últimos 12 meses 

      

Não 780 83,33 449(57,56%) 331(42,44%)  1 

Sim 156 16,66 100(64,10%) 56(35,90%) 0,131 1,31(0,92-1,88) 
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Continuação da Tabela 4. Características sociais associadas ao consumo de álcool 
nos últimos três meses em cortadores manuais de cana-de-açúcar dos Estados da 
Paraíba e Goiás, 2016 
IMC 
<18,5 magro ou baixo 7 0,74 2(28,57%) 5(71,43%)  1 

18,5-24,9 Normal 537 57,37 315(58,66%) 222(41,34%) 0,132 3,54(0,68-18,44) 

25-29,9 sobrepeso 293 31,3 179(61,09%) 114(38,91%) 0,106 3,92(0,74-20,57) 

> = 30 Obesidade 76 8,11 38( 50,0%) 38 (50,00%) 0,291 2,5(0,45-13,69) 

IMC: Índice de Massa Corpórea; OR: Odds Ratio; P: nível descritivo ou probabilidade de significância 

 

A tabela 5 apresenta a análise univariada das características sexuais associadas 

ao consumo de álcool nos últimos três meses. Pode-se observar que IST (teste 

rápido), relato de IST, relato de feridas nos últimos 12 meses, relato de mais de 2 

parceiros sexuais nos últimos 12 meses, uso do preservativo nos últimos 12 meses, 

apresentaram p<0,2 e foram incluídos na análise múltipla. 

 

Tabela 5. Características sexuais associadas ao consumo de álcool nos últimos três 
meses em cortadores manuais de cana-de-açúcar dos Estados da Paraíba e Goiás, 
2016 

   
Álcool Últimos 3 meses N= 936 

 

 

   Sim Não p OR* (95% IC**) 

N (%)     

IST (Sífilis, HIV,  Hepatite 
B/C)Diagnostico TR 
(teste Rápido) 

      

Não 898 95,94 522(58,13%) 376 (41,87%)  1 

Sim 38 4,06 27 (71,05%) 11(28,95%) 0,117 1,76 (0,86-3,60) 

       

Relato de IST       

Não 835 89,21 473(56,65%) 362(43,35%)  1 

Sim 101 10,79 76(75,25%) 25( 24,75%) 0,000 2,32(1,45- 3,73) 

       

Relato feridas nos 
últimos 12 meses 

      

Não 902 96,37 524(58,09%) 378(641,09%)  1 

Sim 34 3,63 25(73,33%) 09(26,47%) 0,078 2,00(0,92-4,34) 

       

Relato de parcerias 
sexuais nos últimos 12 
meses 

      

=< 1 parceiro 564 60,25 287(50,89%) 277(49,11%)  1 

=> 2 parceiros 372 39,74 262(70,43%) 110(29,57%) 0,000 2,29(1,74-3,03) 

       

Uso do Preservativo nos 
últimos 12 meses 

      

Nunca 436 46,58 217(49,77%) 219(50,23%)  1 

As vezes 278 29,74 179(64,39%) 99(35,61%) 0,000 1,82(1,33-2,48) 

Sempre 222 23,71 153(68,92%) 69(31,08%) 0,000 2,23(1,59-3,14) 

IST: Infecção Sexualmente Transmissível; OR: Odds Ratio; P: nível descritivo ou probabilidade de significância 
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Após análise utilizando o modelo de regressão logística, foi possível observar 

que fumar, estar solteiro/separado/viúvo, ter religião, trabalhar na Região Centro-

Oeste, relatar IST na vida e informar dois ou mais parceiros sexuais nos últimos 12 

meses foram preditores (p<0,05) para o consumo de álcool nos últimos três meses 

entre os cortadores manuais de cana-de-açúcar investigados (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Análise múltipla dos fatores de risco para o consumo de álcool nos últimos 
três meses em cortadores manuais de cana-de-açúcar dos  Estados da Paraíba e 
Goiás, 2016 
     Análise Múltipla 

    N= 936 

 
   

p  OR* (95% IC**) 
Nº  % 

Região de Trabalho     

Nordeste 301 32,15  1 

Centro-Oeste 635 67,85 0,024 1,40(1,04-1,89) 

     
Fumo 

Não 628 67,17  1 

Sim 307 32,83 0,004 1,36(1,01-1,83) 

     

Estado civil     

Casado 725 77,25  1 

Solteiro/Divorciado/Viúvo 211 22,55 0,026 1,50(1,05-2,16) 

     
Relato do número de parceiros sexuais  
nos últimos 12 meses    

=< 1 parceiro 564 60,25  1 

= > 2 parceiros 
 
372 39,74 

0,000 
1,92(1,43-2,59) 

     

Religião     

Não 270 28,86  1 

Sim 666 39,74 0,002 0,61(0,45-0,83) 

     

Relato de IST      

Não 835 89,21  1 

Sim 101 10,79 0,002 2,16(1,32-3,52) 
 IST: Infecção Sexualmente Transmissível; OR: Odds Ratio; P: nível descritivo ou probabilidade de significância 

 

A Tabela 7 apresenta a análise univariada das características sociodemográficas 

associadas ao risco moderado/alto de desenvolver problemas devido o consumo de 

álcool. Podemos observar que idade, escolaridade, região de nascimento região de 

trabalho apresentaram p<0,2 e foram incluídos na análise múltipla. 
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Tabela 7. Características sociodemográficas associadas ao risco moderado/alto de 
desenvolvimento de problemas devido ao consumo de álcool em cortadores manuais 
de cana-de-açúcar manual dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 

   
 

Análise Univariada 
  

   
Álcool (N= 749) 

 

 

   Baixo risco Risco 
moderado/Alto 

p OR* (95% IC**) 

N (%)   

Idade       

=<29 anos 216 28,83 129((59,72%) 87 (40,28%)  1 

30 a 39 anos 307 40,98 216 (70,36%) 91(29,64%) 0,012 0,62(0,43-0,90) 

=>40anos 226 30,17 156(69,03%) 70(30,97%) 0,041 0,66(0,44-0,98) 

       

Escolaridade       

<= 4anos 348 46,46 242 (69,54%) 106 (30,46%)  1 

> 4 anos 401 53,53 259(64,59%) 142(35,41%) 0,151 1,25(0,92-1,70) 

       

Região de Nascimento       

Centro-
oeste/Sudeste/Sul/Norte 

115 15,35 88(76,52%) 27(23,48%)  1 

Nordeste 634 84,64 413(65,14%) 221(34,86%) 0,018 1,74(1,09-2,76) 

       

Região do Trabalho       

Nordeste 183 24,43 99( 54,10%) 84(45,90%)  1 

Centro-Oeste 566 75,56 402(71,02%) 164(28,98%) 0,000 0,48(0,34-0,67) 

OR: Odds Ratio; P: nível descritivo ou probabilidade de significância 

 

A tabela 8 mostra a análise univariada das características de vida associadas ao 

risco moderado/alto de desenvolver problemas devido o consumo de álcool. Podemos 

observar que quem já usou maconha, usou crack/cocaína, história de prisão, acidente 

de trabalho nos últimos 12 meses, compartilha materiais de Higiene, apresentaram 

p<0,2 e foram incluídos na análise múltipla. 

 

Tabela 8. Características de vida associadas ao risco moderado/alto de 
desenvolvimento de problemas devido ao consumo de álcool em cortadores manuais 
de cana-de-açúcar Estados da Paraíba e Goiás, 2016 

      Análise Univariada 

   Álcool N= 749 

   Baixo risco Risco 
moderado/Alto 

P OR* (95% IC**) 

N (%)     

Já usou maconha       

Não 648 86,51 443(68,36%) 205 (31,64%)  1 



64 

Continuação da Tabela 8. Características de vida associadas ao risco moderado/alto 
de desenvolvimento de problemas devido ao consumo de álcool em cortadores 
manuais de cana-de-açúcar dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 

 

Sim 101 13,48 58 (57,43%) 43(42,57%) 0,031 1,60 (1,04-2,45) 

       

Já usou cocaína/crack       

Não  706 94,25 480(67,99%) 226(32,01%)  1 

Sim 43 5,7 21 (48,84%) 22 (51,16%) 0,011 2,22(1,19-4,12) 

       

História de Prisão       

Não  666 88,91 454(68,17%) 212( 31,83%)  1 

Sim 83 11,08 47(56,63%) 36(43,37%) 0,036 1,64(1,03-2,60) 

       

Acidente de trabalho 
nos Ultimos 12 meses 

      

Não  348 46,46 224(64,37%) 124(35,63%)  1 

Sim  401 53,53 277(69,08%) 124(30,92%) 0,172 0,80(0,59-1,09) 

OR: Odds Ratio; P: nível descritivo ou probabilidade de significância 

 

A tabela 9 apresenta a análise univariada das características sexuais associadas 

ao risco moderado/alto de desenvolver problemas devido o consumo de álcool. Pode-

se observar que o diagnóstico de alguma IST por meio do teste rápido, relato de IST, 

relato de homossexualismo, abuso sexual, relato de feridas nos últimos 12 meses, 

relato de corrimento nos últimos 12 meses, região de nascimento e relato de mais de 

1 parceria sexual nos últimos 12 meses, apresentaram p<0,2 e foram incluídos na 

análise múltipla. 

Tabela 9. Características sexuais associadas ao risco moderado/alto de 
desenvolvimento de problemas devido ao consumo de álcool em cortadores manuais 
de cana-de-açúcar dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 

      Análise Univariada 

   Álcool N= 749 

   Baixo risco  Risco 
moderado/Alto 

P OR* (95% IC**) 

N  N(%)     

Relato de IST       

Não  660 88,11 452(68,48%) 208(31,52%)  1 

Sim  89 11,88 49(55,06%) 40(44,94%) 0,012 1,77(1,32-2,77) 

       

       

Continuação da Tabela 9. Características sexuais associadas ao risco 
moderado/alto de desenvolvimento de problemas devido ao consumo de álcool em 
cortadores manuais de cana-de-açúcar  dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 
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Homosexualidade       

Não 710 94,79 479(67,46%) 231(32,54%)  1 

Sim  39 5,2 22(56,41%) 17(43,59%) 0,156 1,60(0,83-3,07) 

       

Abuso Sexual       

Não  740 98,79 498(67,30%) 242(32,70%)  1 

Sim  9 1,2 3(33,33%) 6(66,67%) 0,047 4,11(1,02-16,59) 

       

Relato Feridas nos últimos 12 
meses 

   
 

 

Não  721 96,26 487(67,55%) 234(32,45%)  1 

Sim  28 3,73 14(50%) 14(50%) 0,058 2,08(0,97-4,43) 

       

Relato Corrimento nos últimos 12 
meses 

  
 

 

Não  736 98,26 490(67,49%) 236(32,51%)  1 

Sim  23 3,07 11(47,83%) 12(52,17%) 0,054 2,26(0,98-5,20) 

       

Número de parceiros sexuais 
nos últimos 12 meses 

     

=< 1 parceiro 424 56,6 297(70,05%) 127(29,95%)  1 

=> 2 parceiros 325 43,39 204(62,77%) 121(37,23%) 0,036 1,38(1,02-1,88) 

OR: Odds Ratio; P: nível descritivo ou probabilidade de significância 

Após análise, utilizando o modelo de regressão logística, foi possível observar que 

o uso do cocaína/crack, idade, região de trabalho, prisão anterior e relato de IST, 

foram preditores (p<0,05) para apresentarem risco moderado/alto para o 

desenvolvimento de algum agravo associado ao consumo de álcool. 

Tabela 10. Análise múltipla dos fatores associados ao risco moderado/alto de 
desenvolvimento de problemas devido ao consumo de álcool em cortadores manuais 
de cana-de-açúcar  dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 

 
    Análise Múltipla 

    N=749 

  Nº  % P OR* (95% IC**) 

 
  

Já usou cocaína/crack      

Não  706 94,25  1 

Sim  43 5,7 0,016 2,20(1,16-4,18) 

      

Idade      

=<29 anos  216 28,83  1 

30 a 39 anos  307 40,98 0,004 0,57(0,39-0,84) 

=>40anos  226 30,17 0,035 0,64(0,42-0,97) 
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Continuação da Tabela 10. Análise múltipla dos fatores associados ao risco 
moderado/alto de desenvolvimento de problemas devido ao consumo de álcool em 
cortadores manuais de cana-de-açúcar  dos Estados da Paraíba e Goiás, 2016 

 

Região do Trabalho      

Nordeste  183 24,43  1 

Centro-Oeste  566 75,56 0,000 0,40(0,28-0,58) 

      

História de Prisão      

Não  666 88,91  1 

Sim  83 11,08 0,028 1,74(1,06-2,84) 

      

Relato de IST      

Não  660 88,11  1 

Sim  89 12,00 0,016 1,78(1,11-2,85) 

OR: Odds Ratio; P: nível descritivo ou probabilidade de significância 
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6.0 DISCUSSÃO 

 

No Brasil, a população residente em cidades de pequeno porte, sobretudo em 

meio rural, apresenta distintas características em relação à população urbana, como 

baixa escolaridade e salários, e especialmente difícil acesso aos serviços de saúde. 

Os trabalhadores rurais agrícolas, por sua vez, são mais vulneráveis a problemas 

gerais de saúde, de maneira especial pela carga excessiva de trabalho, intensa 

atividade física, exposição direta a substâncias tóxicas e ao sol e desenvolvimento de 

doenças. No Brasil, aproximadamente 30 milhões de trabalhadores rurais anualmente 

são submetidos a riscos e agravos referentes às condições de trabalho, isso equivale 

cerca de 20% da população economicamente ativa do país (MOREIRA et al, 2015). 

O grupo de trabalhadores rurais do presente estudo foi composto por homens, 

predominantemente adultos jovens e com baixo nível de escolaridade. Essas 

características sócio demográficas são comuns no agronegócio canavieiro, que 

prioriza essencialmente a força física. Resultados semelhantes foram encontrados em 

outros estudos com a mesma população (CAVALCANTI et al. 2015; COSTA et al., 

2017).  

O estudo de Darak et al (2014) mostrou que indivíduos com baixo nível 

educacional possuem menor percepção do processo saúde-doença e estão mais 

suscetíveis a agravos e comportamentos de risco à sua saúde. Geralmente, grupos 

populacionais com baixa escolaridade e renda são oriundos de regiões menos 

desenvolvidas, onde se observam maiores dificuldades e/ou restrições aos serviços 

de saúde (BATISTELLA, 2007).  

De fato, majoritariamente neste estudo, os participantes eram naturais da região 

Nordeste do Brasil , onde estão as maiores taxas de analfabetismo e extrema pobreza. 

Existe espaço para implementar diferentes políticas de fortalecimento da agricultura 

familiar e combate à fome e à pobreza nas regiões brasileiras, principalmente nas 

regiões Norte e Nordeste, onde se concentram os maiores níveis de pobreza do país 

e onde observa-se que, internamente nessas regiões a frequência de pessoas 

economicamente menos favorecidas estão sistematicamente mais concentradas no 

meio rural do que no meio urbano (SALGADO et al, 2017). 

Pode-se observar que a maioria dos cortadores manuais de cana-de-açúcar 

consumiu álcool alguma vez na vida, apresentando uma prevalência de 80%. Quando 
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questionados sobre o consumo de álcool nos últimos três meses, a prevalência 

também foi expressiva (58,7%). A taxa de consumo de bebida alcoólica em população 

rural no mundo apresenta grandes variações, com uma amplitude entre 1,4% a 6,4% 

relacionado ao risco do consumo em homens e mulheres respectivamente (BREEN et 

al, 2014; PISA et al, 2015).  

A prevalência do consumo de álcool em grupos rurais segundo Jaeger, Mola e 

Silveira (2017), é similar aos encontrados em outras pesquisas e estudos. A PNS 

(Pesquisa Nacional de Saúde), por exemplo, encontrou uma prevalência de consumo 

abusivo de álcool de 10,3% em indivíduos adultos residentes nas zonas rurais do 

Brasil. Em comunidades quilombolas predominantemente rurais na Bahia, a 

prevalência de consumo excessivo de álcool foi de 10,7% (CARDOSO et al, 2015). 

Em 2013, na Índia, estudo usando o mesmo instrumento e o mesmo ponto de corte 

que usamos encontrou prevalência de 9,4%(KUMAR et al, 2013). Outro trabalho, 

realizado em região rural do Quênia, encontrou prevalência de 7,7% de transtornos 

relacionados ao uso de álcool (JAEGGER, MOLA, SILVEIRA, 2017). 

Segundo Garcia e Freitas (2015), a prevalência do consumo abusivo de álcool 

na população brasileira foi 13,7%. Em relação ao local de residência prevalências 

mais expressivas foram encontradas em áreas urbanas e nas regiões Centro-Oeste e 

Nordeste, enquanto a região Sul e Sudeste apresentaram com menores prevalências. 

A prevalência do consumo abusivo de álcool no Brasil é similar àquelas reportadas 

em diferentes países do mundo, indicando alta prevalência, padrão de ocorrência 

maior entre os homens, entre os indivíduos mais jovens (FERREIRA et al, 2013). 

A diferença significativa das prevalências de consumo do álcool encontradas 

neste estudo, quando comparadas com prevalências em outros grupos de 

trabalhadores do Brasil, pode estar relacionado à característica do trabalho braçal dos 

cortadores de cana. A insatisfação com o trabalho, movimentos repetitivos até a 

exaustão, sentimento de tristeza ao final do dia da jornada de trabalho e baixa 

qualidade de vida são os principais fatores relacionados a busca pelo álcool e outras 

drogas como subsídio de atenuar o stress ocasionado pelo trabalho exaustivo e diário 

(REIS et al, 2017; GIRALDI, MARQUES, 2018; FILHO, AMORIM, MAIA, 2016).  

Neste estudo, diversas situações contribuíram e foram preditores para o consumo 

do álcool nos últimos três meses. Entre as características socioeconômicas 

observamos que estar solteiro e trabalhar na Região Centro-Oeste foram fatores de 
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risco para o uso do álcool. Indivíduos solteiros apresentam maior interesse de busca 

pelo consumo do álcool, comparado àqueles que responderam ser casados (TAYLOR 

et al, 2017), muito provavelmente pelas influências dos pares e para maior integração 

com grupo sociais (MACHADO et al, 2017).  

Entre os indivíduos que trabalhavam na Região Centro-Oeste, 78,9% era natural 

da Região Nordeste. O processo migratório é apontado como um fator influenciador 

do consumo de álcool pesado (MARTINS-FONTEYN et al, 2016). A migração da 

Região Nordeste é extremamente comum entre os cortadores de cana. O contexto de 

vulnerabilidade social, aliada as poucas oportunidades de emprego da cidade de 

origem levam a este cenário. Os trabalhadores migrantes permanecem em média de 

oito a dez meses em diversas regiões do Brasil que possuem o corte de cana, 

residindo em alojamentos coletivos das usinas, em pensões das cidades próximas 

“cidades-dormitórios” ou em casas coletivas alugadas, retornando para suas regiões 

de origem somente no final das safras (ROSA; NAVARRO, 2014). Esta condição de 

vida migrante é facilitador para o consumo pesado do álcool, uma vez que longe de 

suas famílias são mais susceptíveis a frequentarem ambientes e apresentarem 

comportamentos sexuais que estão associados a bebida alcóolica (MARTINS-

FONTEYN et al, 2016).  

A prática de beber por muitas religiões é considerada profana e, portanto, 

discriminada por aqueles que estão inseridos socialmente em grupos religiosos. 

Realmente por outro lado, cortadores de cana que relataram ter uma religião tiveram 

menos chances de consumo do álcool nos últimos três meses comparados com 

aqueles sem alguma crença. (SILVA et al, 2015). 

Já o consumo do tabaco é apontado em 2007 por Horta et al,  como estimulante 

para a busca da bebida alcóolica . Essa junção de exposição a fatores de riscos 

predispõem o sujeito a importantes alterações na capacidade visual e cognitiva, que 

causam sofrimento pessoal, familiar e alto custo social (BARBOSA et al, 2018). 

Jaeger, Mola e Silveira (2018) em seu estudo encontraram associação positiva entre 

tabagismo e transtornos relacionados ao uso de álcool. Os tabagistas apresentaram 

prevalências maiores que os ex-fumantes e os que nunca fumaram. A explicação para 

essa dupla adição pode estar na complexa interação genético-ambiental, 

possivelmente com uma causa comum aos dois comportamentos, seja ela por 

características genéticas que predispõem à adição, por exposição ambiental a 

substâncias químicas consumidas por parentes, ou por ambas as condições. No 
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presente estudo observamos este fenômeno, cortadores de cana que relataram fumar 

apresentaram 1,36 vezes mais chances de consumir álcool nos últimos três meses do 

que não fumantes. 

O alto consumo de bebidas alcoólicas pode estar associado a fatores como status 

social, ascensão, sucesso pessoal e financeiro e prazer podendo estar diretamente 

vinculado ao uso de tabaco podendo resultar em comportamentos inesperados como 

violências e promiscuidade sexual (CISA, 2017; NETO, DIMENSTEIN, 2017; GARCIA 

et al., 2018). 

Comportamentos sexuais, como relato de IST e múltiplos parceiros sexuais, 

também foram preditores de risco para o consumo do álcool nos últimos três meses 

neste estudo. É notório que o abuso de álcool é fator-chave para exposição à IST, 

principalmente ao HIV. O álcool altera o psiquismo e a percepção de risco para o sexo 

seguro contribuindo para comportamentos, como não uso de preservativo e múltiplos 

parcerias sexuais (BOSKA et al, 2017).  

Segundo Ribeiro et al (2017) em seu estudo dados demonstraram que o consumo, 

principalmente, de álcool também esteve associado às relações sexuais sem 

constância na utilização dos preservativos, aumentando as chances de exposição às 

IST. Esta relação entre sexo desprotegido e uso de álcool parece ser afetado, em 

parte, pela quantidade de álcool consumido, interferindo na elaboração do 

pensamento crítico em que se pesem as consequências para os atos.  Dessa forma, 

acredita-se que a ação de drogas como o álcool, capaz de causar desinibição e 

aumento do desejo sexual, deixe os indivíduos mais predispostos a práticas sexuais 

de risco. 

É amplamente conhecido que o consumo de bebidas alcoólicas é um fator de risco 

para diversos problemas relacionados a transtornos psicológicos, biológicos, sociais 

e econômicos. Entre as principais causas de doença prematura, incapacidade e 

morte, o uso nocivo do álcool ocupa posição de destaque (WHO, 2018). Diante disso, 

é importante a realização de estudos que elucidem as lacunas do conhecimento em 

relação ao consumo do álcool, em especial, que tragam um real diagnóstico em 

diferentes populações. Nesta investigação, entre aqueles que informaram ingerir 

bebida alcóolica,33,1% podem estar fazendo uso nocivo e apresentarem alto risco de 

dependência desta substância. 

Das drogas, o álcool é de uso lícito, com grande abrangência e aceitação social, 

entretanto, seu consumo excessivo gera problemas a saúde, psicológicos, 
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profissionais e familiares, acarretando altos custos econômicos e sociais (BOHLAND, 

RIBEIRO, 2015). Em relatório publicado pela OMS em 2018, o álcool é descrito como 

uma substância capaz de levar à dependência química e causadora de agravos sérios 

à saúde. A prevalência de transtornos relacionados ao uso de álcool na população 

rural estudada é alta, porém menor do que as encontradas no país, em sua maioria 

com populações urbanas (JAEGER, MOLA E SILVEIRA, 2018). 

Tão importante quanto identificar o padrão de consumo do álcool, é avaliar o grau 

de comprometimento que esta substância pode ocasionar para o usuário e mais, quais 

fatores podem contribuir para o desenvolvimento de problemas associados ao álcool. 

Assim, este estudo também apresentou os fatores preditores para o risco moderado 

ou alto de desenvolvimento de problemas devido ao uso do álcool nessa população. 

Na investigação em questão, quanto mais jovem, maior a chance de apresentar 

risco moderado ou alto para desenvolver problemas associados à bebida alcóolica. 

Como o risco moderado e alto está associado a um padrão de consumo nocivo ou 

dependência para o álcool, de fato, estudos mostram que adultos jovens estão a cada 

dia aumentando a ingesta de bebidas alcóolicas (RIBEIRO et al, 2017). Além disso, 

aqueles que trabalham na Região Centro-Oeste apresentaram proteção para 

desenvolver um risco moderado ou alto. Esta situação mostra que, apesar de haver 

maior número de cortadores de cana que relataram ingesta de álcool nos últimos três 

meses no Estado de Goiás do que no Estado da Paraíba, o padrão de consumo do 

álcool entre os cortadores de cana que trabalham em Goiás é inferior.  

Por outro lado, comportamentos de risco como uso de cocaína/crack, história de 

prisão e relato de IST aumentaram as chances do trabalhador rural deste estudo 

apresentar risco moderado ou alto para desenvolver problemas associados ao álcool. 

Situações bastante justificáveis, uma vez que estas características estão relacionadas 

ao consumo nocivo de álcool em vários estudos (LEITE et al., 2018; ROSA et al, 2016; 

MEDEIROS, 2018; CISA, 2018). 

Em relação ao consumo de álcool e drogas ilícitas, têm demonstrado que as 

pessoas mais jovens tendem a consumir álcool em níveis mais elevados ou de maior 

risco, e que esse grupo é considerado aquele sob os maiores riscos de agravos 

relacionados ao álcool, tabaco e drogas ilícitas, de forma que as prevalências dos 

padrões de consumo nesse segmento populacional precisa ser especialmente 

monitoradas. Esses achados reiteram a questão de que a população masculina é mais 
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vulnerável a alguns tipos de transtornos mentais, que incluem diagnósticos variados 

por uso e abuso de drogas, lesões e violências por causas externas (GAVIOLE et al, 

2014; ROSA et al, 2016).  

Este estudo apresenta algumas limitações. A aplicação da escala ASSIST 

permite, além de identificar o padrão de consumo de substâncias, também o 

direcionamento deste indivíduo para uma intervenção específica, entretanto, esta 

investigação se limitou ao estudo transversal de diagnóstico do consumo do álcool e 

seus fatores preditores. Além disso, vieses de resposta podem ter ocorrido, uma vez 

que muitas perguntas realizadas aos participantes eram de cunho reservado (íntimo) 

e as respostas podem ter sido influenciadas pela tradição patriarcal, sexista e 

misógina do grupo pesquisado. Por outro lado, todos os entrevistadores foram 

treinados para que prezassem pela privacidade, anonimato e liberdade de expressão 

dos participantes.    
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7.0 CONCLUSÕES  

 

 A população investigada era do sexo masculino, na faixa etária entre 30 e 39 

anos, a maioria casada, baixa escolaridade, e proveniente da região Nordeste  do 

Brasil. 

 Verificou-se elevada prevalência do consumo de álcool alguma vez na vida 

(80%) em cortadores manuais de cana-de-açúcar e nos últimos três meses, mais da 

metade informou uso desta substância (58,7%). 

 Estar solteiro/separado/viúvo, uso do tabaco, ter religião, trabalhar na Região 

Centro-Oeste, relato IST e informar múltiplas parcerias  sexuais nos últimos 12 meses 

foram fatores preditores para o consumo de álcool nos últimos três meses.  

 Fatores como o uso de cocaína/crack, idade, região de trabalho, relato de 

prisão e relato de IST foram fatores preditores, apresentando risco moderado/alto para 

o desenvolvimento de algum problema relacionado ao consumo de álcool.  

 Os resultados deste estudo demonstram a importância da escala ASSIST no 

rastreio de indivíduos sob risco de consumo de álcool, ratificando sua utilização no 

direcionamento do cuidado e a redução de danos.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Rua 227, Qd. 68 s/nº, S. Leste Universitário, CEP74605-080, Goiânia, Goiás 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado Senhor (a), 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Meu 

nome é Sheila Araújo Teles, sou professora da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás e pesquisadora responsável. Minha área de atuação 

é epidemiologia, prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis. Este 

documento irá lhe fornecer informações importantes sobre o estudo. Por favor, leia as 

instruções abaixo com atenção e, em caso de dúvidas, pergunte-as junto à equipe de 

pesquisa, para decidir se participa ou não do estudo.  No caso de aceitar fazer parte 

desta proposta, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é do pesquisador responsável. Se ainda permanecer dúvidas, você 

poderá entrar em contato com o pesquisador listado abaixo e em caso de dúvidas 

sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Goiás, 

no telefone (62)3521-1215. 

  

Título da pesquisa: Epidemiologia das hepatites virais B e C, HIV/aids e sífilis em 

cortadores de cana de açúcar: base para ações de promoção da saúde. 

 

Pesquisador responsável: Profa. Sheila Araujo Teles. 

Telefone para contato: (62) 3209-6280 Ramal: 208  

Objetivo da pesquisa: investigar a epidemiologia das hepatites virais B e C, HIV/aids 

e sífilis, bem como a situação vacinal em cortadores de cana em Goiás e Paraíba; 

Condução do estudo: você será orientado (a) sobre a importância, objetivos, riscos 

e benefícios da participação neste estudo. Seu nome não será divulgado, mantendo 

assim o seu anonimato. Você terá garantia de sigilo e direito de retirar seu 

consentimento a qualquer tempo, sem nenhum prejuízo à continuidade da pesquisa. 

Sua participação será em uma única etapa, por um período aproximado de 1 hora, no 

qual conversaremos sobre o tema em questão. Pedimos sua autorização para que 

responda ao instrumento de coleta de dados contendo perguntas sobre características 

sociodemográficas e comportamentos de risco para as infecções: hepatites B e C, 

sífilis e HIV. Em caso de dúvida no preenchimento do instrumento, o entrevistador 

permanecerá ao seu lado para os devidos esclarecimentos. Após a coleta de dados, 

você será orientado, por meio de ações educativas, sobre prevenção e controle das 

doenças de transmissão sexual. Ainda, seu dedo da mão será furado com uma agulha 

para realizar os testes rápido de hepatites B e C, sífilis e HIV, em seguida serão 
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coletados 10 ml de sangue de sua veia para comprovar as infecções: hepatites B e C, 

sífilis e HIV. Os tubos, contendo os sangues, serão guardados em caixas térmicas e 

transportados para o Laboratório Municipal da região, onde os sangues (soros) serão 

separados e estocados a –20ºC até serem transportados para laboratórios das 

respectivas universidades, até a realização dos ensaios. Se após a realização desses 

testes, ainda restar algum “sangue” (soro), esse permanecerá congelado, podendo 

ser utilizado em futuras pesquisas com outros agentes infecciosos, mediante a sua 

autorização e aprovação do(s) novo(s) projeto(s) pelo CEP da UFG e, quando for o 

caso, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

Riscos: os riscos da sua participação no estudo referem-se à coleta de sangue, que 

será realizada de duas formas, a primeira é uma picada no dedo, e a segunda se 

retirará sangue da veia do braço, como a que você faz quando precisa fazer outros 

exames laboratoriais que necessitam de sangue para sua realização. Em alguns 

poucos casos, pode ocorrer a formação de uma área arroxeada/escurecida no local 

da injeção do braço (hematoma), o qual desaparece após alguns dias. As vacinas 

administradas podem fazer você sentir dor e também ficar um pouco mais duro e 

vermelho no local da vacina, mas que também desaparecem em poucos dias. Essas 

técnicas serão realizadas por um profissional capacitado, e todos os materiais 

utilizados durante os testes rápido, coleta de sangue no braço e vacinação serão 

estéreis e descartáveis, além de garantidos todas as medidas para prevenção de 

infecção no local da punção e vacinação. Além desse desconforto físico, você pode 

se sentir incomodado em responder algumas perguntas de sua intimidade. Assim, 

você pode escolher o local que considerar melhor e mais aconchegante no local do 

sindicato para responder as perguntas.  

 

Benefícios: os benefícios indiretos com a participação neste estudo incluem o 

conhecimento sobre a epidemiologia atual das hepatites virais B e C, bem como da 

sífilis e HIV em uma população que vive a injustiça social e de saúde; informações 

que serão valiosas na elaboração de medidas educativas-preventivas que contribuirão 

para a melhoria da qualidade de vida deste grupo de trabalhadores rurais. Ainda, entre 

os benefícios diretos, vocês serão encaminhados ao tratamento e ao 

acompanhamento imediato caso o teste sorológico seja positivo para alguma das 

infecções. Por meio da Educação em Saúde, vocês também receberão informações, 

podendo esclarecer dúvidas com relação à sua saúde e como prevenir as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST/HIV/Aids). Por fim, a vacinação oferecida é o único 

meio eficaz de prevenção da hepatite B, tétano, rubéola, febre amarela e por meio 

deste projeto você receberá gratuitamente estas vacinas. 

 

Confidencialidade e período de participação: sua participação se dará no período 

da entrevista, nos testes rápido, coleta de sangue pelo braço, vacinação e atividades 

educativas. Se você consentir em participar deste estudo, as informações obtidas 

serão registradas em formulário próprio e serão mantidas em maior sigilo por um 
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período de cinco anos. Portanto, seu nome não estará nos formulários, registros ou 

publicações. Ainda, você tem liberdade de retirar sua permissão a qualquer tempo, e 

mesmo diante sua saída do projeto, você terá direito a tratamento, caso seja seu caso. 

 

Ressarcimento de despesas: você não terá custo ao participar deste estudo, como 

também não receberá pagamento ou qualquer gratificação financeira. Caso você se 

sinta lesado, poderá solicitar junto aos órgãos competentes, indenização, que será 

concedida, por determinação legal, caso seja comprovado a ocorrência de eventuais 

danos decorrentes da sua participação nesta pesquisa. 

Nome e Assinatura do pesquisador _________________________________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu,_____________________________________________________,RG/CPF:____

___________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo, sob a 

responsabilidade da Profa. Sheila Araujo Teles como sujeito voluntário. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador_____________________________________________________ sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/ ASSISTência/ tratamento. 

 

Local e data ____________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: __________________________ 

 

     Assinatura Dactiloscópica: 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: ________________________________________________________ 

Assinatura: _____________ 

 

Nome: ________________________________________________________ 

Assinatura: _____________ 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  
 
 
 

 
PROJETO: CORTADORES DE CANA 

 
QUESTIONÁRIO 

 

Data da entrevista:_____/______/________ 

 

SEÇÃO I – DADOS PESSOAIS 

1- Estado onde trabalha____________________________________________________________ 
canest (               ) 

canreg (               ) 

2- Cidade onde trabalha:___________________________________________________________ cancid (               ) 

3- Nome do canavial/usina 
____________________________________________________________ 

cana (               ) 

4- Nome (nome e sobrenome)_____________________________________________________________________________ 

5- Sexo: 1- Masculino (     ); 2- Feminino (     ) sex (                ) 

6- Tel:______-__________________;Tel 2:______-______________________ fone (                           ) 

7- Data de nascimento:_______/________/_____________   dnasc___/___/_____ 

8- Aonde você nasceu (cidade e 
estado)?_______________________________________________ 

natest (               ) 

natreg (               ) 

9- Você estudou até que série (especifique em anos de 
estudo)?___________________________ 

escol (               ) 

10- Em relação à cor da sua pele, como você se considera? 1- Branco (    ); 2-Pardo (     );    3-

Preto (      ); 4-Amarelo (oriental);  5-Vermelho (indígena)(      ) 
cor (            )      

11- Você tem Religião? 1- Sem Religião (     ); 2- Católica (    ); 3- Evangélica (   ); 4- Espírita (     ); 

Outra (     ): especificar_________________________________________________ 
rel (               ) 

12- Qual o seu estado civil? 1- Casado/união consensual (     ); 2- Solteiro(     ); 3- Separado(     ); 4-

Viúvo(     ) 
estciv (               ) 

13- Quantos filhos possui:_________________________________________________ nfilho (               ) 

14- Renda mensal: R$__________________________________ renda (               ) 

15- Há quanto tempo você trabalha como cortador de cana (especifique em anos)?   tempocan(_______) 

SEÇÃO II – DADOS DA MORADIA ATUAL 

16- Onde você mora/reside atualmente? 1- cidade onde trabalha (    );  2-outra cidade (   ), qual? 

____________________________  

mora (               ) 

moracid (               ) 

17- Tipo de moradia na cidade: 1- mora com família (    ); 2- mora em alojamento do trabalho (  );  3-

mora sozinho (  );  4-mora com amigos (   ); 5-Outros (    ) especifique: ____________________ 
moratipo (               ) 

18- Número de quartos da casa?_____________________________________ nquarto (               ) 

19- Números de pessoas que moram na casa ou 
alojamento?______________________________ 

npessoa (               ) 

20- Como é o fornecimento de água na região? 1- Poços/minas/represas-reservatório (     );             

2- encanada-cisterna (     ); 3- Encanada-poço artesiano (     ); 4- Encanada-lagos/represas/rio 
(     ); 5- Encanada-empresa-SANEAGO (     ); 6- Não sabe (     ) 

agua (               ) 

21- Tratamento dado à água consumida: 1- Filtra água (     ); 2- Ferve a água (   ); 3- Não trata (    ); 

4- outro (     ), especifique:_________________________________________ 
tagua (               ) 

22- Neste domicílio existe banheiro ou sanitário? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) sanit(               ) 

23- Para onde vão os dejetos deste banheiro ou sanitário? 1- Fossa séptica (     ); 2- Fossa 

rudimentar (     ); 3- Direto para rio, lago, represa (     ), 4- Esgoto (     ); 5- Outros (     ), 
especifique:____________________________________________________ 

locsanit(               ) 

ID: CAG│_│_│_│ 
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24- Qual o destino do lixo? 1- Queimado (     ); 2- Enterrado (     ); 3- Coleta (     ); 4- Outro (     ), 

especifique:____________________________________________________ 

lixo (              ) 

 

SEÇÃO III – DADOS DE MORADIA EM OUTRAS CIDADES DE TRABALHOS ANTERIORES 

25- Excluindo a cidade que você mora, quais cidades/Estados você já trabalhou? (considere 

qualquer tipo de trabalho)_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

oucidad1 (_______) 

oucidad2 (_______) 

oucidad3 (_______) 

oucidad4 (_______) 

26- Relacione a cidade _________________  e o tipo de moradia: 1- mora com família (   ); 2- mora 

em alojamento do trabalho (  );  3-mora sozinho (  );  4-mora com amigos (   ); 5-Outros (  ) 
tipocidad1 (_______) 

27- Relacione a cidade _________________  e o tipo de moradia: 1- mora com família (   ); 2- mora 

em alojamento do trabalho (  );  3-mora sozinho (  );  4-mora com amigos (   ); 5-Outros (  ) 
tipocidad2 (_______) 

28- Relacione a cidade _________________ e o tipo de moradia: 1- mora com família (   ); 2- mora 

em alojamento do trabalho (  );  3-mora sozinho (  );  4-mora com amigos (   ); 5-Outros (  ) 
tipocidad3 (_______) 

29- Relacione a cidade _________________ e o tipo de moradia: 1- mora com família (   ); 2- mora 

em alojamento do trabalho (  );  3-mora sozinho (  );  4-mora com amigos (   ); 5-Outros (  ) 
tipocidad4 (_______) 

30- Em média você fica quanto tempo nas cidades onde trabalha?  ___________ (meses) tempocid (________) 

SEÇÃO IV – CONHECIMENTO E OPINIÃO 

31- Você já ouviu falar de hepatites virais (tiriça, amarelão)? 1- Sim (     ); 2- Não (     ) conhep (               ) 

32- Você saberia me dizer como se transmite (como pega) as hepatites? 1-parenteral (pelo 

sangue) (   );   2-sexo (   );   3-fecal-oral:comida ou fezes contaminadas (    );   4- Outro (   ), 
especifique: ___________________   5-Não sabe (   ) 

thep1 (               ) 

thep2 (               ) 

 

Modo de transmissão relatado: parenteral (pelo sangue) (   ) 

33- Qual hepatite você acha que se pega do modo que me falou?  

1- Hepatite A (     ); 2- Hepatite B (     ); 3-Hepatite C (   ); 4-Outra hepatite (   ), especifique: ________ 

qualhepp (               ) 

Modo de transmissão relatado: sexo (    );      

34- Qual hepatite você acha que se pega do modo que me falou?  

1- Hepatite A (     ); 2- Hepatite B (     ); 3-Hepatite C (   ); 4-Outra hepatite (   ), especifique: ________ 

qualheps (               ) 

Modo de transmissão relatado: fecal-oral:comida ou fezes contaminadas  

35- Qual hepatite você acha que se pega do modo que me falou?  

1- Hepatite A (     ); 2- Hepatite B (     ); 3-Hepatite C (   ); 4-Outra hepatite (   ), especifique: ________ 

qualhepfo (               ) 

Modo de transmissão relatado: outro modo de transmissão (  )  

36- Qual hepatite você acha que se pega do modo que me falou?  

1- Hepatite A (     ); 2- Hepatite B (     ); 3-Hepatite C (   ); 4-Outra hepatite (   ), especifique: ________ 

qualhepou (              ) 

37- Algum caso de hepatite (tiriça, amarelão) na família? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) casohep (               ) 

38- Se sim, qual o parentesco? 1- Pai (     ); 2- Mãe (     ); 3- Irmão (     ); 4- Conjugue (     ); 5- Outro, 

especifique:_____________________________________________________ 
parhep (               ) 

39- Para você, quais são os sinais e sintomas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (DST, 
doença venérea, de rua, doença do mundo) em mulheres? 

Escreva os sinais ou sintomas___________________________________________________ 

 

istmulher (               ) 

 

40- Para você, quais são os sinais e sintomas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (DST, 
doença venérea, de rua, doença do mundo) em homens? 

Escreva os sinais ou sintomas______________________________________________________ 

 

isthomem(           ) 

SEÇÃO V – COMPORTAMENTOS DE RISCO 

41- Habitualmente, para seus cuidados de saúde, você recorre a: 1- Unid de Saúde Pública (     ); 

2- Consultório particular (     ); 3- Outros (    ), 
especifique:_________________________________ 

saude (               ) 

42- Nos últimos 12 meses quantas vezes você consultou um profissional de saúde? 
_______________________ 

nsaude (               ) 

43- Nos últimos 12 meses, quantas vezes você foi ao dentista?____________________ ndent12(               ) 

44- Em caso de homem, você já realizou o exame de próstata (PSA- de sangue)? 1- Não (     ); 2- 

Sim (     ). 

45- Se sim, qual RESULTADO: 1- acima do valor normal (   ); 2- dentro dos valores normais (    ) 

psas (               ) 

psasres (               ) 

46- Em caso de homem, você já realizou o exame de próstata (toque retal)? 1-Não(     ); 2-Sim(  ),  

Se sim, qual foi o resultado RESULTADO:1- Alterado (     ); 2- Não alterado (     ) 

psat (               ) 

psatres (               ) 
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47- Quantas vezes você ou sua parceira esteve grávida?_________ 

48- Tem história de aborto, se sim quantos:_______________Se sim, já sofreu aborto? 

49- Em caso positivo, você poderia nos informar quantos abortos você já sofreu? 

grav (               ) 

abor (               ) 

50- Você ingere bebida alcoólica? 1- Não (     ); 2- Sim (    ). Se sim, responda as perguntas 51 a 
53 

51- Qual o tipo predominante de bebida que você costuma usar? 1- Destilada (pinga, cachaça e 

outras) (     ); 2- Cerveja (     ) 

alcoo (               ) 

tipoalcoo (          ) 

52- Quantas vezes por semana você costuma consumir bebida alcoólica? 1- todos os dias (     ); 

2- menos de três vezes por semana (     ); 3- mais ou igual a três vezes por semana (     ) 
diasalcoo (          ) 

53- Caso você consuma diariamente, quantos litros ou ml você consome por 
dia:___________________litros_/dia ou_______________/ml/dia 

litalcoo (             ) 

54- Você fuma tabaco? 1- Não (     ); 2- Sim (     ). 

55- Caso você fume, especifique a quantidade de maços /dia:____________ 

fuma (               ) 

nfuma (               ) 

56- Você já usou algum tipo de droga na vida? 1- Nunca (     ); 2- Maconha (     ); 3- Cocaína (     ); 

4- Crack (     ); 5- Outras (     ), especifique:_______________________________ 

droga (               ) 

drog1 (               ) 

57- Caso afirmativo, você usou alguma droga nos últimos 12 meses? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) droga12 (               ) 

58- Você usou alguma droga injetável na vida? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) 

59- Caso afirmativo, você usou alguma droga nos últimos 12 meses? 
udi (               ) 

60- Com que idade você começou a usar drogas ilícitas? ______________________ idadrog (               ) 

61- Você tem alguma tatuagem/piercing no corpo? 1- Não (     ); 2- Sim (     ). Caso afirmativo: Nº 
de tatuagens/piercing__________________________ 

tatoo (               ) 

ntatoo (               ) 

62- Você já foi hemotransfundido (recebeu sangue na veia)? 1- Não (     ); 2- Sim (     ); não sabe transf (               ) 

63- Caso afirmativo, você recebeu sangue antes de 1994: 1- Não (     ); 2- Sim (     ); 3- Não lembra 

(     ) 
transf94 (          ) 

64- Você já fez hemodiálise? 1- Não (     ); 2- Sim (      ). Caso afirmativo,  em que mês e ano 

parou?__________/_____ 

hemo (               ) 

hemodat (               ) 

65- Atualmente, você faz hemodiálise? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) hemoatual (        ) 

66- Você já esteve internado em algum momento da vida? 1- Não (     ); 2- Sim (     ),  

67- Se sim, qual o motivo da internação: 1- cirurgia (    ); 2- problemas clínicos (     ) 

inter (               ) 

intermot(               ) 

68- Já compartilhou material cortante de higiene (alicate de unha, prestobarba e outros)?         

1- Não (     ); 2- Sim (     ); não lembra 
hig (               ) 

69- Já se acidentou com alguma ferramenta de trabalho na vida? 1- Não (     ); 2- Sim (     ); não 

lembra 
aci (               ) 

70- Caso afirmativo, o acidente ocorreu nos últimos 12 meses? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) aci 12(               ) 

71- Procurou ASSISTência médica por causa do acidente? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) acimed (               ) 

72- Você já foi preso? 1- Não (     ); 2- Sim (     ). Se sim, responda as questões 73 e 74. preso (               ) 

73- Quantas vezes já foi preso?___________________ npris (               ) 

74- Por quanto tempo você ficou preso (se mais de uma prisão o tempo total considerando 
todas as prisões)  

anopris (               ) 

SEÇÃO VI – COMPORTAMENTO SEXUAL 

75- Você já iniciou atividade sexual? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) inisex (               ) 

76- Caso afirmativo, qual foi a idade da sua primeira relação sexual:_______________________ sexarca (               ) 

77- Quantos parceiros sexuais você teve nos últimos 12 meses?___________________ nsex12 (               ) 

78- Qual(ais) tipo (s) de prática sexual você tem ou teve neste período?1- Vaginal (   ); 2- Oral ( ); 

3- Anal (     ); 4- Todos (     ) 
  tiposex12 (                ) 

79- Frequência do uso do preservativo nos últimos 12 meses? 1- Nunca (     ); 2- As vezes (     );   

3- Sempre (     ) 
fprv12 (               ) 

80- Você conhece preservativo feminino? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) prvfem (               ) 

81- Caso positivo, você já usou preservativo feminino? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) usaprvfem(          ) 

82- Existe algum lugar ou pessoa que te forneça preservativos (feminino e/ou masculino)?         

1- Não (     ); 2- Sim (     ) 
locpr (               ) 
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83- Caso positivo, em quais lugares/pessoas você obtém os preservativos? 1- ONG (     ); 2- 

Unidade de Saúde (CTA, cais/siams, outros) (     ); 3- Comércio (      );  4 - Outros 
(     )especifique:______________ 

tipoprv1 (               ) 

tipoprv2 (               ) 

84- Você já teve relação sexual com um parceiro do mesmo sexo? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) homosex (             ) 

85- Você já foi abusado sexualmente? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) abuso (               ) 

86- Você já teve algum tipo de Infecção Sexualmente Transmissível? 1- Não (     ); 2- Sim (     ) ist (               ) 

87- Você teve algum corrimento pela vagina ou pênis nos últimos 12 meses? 1- Não (     ); 2- Sim  

(     ) 
corr12 (               ) 

88- Você teve alguma ferida/úlcera na genitália (vagina ou pênis) nos últimos 12 meses? 1- Não   

(     ); 2- Sim (     ); 3- Não se lembra (     ) 
feri12 (               ) 

89- Caso positivo, você procurou tratamento em alguma unidade de saúde quando apresentou 
IST ou corrimento ou ferida/úlcera? 1- Não (     ); 2- Sim (     ), caso não, o que fez para 

tratar?______________________ 

tratulc 12(               ) 

SEÇÃO VII– VACINA 

90- Você possui cartão de vacina? 1- Não (     ); 2- Sim (     ). Caso afirmativo você trouxe o cartão? 

1- Não (     ); 2- Sim (     ) 

carvac (               ) 

scarvac (            ) 

91- Você já foi vacinado contra hepatite B? 1- Não (     ); 2- Sim (     ); 3- Não sabe informar (     ) 
Caso afirmativo, quantas doses da vacina você recebeu? 

1 dose (     ), data:_____/_____/_______; 
2 doses (     ), data:_____/_____/_______; 
3 doses (     ), data:_____/_____/_______; 
Não sabe informar (     ) 

vacb (               ) 

nvacb(               ) 

92- Quais destas outras vacinas você já recebeu depois de adulto? 
Anti-tetânica: 1- Não (     ); 2- Sim (     ); 3- Não sabe (     ) 
Anti-rubéola: 1- Não (     ); 2- Sim (     ); 3- Não sabe (     ) 
Anti-febre amarílica: 1- Não (     ); 2- Sim (     ); 3- Não sabe 

vactet (               ) 

vacrub (               ) 

vacfa (               ) 

Qual sua altura?__________________ altura (               ) 

Qual o seu peso?__________________ peso (               ) 

IMC:_____________________ imc (               ) 

SEÇÃO VIII- ESCALA DE ÁLCOOL  

81- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7, exceto questão 5 estaba (               ) 

82- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 esalcoo (               ) 

83- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 esmaco (               ) 

84- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 escoca (               ) 

85- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 esanfe (               ) 

86- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 esina (               ) 

87-Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 eship (               ) 

88- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 esalu (               ) 

89- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 esopi (               ) 

90- Soma dos escores obtidos nas questões 2 a 7 esout (               ) 

SEÇÃO IX- RESULTADOS DOS TESTES RÁPIDOS  

91- O resultado do teste rápido para HIV-1 foi reagente? 1- Não (     ); 2- Sim (    ) hiv1tr (               ) 

92- O resultado do teste rápido para HIV-2 foi reagente? 1- Não (     ); 2- Sim (    ) hiv2tr (               ) 

93- O resultado do teste rápido para Sífilis foi reagente? 1- Não (     ); 2- Sim (    ) siftr (               ) 

94- O resultado do teste rápido para Hepatite B foi reagente? 1- Não (     ); 2- Sim (    ) hbvtr (               ) 

95- O resultado do teste rápido para Hepatite C foi reagente? 1- Não (     ); 2- Sim (    ) hcvtr (               ) 

 

Nome do Entrevistador:________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ESCALA ASSIST 
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ANEXO A - Comitê de Ética 
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ANEXO B - Comitê de Ética  
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ANEXO C – Financiamento 

 

 


