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RESUMO 
 

Objetivo: Estimar a prevalência do consumo de álcool e tabaco entre os idosos no 

contexto da atenção primária no Brasil, e identificar os fatores associados a este 

consumo antes e depois dos 65 anos de idade. Métodos: Análise secundária de um 

estudo transversal com 87 idosos acima de 65 anos cadastradas em uma Unidade 

Básica de Saúde (n = 541). O consumo de álcool e tabaco foi identificado por meio do 

auto-relato e confirmado por um acompanhante. Pontos de corte: consumo de risco 

de álcool antes dos 65 anos foi 14 unidades por semana, e sete unidades por semana 

após essa idade; consumo de álcool moderado: 1-6 unidades/semanas após os 65 

anos (consumo atual) e 1-13 unidades/semanas para o período anterior aos 65 anos 

de idade; consumo de tabaco: quantidade típica consumida (cigarros por dia) e por 

quanto tempo (em anos), idade de início do uso regular, e idade que parou de fumar. 

Regressão logística ponderada foi utilizada para identificar as características 

sóciodemográficas associadas ao consumo de álcool e tabaco. Resultados: Mulheres 

representaram 51,3% da amostra, quase metade da amostra (43,2%) tinha 75 anos 

ou mais. Quatorze participantes eram bebedores atuais (16,1%), sendo que 6 deles 

(6,9%) eram bebedores de risco. Apenas um dos 14 bebedores atuais começou a 

beber depois dos 65 anos de idade. Trinta e dois participantes (34%) haviam bebido 

antes dos 65 anos e, entre eles 11 (15,8%) eram bebedores de risco. Destes 11 

bebedores que apresentavam consumo no passado de risco, 2 (18,2%) tornaram-se 

bebedores moderados após os 65 anos; 3 (27,3%) continuaram como bebedores de 

risco e seis (54,5%) pararam de beber. Análise multivariada, ajustada pelas 

características sociodemográficas, mostrou que apenas o sexo masculino esteve 

associado ao consumo prévio de álcool (OR = 3,83 IC 95% 1,24 a 11,88) e embora 

não estatisticamente significante houve uma predominância de consumo atual de 

álcool nos homens também. Em relação ao consumo de tabaco, 6 (6,8%) participantes 

relataram consumo atual e 27 (31,3%) relataram ter sido tabagistas antes dos 65 anos. 

Análise multivariada evidenciou que apenas o sexo masculino estava associado ao 

tabagismo pregresso (antes dos 65 anos) (OR=5,30 95% CI 1,65- 17,03). Devido ao 

tamanho da amostra e ao pequeno número de fumantes atuais, não foi possível 

realizar as análises ajustadas para o consumo atual. Conclusão: A prevalência do 

consumo de risco de álcool nas pessoas acima de 65 anos de idade é relativamente 
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alta e parece ser um comportamento que se inicia em uma idade mais jovem e se 

estende até esta faixa etária, com uma pequena proporção de idosos que começaram 

a beber após 65 anos. O sexo masculino em especial deve ser alvo de intervenções 

direcionadas ao consumo de álcool na população idosa. Os idosos são mais 

suscetíveis aos efeitos do álcool e tabaco devido à sua maior fragilidade física e à 

presença de comorbidade e polifarmácia. Havendo, portanto, necessidade de uma 

melhor compreensão destes comportamentos entre as pessoas mais velhas para que 

as estratégias de prevenção e tratamento sejam melhor definidas para essa 

população específica. Estudos maiores e mais robustos são necessários para se 

conhecer em mais detalhes estes comportamentos nos idosos brasileiros e a 

necessidade real de intervenções dirigidas a este comportamento para idosos na 

atenção primária.    

 

Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde, Idoso, Consumo de álcool, Consumo 

de risco de álcool, Alcoolismo, Tabagismo. 
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ABSTRACT 

 
Objective: To estimate the prevalence of alcohol and tobacco consumption among 

older people in primary care in Brazil, and identify the factors associated with this 

consumption before and after the age of 65.  

Methods: Secondary analysis of a cross-sectional study of 87 older people 

representing all people over 65 registered in a primary care unit (n=541). Alcohol and 

tobacco consumption was identified through self-report and confirmed by an informant. 

Fourteen units per week was used as the cut-off to identify at risk drinking before the 

age of 65 and seven units per week after this age. For moderate alcohol consumption, 

consumption of 1-6 units/weeks after 65 years (current consumption) and 1-13 

units/weeks for the period before 65 years of age. For tobacco, information was 

obtained regarding the typical amount consumed (cigarettes per day) and for how long 

(in years), age at regular onset, and age at which smoking stopped. Weighted logistic 

regression was used to identify potential sociodemographic characteristics associated 

with alcohol and tobacco consumption. Results: 51.3% of the sample were women, 

almost half of the sample (43.2%) were 75 years of age or older. Fourteen participants 

were current drinkers (16.1%), and 6 of them (6.9%) were at risk drinkers. Only one 

current drinker started drinking after the age of 65. Thirty-two participants (34%) had 

drunk before the age of 65, and among them 11(15.8%) were assessed as having 

been at risk drinkers. Of these 11 drinkers who had past risk consumption, 2 (18.2%) 

had become moderate drinkers after the age of 65; 3 (27.3%) continued to be at risk 

drinkers and six (54.5%) had stopped drinking. Multivariate analysis was adjusted for 

sociodemographic characteristics. Only male gender was associated with past (OR= 

3.83 95% CI 1,24- 11,88) and although not statistically significant there was a 

predominance of current alcohol consumption in men also. Regarding tobacco 

consumption, 6 (6.8%) participants reported current consumption and 27 (31.3%) 

reported being smokers before the age of 65. As per alcohol consumption, only male 

gender was associated with past consumption (before 65 years ago) (OR= 5.30 95% 

CI 1,65- 17,03). Due to the sample size and small number of current smokers it was 

not possible to run the adjusted analyses for current consumption. Conclusion: The 

prevalence of alcohol consumption among people over 65 is relatively high and it 

seems to start at a younger age and extends to this age group, with a small proportion 
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of older people who have started drinking after 65 years. Male gender should be the 

target of interventions to reduce alcohol consumption at this age group. The elderly 

are more susceptible to the effects of alcohol and tobacco due to their greater physical 

fragility and the presence of comorbidities and polypharmacy. There is an urgent need 

for a better understanding of drinking behaviors among older people so that prevention 

and treatment strategies are better defined for that specific population. Larger and 

more robust studies are need to better understand this behavior among older 

Brazilians and the real need of interventions directed to this behavior among older 

people in primary care.  

 

Keywords: Primary Health Care, Aged, Older, alcohol consumption, Alcohol Use 

Disorder, Alcoholism, Tobacco Use Disorder  
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1. INTRODUÇÃO 
  



 

 
 

1.1. Envelhecimento populacional  
 

Globalmente, em 2015, 901 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais, o que 

representa um aumento de 48% em comparação com o ano 2000. Projeções indicam 

que até 2030 o grupo populacional das pessoas com 60 anos ou mais vai crescer 

56%, e estimativas apontam que em 2050 esta proporção será mais do que o dobro 

daquela vista em 2015, e teremos globalmente aproximadamente 2 bilhões de 

pessoas com 60 anos ou mais1. A faixa etária de pessoas com 80 anos cresceu mais 

rápido do que outros grupos de população idosa em geral, com um aumento estimado 

entre 2000 e 2015 de 77%.1 

Existem diferenças marcantes entre os países em relação à proporção de pessoas 

idosas. Nos países de alta renda, quase um quinto da população já tinha 60 anos ou 

mais em 2000; em 2050, estima-se que esta proporção será de um terço. Nos países 

de médio e baixo poder econômico, apenas 8% da população tem atualmente mais 

de 60 anos; no entanto, em 2050, estima-se que este segmento representará quase 

20% da população.2 Essas diferenças podem ter consequências importantes em cada 

contexto social: o envelhecimento mais gradual da população pode criar condições 

para o país se preparar, criando estratégias e recursos para lidar com o montante de 

idosos. Em contrapartida, nos países em que o envelhecimento ocorre de forma 

acelerada, há teoricamente menos tempo para a adaptação a essa nova realidade. 

A população brasileira também está envelhecendo muito rapidamente. Entre 2000 

e 2010, a população total teve um aumento de 12,3%, enquanto que a população 

acima de 60 anos cresceu mais de 40%3 (Figura 1), e projeções para 2050 indicam 

que o Brasil terá de 25 a 29% da população com 60 anos ou mais.4 

Com o acelerado envelhecimento populacional, doenças relacionadas ao 

envelhecimento passam a ter relevância maior para a saúde pública. Com o aumento 

da expectativa de vida, transtornos e comportamentos que são tipicamente uma 

preocupação para o grupo mais jovem da população passam a ser também mais 

comuns na população mais velha.4 
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           Fonte: www.ibge.gov.br  

Figura 1. Crescimento da população brasileira entre 2000 e 2010 

 

1.2. Consumo de álcool  
 

Um dos problemas sociais que afetam a população do mundo em diferentes 

proporções, tanto os jovens como adultos mais velhos é o alcoolismo. A cada ano, 

cerca de 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas, o que corresponde a 

cerca de 40% da população mundial com mais de 15 anos.5 

A incidência de transtornos relacionados ao álcool no continente americano 

excede, consistentemente, a média de outros continentes6. O uso nocivo do álcool é 

um dos fatores de risco de maior impacto para a morbidade, mortalidade e 

incapacidade em todo o mundo, e está relacionado a 3,3 milhões de mortes a cada 

ano. Quase 6% de todas as mortes em todo o mundo são atribuídas total ou 

parcialmente ao consumo de álcool.7   

Inquérito conduzido em 2013 por telefone nas capitais brasileiras (VIGITEL) com 

pessoas com 18 anos ou mais apontou a prevalência de uso abusivo de álcool de 

16,4%8, sendo considerado uso abusivo o consumo de cinco ou mais doses de álcool 

para homens e quatro doses ou mais de álcool para as mulheres em uma única 

ocasião, pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. A Pesquisa Nacional de Saúde 
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(PNA), também de 2013, obteve prevalência de padrão de consumo abusivo de álcool 

de 13,7% em pessoas com 18 anos ou mais 9.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou em 2014 dados sobre a taxa 

de mortalidade padronizada por idade, tomando uma população de 100.000 pessoas 

com mais de 15 anos. A cirrose esteve associada com o consumo de álcool em 28,8% 

dos homens e 5,8% das mulheres. Em relação a acidentes de trânsito, esse mesmo 

relatório apontou que 18,8% dos homens estavam embriagados, e 11,3% das 

mulheres7, dados que sinalizam para o impacto do álcool na morbimortalidade. 

1.3. Consumo de álcool na população idosa  
 

Em países como os Estados Unidos (EUA) entre 10 e 50% das pessoas com 65 

anos ou mais10,11 e cerca de 15% a 25% dos idosos com idade acima de 75 

apresentam problemas com o consumo de álcool12,13, e esse consumo é causa de 

morbidade física e psiquiátrica nesse grupo14. 

A literatura sobre problemas relacionados ao consumo de álcool em idosos é 

escassa. A maioria dos estudos foi conduzida na população adulta de forma geral15. 

No Brasil, um estudo sobre o consumo de álcool em uma amostra representativa da 

população brasileira idosa conduzido em 2008, mostrou que 10,4% apresentaram 

binge drinking e 2,9% eram dependentes de álcool16. Este mesmo estudo apontou 

que 12% da população acima de 60 anos era bebedor de risco (consumo de mais de 

sete unidades de álcool por semana), o que equivale a mais de um milhão de idosos 

brasileiros16. 

O consumo de álcool pode causar diversas consequências nocivas, em especial 

para a população mais velha. Apesar do fato de as consequências sociais do consumo 

pesado de álcool serem menos perceptíveis para pessoas nesta faixa etária, o álcool 

tem um papel importante como fator de risco para várias doenças crônicas; podendo 

contribuir para a piora do quadro clínico das mesmas. Pelo fato de o idoso usar 

diversos medicamentos, a interação com a medicação pode ser outra consequência 

importante neste grupo etário, intensificando alguns riscos próprios deste grupo 

populacional, como as quedas.17 
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1.4. Consumo de Tabaco  
 

A Classificação Internacional das Doenças (CID-10) classifica o tabagismo na 

categoria dos Transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas18. O tabaco compromete a vida de cerca de 7 milhões de 

pessoas por ano no mundo, sendo que pouco mais de 6 milhões delas são tabagistas 

ativas e cerca de 900 mil são fumantes passivos (OMS 2018).19 

O tabaco possui substâncias nocivas e seu consumo é um fator de risco para 

diferentes tipos de câncer; assim como para doenças cardíacas e hipertensão 20-22. 

Globalmente, o fumo é responsável por mais de 70% das vítimas de câncer de 

pulmão; mais de 40% das doenças respiratórias; além de ser um fator de risco para a 

tuberculose.23 A OMS estima que até  2030 haverá um aumento de quase 8 milhões 

de mortes relacionadas ao consumo de tabaco, o que representa mais de 9% das 

mortes no mundo, se medidas de controle não forem adotadas em relação ao uso de 

tabaco. 20-23 Países de médio e baixo poder econômico apresentam altas taxas de 

mortalidade por doenças relacionadas ao tabaco 24, como o câncer de pulmão.25-26  

Nos EUA27 houve diminuição no consumo de tabaco, provavelmente devido às 

estratégias de controle do consumo. No Reino Unido também foi observada a 

diminuição na prevalência do tabagismo, entretanto, a prevalência de tabagistas na 

população geral está em torno de 25%.28 Globalmente, países como a China 

continuam a ser o principal produtor e consumidor de tabaco29. Estudo realizado no 

continente asiático apontou que a prevalência do tabagismo entre homens chineses 

entre 20 a 69 anos era de quase 53% entre 2008 e 2011. 30 

No Brasil a prevalência do uso de tabaco está diminuindo. No final dos anos 80, 

quase 35% das pessoas com 18 anos ou mais consumiam tabaco8. Nas principais 

capitais do país observou-se que nos últimos 10 anos essa prevalência foi reduzida, 

ficando em quase 11%31, devido às ações educativas e regulatórias implementadas 

32-35. Espera-se que o impacto da diminuição dessa prevalência se manifestará na 

redução das taxas de mortalidade nos próximos 30 ou 40 anos.36         
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1.5. Consumo de Tabaco na população idosa 
 

Globalmente estima-se que 13% das pessoas com 60 anos ou mais (22% dos 

homens e 8% das mulheres) sejam fumantes.37 Os altos índices de dependência à 

nicotina38 poderiam estar associados às pressões e dificuldades sofridas ao longo da 

vida e também a fatores como exclusão e isolamento da sociedade.39  

Os idosos tabagistas em geral tem um tempo de uso do tabaco maior do que as 

pessoas mais jovens, podendo ser mais resistentes a abandonar o uso de tabaco e 

de subestimar os prejuízos associados ao consumo.39,40 No entanto, vale ressaltar 

que a cessação do consumo de tabaco aumenta a expectativa de vida, reduzindo 

substancialmente a mortalidade em pessoas mais velhas.41E como para o álcool, o 

consumo de tabaco pelos idosos contribui para o aparecimento e piora de 

comorbidades físicas, o que contribui para um maior uso de serviços de saúde assim 

como medicamentos, aumentando os gastos com cuidados de saúde por esta faixa 

etária.39,42  

Um estudo conduzido em São Paulo em 2012 investigou variáveis 

sócioeconômicas associadas ao tabagismo na população acima de 60 anos, e 

observou que 15,3% dos homens com mais de 60 anos eram tabagistas, e na sua 

maioria apresentavam menor renda (18,5%), menor escolaridade (13,6%) e ainda 

trabalhavam (16,3%).43 

  

1.6. Atenção Primária à Saúde 

 

A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada para o uso de serviços públicos 

de saúde no Brasil. Esse nível de atenção tem vários propósitos, incluindo o 

oferecimento de cuidados básicos, a realização da atenção integral, prevenção, 

reabilitação e tratamento de doenças.44,45 A atenção básica tem um papel fundamental 

no reconhecimento e identificação dos problemas de saúde, incluindo aqueles 

relacionados ao consumo de álcool 46 e tabaco. 47 Alguns países como o Reino Unido48 

adotam o AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) como instrumento de 

rastreio de problemas relacionados ao consumo de álcool no contexto da atenção 
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primária.49 Em relação ao consumo de tabaco, países como a Espanha utilizam o 

Questionário Prochaska original ou o Teste de Fagestrom para dependência de 

nicotina para identificação do comportamento tabagista (1991). 47  

Apesar dessa função, na rotina de trabalho constata-se a dificuldade dos 

profissionais de saúde que atuam no contexto da AB em realizar a abordagem e 

detecção dos casos de risco em relação ao uso de substâncias. Entre os fatores 

associados a essa dificuldade estão: o curto espaço de tempo para a realização do 

atendimento, o receio de inibir o paciente, além da falta de conhecimento sobre 

possíveis intervenções.46 Muitas vezes estes profissionais não tem o treinamento 

adequado e desconhecem os sintomas e sinais relacionados ao consumo dessas 

substâncias, por exemplo. Estas dificuldades são ainda maiores quando se trata da 

população idosa. O idoso comparece às Unidades Básicas de Saúde (UBS) em geral 

por outras razões e com diversas morbidades físicas, tornando a identificação de 

problemas relacionados ao uso de substâncias ainda mais difícil.50 A pesar das 

dificuldades mencionadas acima, o contexto da AB é fundamental para a abordagem 

de casos com uso de substância. Intervenções como oferecimento de esclarecimentos 

e orientação em relação às consequências do uso nocivo, ou mesmo detecção e 

acompanhamento do tratamento de cessação do tabagismo e uso de risco álcool são 

importantes. A investigação de rotina do consumo de álcool e tabaco pode ser 

estratégia valiosa nesse contexto.46   

 

1.7. Justificativa do estudo  

A falsa crença de que o álcool e o tabaco são um problema que só afeta jovens e 

adultos e não a população idosa pode estar escondendo um problema de saúde 

pública maior do que se pensa.51,39 

Em uma revisão dos artigos publicados entre 2000 e 2010 indexados ao PUBMED, 

se viu que menos de 1% dos artigos publicados nas principais revistas de uso de 

substância eram sobre o consumo de substâncias na população idosa, e a mesma 

proporção foi vista nas revistas de gerontologia e geriatria em relação ao uso de 

substâncias nesta faixa etária.52 São também escassas as pesquisas sobre o tabaco 

na população mais velha.53 Apesar da escassa literatura, observa-se em algumas 
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partes do mundo que o diagnóstico de transtorno ao uso de álcool (TUA) em idosos é 

um problema de saúde pública que causa importante morbidade e mortalidade, 

causando inclusive maiores custos para os serviços de saúde51. Os transtornos 

relacionados ao uso de álcool podem não ser reconhecidos na população idosa, e se 

não são diagnosticados, não recebem a intervenção adequada. As manifestações dos 

TUA que comumente se expressam nos indivíduos pode passar despercebidas se o 

idoso vive sozinho, é socialmente isolado, aposentado ou não tem familiares 

próximos.54  

Compreender a dimensão e as características do tabagismo e consumo de álcool 

em idosos é importante por ser esta população mais sensível aos efeitos destas 

substâncias, apresentar mais prejuízos físicos do que sociais, e cuja identificação 

pelos profissionais de saúde também é mais difícil quando comparados à população 

mais jovem. Soma-se a isso a evidencia cada vez mais robusta de que o declínio 

cognitivo que acompanha o envelhecimento parece se acentuar com o consumo de 

álcool e tabaco.55,56,57,58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo geral  

 

Estimar a prevalência do consumo de álcool e tabaco entre os idosos no contexto 

da Atenção Primária em uma unidade básica de saúde no Brasil.  

 

2.2. Objetivos secundários 
 

• Identificar fatores associados ao consumo de álcool e tabaco atual e pregresso. 

 

• Explorar a transição no padrão de consumo de álcool e tabaco antes e depois 

dos 65 anos de idade.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODOS 
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3.1. Tipo de pesquisa  

 
Trata-se de uma análise secundária dos dados do projeto intitulado "Identificação 

da Demência na Atenção Primária - Adaptação e Validação de um Teste de Demência 

(CSI-D Brief) e um Programa de Treinamento para Agentes Comunitários de Saúde". 

Este estudo transversal foi conduzido com amostra de pessoas com mais de 65 anos 

registradas em uma Unidade Básica de Saúde localizada em São José dos Campos, 

São Paulo.  

3.2. Amostragem  
 

3.2.1. Desenho da amostra  
 

A amostra foi composta por idosos registrados na Unidade Básica de Saúde Altos 

de Santana em São José dos Campos. Foram selecionados: 

1) idosos indicados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), considerados casos 

suspeitos de ter demência (n = 60)  

2) idosos selecionados aleatoriamente da lista de idosos registrados e acompanhados 

pelos ACS, mas que não foram indicados pelos ACS. Do total de 541 idosos 

acompanhados, foram sorteadas 60 (Figura 2).  

Todos os 120 indivíduos, sendo 60 indicados e 60 sorteados foram convidados 

a participar do estudo. Aceitaram participar e compuseram a amostra 87 pessoas com 

mais de 65 anos (taxa de resposta= 72,5%). Foi também entrevistado, sempre que 

possível, um membro da família, identificado no núcleo familiar como o familiar mais 

próximo e mais ativamente envolvido no cuidado do participante, e capaz de fornecer 

informações sobre a saúde do idoso. 
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Figura 3. Fluxograma de recrutamento de participantes 

 

3.3. Procedimentos 

 

3.3.1. Caracterização dos entrevistadores 
 

A equipe de entrevistadores era composta por seis profissionais, sendo uma 

psicóloga, dois farmacêuticos, uma aluna de graduação, além de dois médicos (um 

geriatra e um psiquiatra), que conduziram a avaliação clínica especializada.  

 

3.3.2. Treinamento dos entrevistadores 
 

Os profissionais do grupo INDEPI, onde eu me incluo, colaboraram em todas as 

etapas da pesquisa; desde a construção dos objetivos como também a tradução e 

organização dos instrumentos utilizados e coleta de dados; processo que teve a 

duração de aproximadamente 4 meses.  

 

 

541 Idosos 

Cadastrados na UBS 

60 idosos 

Indicados ACS 

 
476 idosos 

45 idosos 

Entrevistados 

Amostra aleatória 

60 idosos 

42 idosos 

entrevistados 

13 recusas 

2 óbitos 
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3.3.3. Contato com os participantes 
 

Os idosos foram contatados por um dos pesquisadores, que ofereceu informações 

sobre o estudo e fez o convite para participação. O contato foi feito por telefone e 

também na casa dos idosos. As entrevistas foram feitas separadamente para o 

informante e para o participante. O informante era uma pessoa que conhecia bem o 

participante para corroborar/complementar as informações feitas pelo idoso.  Em 

relação a discordância entre o relato do informante e o idoso, se considerou o relato 

do informante. E da mesma forma com os idosos que apresentavam 

comprometimento cognitivo. O informante foi uma peça fundamental, pois poderia 

fornecer dados que corrigiam e complementavam o ponto de vista do idoso. 

 

3.3.4. Aspectos éticos. 
 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (nº 

1.762.815). Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS).59  

Cabe ressaltar que para os participantes que apresentavam dificuldade em ler ou 

interpretar o documento, foi solicitado o consentimento assinado por um familiar 

responsável; também ao participante incapaz de ler devido ao analfabetismo; foi 

solicitado ao participante o consentimento verbal, testemunhado e documentado por 

um familiar responsável.  

 

3.4. Medidas 
 

Foram obtidas informações sobre circunstâncias sociais, demográficas e 

econômicas. Número de doenças crônicas e presença de depressão foram 

identificados através de autorrelato. O diagnóstico clínico de demência foi realizado 

de acordo com os critérios do DSM-IV 60 por dois clínicos treinados (um geriatra e um 

psiquiatra). 
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3.4.1. Consumo de álcool 
 

O consumo prévio de álcool (antes dos 65 anos de idade) e atual (após os 65 anos) 

foi avaliado por meio do autorrelato e confirmado por um informante. A seguinte 

questão foi adaptada do protocolo do grupo 10/6661: "Antes (e depois) dos 65 anos de 

idade, qual foi o máximo que o senhor (a) bebeu em uma semana típica?" 

Para o consumo depois dos 65 anos de idade, o consumo de risco foi considerado 

como o consumo de sete ou mais unidades de álcool por semana 62, e para o período 

anterior aos 65 anos, 14 ou mais unidades por semana foram consideradas consumo 

de risco.63 

Foi considerado consumo de álcool moderado o consumo de 1-6 

unidades/semanas após os 65 anos (consumo atual) e 1-13 unidades/semanas para 

o período anterior aos 65 anos de idade. 62 

 

3.4.2. Consumo de tabaco 
 

O consumo de tabaco foi relatado pelo participante e confirmado por um 

informante. Foram obtidas informações em relação à quantidade típica consumida 

(cigarros por dia) e por quanto tempo (em anos), idade de início do uso regular, e 

idade que parou de fumar (para os ex-fumantes). O consumo atual referiu-se ao 

consumo de tabaco reportado pelo idoso, confirmado pelo informante, nos últimos 30 

dias.64 

 

3.5. Análise estatística  
 

Os dados foram analisados utilizando-se o programa Stata versão 11.1. Todas as 

análises foram ponderadas usando o comando svyset para dar pesos adequados e 

garantir a representatividade dos 541 indivíduos com mais de 65 anos registrados na 

UBS.  

Inicialmente foi realizada uma descrição da amostra total e de acordo com o 

consumo atual e passado de álcool e tabaco. Regressão logística ponderada foi 

utilizada para identificar as características sociodemográficas e clínicas associadas ao 
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consumo de álcool e de tabaco. Estes modelos foram ajustados para sexo e idade e 

serviu para ajustar as demais variáveis sociodemográficas e clinicas como: 

escolaridade, estado civil, renda, demência, depressão e número de doenças.   
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4. RESULTADOS 
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4.1. Características gerais da amostra 
 

Foram entrevistados 87 idosos. Metade da amostra era composta por mulheres 

(51,3%). Pouco mais da metade dos participantes (56,8%) tinha entre 65 e 74 anos, e 

o restante 75 ou mais (43,2%). Aproximadamente metade (52,3%) vivia com um 

parceiro, dois terços (65,5%), eram analfabetos ou tinha pouca escolaridade - até o 4º 

ano, e a maioria 81,5% tinha algum tipo de renda (Tabela 1).  

A Tabela 2 traz características clínicas da amostra e aponta que quase 10% dos 

idosos (n=22) foram identificados com demência; 37 (36,3%) participantes 

apresentaram sintomas depressivos clinicamente significantes e que 50 (59,3%) 

idosos tinham pelo menos uma doença crônica. 

 

4.2. Álcool 
 

4.2.1. Características demográficas   
 

A Tabela 1 traz as características demográficas da amostra de acordo com o 

consumo de álcool. Observa-se que 14 (16,1%) participantes relataram consumo atual 

de álcool e 32 (34%) relataram ter feito consumo de álcool antes dos 65 anos de idade. 

Em relação ao sexo os dados mostram uma predominância do sexo masculino 

entre os bebedores atuais e os que relataram beber no passado. A Tabela 1 destaca 

que dentre os 32 participantes que relataram o consumo de álcool no passado, 18 

(73,6%) eram homens, e 14 (26,4%) mulheres. Em relação aos 14 consumidores de 

álcool atuais, 10 (84,6%) eram do sexo masculino e 4 (15,4%) eram mulheres. Em 

relação à idade, constata-se que idosos mais velhos (75+) reportaram com mais 

frequência tanto o consumo de álcool no passado como consumo atual, sendo que 

dos 32 participantes que relataram consumo no passado, 19 (52,1%) tinham mais de 

75 anos e entre os 14 consumidores atuais 9 (62,8%) estavam nesta faixa etária.  

Especificamente em relação à escolaridade, observa-se uma predominância da 

baixa escolaridade entre os consumidores semelhante àquela encontrada na amostra 

total. Dos 32 consumidores de álcool no passado, 23 (60,4%) eram analfabetos ou 

tinham escolaridade mínima, e entre os 14 consumidores atuais 9 (62,8%) tinham esta 
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escolaridade. No que diz respeito à presença de companheiro, dos 32 consumidores 

no passado, 17 (72,9%) entrevistados tinham um companheiro enquanto 9 (73,1%) 

dos 14 bebedores atuais tinham um companheiro, comparados com a amostra total 

onde 52,3% referiram ter um companheiro (a). 

Tabela 1. Características demográficas da amostra de acordo com o consumo de álcool 

 

Variáveis  

sociodemográficas 

 

Total (wgt%) 

N=87 

Álcool 

Atual N = 14 

N(wgt%) 

Passado N = 32 

N(wgt%) 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

Mv 

 

49 (51,3) 

38 (48,7) 

0 

 

4 (15,4) 

10 (84,6) 

0 

 

14 (26,4) 

18 (73,6) 

0 

Idade 

65-74                                  

75+ 

Mv 

 

43 (56,8) 

43 (43,2) 

1 

 

5 (37,2) 

9 (62,8) 

0 

 

13 (47.9) 

19 (52.1) 

0 

Escolaridade 

Analfabeto/min  

Acima 5o Ano 

Mv 

 

54 (65,5) 

25 (34,5) 

8 

 

9 (62,8) 

5 (37,2) 

0 

 

23 (60,4) 

9 (39,6) 

0 

Estado civil 

Sem Companheiro 

Com companheiro 

Mv 

 

41 (47,6) 

44 (52,3) 

2 

 

5 (26,9) 

9 (73,1) 

0 

 

15 (27,1) 

17 (72,9) 

0 

Renda 

Sem renda 

Alguma renda 

Mv 

 

19 (18,5) 

66 (81,5) 

2 

 

1 (11,5) 

13 (88,5) 

0 

 

6 (15,3) 

26 (84,7) 

0 

 

Em relação à renda, observa-se uma predominância de idosos com alguma 

renda, que foi um pouco mais alta nos participantes que relataram o consumo de 

álcool atual ou pregresso. Vinte e seis dos 32 bebedores no passado (84,7%) 
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relataram que dispõem de alguma renda enquanto 13 dos 14 consumidores atuais 

(88,5%) tinham alguma renda.  

Sintetizando a tabela 1, comparada com a amostra total, entre os bebedores 

atuais e pregressos houve uma maior predominância do sexo masculino, dos mais 

velhos, daqueles com escolaridade mais alta e daqueles com alguma renda e com um 

companheiro.  

 

      4.3. Características clínicas 
 

A Tabela 2 apresenta as características clínicas de acordo com o 

comportamento de beber pregresso e atual. 

Em relação ao diagnóstico de demência, este foi identificado em 9,6% da 

amostra total, havendo uma predominância deste diagnóstico entre os bebedores 

pregressos (12,5%) comparado com os bebedores atuais (3,8%)  

No que diz respeito à depressão, observa-se que entre todos os idosos, 36,3% 

foram identificados com sintomas depressivos clinicamente relevantes, sendo esta 

proporção um pouco mais alta nos bebedores pregressos (40,3%) e nos bebedores 

atuais (38,4%). Em relação ao número de comorbidades, 37,1% da amostra total 

referiu ter duas ou mais doenças atualmente, proporção que foi bem mais alta nos 

bebedores pregressos (47,2%) e mais baixo nos bebedores atuais (24,4%).   

Apenas 3% da amostra total referiu tabagismo atual, sendo esta proporção 

mais alta entre os bebedores atuais (14,5%) e pregressos (8,2%). O tabagismo 

pregresso foi relatado por 35,6% da amostra total, sendo esta proporção muito mais 

alta entre os bebedores atuais (82,6%) e entre os bebedores pregressos (67,2%). 

Sintetizando, entre os bebedores pregressos comparados a amostra total 

houve uma maior proporção de demência, depressão, número de comorbidades, e 

tabagismo (pregresso e atual). Entre os bebedores atuais comparados a amostra total 

parece haver uma frequência mais alta de depressão e tabagismo, mas uma 

frequência menor de demência e de comorbidades.  
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Tabela 2. Características clínicas da amostra de acordo com o estado de consumo de álcool 

 

Variáveis clinicas 

 

Total (wg%)  

N=87 

Álcool 

Atual N = 14 

N(wgt%) 

Passado N = 32 

N(wgt%) 

Demência 

Não 

Sim 

Mv 

 

62 (90,4) 

22 (9,6) 

3 

 

11 (96,1) 

3 (3,8) 

0 

 

22 (87,5) 

10 (12,5) 

0 

Depressão 

Não 

Sim 

Mv 

 

45 (63,6) 

37 (36,3) 

5 

 

8 (61,5) 

6 (38,4) 

0 

 

16 (59,7) 

14 (40,3) 

2 

Número de doenças 

0 

1 

2+ 

Mv 

 

28(40,7) 

22(22,2) 

37(37,1) 

0 

 

7(50,0) 

4(25,6) 

3(24,4) 

0 

 

11(29,9) 

9(22,9) 

12(47,2) 

0 

Tabagismo atual 

Não 

Sim 

Mv 

 

77 (97,0) 

3 (3,0) 

7 

 

11 (85,5) 

2 (14,5) 

1 

 

27 (91,8) 

3 (8,2) 

2 

Tabagismo passado 

Não 

Sim 

Mv 

 

53 (64,4) 

27 (35,6) 

7 

 

4 (17,4) 

9 (82,6) 

1 

 

12 (32,8) 

18 (67,2) 

2 

 

A Figura 3 mostra a proporção de bebedores atuais e anteriores e a dinâmica 

da mudança de status antes dos 65 anos de idade (consumo prévio) e após os 65 

anos (atual).  

Nota-se que dos 32 (34%) idosos que faziam uso de álcool antes dos 65 anos, 

11 (15,8%) apresentavam padrão de consumo de risco. Na dinâmica do tempo, entre 

esses 11 idosos que faziam uso de risco de álcool antes dos 65 anos, 2 (18,2%) 
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passaram a ter um consumo moderado após 65 anos;  3 (27,3%) continuaram a ter 

um consumo de álcool de risco após 65 anos; e 6 (54,5%)  pararam de beber.  

Observa-se que dos 14 (16,1%) idosos que consumiam álcool atualmente, 6 

(6,9%) apresentavam padrão de consumo de risco. Na dinâmica do tempo, desses 6 

idosos, 1 (16,7%) deles não bebia anteriormente e só começou a beber após os 65 

anos de idade, 2 (33,3%) faziam consumo moderado no passado e aumentaram seu 

consumo para um padrão de risco, e 3 (50%) já eram bebedores de risco e mantiveram 

o mesmo padrão. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perfil de consumo de álcool atual e passado em pessoas com 65 anos ou mais 
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 4.4. Fatores sociodemográficos associados ao consumo de álcool 
 

A Tabela 3 apresenta os resultados dos modelos de regressão logística. 

Pessoas do sexo masculino comparadas aos do sexo feminino apresentam uma 

chance 3,8 vezes maior de serem consumidoras pregressos de álcool (OR = 3,83 95% 

IC 1,24-11,88). Nenhuma outra variável incluída no modelo (idade, escolaridade, 

estado cívil e renda) apresentou associação estatísticamente significante com uso de 

álcool atual ou passado.  

 

Tabela 3. Fatores sociodemográficos e consumo de álcool. 

Variáveis 

sociodemográficas 

Álcool 

Atual* 

OR (95%CI) 

Passado* 

OR (95%CI) 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

1,00 

3,76 (0,89-15,85) 

 

1,00 

3,83 (1,24-11,88) 

Idade 

65-74                                  

75+ 

 

1,00 

1,95 (0,51-7,50) 

 

1,00 

1,50 (0,55-4,14) 

Escolaridade 

Não escola/min 

Acima 5o Ano 

 

1,00 

1,06 (0,25-4,41) 

 

1,00 

0,79 (0,26-2,34) 

Estado civil 

Sem companheiro 

Com companheiro 

 

1,00 

1,38 (0,29-6,53) 

 

1,00 

0,70 (0,21-2,27) 

Renda 

Sem renda 

Alguma renda 

 

1,00 

2,62 (0,28-24,3) 

 

1,00 

0,76 (0,21-2,76) 

                      *Ajustado para todas as variaveis da tabela
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 4.5. Associação de características clínicas ao consumo de álcool. 
 
A Tabela 4 apresenta os resultados dos modelos de regressão logística. Entre as 

variáveis listadas na Tabela 4, apenas o número maior de doenças está associado   

de forma negativa ao consumo atual de álcool (OR=0,14, 95%CI 0,03-0,74), e 

tabagismo pregresso ao consumo de álcool no passado.  

 
 

 
Tabela 4. Associação de características clinicas ao consumo de álcool entre idosos. 

 

Variáveis clinicas 

Álcool 

Atual* 

OR (95%CI) 

Passado* 

OR (95%CI) 

Demência 

Não 

Sim 

 

1,00 

0,34 (0,07- 1,67) 

 

1,00 

0,94 (0,30-2,88) 

Depressão 

Não 

Sim 

 

1,00 

1,07 (0,29- 3,90) 

 

1,00 

1,08 (0,39-2,99) 

Número de doenças 

0 

1 

2+ 

 

1,00 

0,33 (0,07-1,63) 

0,14 (0,03-0,74) 

 

1,00 

0,59 (0,16-2,19) 

0,44 (0,14-1,44) 

Tabagismo Atual 

Não 

Sim 

 

1,00 

7,10 (0,46-110,33) 

 

Tabagismo passado 

Não 

Sim 

  

1,00 

4,91 (1,60-15,09) 

* Ajustado para todas as variaveis da Tabela 1 
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 4.6. Tabagismo 
 

  4.6.1. Características demográficas 
 

Seis participantes (6,8%) relataram tabagismo atual e 27 (31,3%) relataram ter 

feito consumo de tabaco antes dos 65 anos de idade (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Perfil de consumo de tabaco em brasileiros idosos. 

Observa-se que a média de idade do início do tabagismo foi 13,1 (SD= 4,5) 

anos e a média de cessação do uso regular foi de 43,8 (SD= 16,7) anos (Figura 5).   

Com uma pequena diferença entre os tabagistas atuais (x=12,7 DP=5,3) e ex-

tabagistas (x=13,4 DP=4,4). Nenhum participante iniciou o uso de tabaco depois dos 

65 anos de idade. 

 

 

 

 

Figura 5. Média da idade de início e finalização de uso regular do consumo de tabaco. 
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Em relação ao sexo, a Tabela 5 destaca que dentre os 27 participantes que 

relataram o consumo de tabaco no passado, comparados com amostra total 

apresentam uma proporção mais alta de homens (81%). Em relação aos 6 

consumidores de tabaco atuais, 4 (90,9%) eram do sexo masculino e 2 (9,1%) eram 

mulheres. Em relação à idade, existe uma proporção menor de participantes com 

escolaridade baixa entre os bebedores atuais e no passado (57,2 e 54,5% 

respectivamente) comparados a amostra total (65,5%).  

Tabela 5. Características sócio demográficas da amostra de acordo com o relato de 
tabagismo atual ou passado. 

 

Variáveis 

sociodemográficas 

 

Total (wgt%) 

N=87 

Tabaco 

Antes de 65 anos 

N = 27 

N(wgt%) 

Depois de 65 anos 

N = 6 

N(wgt%) 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

mv 

 

49 (51,3) 

38 (48,7) 

0 

 

9 (19,1) 

18 (81,0) 

0 

 

2 (9,1) 

4 (90,9) 

0 

Idade 

65-74                                  

75+ 

mv 

 

43 (56,8) 

43 (43,2) 

1 

 

14 (53,4) 

13 (46,6) 

0 

 

3 (50,0) 

3 (50,0) 

0 

Escolaridade 

Não esco/min 

Acima 5o ano 

mv 

 

54 (65,5) 

25 (34,5) 

8 

 

19 (57,2) 

8 (42,7) 

0 

 

 

4 (54,5) 

2 (45,4) 

0 

Estado civil 

Sem Companheiro 

Com companheiro 

mv 

 

41 (47,6) 

44 (52,3) 

2 

 

9 ( 31,3) 

18 ( 68,7) 

0 

 

1 (4,5) 

5 ( 95,5) 

0 

Renda 

Sem renda 

Alguma renda 

mv 

 

19 (18,5) 

66 (81,5) 

2 

 

5 (10,0) 

22 (90,0) 

0 

 

1( 4,5) 

5( 95,5) 

0 

 

No que diz respeito a ter ou não um companheiro, dos 27 consumidores no 

passado, 18 (68,7%) entrevistados tinham um companheiro enquanto 5 (95,5%) dos 

6 bebedores atuais tinham um companheiro, comparados com 52,3% da amostra 

total. Em relação à renda, 22 dos 27 bebedores no passado (90%) relataram que 
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dispõem de alguma renda enquanto 5 dos 6 consumidores atuais (95,5%) tinham 

alguma renda comparados com 81,5% na amostra total. 

Os resultados apresentados na Tabela 5 sugerem comparados a amostra total, 

houve uma maior proporção do sexo masculino dos participantes mais velhos, com 

maior escolaridade, com companheiro e com renda, tanto entre os tabagistas atuais 

como entre os tabagistas pregressos.  

 

 4.7. Características clínicas 
 

 Na Tabela 6 aponta as características clinicas de acordo com o comportamento 

de beber pregresso e atual dos participantes.  

 Em relação ao diagnóstico de demência, se observa uma prevalência de 9,6% 

na amostra total, e um pouco mais alta nos ex-tabagistas (11,5%), e menor nos 

tabagistas atuais (4,5%).  

 No que diz respeito à presença de sintomas depressivos clinicamente 

significantes, observa-se que entre os idosos ex-tabagistas 14 (57,8%) foram 

identificados com sintoma depressivos, proporção mais alta do que a encontrada na 

amostra total (36,3%) e mais baixa do que a encontrada nos tabagistas atuais (90,9%). 

Em relação ao número de comordidades, tanto os tabagistas atuais como os 

extabagistas apresentaram uma proporção mais alta (45%) de número de doenças do 

que a amostra total (37,1%). Em relação ao consumo de álcool atual, este é 

expressivamente mais alto nos tabagistas, tanto pregressos (43,5%) como atuais 

(90,9%) comparados com a amostra total (18,8%). O mesmo ocorre com o uso de 

álcool no passado, que também foi mais frequente entre os ex-tabagistas (68,7%) e 

atuais (100%) comparados com a amostra total (36,4%).  
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Tabela 6. Características clinicas da amostra de acordo com o relato de tabagismo atual ou 
passado. 

 

 

Variáveis clinicas 

 

Total (wgt%) 

N=87 

Tabaco 

Antes de 65 anos  

N = 27  

N(wgt%) 

Depois de 65 anos  

N = 6 

N(wgt%) 

Demência 

Não 

Sim 

Mv 

 

62 (90,4) 

22 (9,6) 

3 

 

20 (88,5) 

7 (11,5) 

0 

 

5 (95,5) 

1 (4,5) 

0 

Depressão 

Não 

Sim 

Mv 

 

45 (63,6) 

37 (36,3) 

5 

 

11 (42,1) 

14 (57,8) 

2 

 

2 (9,1) 

4 (90,9) 

0 

Número de doenças 

            0 

            1 

            2+ 

           Mv 

        

28(40,7) 

22(22,2) 

37(37,1) 

0 

 

7 (23,7) 

9 (31,3) 

11 (45) 

0 

 

1 (4,5) 

3 (50) 

2 (45,5) 

0 

Álcool atual 

 

Não 

Sim 

mv 

 

 

67 (81,2) 

13 (18,8) 

          7 

 

 

18 (56,5) 

9 (43,5) 

0 

 

 

1 (9,1) 

2 (90,9) 

3 

Álcool passado 

Não 

Sim 

mv 

 

50 (63,6) 

30 (36,4) 

          7 

 

9 (31,3) 

18 (68,7) 

0 

 

0 (0) 

3 (100) 

3 

 

 

 4.8. Associação das características demográficas com consumo de 

tabaco atual e passado 
 

 A Tabela 7 apresenta os resultados dos modelos de regressão logística para o 

tabagismo pregresso, o mesmo não foi possível para o consumo atual, devido ao 
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número pequeno de tabagistas atuais. Entre as variáveis listadas na tabela apenas o 

sexo masculino está associado ao tabagismo antes dos 65 anos de idade (OR=5,30 

95% CI 1,65- 17,03). 

 
Tabela 7. Associação das características demográficas com consumo de tabaco no 

passado. 

 

Variáveis  

sociodemográficas 

Antes de 65 anos* 

N=27) 

OR(95%CI) 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

 

1,00 

5,30 (1,65-17,03) 

Idade 

65-74                                  

75+ 

 

1,00 

0,75 (0,25-2,25) 

Escolaridade 

Não escola/min 

Acima 5to Ano 

 

1,00 

0,58 (0,18-1,88) 

Estado civil 

Sem companheiro 

Com companheiro 

 

1,00 

1,44 (0,42-5,00) 

Renda 

Sem renda 

Alguma renda 

 

1,00 

0,93 (0,23-3,77) 

*Ajustado para todas as variáveis na tabela 

 4.9. Associação das características clínicas com consumo de tabaco 
atual e passado 
 

A Tabela 8 apresenta os resultados dos modelos de regressão logística para o 

tabagismo pregresso, como acima não foi possível para o consumo atual, devido ao 

número pequeno de tabagistas atuais. Entre as variáveis listadas na tabela apenas o 

sexo masculino está associado ao tabagismo antes dos 65 anos de idade (OR=5,30 

95% CI 1,65- 17,03). 
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Tabela 8. Associação das características clinicas com consumo de tabaco no passado. 

 

Variáveis clinicas 

Antes de 65 anos* 

OR(95%CI) 

Demência 

Não 

Sim 

 

1,00 

0,67 (0,19-2,37) 

Depressão 

Não 

Sim 

 

1,00 

2,49 (0,74-8,40) 

Número de doenças 

0 

1 

2+ 

 

1,00 

1,73 (0,42-7,11) 

2,02 (0,28-3,64) 

*Ajustadas para as variáveis da tabela 1 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. DISCUSSÃO 
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Este estudo sinaliza que o consumo de álcool e tabaco é relativamente alto em 

idosos na unidade de saúde estudada no estado de São Paulo e que este consumo 

geralmente começa em uma idade mais jovem. Cerca de 16% dos participantes 

consomem álcool atualmente e quase 7% apresentaram um padrão de consumo de 

risco. Apenas 1 dos 14 bebedores atuais iniciou o consumo após os 65 anos de idade. 

Em relação ao tabagismo, 6 (6,8%) dos idosos são tabagistas atualmente e 27 (31,0%) 

eram tabagistas antes dos 65 anos. 

  

 5.1. Álcool 
 

Um estudo com amostra representativa de idosos da população brasileira 

encontrou que 12% dos brasileiros com mais de 60 anos eram bebedores de risco 

(mais de 7 unidades por semana) e 10,4% faziam consumo ocasional de álcool de 

forma excessiva (padrão de consumo binge drinking)16. Os valores reportados no 

trabalho citado são mais altos do que o encontrado neste estudo (7%). Também os 

estudos foram conduzidos com populações distintas, um em uma Unidade Básica de 

Saúde e o outro um estudo populacional. Outro estudo65 conduzido em uma amostra 

representativa de idosos acima de 60 anos (n = 1115) na cidade de São Paulo em 

2000, encontrou uma prevalência de uso ‘pesado’ de álcool de 7,3%, uma taxa 

semelhante a encontrada neste estudo, apesar de ser conduzida em uma amostra 

populacional, mais nova e usar definições distintas de uso de risco/pesado, neste caso 

foi considerado uso pesado o consumo de álcool 4 ou mais vezes por semana. Este 

mesmo estudo foi realizado em outros países da América Latina e Caribe66, e apesar 

de usar a mesma definição encontrou uma variabilidade importante na prevalência do 

uso de álcool entre idosos entre os países, devido provavelmente a diferenças nas 

metodologias adotadas (especificamente em relação à faixa etária estudada e 

diferentes medidas de consumo de álcool utilizadas). O consumo de quatro ou mais 

dias por semana de álcool foi detectado em 7,4% dos idosos de São Paulo (mesmo 

estudo acima) e 8,4% no Chile, valores semelhantes ao observado em nosso estudo. 

No entanto, autores encontraram menor prevalência em Havana (3,5%) e Cidade do 

México (2,5%), bem como prevalências muito maiores em Buenos Aires e Montevidéu 

(23,1% e 17,8%, respectivamente). Uma possível explicação para essas diferenças é 
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que o consumo regular de álcool é talvez um comportamento mais aceitável na 

Argentina e no Uruguai, em comparação com outros países.  

Em nosso estudo o padrão de consumo de risco antes dos 65 anos foi relatado por 

16% dos participantes, enquanto o consumo atual de risco de álcool foi relatado por 

apenas 7%. Com o envelhecimento, as pessoas tornam-se mais sensíveis aos efeitos 

do álcool, além do número crescente de doenças físicas, fatores que podem contribuir 

para os menores níveis de consumo de risco entre idosos.68 Em nosso estudo, obteve-

se maior proporção de idosos com várias condições crônicas entre aqueles que 

beberam no passado (47,2%), em comparação com aqueles que consomem álcool 

atualmente (24,4%), indicando que uma proporção substancial daqueles que pararam 

de beber podem tê-lo feito devido à presença dessas condições crônicas.  

No presente estudo, após os 65 anos de idade, os homens apresentaram uma 

prevalência de consumo de álcool de 11,5%, enquanto as mulheres 4,6%. Trabalho 

realizado por León-Muñoz et al.69 mostrou que a prevalência de álcool pesado (≥ 40 

g de álcool / dia em homens e ≥ 24 g / dia em mulheres) era de 11,8% em homens e 

4,5% entre mulheres em uma população espanhola com mais de 60 anos entre 2008-

2010 (n = 3058), resultados muito semelhantes aos do nosso estudo. Da mesma 

forma, Vieira et al.70, encontraram maior prevalência de consumo excessivo de álcool 

em homens (11,7%) do que em mulheres (0,7%). Pesquisa que analisou a frequência 

de consumo de álcool reportou prevalência para homens de 15,1% e 1,9% entre as 

mulheres.65 Apesar da tendência observada em muitos estudos, de que homens 

bebem mais do que mulheres, White et al.71 revelaram que nos EUA, entre 2002 e 

2012, a diferença no consumo de álcool entre mulheres e homens com mais de 65 

anos (n = 2130) diminuiu. Pesquisa que mostrou as opiniões dos entrevistados sobre 

a exposição ao risco quando eles tinham padrão de consumo de binge drinking 

sinalizou que a percepção de risco era maior nas mulheres do que nos homens (58,8% 

a 53,3% entre 2002 e 2012 para mulheres e 42,7% para 41,1% para homens). Este 

mesmo comportamento foi relatado por Breslow et al.72, que avaliaram pessoas com 

mais de 60 anos por meio do National Health interview Surveys (NHIS). Entre 1997 e 

2014 (2013 para mulheres), a prevalência de binge drinking (5 ou mais bebidas de 

qualquer bebida alcoólica) foi estável entre os homens, mas aumentou em média 3,7% 

ao ano entre as mulheres. Os autores sugeriram que isso pode ser devido ao aumento 
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do acesso das mulheres à educação e aos hábitos tradicionalmente masculinos69, 

mas as razões para os padrões convergentes de consumo de álcool não são claras e 

não parecem ser facilmente explicadas pelas tendências recentes de status 

profissional, gravidez ou estado civil 71. 

Apesar de o consumo de álcool ser um comportamento tipicamente masculino, o 

aumento progressivo do consumo tem ocorrido entre as mulheres. Considera-se que 

as diferenças na prevalência do consumo de álcool entre os gêneros indicam 

influências culturais sobre comportamentos de saúde. As intervenções de saúde 

devem ser adaptadas a populações específicas para serem efetivas. 

   Em este estudo se observou que as pessoas que consumem álcool na atualidade 

começaram o consumo antes dos 65 anos mas diminuiu com o tempo, por exemplo 

as pessoas que apresentavam consumo no passado foram o 33,8% e para o consumo 

depois dos 65 anos foi de 16,1%;  Um estudo de Aguila et al.67 apresentou o mesmo 

comportamento onde indicou que o consumo de álcool na vida dos adultos maiores 

foi de 54,47% e 21.58% para os consumidores  atuais de álcool. Este comportamento 

de diminuir o consumo depois dos 65 anos se poderia explicar devido que o consumo 

de álcool na população idosa é um fator de risco para várias doenças crônicas. Além 

disso, a associação do álcool com medicamentos utilizados nesta faixa etária 

incrementa alguns riscos próprios como quedas.17 E importante também falar que 

neste estudo 1 participante iniciou o consumo depois dos 65 anos.  

Mas existe um estudo com um comportamento diferente onde se observou que só 

uma pequena proporção (12.8%) dos participantes do estudo eram consumidores 

atuais de álcool, seguidos por consumidores no passado (4.1%). Se poderia indicar 

este comportamento de incrementar o consumo depois dos 65 anos por fatores sociais 

e como fator de recreação no entorno de trabalho muito forte na parte rural.73 

 

 5.2. Tabaco 
 

No presente estudo encontrou-se que 6,8% dos idosos são tabagistas. Estudo 

realizado com população idosa maior de 60 anos (n= 2565) em Singapura indicou uma 

prevalência de consumo de 9,5%74, que poderia ser parcialmente explicada pela faixa 
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etária incluída, mais jovem do que a incluída neste estudo. A prevalência do tabagismo 

em 17 países europeus estudados foi de 11,5% (15,3% em homens e 8,6% em 

mulheres), baseado em um estudo realizado em 3071 idosos em 2010, como parte do 

projeto de Política Europeia de Preços e Controle do Tabagismo (PPACTE). Uma 

revisão sistemática de estudos populacionais conduzidos entre 1992 e 2004 reporta 

uma prevalência geral (meta-analise) de tabagismo nos idosos de 13%37. No entanto 

os estudos incluídos tinham uma variabilidade importante quanto a definição do 

tabagismo assim com a faixa etária estudada, tornando difícil comparações com 

outros estudos. Essa diferença pode ser resultado do fato de que a população do 

presente estudo é uma amostra pequena e de uma Unidade Básica de Saúde.  

A prevalência do tabagismo vem declinando no Brasil devido às campanhas 

antifumo e da educação e regulação sobre esse consumo.75 A partir de 1986, no Brasil 

foram implementadas iniciativas como a criação do Dia Nacional do Não-Tabagismo 

e nos anos subsequentes, com a restrição do anúncio e do tabagismo nos locais de 

trabalho76. Em 2000, as intervenções implementadas foram mais incisivas, como o 

acesso universal e gratuito ao tratamento de fumantes no Sistema Único de Saúde.77 

Um estudo conduzido com indivíduos de 60-64 anos de idade na Cidade de São Paulo 

de três coortes (2000, 2006 e 2011), se utilizou de um questionário estruturado 

aplicado por um entrevistador proposto pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), traduzido e adaptado para uso no Brasil, e encontrou que nas coortes de 

nascimentos de 1936-1940, 1942-1946 e 1947-1951 uma prevalência de tabagistas 

atuais de 18,8%, 20,4% e 17,7%, respectivamente.78 Este estudo parece mostrar que 

o sucesso das campanhas anti-tabagistas no Brasil só atingiu esta faixa etária mais 

recentemente.  

Observou-se no presente trabalho que 27 (31,0%) foram tabagistas antes dos 65 

anos, uma porcentagem maior do que a população atual de fumantes (6,8%).  Pang 

et al., 2016 74 em estudo conduzido em Singapura encontrou resultados semelhantes, 

embora com uma diferença menor entre a proporção de fumantes atuais e ex-

fumantes (15,9% de idosos eram ex-tabagistas, e 9,5% eram tabagistas atuais). O 

contrário foi encontrado em estudo feito em área rural na Índia, onde 16,7% dos idosos 

entrevistados eram tabagistas atuais e 3,7% foram tabagistas no passado. A diferença 

entre este comportamento e do presente trabalho pode se explicar por práticas 



36 

 

culturais próprias da Índia e à baixa conscientização, atitude e comportamento de 

busca de saúde em relação à cessação do tabagismo.73    

O presente trabalho encontrou maior prevalência do consumo de tabaco em 

homens (4,6%) do que entre as mulheres (2,3%). Comportamento similar foi 

observado em estudo transversal de base comunitária realizado na Índia com idosos 

maiores de 60 anos (n= 250), em que mais homens (66,7%), do que mulheres (25.6%) 

apresentaram consumo de tabaco.79 Se estima que no mundo na população adulta os 

homens fumam cinco vezes mais do que as mulheres.80 No entanto a proporção de 

homens e mulheres fumantes varia consideravelmente entre os países.81 Em países 

de renda alta, as mulheres fumam quase na mesma proporção que os homens; no 

entanto, em países de baixa e média renda, as mulheres fumam muito menos que os 

homens. Na China, por exemplo, 61% dos homens são fumantes atuais, comparados 

com apenas 4,2% das mulheres. Da mesma forma, na Argentina, 34% dos homens 

são fumantes atuais, em comparação com 23% das mulheres.82 O fato de que os 

homens apresentam maior consumo de tabaco do que as mulheres tem sido atribuído 

à desaprovação social das mulheres fumantes.81 Existe no entanto um aumento do 

tabagismo entre as mulheres nas últimas décadas, que é atribuído não apenas a 

fatores sociais e o aumento dos recursos financeiros das mulheres, mas também a 

propaganda feita pela indústria até recentemente do cigarro para as mulheres como 

um símbolo de emancipação, ainda visto nos países de renda média e baixa. Estas 

mudanças devem afetar a proporção de fumantes entre as mulheres e homens mais 

velhos nestes países em futuro próximo, se as campanhas atuais de prevenção não 

atingirem as mulheres, como atingem os homens. 

 5.3. Limitações 
 

O presente trabalho tem algumas limitações. O pequeno tamanho de amostra  

pode afetar a confiabilidade das estimativas encontradas, e muitos resultados 

negativos podem ser resultado de erro tipo II. No entanto, trata-se de amostra 

representativa idosos registrados em UBS. Os dados foram obtidos por meio de 

autorrelato, e as respostas dos participantes sobre o uso atual ou pregresso de álcool 

e tabaco podem ter sido afetadas pelo constrangimento. No entanto, um informante 

(uma pessoa que conhecia bem o idoso) também foi questionado sobre o consumo 
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de álcool e tabaco dos participantes, para tentar superar esse problema, e foram 

entrevistados separadamente, para assegurar a confiabilidade desse dado. Também 

a presença de viés de sobrevivência tem que ser considerada, onde idosos que 

apresentaram padrão de consumo de risco de álcool quando mais jovens, não tenham 

sobrevivido até esta faixa etária. Entretanto, esse viés é inerente a todos os estudos 

na área do envelhecimento.  
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O consumo de álcool na população idosa é relativamente alto. Os idosos são mais 

suscetíveis aos efeitos do álcool e tabaco devido à sua maior fragilidade física e à 

presença de comorbidades e polifarmácia. O consumo de álcool e tabaco parece 

começar em uma idade mais jovem e se estende até a faixa etária de mais de 65 

anos, com um o número pequeno de pessoas idosas que começaram a beber depois 

dos 65 anos. 

Estudos sobre o consumo de álcool e tabaco entre os idosos na literatura nacional 

e internacional são escassos. Deve-se notar que no Brasil a prevalência do uso de 

tabaco está diminuindo; devido a campanhas de prevenção deste consumo.  

O acelerado envelhecimento populacional traz à tona a necessidade de que os 

estudos conduzidos nesta área adotem metodologias similares para que sejam feitas 

comparações adequadas. Estudos maiores e mais robustos são necessários nesta 

área no Brasil. Existe uma necessidade urgente de uma melhor compreensão dos 

comportamentos de consumir álcool e tabaco entre as pessoas mais velhas, para que 

as estratégias de prevenção e tratamento sejam melhor definidas para essa 

população específica.  
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