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EPIDEMIOLOGIA

• Tabagismo Ativo é 1ª causa 

isolada, evitável, de mortes 

precoces em todo o mundo. *

• Álcool é a segunda

• Tabagismo Passivo é a terceira 

causa de morte evitável no 

mundo

Fonte: *OMS; ** INCA 



Universidade de Ouro Preto
abre sindicância após mortes de 

alunos após ingerir bebida, em 27/10 

e 30/11/2012.

MORTE EVITÀVEL ???

Primeiro estudante morto

de 27 anos foi encontrado no 

dia 27 de outubro, 

no quarto dele, na pensão onde 

vivia. 

Cursava Artes Cênicas.

Segundo estudante morto

Um universitário de 25 anos 

morreu após passar mal em 

uma república estudantil na 

manhã de 30 de novembro, em 

Ouro Preto. 



Cigarro último ano/ ano escolar (%)

Lotufo 2013



Álcool ano/ ano escolar (%)

Lotufo 2013



maconha ou haxixe no último ano/ ano escolar 

(%) Lotufo 2013



Usou crack no último ano/ ano escolar (%)

Lotufo 2013



Dengue 2015

300 casos para 100.000 habitantes =  epidemia

Em 100.000 jovens de 17 anos teremos :

25.000 fumantes

59.000 usuários de álcool

11.800 binge drink

20.000 experimentaram maconha

5.000 já conhecem o crack

Quantos já tiraram a água dos pratos :



20 ANOS



Dependência de Álcool
SAMHSA, 2004

1. Raramente buscam ajuda por conta própria

2. Não relacionam seus problemas com o uso

3. Minimizam ou negam os problemas

4. Resistem, assim como seus familiares

5. As manifestações comportamentais são diferentes e a motivação mais instável

5% dos adolescentes já receberam tratamento 
(CEBRID, 2004)

Os adolescentes que 

iniciam o uso 

precocemente tem 

maior chance de  

desenvolver um curso 

de doença crônico.

(McLellan 2002)

12,7% de 10-12 anos
(CEBRID, 2004)





Maconha – descriminalizar ou não

Porque tanta simpatia com ela?

Fergusson – Nova Zelândia









Maconha na Adolescência e performance de vida aos 25 anos 



Uso terapêutico
biólogo Lucas Maia, doutorando em Saúde Coletiva (Unifesp) , pesquisador do 

Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid).

• reduz os efeitos colaterais da quimioterapia contra o câncer, 
amenizando náuseas e vômitos. 

• estimula a fome e proporcionar uma melhor qualidade de vida à 
pessoa com Aids em estágio terminal, que apresentem falta de 
apetite 

• substitui medicamentos como a morfina em casos em que o 
paciente desenvolve intolerância ao fármaco (analgesia)

• reduz a pressão intra-ocular em caso de glaucoma (lesão do 
nervo óptico) 

• efeitos anticonvulsivantes na epilepsia.

Callaghan RC et al. Cancer Causes Control. 2013 Oct;24(10):1811-20. 

Epub 2013 Jul 12. Marijuana use and risk of lung cancer: a 40-year cohort study.



AMSTERDAM 2015

ERS



Churrasco dos residentes 2012

Final de estágio



Bafômetro no churrasco de R1

Latas 

cerveja 260 

ml

Bafômetro Bafômetro 

descartável

Vai dirigir

Caso 1 4 0,175 50% +

Caso 2 2 0 0 +

Caso 3 3 0 0 -

Caso 4 4 0,168 > 50% +

Caso 5 5 0,139 > 50% +

Caso 6 1 0 0 +

Caso 7 1 0 0 -

Caso 8 0 0 0 +

Caso 9 2 0 0 -

Caso 10 2 0 0 +

Caso 11 2 0 0 +



Intoxicação alcoólica em crianças e adolescentes: 

dados de um centro de assistência toxicológica

Esc. Anna Nery vol.15 no.1 Rio de Janeiro jan./mar. 2011



O Impacto do Álcool e Maconha no 

Adolescente

• Defasagem escolar  45,9%

• Gravidez indesejada

• Faltas e Abandono escolar

• Internação

• Envolvimento em situações de 

violência

• Quedas,afogamentos

• Dependência de outras 

drogas e outras doenças

• Problemas familiares

• AIDS e outras DSTs

(CEBRID, 2004)



PROJETO INTERVENÇÃO MÍNIMA NO OS DO HU USP 2012



TERCEIRA CAUSA DE 

MORTE EVITÁVEL NO 

MUNDO

primeira: tabagismo ativo

segunda: álcool

TABAGISMO PASSIVO:



DOSAGEM DE COTININA URINÁRIA EM 

CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS

Lotufo e cols. Pediatria (São Paulo) 2005;27(1):19-24



Descida no nível de nicotina leva ao consumo de tabaco

horas

Nível de satisfação

Sintoma de abstinência

cigarros cigarroscigarros

•Por vezes, o 
fumador não fuma 
por prazer. 

•Muitos cigarros 
são fumados para 
evitar a sensação 
desagradável 
relacionada com a 
privação de 
nicotina. 

•O comportamento 
de um fumador 
dependente que 
está a sofrer de 
sintomas de 
abstinência é igual 
ao de outras 
drogas.

Concentração da nicotina no sangue



Narguilé ou Narguile

• O fumo do narguilé é 

composto de tabaco e tem 

substâncias nocivas como 

a nicotina.

• um fumante de um grande 

Narguilé pode chegar a 

engolir até 50 litros de 

fumaça, ou seja a mesma 

quantidade que é inalada 

em 100 cigarros.
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Results

Enrolled and Randomized

n=413

6 month follow-up: 78 participants 

(44%)

Tobacco abstinence rates:

32%

Control group

n=236

6-month follow-up: 85 participants 

(36%)

Tobacco abstinence rates: 

6%

BMI

n=177

PHONE-BASED IB by MULTIPROFESSIONALS: PERSPECTIVES for  

TREATMENT of DRUG ABUSE and DEPENDENCE 
Maristela Ferigolo 



Consumo de álcool e drogas: principais achados de 

pesquisa de âmbito nacional, Brasil 2005

Rev. de Saúde Pública 2008;42(supl 1):109-17



Aconselhamento sobre drogas em um 

ambulatório geral de Pediatria -

Resultados

Droga Situação na 

família

n=92

% de casos com 

aconselhamentos

Livretos 

distribuídos

fumantes 34,5% (34,5%) 62

álcool 43,47% (31%) 25

maconha 27,47% (15,5%)  0

crack 11,5% (8,6%) 0



Aconselhamento sobre drogas em um 

ambulatório geral de Pediatria -

Resultados

Bom diálogo com a 

família (n=77) 

+ 94,8%

Minutos gastos  no 
aconselhamento

• 0   (1 – 1,13%)      

• 1   (14-15,9%)       

• 2   (30 – 34%)      

• 3   (24 - 27,27%)

• 4   (17 – 19,3%)       

• 10 (2 – 2,27%)        

• >10  (0)



Álcool p/ 

adolescentes
Tabagismo Passivo Tabagismo Ativo Alcoolismo

na família

Adoção Sindrome de Down

Inclusão social

A importância das 

Atividades Sociais

na educação

Aprenda a utilizar

os livretos do 

Dr Bartô
para prevenção de 

drogas

www.drbarto.com.br
www.tabagismo.hu.usp.br

http://www.drbarto.com.br/
http://www.tabagismo.hu.usp.br/


Aconselhamento sobre sexualidade em um 

ambulatório geral de Pediatria

• Gravidez foi planejada? Não em 60 de 89 pacientes (67,41%) 

• Quer ter outro filho?                Não em 67 de 86 respostas (77,9%)

• Pode engravidar em que momento do ciclo menstrual? :

Menstruação..............x.................x.................x...............Menstruação

Menstruação.................x....................x...................x...............Menstruação

(9,78%)               (31,5%)          (35,8%)         (16,3%)           (10,8%)







Como a escola pode trabalhar

• Ciências: o pulmão bom e o pulmão ruim



Foto: Amputado





ENFISEMA PULMONAR

Dependência de O2





Sexo Pais vivem
juntos

Diálogo no 
relacionamento 

familiar

Reprovação 
Escolar 

Anterior

Atividade 
Extra escolar

Atividade 
esportiva

Freqüenta 
atividade 
religiosa

Menino Menina Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

Álcool 23,30% 26% 22% 27,4% 22% 33,80
%

37% 23% 27%* 20% 25% 24% 22% 25%

Cigarro 7% 6,90% 5,30% 9% 5,30% 12,5% 14,2% 5,70% 7,6%* 5,80% 5,90% 7,60% 5,80% 7%

Maconha 5,30% 3,90% 3,90% 5,20% 3,50% 8,10 11,3% 3,40% 5%* 3,40% 4,90% 4,40% 4,10% 4,60%

Crack 2,20% 1,70% 1,50% 2,20% 1,30% 4,20% 2,90% 1,70% 2%* 1,70% 1,60% 2,10% 2,10% 1,90%

Resultado dos itens importantes para evitar drogas

Projeto Dr Bartô nas escolas : Consumo no último ano

Lotufo,JPB 2015



Diagnóstico e plano terapêutico

para os pediatras

1. Crescimento: nl   baixa estatura     alta estatura

2. Estado nutricional: eutrofia      distrofia

3. Desenvolvimento NPM:  adequado     inadequado

4. Alimentação: adequado     inadequado

5. Vacinação: completa    incompleta     sem informação

6. Diagnóstico

7. Risco relativo de drogas:



Risco relativo de drogas na 

família

• Pais ou parentes fumantes?         prevenção

• Pais ou parentes alcoólatras?      prevenção

• Uso de maconha?                          prevenção

• Uso de crack?                                prevenção

• Doenças pulmonares na família?    

• Doenças psiquiátricas na família?

• Gastar alguns minutos discutindo cada questão a cada consulta.

• Distribuição de material adequado!



Laudo da polícia aponta que cantor 

Chorão morreu por overdose

• Detectaram uma 

quantidade de 

4,714  mcg de cocaína por 

mililitro de sangue. 

• "A partir de 1 

micrograma já 

configuraria uma 

overdose clássica" 

04/04/2013 - 20h03

http://www.folha.com.br/




OBRIGADO PELA  ATENÇAO

WWW.DRBARTO.COM.BR

JLOTUFO@HU.USP.BR

http://www.drbarto.com.br/
mailto:JLOTUFO@HU.USP.BR

