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Resumo 

 

Estudos atuais mostram uma forte associação entre o tabagismo, doenças mentais, o 

consumo e a dependência de substâncias psicoativas, sendo relevante a correlação 

entre consumo do tabaco e as doenças mentais. Devido à importância do tema, o 

presente trabalho tem por objetivo descrever a epidemiologia e o perfil do doente mental 

que é tabagista e está internado no hospital psiquiátrico. Espera-se que os resultados 

possam subsidiar ações de controle do tabagismo e contribuir para o conhecimento 

científico nesta área. As informações referentes às variáveis demográficas, 

epidemiológicas e clínicas serão obtidas através do prontuário médico e da anamnese 

da história tabágica dos pacientes internados. Os dados serão registrados em formulário 

específico e posteriormente estruturados no programa Excel (Microsoft Office 2007), 

para a análise estatística. 

 

Palavras-chaves: tabagismo, doente mental, epidemiologia, dependência de 

substâncias. 

 

Introdução 

 

Dentre os pacientes com transtornos mentais severos, como esquizofrenia, 

transtornos de humor e personalidade a frequência do tabagismo é da ordem de 

17,6%, superior à média nacional, 14,8%. (BERNARDES, J, 2013, IBGE 2013, 

BRASIL, 2013). 

Devido à forte correlação entre doenças mentais e o tabagismo, o presente 

estudo visa descrever os aspectos epidemiológicos do tabagismo entre os pacientes 

internados com doença mental em Hospital Geral de Campo Grande - MS. 

 

Objetivos 

Descrever a epidemiologia dos pacientes tabagistas internados no Serviço de 

Psiquiatria de um Hospital Geral de Campo Grande - MS no período de abril a 

agosto de 2013. 

Objetivos específicos  

a) Identificar os pacientes internados por distúrbio mental; 



b) Estimar a frequência de tabagistas entre os pacientes internados por distúrbio 

mental; 

c) Descrever os dados epidemiológicos dos pacientes internados e considerados 

como tabagistas. 

 

Metodologia  

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, prospectivo em pacientes 

maiores de 12 anos, tabagistas e internados no Serviço de Psiquiatria de um 

Hospital Geral de Campo Grande - MS, no período de abril a agosto de 2013. As 

informações serão coletadas e tabuladas em planilha eletrônica no programa Excel 

(Microsoft Office 2007). Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Anhanguera – UNIDERP, parecer 334.830, em 17 de julho de 2013. 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido e do Termo 

de Assentimento acrescentou-se a realização da anamnese da história tabágica dos 

pacientes tabagistas. Dessa forma, foram obtidas variáveis demográficas, 

epidemiológicas e clínicas, as quais definiram o perfil do doente mental tabagista. 

Por fim, o estudo poderá subsidiar ações para o tratamento da população estudada, 

melhorando sua qualidade de vida. 

 

Desenvolvimento 

 

No período de abril a junho de 2013, através da análise dos registros 

hospitalares estimou-se o número de pacientes tabagistas e calculou-se a 

prevalência estimada dos tabagistas nas Unidades I, II e Hospital-Dia do Serviço de 

Psiquiatria do Hospital Geral e através da realização da anamnese da história 

tabágica, foram obtidas informações referentes às variáveis demográficas, 

epidemiológicas e clínicas dos pacientes. Os dados foram tabulados em planilha 

eletrônica no programa Excel (Microsoft Office 2007). 

 

Resultados Preliminares 

 

Os pacientes são distribuídos em setores, sendo na Unidade I, idosos, 

depressivos e suicidas de menor gravidade, com acompanhantes. Na Unidade II 



pacientes de mais graves como esquizofrênicos e bipolares, sem acompanhantes. 

No Hospital-Dia, os pacientes ficam internados durante o dia. No período de abril a 

16 de julho foram internados 129 pacientes, sendo 111 nas Unidades I e II e 10 no 

Hospital-dia. A prevalência do tabagismo por setor foi em média 25%. 

No período de 17 de julho a 23 de agosto, internados 68 pacientes. Desses, 

58 nas Unidades I e II e 10 no Hospital-Dia. A prevalência de tabagistas foi de 18 

(26,47%), sendo 17 (25.0%) nas Unidades I e ll, 01 (1.47%) no Hospital-Dia. Dentre 

os tabagistas, 11 (61.11%) atualmente fumam e 07 (38.88%) cessaram o consumo 

sendo 09 (50.0%) homens e 09 (50.0%) mulheres. Na tabela abaixo os casos foram 

distribuídos segundo a idade, início do tabagismo, consumo de cigarros, álcool e 

drogas por unidade de internação: 

 UNIDADE I 
UNIDADE 

II 

HOSPITAL 

DIA 
MÉDIA  

Média de idade 47,4  43  64  51.46 

Média idade de início 17  11.71 15  14.57 

Cigarros/dia 20.1 33.42 15 22.84 

Consumo de álcool 80% 71.42% 0% 50.47% 

Consumo de outras drogas 20% 28.57% 0% 16.19% 

Estima-se cerca de 120 pacientes até outubro 2013, com prevalência de 15% 

de tabagistas, dos quais serão descritas as características epidemiológicas.  
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