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RESUMO  

A importância dos fatores de risco para a prevenção de morbidade e 

mortalidade prematura é amplamente reconhecido. Apesar do conhecimento de 

hábitos que podem gerar um modo de vida mais saudável nem sempre são 

postos em prática. Deste modo o estudo teve como objetivo caracterizar 

comportamentos dirigidos à promoção de hábitos saudáveis de vida pela 

população acima de 18 anos, no interior do nordeste do Brasil e os específicos 

identificar a relação entre percepção de saúde auto referida e os hábitos de 

saúde na população rural do semiárido do nordeste brasileiro; averiguar o 

comportamento humano seguro e a adesão ao uso do cinto de segurança e de 

capacete na população acima de 18 anos, no interior do nordeste do Brasil e 

investigar os elementos socioeconômico, demográfico e cultural que interfere 

na adesão à camisinha em município de pequeno porte do nordeste brasileiro. 

Estudo transversal, formato de inquérito domiciliar de natureza descritiva, com 

a população da zona urbana e rural do município de Caraúbas no Rio Grande 

do Norte, para tanto se utilizou 3.482 questionários, sendo um por domicílio, 

aplicados pelos agentes comunitários de saúde. Entre os achados destaca-se 

que a presença de doença crônica, identificação de problema de saúde nos 

últimos 30 dias, faixa etária acima de 60 anos, insatisfação com o corpo e 

consumo habitual do alcool como os fatores com relação direta com percepção 

de saúde autoreferida. Quanto ao comportamento no trânsito nas cidades de 

pequeno porte encontrou-se uma baixa adesão ao uso dos equipamentos de 

segurança no trânsito, a população não percebe o ato do uso contínuo como 

comportamento saúdavel. Com relação à adesão ao uso da camisinha 

masculina nas relações sexuais, encontrou-se um baixo índice de adesão, 

entre as justificativas está conhecer o parceiro sexual e apresentar preferência 

por outro método contraceptivo. Conclui-se que a população concebe saude e 

mantem-se com comportamentos de risco, especialmente com o avançar da 

idade. Acreditasse que os comportamentos em saúde não divergem nas 

pessoas com perfil socioeconômico e demográfico semelhantes nas cidades de 

pequeno porte do RN. 

DESCRITORES: Comportamento; Comportamento e Mecanismos 

Comportamentais; Comportamento de Escolha; Sexo Seguro.    

                                                         vii 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância dos fatores de risco para a prevenção de morbidade e 

mortalidade prematura é reconhecido por pesquisadores e profissionais de 

saúde pública. Alguns hábitos como tabagismo, sedentarismo e álcool são 

tidos como comportamentos determinantes da saúde. ¹  

Estudos das representações de saúde e da relação com os 

comportamentos tem uma atenção crescente desde que se encontrou 

evidencias dos fatores de natureza cognitiva a resposta dos indivíduos aos 

seus processos de saúde e doença. Os modelos explicativos das 

representações de saúde/doença demonstram que à medida de confrontos 

com situações de doença e com o próprio sistema dos cuidados de saúde e os 

seus profissionais, os indivíduos constroem um processo dinâmico e ativo, com 

suas próprias interpretações e respostas. Verifica-se que as atitudes das 

pessoas face à eficácia da medicina e aos médicos, as suas crenças ou 

percepções acerca dos fármacos, são susceptíveis de influenciar os 

comportamentos dos indivíduos, nomeadamente os comportamentos de 

resposta aos sintomas como a utilização dos serviços de saúde ou a adesão às 

orientações médicas. ³  

Há evidência de que a saúde individual varia entre diferentes contextos, 

áreas e países. Questiona-se inclusive se essas variações são determinadas 

por fenômenos que atuam em níveis ecológicos ou apenas por efeitos 

composicionais. Dentre as características individuais que influenciam 

desfechos de saúde encontramos fatores socioeconômicos como educação, 

renda, desemprego, hábitos de vida e auto avaliação da saúde. 7 

Ao refletir sobre a percepção integrada do indivíduo que inclui as 

dimensões biológica, psicológica e social de saúde. Cresce a evidência de que 

os problemas de saúde estão fortemente associados às características sociais 

das comunidades, e não somente às características dos indivíduos, recortes de 

vizinhança são cada vez mais utilizados na Saúde Pública, pois se percebe a 

vizinhança como espaço que permite a configuração de um conjunto coerente 

de características que possam ser alvo de intervenções para minimização de 

riscos para diferentes agravos à saúde. 4,7 

No entanto, a dimensão coletiva não esgota a questão, já que, embora 

os hábitos relacionados à saúde sejam culturalmente mediados, tomam formas 
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individuais. É nesta dimensão que se encontram, provavelmente, as maiores 

lacunas, ao não levar em conta o caráter não racional das escolhas de 

comportamento, especialmente quando se trata do prazer ligado ao hábito de 

fumar, beber, comer ou à vida sexual. É preciso então tentar compreender os 

diversos determinantes de comportamento humano, entre os quais a 

probabilidade de adoecimento que pode ou não ocorrer, em longo prazo, 

quando não se tem nenhuma garantia de ainda estar vivo. 4  

No entanto se observa a disseminação crescente de regras prescritivas 

a favor do envolvimento em normas de comportamento na busca de se 

promover uma boa saúde. ²  

Apesar do conhecimento de hábitos que podem gerar um modo de vida 

mais saudável nem sempre são postos em prática. Talvez repensar o problema 

de porque pessoas praticam comportamentos inadequados para a saúde 

aponte para a insensibilidade ao risco ou otimismo exagerado. 5 Podendo 

também ser decorrente de vários fatores de risco estarem relacionados ao 

prazer, reforçados pelo consumismo da sociedade atual, ampla disseminação 

na mídia e o impacto destes fatores de risco comportamentais sobre a saúde 

só serem sentido em idades mais avançadas, pois se associam a doenças que 

se desenvolvem lenta e silenciosamente, e cuja incidência é preponderante na 

população com idade superior a 40 anos6 e se destaca que mesmo com o 

diagnóstico de doenças crônicas não ocorre alteração comportamental, na 

grande maioria dos indivíduos, com adoção de atitudes mais saudáveis. 

Ao mesmo tempo destacamos o rigor interpretativo nas análises sobre 

temas como sedentarismo, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e 

obesidade, considerados comportamentos epidêmicos e tratados 

predominantemente como fruto de escolhas equivocadas, tem produzido 

noções que se limitam às visões do sujeito isolado de sua cultura e de seu 

potencial de interferência nas agendas públicas. Mas não é possível esquecer 

que se o perfil de alguns estudos epidemiológicos fosse redimensionado, e 

incluíssem como categorias centrais de análise os níveis de vulnerabilidade 

social, econômica e cultural, poderiam emergir interpretações diversas quanto 

aos chamados comportamentos de risco, onde a pobreza e o desemprego 

mantidos por longo tempo representam fatores de risco para uso intenso de 

bebidas alcoólicas, independente do gênero, idade, etnia ou estado civil.8 
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Como questões norteadoras deste estudo tem-se reconhecer quais os 

comportamentos dirigidos pela população para promoção de hábitos saudáveis 

de vida, qual a relação entre percepção de saúde auto referida e os hábitos de 

saúde, qual o perfil do comportamento humano para adesão ao uso do cinto de 

segurança e de capacete e o que interfere na adesão à camisinha na relação 

sexual. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Mediante o desafio de compreender melhor as relações entre o 

comportamento e a doença para então desenvolver métodos eficazes para 

encorajar estilos de vida mais saudáveis. Pretende-se cada vez mais que a 

promoção da saúde melhore a qualidade de vida dos indivíduos e não se limite 

a reduzir a sua probabilidade de doença³. Não se deseja aqui associar o estilo 

de vida ao enfoque de responsabilização individual nos problemas da saúde 

populacional. Esses discursos limitam um efeito adverso que traz uma 

dimensão persecutória aos indivíduos diante das propostas de promoção da 

saúde baseadas em modelos comportamentais engessados na ideia do estilo 

de vida saudável e em estratégias que ocasionam a culpabilização preventiva 

daqueles que se expõem aos riscos tecnicamente predimensionados².  

Soma-se a esta situação a discussão sobre comportamento e fatores de 

risco para a saúde no Brasil não serem devidamente estudados, a maior parte 

das informações são originadas de estudos promovidos nas capitais brasileiras 

ou em outros países. Entretanto, o Brasil possui 85% de municípios 

classificados como de pequeno porte, ou seja, com menos de 50.000 

habitantes. Situação semelhante encontrada na região Nordeste do Brasil; no 

Estado do Rio Grande do Norte a representação chega a 95% dos 

municípios.¹¹  

Deste modo, devido aos escassos estudos sobre a situação de saúde de 

municípios de pequeno porte populacional, em especial com situação de 

vulnerabilidade econômica e social destacamos a importância de averiguar 

esta realidade, na zona urbana e rural da Região Nordeste do Brasil. 

A importância de efetivar a pesquisa advém da necessidade de 

conhecer melhor o perfil da população e assim poder planejar melhor ações em 

saúde.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral: 

• Caracterizar comportamentos dirigidos à promoção de hábitos 

saudáveis de vida pela população acima de 18 anos, no interior do 

nordeste do Brasil. 

 

 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar a relação entre percepção de saúde auto referida e os 

hábitos de saúde na população rural do semiárido do nordeste 

brasileiro; 

• Averiguar o comportamento humano seguro e a adesão ao uso do 

cinto de segurança e de capacete na população acima de 18 anos, 

no interior do nordeste do Brasil. 

• Investigar os elementos socioeconômico, demográfico e cultural 

que interfere na adesão à camisinha em município de pequeno 

porte do nordeste brasileiro. 
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4 METODO 

 

4.1 Tipo do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, no formato de inquérito domiciliar de 

natureza explicativa, o qual utilizou análise quantitativa com intuito de 

descrever as relações entre variáveis. É um levantamento estatístico que visa 

determinar situações e que, em muitos casos, serve como base de informação 

para outros tipos de pesquisa. O pesquisador tende a levar em consideração o 

perfil do indivíduo e uma amostragem maior do que nos outros tipos de 

estudo12.  

 

4.2 Cenário de estudo  

A pesquisa foi desenvolvida no município de Caraúbas, a área do 

município é de 1.095 Km2. Conforme censo de 2010 a população é composta 

de 19.576 habitantes, a densidade demográfica é de 18,56 habitantes/Km² e a 

média é de 4,13 pessoas por famílias13.  

Apresenta uma economia baseada em produtos agropecuários, que na 

maioria das vezes, é também, condicionado as condições climáticas têm como 

principais produtos o feijão, castanha de caju, carnaúba, oiticica e milho. Já em 

relação à pecuária, tem como fonte a criação de bovinos, caprinos, ovinos e 

suínos. Às riquezas petrolíferas, existentes na zona rural, são extraídas e 

seguem por via canalizada para Guamaré. O nível de emprego do município é 

baixo, sendo os órgãos governamentais os principais empregadores, visto que 

não contamos com nenhuma indústria e o comércio local é pequeno13. 

O sistema de abastecimento de água urbana e em parte da zona rural é 

através da adutora, nas demais áreas da zona rural são pequenos açudes ou 

poços, nos períodos de seca em alguns locais a água segue por meio do carro 

pipa. Não dispõem de rede de esgoto em toda a cidade e a coleta do lixo é feita 

regularmente com o destino final em aterro sanitário e com coleta específica 

para lixo contaminado nas unidades de saúde. O tipo de habitação 

predominante é de alvenaria13. 

O município é de gestão plena em saúde, com instituições públicas: 

Hospital Regional de Caraúbas; Centro de Saúde de Caraúbas, Centro de 

Saúde do Bairro Leandro Bezerra, Posto de Saúde do Bairro São Severino, 



17 

  

Posto de Saúde do Bairro Sebastião Maltez, Posto de Saúde do Santo Antônio, 

Posto de Saúde da Comunidade de Apanha Peixe, Posto de Saúde da 

Comunidade de Mariana, Posto de Saúde da Comunidade de São Geraldo, 

Posto de Saúde da Comunidade de Mirandas, Posto de Saúde da Comunidade 

de Abderramant, Posto de Saúde da Comunidade de Cachoeira, Posto de 

Saúde da Comunidade de Marrecas, Posto de Saúde da Comunidade de 01 de 

maio, Centro de Atenção Psicossocial, Centro de Especialidade Odontológica e 

serviços privados duas clínica médica, um laboratórios e quatro consultórios 

odontológicos. 

Todas as unidades básicas de saúde encontram-se em funcionamento, 

com uma média de 30 pontos de atendimento em comunidade rurais que não 

dispõe de posto de saúde, estes pontos de atendimentos são centros 

comunitários ou residências. A estratégia de saúde da família conta com oito 

equipes de saúde da família e saúde bucal e mais cinquenta agentes 

comunitários de saúde, cobrindo cem por cento do município sendo três na 

zona rural e cinco na zona urbana, destas uma mista atendendo também na 

zona rural.  

Atualmente as atividades desenvolvidas nas unidades básicas de saúde 

e pelas equipes de saúde da família e saúde bucal, são o acompanhamento da 

criança, dos hipertensos e diabéticos, pré-natal, imunização, planejamento 

familiar; prevenção do câncer de colo de útero e das mamas, consultas 

médicas, consultas de enfermagem, consultas odontológicas, atendimentos 

individuais e coletivos de odontologia, controle ambulatorial da tuberculose e 

hanseníase, ações básicas como: curativo, injeção, nebulização, retirada de 

ponto, etc, grupos de gestante, hipertensos e diabéticos, adolescentes, 

acompanhamento e distribuição de preservativos, atividades de educação em 

saúde, notificação e investigação de agravos e adoção de medidas 

preliminares de controle. 

A escolha do município foi intencional, pela pesquisadora residir no 

município e disponibilizar de aproximação com os gestores e profissionais de 

saúde do município, o que facilitou a efetivação de parceria e a possibilidade 

dos profissionais agentes comunitários de saúde atuar voluntariamente na 

coleta de dados. Destaca-se que a pesquisa não contou com financiamento 

externo. 
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4.3. População  

O estudo foi desenvolvido com a população da zona urbana e rural do 

município de Caraúbas, Rio Grande do Norte.  

Ao considerar o domicílio como o espaço onde vive o indivíduo e sua 

família, como a menor unidade espacial em que se realiza o processo de 

transmissão de hábitos de vida, consequentemente, comportamentos em 

saúde e percepções sobre o processo saúde/doença. 14 Escolheu-se este 

espaço para identificar os comportamentos dirigidos à promoção de hábitos 

saudáveis de vida pela população acima de 18 anos, no interior do nordeste do 

Brasil. Deste modo, o inquérito domiciliar foi composto por visita em todos os 

domicílios particulares permanentes do município de Caraúbas, sendo 

composto por uma total de 5.861, sendo 4.196 domicílios na zona urbana e 

1.665 domicílios na zona rural. ¹¹ Deste modo, todos os domicílios do 

município, na zona urbana e rural, que se encontravam com moradores entre 

07:00 às 11:00 e 13:00 à 17:00, no período de 01/03/2013 à 30/10/2013 foram 

visitados. 

Para tanto, definiu-se como critério de inclusão: (1) ser maior de 18 

anos, (2) não apresentar comprometimentos cognitivos e físicos que possam 

limitar sua expressão, (3) ser residente na cidade, (4) estar no domicílio no 

momento da visita. Como critério de exclusão: (1) apresentarem seu estado 

mental comprometido, (2) não demonstre interesse em participar da pesquisa. 

Como meta inicial a proposta seria administrar um instrumento de coleta 

de dados por domicílio. Entretanto, ao considerar os critérios de inclusão e 

exclusão, consegui-se chegar um total de 3.482 domicílios, sendo 1.926 

domicílios na zona urbana e 1.556 domicílios na zona rural. 

 

4.4 Variáveis do estudo  

A pesquisa investigou sobre comportamento em saúde como atividade 

física, sexo seguro, peso adequado, alimentação saudável, prática regular de 

atividade física, auto avaliação de vida e saúde, tabagismo, consumo de álcool, 

dentre outros. Bem como, situação socioeconômica e demográfica. 

Para construção de cada manuscrito foram selecionadas variáveis 

dependentes e independentes distintas, conforme objetivo traçado na 

elaboração do manuscrito. 
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Para o manuscrito intitulado “PERCEPÇÃO DA SAÚDE PELA 

POPULAÇÃO RURAL NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE BRASILEIRO”, 

empregou-se a percepção de saúde autoreferida como indicador de saúde e 

como variáveis independentes a realidade socioeconomica e demográfica 

(sexo, faixa etária, estado civil, renda familiar mensal em salários mínimos 

nacionais vigentes à época e escolaridade), aspectos à saúde (hábitos 

alimentares, prática de atividade física, tabaco, álcool, auto relato de peso, 

altura, presença de doença crônica e/ou problema de saúde nos últimos 30 

dias). 

No artigo proposto “INDICADORES DE COMPORTAMENTO SEGURO 

EM CONDUTORES NO INTERIOR DO NORDESTE DO BRASIL”, traçou-se 

como variável dependente o uso do cinto de segurança e de capacacete, as 

quais apresentavam como opções de respostas (habitualmente, às vezes, 

raramente ou nunca), para facilitar à análise as mesmas foram classificadas 

dicotomicamente em uso adequado do cinto de segurança ou capacete 

(considerando o habitualmente), e uso inadequado, (quem usa às vezes, 

raramente ou nunca). E como vaiáveis indepentes a realidade socioeconomica 

e demográfica (sexo, faixa etária, estado civil, renda familiar mensal em 

salários mínimos nacionais vigentes à época, escolaridade e zona de 

residência). 

Quanto ao artigo “ADESÃO AO USO DA CAMISINHA: a realidade 

comportamental no interior do Nordeste do Brasil” trabalhou-se como variável 

dependente o uso da camisinha na última relação sexual e como variáreis 

independentes os perfis socioeconômicos e demográficos. 

  

4.5 Instrumento para coleta de dados  

 O instrumento foi elaborado com base na necessidade de reconhecer 

todos os hábitos de saúde, englobando questões sobre o perfil socioeconômico 

e demográfico, caracterização quanto aos aspectos comportamentais em 

saúde e caracterização quanto aos aspectos de adesão ao tratamento 

(Apêndice 1). Desta forma, foi composto por 59 itens, sendo em sua maioria de 

múltiplas escolhas, em formato likert. Destas, 21 perguntas se referiam ao perfil 

socioeconômico e demográfico, 27 tratavam dos aspectos comportamentais em 

saúde, englobando temáticas como práticas alimentares, sexo seguro, prática 
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de atividade física, saúde bucal, vacinação, uso de equipamentos de 

segurança no trânsito, tabagismo, consumo de alcool, autoavaliação em saúde, 

dentre outros. Além destas, 10 questões indagavam sobre aspectos de adesão 

ao tratamento. Entretanto, destaca-se que as questões acerca de adesão ao 

tratamento ainda estão em fase de análise de dados. 

 

4.6. Procedimentos 

Inicialmente foi realizado teste piloto com a aplicação do instrumento a 

10 pessoas escolhidas aleatoriamente no município, com o intuito de avaliar a 

clareza da linguagem. Este procedimento foi executado e avaliado pela 

pesquisadora responsável, este artifício promoveu a adequação das perguntas 

a serem realizadas. O resultado preliminar foi considerado satisfatório, 

mediante a ausência de dúvidas sobre as perguntas. Destaca-se que estes 

sujeitos foram descartados. 

Os entrevistadores foram capacitados previamente quanto aos 

procedimentos da pesquisa, quanto ao desenho e os objetivos da pesquisa e 

como se comportar no momento da aplicação do instrumento de coleta. As 

capacitações ocorreram em dois momentos, um inicial teórico com a presença 

dos cinquenta agentes comunitários de saúde e um segundo momento prático, 

em cada uma das oito estratégias de saúde da família, onde revisávamos e 

tirávamos dúvidas e em seguida treinávamos a aplicação do instrumento.   

O Agente Comunitário de Saúde foi escolhido dentre os demais 

colaboradores por ser o profissional que rotineiramente adentra os domicílios 

das famílias de suas micro áreas e assim mantêm intimidade e confiança na 

relação com a população. As entrevistas foram realizadas nas residências dos 

entrevistados, mediante sua autorização, a partir da assinatura do TCLE. Deste 

modo as informações desta pesquisa foram obtidas mediante entrevista 

administradas por entrevistadores nos domicílios e respondidos diretamente 

por um morador maior de 18 anos de cada domicilio.  
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4.7 Tratamento e análise dos dados  

Após a coleta dos dados, os questionários foram organizados, de acordo 

com as micro áreas dos Agentes Comunitários de Saúde, verificados a 

consistência do banco para evitar falhas e erros de digitação.   

Seguido de uma análise descritiva dos dados e verificados a distribuição 

das frequências das variáveis. Depois, de acordo com o objetivo traçado na 

construção de cada manuscrito, foram efetivados os testes para a análise de 

dados. 

Para o manuscrito intitulado “Percepção da saúde pela população rural 

no semiárido do nordeste brasileiro”, empregou-se a associação entre 

percepção de saúde auto referida e variáveis independentes, medido por meio 

do teste de quiquadrado de Pearson com nível de significância de 5%. A 

análise multivariada foi realizada com a investigação dos fatores associados à 

percepção de saúde auto referida utilizando-se à regressão logística múltipla 

clássica, baseado no método stepwise. O critério de inclusão foi variável 

explicativas com vapor - p < 20, ou seja, todas as variáveis estatisticamente 

significativas mais a variável da vacinação em dia. Definiu-se como variável 

dependente, a percepção de saúde auto referida e verificou-se à influência das 

variáveis socioeconômica, demográfica e os hábitos de saúde.  

Para o modelo final contemplou as seguintes variáveis: avaliação do 

corpo, faixa etária, consumo álcool problema nos últimos 30 dias e doença 

crônica. Observando a adequação do modelo final, temos que a estatística 

quiquadrado dos resíduos (Overal Statistics) é significante (p<0,05). No teste 

de Hosmer-Lemeshow temos o valor - p > 0,5 (0,954). Isso indica que o modelo 

ajusta-se satisfatoriamente. Analisando o efeito de multicolinearidade das 

variáveis, podemos observar evidência que não existe colinearidade entre as 

variáveis previsoras, uma vez que a tolerância (Tolerance) e o Fator de Inflação 

da Variância (VIF) das variáveis previsoras são >0,1 e <10, respectivamente.  

No manuscrito “Indicadores de comportamento seguro em condutores no 

interior do nordeste do Brasil”, utilizou-se a associação entre adesão a 

equipamentos de segurança no trânsito e perfil socioeconômico e demográfico, 

medido por meio do teste de quiquadrado de Pearson com nível de 

significância de 5%. 
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Quanto ao manuscrito “ADESÃO AO USO DA CAMISINHA: a realidade 

comportamental no interior do Nordeste do Brasil” trabalhou-se a associação 

entre adesão ao uso de camisinha e perfil socioeconômico e demográfico, 

medido por meio do teste de quiquadrado de Pearson com nível de 

significância de 5%. 

 

4.8 Aspectos éticos  

  

O presente projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o qual conferiu o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

07857612.8.0000.5292, aprovado em 28 de fevereiro de 2013(Anexo 1).  
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5. ARTIGOS PRODUZIDOS NA PESQUISA 

 

5.1 O artigo “Percepção da saúde pela população rural no semiárido do 

nordeste brasileiro.” foi submetido para publicação no periódico Pan American 

Journal of Public Health que possui fator de impacto 0,38.  

 

5.2 O artigo “Indicators of health behavior of drivers and riders in the 

countryside of Northeastern Brazil” foi submetido para publicação no periódico 

Revista Ciência & Saúde Coletiva que possui fator de impacto 0,63  

 

5.3 O artigo “Adesão ao uso da camisinha: a realidade comportamental no 

interior do Nordeste do Brasil” foi submetido para publicação no periódico 

Revista de saúde publica que possui fator de impacto 0,25 
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Comprovante de submissão 5.1 

 

Prezado (a) Senhor (a) Ellany Gurgel, 

 

Acusamos o recebimento do artigo “Percepção da saúde pela população rural 

no semiárido do nordeste brasileiro.”, enviado para análise na Revista de 

Saúde Pública, com vista a possível publicação. O artigo está registrado sob o 

protocolo nº 6668. 

Para acompanhar o processo de avaliação, acesse o 

endereço www.rsp.fsp.usp.br 

 

Atenciosamente, 

 

Secretaria RSP 
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Artigo 5.1 

Percepção da saúde pela população rural no semiárido do nordeste 

brasileiro. 

 

The perception of health of the rural population living in the semiarid 

region of Northeastern Brazil. 

 

Título resumido: Percepção da saúde pela população rural. 

RESUMO: 

Objetivo: Verificar a relação entre a percepção auto referida de saúde e os 

hábitos saudáveis na população rural do semiárido do nordeste brasileiro. 

Método: Estudo transversal, através de inquérito domiciliar de natureza 

explicativa, realizado na zona rural do município de Caraúbas, Região 

Semiárida do Nordeste do Brasil, com entrevistas e inventários conduzidos em 

1.342 familias. Resultados: Observaram-se índices satisfatórios de percepção 

autoreferida de saúde, entretanto indicadores de doenças crônicas, 

comportamentos alimentares não saudáveis, sobrepeso, obesidade, 

tabagismo, sedentarismo e práticas de sexo inseguro são identificadas. A 

percepção de saúde precede as ações comportmentais e pode evidenciar 

possiveis descrepâncias entre percepção autoreferida de saúde e 

comportamentos não saudavéis. Conclusão: A disonancia entre 

comportanentos de risco, existência de doencas e percepção autoreferida de 

saúde, caracerizam a base de comportamentos de risco que poderão impactar 

negativamente na saude das familias verificadas. 

DESCRITORES: Saúde. Comportamento e mecanismos comportamentais. 

Comportamento em saúde. 

 

ABSTRACT 

Objective: To verify the correlation between the self-reported perception of 

health and healthy habits among the rural population in the semiarid region of 

Northeastern Brazil. Methods: This study design was cross-sectional, using a 

household survey of an explanatory nature. Performed through interviews and 

inventories in 1342 families living in the rural area of the city of Caraúbas, a city 
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located in the semiarid region of Northeastern Brazil. Results: The rates of self-

reported perception of health were found to be satisfactory, however there are 

indicators of chronic diseases, overweight and obesity, smoking, sedentary 

lifestyle and unprotected sex. The perception of health precedes the behavioral 

actions and it may demonstrate possible discrepancies between self-reported 

perception of health and non-healthy behaviors. Conclusions: The 

incongruities between risk behaviors, presence of diseases, and self-reported 

perception of health feature the ground of risk behaviors that may have negative 

impact in the health of the families studied.  

 

DESCRIPTORS: Health. Behavior and behavioral mechanisms. Health 

behavior.  

 

INTRODUÇÃO 

Conceber a percepção de saúde é procurar delimitar onde e quando se 

caracterizam a saúde e a doença(1), assim, entender que comportamentos de 

risco, são prejudiciais à saúde, pode indicar como intervir. Mudanças 

comportamentais em saúde são essenciais para a prevenção de 

morbimortalidade prematura e estudos sugerem que até 50% das mortes 

prematuras podem ser atribuídas a comportamentos de risco(2) como, por 

exemplo, na adoção de eliminação do tabaco, IMC <25, 30 min de atividade 

física, consumo moderado de álcool e alimentação saudável que impactam na 

redução em 62% de eventos coronarianos. Sabe-se que homens que adotam 

pelo menos dois destes hábitos tem risco 27% menor de eventos 

cardiovasculares(3, 4). O impacto dos fatores de risco comportamentais sobre 

a saúde é verificado em idades mais avançadas, pois se associam a doenças 

de forma lenta, insidiosa e silenciosamente(5). 

Dentre as características individuais que influenciam desfechos de 

saúde encontram-se os fatores socioeconômicos como educação, renda, 

desemprego, hábitos de vida e auto avaliação da saúde(6). Em Países 

desenvolvidos há diferenças nos resultados a longo prazo, pessoas menos 

favorecidas economicamente fumam mais, fazem menos exercícios, têm dietas 

pobres e adotam menos medidas de segurança(7, 8). Embora hábitos e 

comportamentos relacionados à saúde sejam culturalmente mediados, deve-se 
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levar em conta o caráter não racional das escolhas, especialmente quando se 

trata de comportamentos associados à obtenção de prazer (beber, comer ou à 

vida sexua) (9).  

Para mudança no estilo de vida, é necessário compreender o que 

embasa a ação, o sentido pessoal dado à experiência, e as representações no 

processo de saúde/doença (4, 10, 11). A influência do conceito social de 

saúde/doença envolve concepções individuais fortemente relacionadas a 

hábitos coletivamente valorizados (12). Conceitos como normalidade e 

comportamentos desejáveis influenciam escolhas aparentemente individuais, 

entretanto relacionadas aos hábitos da coletividade (9), Contudo, a 

manutenção de hábitos saudáveis e o conhecimento dos benefícios, nem 

sempre se relaciona a adoção de comportamentos e estilos de vida. 

Compatíveis (11), possivelmente devido à percepção dissonante entre o 

comportamento real e a hábitos saudáveis (13). 

Atualmente, as estrategias de autoavaliação em saúde têm sido um 

indicador amplamente utilizado em pesquisas para avaliar a percepção sobre 

saúde, especialmente pelo baixo custo e cpatação das desigualdades em 

saúde (14, 15). No Brasil comportamento e fatores de risco para a saúde não 

são devidamente investigados, sendo que a maior parte das informações 

origina-se de estudos nas capitais brasileiras ou em outros países. Inferencias 

sobre ambientes distintos e caracterísitcas populacionais discrepantes podem 

comprometer ações e políticas públicas dadas as caractersiticas exogenas da 

população alvo.   

O Brasil possui 85% de municípios de pequeno porte, com até 50.000 

habitantes, situação semelhante encontrada na região Nordeste do Brasil; no 

estado do Rio Grande do Norte a representação chega a 95% dos municípios 

(16). Destaca-se que a população residente no semiárido 22.598.318 

habitantes em 2010, representa 11,85% da população brasileira ou 42,57% da 

população nordestina. A população residente no semiárido brasileiro, 55% dos 

habitantes dos Estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, residem na 

porção semiárida de seus Estados. Dados populacionais ressaltam que 1.135 

municípios do semiárido brasileiro, a grande maioria (93,39%) são 

considerados de pequeno porte, nos quais vivem 65,23% da população total do 

semiárido. Dos 1.060 municípios de pequeno porte na região do semiárido, 827 
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são populações com menos de 20.000 habitantes (17). Para retratar a 

realidade desta população selecionou-se o município de Caraúbas, situado na 

Mesorregião Oeste Potiguar do Estado do Rio Grande do Norte, Região 

Semiárida do Nordeste do Brasil. A região tem como bioma a caatinga, 

economia agropecuária, dependente das condições climáticas, as riquezas 

petrolíferas, são extraídas e canalizadas. O nível de emprego baixo, os órgãos 

governamentais são os principais empregadores. Abastecimento de água é 

através da adutora ou pequenos açudes ou poços. As ações primárias de 

saúde são desenvolvidas pela estratégia de saúde da família (18).  

Devido aos escassos estudos sobre a situação de saúde de municípios 

de pequeno porte populacional, em especial com situação de vulnerabilidade 

econômica e social na zona rural da região nordeste do Brasil justifica-se o 

presente estudo que objetiva verificar a relação entre percepção de saúde auto 

referida e os hábitos de saúde na população rural do semiárido do nordeste 

brasileiro. 

 

MÉTODO 

Estudo transversal, através de inquérito domiciliar de natureza 

explicativa. A população total de Caraúbas/RN é de 19.576 habitantes, destas 

5.873 residem na zona rural, em 1.665 domicílios particulares permanentes 

registrados na zona rural. Considerando a coleta de dados de um questionário 

por domicílio e como critérios de inclusão ser maior de 18 anos, não apresentar 

comprometimentos cognitivos e físicos que possam limitar sua expressão e 

aceitar colaborar coma a pesquisa. Como critério de exclusão apresentarem 

seu estado mental comprometido e não demonstrar interesse em participar da 

pesquisa. Deste modo a mostra consistiu em 1342 adultos, residentes na zona 

rural, através de entrevistas administradas pelos Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) nos domicílios.  

O instrumento empregou a percepção de saúde autoreferida como 

indicador de saúde, Entre as variáveis independentes a realidade 

socioeconomica e demográfica (sexo, faixa etária, estado civil, renda familiar 

mensal em salários mínimos nacionais vigentes à época e escolaridade), 

aspectos à saúde (hábitos alimentares,prática de atividade física, tabaco, 
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álcool, auto relato de peso, altura, presença de doença crônica e/ou problema 

de saúde nos últimos 30 dias). 

A associação entre percepção de saúde auto referida e variáveis 

independentes foi medido por meio do teste de quiquadrado de Pearson com 

nível de significância de 5%. A análise multivariada foi realizada com a 

investigação dos fatores associados à percepção de saúde auto referida  

utilizando-se à regressão logística múltipla clássica, baseado no método 

stepwise. O critério de inclusão foi variáveis explicativas com valor - p < 20, ou 

seja, todas as variáveis estatisticamente significativas mais a variável da 

vacinação em dia. Definiu-se como variável dependente, a percepção de saúde 

auto referida e verificou-se à influência das variáveis socioeconômica, 

demográfica e os  hábitos de saúde.  

Para o modelo final contemplou as seguintes variáveis: avaliação do 

corpo, faixa etária, consumo álcool problema nos últimos 30 dias e doença 

crônica. Observando a adequação do modelo final, temos que a estatística 

quiquadrado dos resíduos (Overal Statistics) é significante (p<0,05). No teste 

de Hosmer-Lemeshow temos o valor - p > 0,5 (0,954). Isso indica que o modelo 

ajusta-se satisfatoriamente. Analisando o efeito de multicolinearidade das 

variáveis, podemos observar evidência que não existe colinearidade entre as 

variáveis previsoras, uma vez que a tolerância (Tolerance) e o Fator de Inflação 

da Variância (VIF) das variáveis previsoras são >0,1 e <10, respectivamente.  

Destacamos que um dos fatores limitantes ao estudo foi à ocorrência de 

um pequeno número de dados ausentes em cada variável investigada, 

entretanto, sem significância em nível de interpretação e análise estatística dos 

dados. O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), protocolo 

07857612.8.0000.5292, aprovado em 28/02/2013. 

   

RESULTADOS  

Observou-se que os entrevistados (81,69%) femininos, em idades 18 a 

59 anos (82,89%). A situação conjugal caracteriza 58,98% vivem com 

companheiro, obtendo até 2   salário mínimo (91,95%) ( tabela 01). 

Nos aspectos comportamentais os entrevistados (58,18%) evitam 

alimentos ricos em gordura, com o IMC classificado acima do recomendado 
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(53,15%), referindo ingesta de carne vermelha acima do preconizado pelos 

órgãos de saúde por (70,92%), mas adequado ao consume de carne branca, 

frutas, legumes e sal. Uma parcela significativa (69,11%) refere não realizar 

atividades físicas, uso de tabaco (15,63%). Adicionalmente, 97,49% possuem 

hábito de higiene bucal periódica e apresentam vacinação em dia (87,13%). 

Uso de automedicação (53,49%), doença crônica (23,86%), com episódios de 

doença ou queixa de saúde nos últimos 30 dias (25,32%) e tratamento médico 

nos últimos 30 dias obteve um percentual de 41,62%, (tabela 02).  

Comportamentos sociais de saúde caracterizam que 14,64% utilizaram 

preservativo na última relação sexual, enquanto que o uso de capacete e cinto 

de segurança em viagem para cidades vizinhas apresentaram os 

respectivamente percentuais mais expressivos 89,51% e 77,87%%, (tabela 02). 

A percepção auto referida de satisfação com a saúde e o seu corpo foi 

identificada (respectivamente 55,05% e 80,68). Os indivíduos que 

apresentaram satisfação com sua saúde são do sexo masculino, idade entre 18 

a 39 anos, vivem só com renda salarial de até 1 salário mínimo; estão 

satisfeitos com o corpo, não referem problemas de saúde, uso medicamentos 

ou automedicação nos últimos 30 dias. Contudo, bebem ocasionalmente ou 

regularmente, utilizam capacetes na motocicleta, usou preservativo (códons) na 

última relação, tem higiene bucal e possui um IMC normal. (tabela 03) 

Observando a adequação do modelo final, temos que a estatística 

quiquadrado dos resíduos (Overal Statistics) é significante (p<0,05). No teste 

de Hosmer-Lemeshow temos o valor - p > 0,5 (0,954. Isso indica que o modelo 

ajusta-se satisfatoriamente. Analisando o efeito de multicolinearidade das 

variáveis, podemos observar evidência que não existe colinearidade entre as 

variáveis previsoras, uma vez que a tolerância (Tolerance) e o Fator de Inflação 

da Variância (VIF) das variáveis previsoras são >0,1 e <10, respectivamente. 

Através da regressão logística múltipla contemplou-se as variáveis: avaliação 

do corpo, faixa etária, consumo álcool, problema de saúde nos últimos 30 dias 

e doença crônica.  Desta forma indivíduos com problema de saúde nos últimos 

30 dias e com doença crônica apresentaram 2,36 e 2,46 respectivamente mais 

insatisfação com sua saúde, que as pessoas que não apresentaram problema 

de saúde nos últimos 30 dias ou doença crônica, (tabelas 04, 05 e 06). 
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Quanto ao consumo de álcool temos que as pessoas que nunca 

beberam e bebem ocasionalmente apresentaram respectivamente 3,02 e 1,79 

vezes mais de insatisfação com sua saúde, que as pessoas que bebem 

regularmente. (tabela 04, 05 e 06). Nas faixas etárias entre 18 a 39 e 40 a 59 

anos diminuíram em 77% (1-0,231=0,769x100=77%) e 36% (1-

0,644=0,356x100=36%) respectivamente seu nível de insatisfação com saúde, 

se em comparação aos indivíduos com idade acima de 59 anos. (tabela 04, 05 

e 06) 

Quanto a auto percepção e avaliação do corpo, as pessoas satisfeitas 

ou de forma regular seu corpo diminuíram em 62% (1-0,375=0,625x100=77%) 

e 32% (1-0,676=0,324x100=32%) seu nível de insatisfação se comparados 

com os grupos de insatisfeitos. (tabela 04, 05 e 06)  

 

DISCUSSÃO  

Em consonancia ao observado em estudos internacionais, quanto menor 

a idade do respondente melhor é avaliada a auto percepção de saúde, ao 

passo que o inverso é verificado, quanto maior a idade mais insatisfeita (14, 

19), o que pode ser compreendido como incremento da doença crônica e 

insatisfação com sua saúde na terceira idade. Paradoxalmente este aspecto 

poderia motivar a adoção de comportamentos saudáveis para minimizar o 

desenvolvimento de doenças crônicas com o avançar da idade. 

Para o sexo masculino a percepção mais positiva da saúde é 

semelhante a resultados em outros achados (14, 20-22). Salienta-se que neste 

estudo haver influência do maior número de participantes do sexo feminino 

devido à presença das mulheres nas residências no momento das entrevistas, 

na zona rural (23).  Entre as pessoas que não vivem com companheiro a 

satisfação com a saúde é maior, o que pode estar associado à existência de 

maiores responsabilidades e sobrecarga de atividades, haja vista que o maior 

número de participantes da pesquisa é mulheres, que culturalmente acumulam 

o papel de cuidadora do lar, mãe e atua no mercado de trabalho. Cabe 

considera que resultados distintos também são apresentados em nosso meio 

(14). 

Quanto menor a renda da família melhor é o percentual de satisfação 

com a saúde, o que difere dos resultados encontrados na Espanha (24) e na 
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Sérvia (21), demonstrando que o indicador não foi tão sensível a fatores sociais 

quanto encontrados em outros estudos. Como hipótese pode-se elencar uma 

menor expectativa de vida e saúde, o que representaria uma satisfação maior 

mesmo diante de necessidades básicas de saúde. A literatura evidencia que 

comportamentos pouco saudáveis e baixos níveis de atividade física foram 

fortemente associados à mortalidade, sendo mais prevalente em grupos 

socioeconômicos desfavorecidos, bem como maior propensão a fumar e ser 

fisicamente inativo  (25). No entanto, a relação entre desigualdade de renda e 

saúde pode depender de características sociais e políticas específicas para 

contextos culturais(26). 

A Inatividade física chegou a níveis expressivamente baixos, idêntico a 

realidade dos Apalaches (19), a zona rural do sul dos EUA (23) e Holanda (20), 

mas divergindo dos achados em capitais brasileiras (27), anteriormente 

identificados. O índice de sobrepeso encontrado foi semelhante à República 

das Seychelles na África (28) e próximo à realidade do Brasil(14), distinto de 

Uganda para idade de 35 a 60 anos (29). A obesidade encontra-se abaixo dos 

achados do Brasil(14), Apalache (19), Africa (28), e acima da Uganda (29). 

Esses índices demonstram que apesar da situação socioeconômica 

desfavorecida a maioria dos participantes, demonstra que o acesso ao alimento 

tem sido ampliado.  

Quanto à percepção autoreferida os índices de satisfação apresentaram-

se dentro da variabilidade deparada em outros estudos (19, 20, 30, 31), com 

uma avaliação conceituada como insatisfatória, resultado próximo das 

informações da região nordeste (14). Cabe salientar que devido à idade mais 

jovem o hábito inadequado de consumo de sal é maior entre os satisfeitos com 

sua saúde; do mesmo modo, quem não evita alimentos ricos em gorduras 

mostra-se satisfeito com a sua saúde, caracterizando o risco que a população 

esta exposta em decorrência de hábitos culturalmente aceitos como o uso de 

sal junto à refeição.  

A presença de doenças crônicas e problemas de saúde nos últimos 30 

dias, foram indicadores que influenciaram negativamente na percepção de 

saúde autoreferdia. Assim observa-se que a presença de sintomatologias 

recentes ou crônicas e as limitações advindas das doenças crônicas 

influenciam negativamente na avaliação em saúde, podendo demonstrar que a 
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representação de saúde realizada pelo respondente, sinaliza a presença de 

algum problema de saúde seja este recente ou crônico.  Observação 

semelhante foi encontrada entre os Apalaches, onde a probabilidade de relatar 

comportamento em saúde pobre era alta entre os que tinham presença de 

doença(19).  

A auto satisfação com seu corpo e a presença de IMC adequado 

influencia positivamente na percepção de saúde, conforme pesquisas 

relacionadas com tabagismo, IMC inadequado, consumo de álcool e obesidade 

(32). Quanto ao uso do tabaco encontraram-se indicadores semelhantes ao 

observado nas capitais (27) e em relação às estimativas nacionais (33), e 

internacionais,  variam de  14,6% a 33,4% (23, 31, 34). O consumo regular do 

alcool impactou positivamente na percepção de saúde autoreferida, 

demonstrando que o hábito de consumo de alcool não é entendido como 

problema de saúde, especialmente por ser um hábito culturalmente aceito no 

Brasil e ser descrito por jovens.Mas a associação positiva de consumo de 

alcool e satisfação com a saúde é semelhante a outros estudos (21), ratificando 

que o consumo limitado de álcool contribui na avaliação positiva da saúde, 

possivelmente associado à usuarios jovens e do sexo masculino. 

Quanto ao uso de codons observou-se associação com avaliação 

positiva na percepção de saúde, achado semelhante na comunidade rural da 

república dominicana (31) e no sul dos EUA (23), entretanto comportamentos 

decorrentes da perceção de risco no uso de preservativos onde a maioria dos 

respondentes referiu não aderir, possivelmente seja decorrente às crenças 

culturais e da restrita percepção da importância do uso.  

Em relação à percepção de riscos de acidentes automobilísticos uma 

alta frequencia de respostas para o não uso do cinto de segurança ou capacete 

evidencia a distorcida avaliação de riscos, situação mais aprensiva do que a 

observada na zona rural do sul dos EUA (23). Identificou-se associação entre 

uso do capacete e satisfação com a percepção de saúde, entre os que não têm 

o hábito de usar o equipamento estão os respondentes mais insatisfeitos com 

sua saúde. Esta situação de adesão ao capacete pode refletir que uma 

percepção mais positiva de saúde tenha como base uma conduta proativa de 

segurança e percepção realista de riscos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A saúde, não é um objeto que se possa delimitar de igual forma como a 

presença de sintomas no adoecer, e na expressão de sofrimento, mas num 

aspecto dinâmico e flexível de manifestações da vida, a partir de experiências 

singulares reconhecidas e significadas para o individuo pela cultura na 

interação constante do individuo com a sociedade. Esta relação media tanto a 

construção da ideia de saúde como a de reconhecimento de riscos ou de 

comportamentos pró-saúde é um complexo com dimensões biológicas, sociais 

e culturais (35).   

De modo geral percebe-se uma visão distorcida da saúde, onde a 

avaliação objetiva da saúde pode não corresponder com a sua avaliação de 

saúde percebida e autoreferida. Destaca-se que a presença de doença crônica, 

identificação de problema de saúde nos últimos 30 dias, faixa etária acima de 

60 anos, insatisfação com o corpo e consumo habitual do alcool como os 

fatores com relação direta com percepção de saúde autoreferida. Os achados 

deste estudo podem nortear à organização da assistência a saúde em niveis 

regionais, demonstrando quanto à população concebe saude e mantem-se com 

comportamentos de risco, especialmente com o avançar da idade.  

Acredita-se que a realidade pesquisada não diverge do perfil 

socioeconômico e demográfico, das cidades de pequeno porte do estado do 

Rio Grande do Norte ou mesmo das demais do Brasil o que pode caracterizar a 

possibilidade de generalização de cenários a serem investigados na mesma 

temática e ação metodológica. Como limitações do estudo são observadas a 

natureza transversal, a adoção de um único município, os comportamentos em 

saúde terem sido decorrentes de auto relatos e a desproporção quanto aos 

sexos dos respondentes se tomados em relação ao censo.  
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Tabela 1: Frequências do perfil sociodemográfico, Caraúbas - RN (2014) 

Características N % 

Sexo* Feminino 1093 81,69 
Masculino 245 18,31 

Faixa etária* 
18 a 39 anos 557 45,40 

40 a 59 anos 460 37,49 

Acima de 59 anos 210 17,11 

Situação conjugal* Com companheiro 775 58,98 

Sem companheiro 539 41,02 

Renda salarial* 
Até 1 salário mínimo 814 60,70 

Acima de 1 e até 2 salários 

mínimos 

419 31,25 

Acima de 2 salários mínimos 108 8,05 

Dados: Pesquisa 2014                                                             *Dados ausentes                                          
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Tabela 2: Frequência dos comportamentos de saúde em geral, Caraúbas - 

RN (2014) 

Características N % 

Evita alimentos ricos em 

Gordura* 

Sim 779 58,18 

Não 560 41,82 

IMC* 
Peso normal 551 46,85 

Peso anormal 625 53,15 

Consumo de carne 

Vermelha* 

Hábito não saudável 944 70,92 

Hábito saudável 387 29,08 

Consumo de carne 

Branca* 

Hábito saudável 867 65,29 

Hábito não saudável 461 34,71 

Consumo de frutas* 
Hábito saudável 878 66,92 

Hábito não saudável 434 33,08 

Consumo de legumes* 
Hábito saudável 1103 82,99 

Hábito não saudável 226 17,01 

Consumo de sal* 
Hábito não saudável 151 11,35 

Hábito saudável 1179 88,65 

Consumo de álcool* 

Nunca bebeu 763 61,33 

Bebe ocasionalmente 427 34,32 

Bebe regularmente 54 4,34 

Prática de atividade 

física* 

Não 886 69,11 

Sim 396 30,89 

 

Hábito de fumar* 

Sim 209 15,63 

Não 1128 84,37 

Higiene Bucal* 
Sim 1281 97,49 

Não 33 2,51 

Vacina em dia* 
Sim 1131 87,13 

Não 167 12,87 

Uso de camisinha na 

última relação* 

Sim 177 14,64 

Não 1032 85,36 

Uso do cinto de 

segurança* 

Sim 996 77,87 

Não 283 22,13 

Uso do capacete de Sim 1007 89,51 
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segurança* Não 118 10,49 

Automedicação* 
Sim 690 53,49 

Não 600 46,51 

Problema de saúde nos 

últimos 30 dias* 

Sim 316 25,32 

Não 932 74,68 

TTT 30 dias* 
Sim 489 41,62 

Não 686 58,38 

Doença crônica* 
Sim 299 23,86 

Não 954 76,14 

Avaliação do corpo* 

Satisfeito com o corpo 1069 80,68 

Insatisfeito com o corpo 169 12,75 

Nem bem e nem mal 87 6,57 

Autoavaliação da saúde* 
Satisfeito 736 55,05 

Insatisfeito 601 44,95 

Dados: Pesquisa 2014                                                             *Dados ausentes                                          
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Tabela 3: Auto percepção na saúde versus as variáveis sócio demográfica 

e saúde geral, Caraúbas - RN (2014) 

  Satisfatória Insatisfatória X2 Valor-

p 
Característica N % N % 

Faixa etária 
18 a 39 anos 403 72,48 153 27,52 

120.62 0,000 
40 a 59 anos 200 43,76 257 56,24 

Acima de 59 

anos 

77 36,67 133 63,33 

Sexo Masculino 157 64,88 85 35,12 11,50 0,001 

Feminino 577 52,89 514 47,11 

Situação 

conjugal 

Vive com 

companheiro 

399 51,55 375 48,45 9,54 0,002 

Não vive com 

companheiro 

322 60,19 213 39,81 

Renda Mensal 
Até 1 salário 

mínimo 

481 59,24 331 40,76 
15,62 0,000 

Acima de 1 e até 

2 salários 

mínimos 

206 49,40 211 50,60 

Acima de 2 

salários mínimos 

48 44,86 59 55,14 

Auto 

percepção do 

corpo 

Insatisfeito com o 

corpo 

72 42,86 96 57,14 
17,88 0,000 Nem bem nem 

mal 

38 44,19 48 55,81 

Satisfeito com o 

corpo 

618 57,97 448 42,03 

Problema de 

saúde nos 

últimos 30 dias 

Sim 104 33,12 210 66,88 
81,48 0,000 

Não 580 62,43 349 37,57 

Tratamento por 

medicamentos 

nos últimos 30 

dias 

Sim 198 40,57 290 59,43 

63,64 0,000 
Não 438 64,13 245 35,87 

Doença crônica Sim 72 24,24 225 75,76 146,19 0,000 

Não 611 64,25 340 35,75 

Automedicação Sim 407 59,24 280 40,76 11.03 0,001 

Não 299 50,00 299 50,00 

Consumo de 

sal 

Não saudável 101 67,33 49 32,67 10,24 0,001 

Saudável 629 53,53 546 46,47 

Evita alimento 

rico em 

gordura 

Sim 380 48,84 398 51,16 28,8 0,000 

Não 354 63,67 202 36,33 

Consumo de 

álcool 

Nunca bebeu 364 47,83 397 52,17 
48,13 0,000 

Bebe 

ocasionalmente 

285 67,06 140 32,94 

Bebe 

regularmente 

39 73,58 14 26,42 

Uso do 

capacete 

quando viaja 

para cidades 

vizinhas 

Sim 589 58,72 414 41,28 

12,12 0,000 
Não 49 41,88 68 58,12 
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Tabela 3: Auto percepção na saúde versus as variáveis sócio demográfica 

e saúde geral, Caraúbas - RN (2014) 

  Satisfatória Insatisfatória X2 Valor-

p 
Característica N % N % 
Uso do cinto 

quando viaja 

para cidades 

vizinhas 

Sim 548 55,19 445 44,81 
0,02 0,884 

Não 157 55,67 125 44,33 

Fumo Sim 115 55,83 91 44,17 0,62 0,803 

Não 618 54,88 508 45,12 

Vacina Sim 631 55,94 497 44,06 2,27 0,132 

Não 82 49,70 83 50,30 

Uso de 

camisinha na 

última relação 

Sim 112 63,64 64 36,36 
12,12 0,017 

Não 555 53,99 473 46,01 

Consumo de 

carne vermelha 

Não saudável 541 57,43 401 42,57 6,32 0,012 

Saudável 192 49,87 193 50,13 

Consumo de 

carne branca 

Saudável 464 53,64 401 46,36 1,43 0,231 

Não saudável 262 57,08 197 42,92 

Consumo de 

frutas 

Saudável 486 55,48 390 44,52 0,37 0,544 

Não saudável 232 53,7 200 46,30 

Consumo de 

legumes 

Saudável 607 55,13 494 44,87 0,09 0,760 

Não saudável 121 54,02 103 45,98 

Higiene bucal Escova pelo 

menos uma vez 

ao dia 

712 55,76 565 44,24 4,21 0,040 

Escova menos 

de uma vez ao 

dia 

12 37,50 20 62,50 

Prática de 

exercício físico 

Não 213 53,79 183 46,21 0,21 0,648 

Sim 486 55,16 395 44,84 

Classificação 

do IMC 

Normal 324 59,35 224 40,65 4,33 0,037 

Anormal 331 53,30 290 46,70 

Dados: Pesquisa 2014 
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Tabela 4: Codificação das variáveis categóricas do modelo final 

Variáveis  Frequência 
Dummy 

(1) (2) 

Avaliação do corpo 

Satisfeito com o corpo 469 1 0 

Nem bem nem mal 86 0 1 

Inatisfeito com o corpo 36 0 0 

Faixa etária 

18 a 39 anos 310 1 0 

40 a 59 anos 210 0 1 

Acima de 59 anos 71 0 0 

Álcool 

Nunca bebeu 327 1 0 

Bebe ocasionalmente 237 0 1 

Bebe regularmente 27 0 0 

Problema nos últimos 30 dias 
Sim 156 1   

Não 435 0   

Doença crônica 
Sim 118 1   

Não 473 0   
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Tabela 5: Adequação do modelo final da regressão logística (Método 

Stepwise) 
Overal Statistics Valor - p: 0,500 
Hosmer-Lemeshow  X2: 2,103 ; G.L: 7 ; Valor - p: 0,954 

 Efeito de colinearidade Tolerance VIF 

Problema nos últimos 30 dias 0,897 1,114 
Doença crônica 0,756 1,322 

Consumo de álcool 0,966 1,036 

Faixa etária 0,842 1,188 

Avaliação do Corpo 0,983 1,017 
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Tabela 6: Modelo final da regressão logística (Método Stepwise) 

Variáveis  B S.E. Wald GL 
Valor-

p 
Exp(B) 

IC 95% 

EXP(B) 

LI LS 

Problema de saúde 

nos últimos 30 dias (1) 
0,861 0,215 16,015 1,000 0,000 2,366 1,552 3,606 

Doença crônica (1) 0,902 0,255 12,491 1,000 0,000 2,465 1,495 4,065 

Consumo de álcool     10,660 2,000 0,005       

Consumo de álcool (1) 1,108 0,482 5,277 1,000 0,022 3,029 1,177 7,796 

Consumo de álcool (2) 0,585 0,490 1,425 1,000 0,233 1,795 0,687 4,692 

Faixa etária     34,191 2,000 0,000       

Faixa etária (1) -1,464 0,316 21,513 1,000 0,000 0,231 0,125 0,429 

Faixa etária (2) -0,440 0,314 1,971 1,000 0,160 0,644 0,348 1,190 

Avaliação do corpo     9,759 2,000 0,008       

Avaliação do corpo (1) -0,980 0,404 5,894 1,000 0,015 0,375 0,170 0,828 

Avaliação do corpo (2) -0,391 0,454 0,744 1,000 0,389 0,676 0,278 1,646 

Constante 0,160 0,624 0,066 1,000 0,798 1,174     

Dados: Pesquisa 2014 
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Artigo 5.2 

Indicators of health behavior of drivers and riders in the countryside of Northeastern 

Brazil. 

Abstract:  

Objective: to verify the safety habits and behavior of the drivers and their 

correlation to the usage of safety equipment. Method: The study design is 

cross-sectional study using a household survey of an explanatory nature. 

Community health workers conducted interviews in 3,482 households in the 

rural area surrounding the city of Caraúbas, state of Rio Grande do Norte (RN), 

a town located in the semiarid region of Northeastern Brazil. Results: It was 

observed results similar to the ones verified in less developed countries. The 

findings show that even in the small cities in Brazil’s countryside, there is a low 

adherence to wearing traffic safety equipment, specifically seatbelt and helmet, 

and the population does not understand the continuous usage as a healthy 

behavior. The association with socioeconomic variables shows the evidence of 

groups possibly more vulnerable to accidents than others, while people who 

have healthy habits are related to wearing helmet. Stands out the low 

adherence of safety equipment while moving around the city, possibly due to 

the misunderstanding of the risks, justified by the short distances of the rides 

and the not policed streets. Conclusion: The increase of the powered mobility 

due to the improvement of the population’s income, the low adherence of the 

seatbelt and helmet and the ineffectiveness of the government oversight make 

the situation a serious public health problem in small cities in the Northeast 

Region of Brazil. 

DESCRIBERS: Behavior and behavioral mechanisms, health behavior. 

 

INTRODUCTION 

Between 1998 and 2010 the car fleet in Brazil increased in 118% and the 

motorbike’s in 491.1%, from 29.5 million of cars up to 54 and 14 million 

motorcycles, at the same time, the number of motorcyclist dead increased in 

610% in the same period of time [1]. It is believed that in 2020 traffic accidents 

will be the third major cause of diseases in the world [2] and in 2030 the fifth 

cause of death.  Approximately 1.2 million people die victims of traffic accidents 
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in the whole world, 90% of them are in low and middle income countries [1]. In 

2010, Brazil was the sixth in the world in the mortality by traffic accidents rate, 

where 66.6% of the victims were pedestrians, cyclists and motorcyclists, with 

possible raise in the rate of the mortality of the motorcyclists based on the 

national upward trend of the last decades. Assessing the rate of mortality of the 

motorcyclists in the same period of time, Brazil took the second place in the 

world rank. Between 2000/2010 the mortality rate increased in 244%. It is 

noticed the massive use of motorbikes as a relatively recent phenomena [3, 4]. 

In the chart of the traffic accidents between 2000 and 2011 in Brazil, there was 

an increase in numbers of the ones related to bicycles, automobiles and 

motorcycles in 53%, 50% and 275% respectively. Among 122 countries of the 

world, in 2010, Brazil was in 13th of the greatest rates of traffic accidents 

involving motor vehicles of 2 and 3 wheels.  The states of Rio Grande do Norte, 

Acre, Amapá, Paraíba and Piauí are the ones with the higher number of deaths 

of motorcyclists. The increase in the death rate caused by traffic accidents was 

in 25.6% between 2001 and 2010, including, the death of the motorcyclists 

represents more than half of all the traffic accidents [5]. 

The direct spends that the traffic accidents brings around the world are 

estimated in US$ 500 billion. The number in Brazil is 28 billion [1, 4]. Verifying 

the numbers hospitalizations from traffic accidents in the Brazilian Unified 

Health System between 1998 and 2002, there was a lower in the medical care 

of pedestrians, cyclists and drivers, on the other hand there was a raise of 

366.1% in the motorcyclists’. In 2011, R$ 210.8 million were spent because of 

traffic accidents, almost half of it involving motorcyclists. It’s pointed out that 

these numbers only bring the more severe cases, the ones which call for 

hospitalization. If we add the costs of the accidents to the highways and the 

cities the numbers go to over R$ 44 billion [5]. 

The injuries and deaths from the traffic accidents made the human 

mobility a public health problem, since the ease in buying a motorized means of 

transportation, the lack of public and the increase to the access to motor 

vehicles are becoming a very common premise used by the govern and the 

Brazilian families, encouraged by the low interest fees and the economic 

growing [6].  The frequency of accidents, most of them possible to be 

prevented, shows not only the tendency of its growing, but also the non-
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existence of effective measures and public policies, apart from the ones toward 

the economic and technological growing in the modern societies [4, 7]. 

There are many causes of accidents, among them there is the non-usage 

of safety equipment, like the seatbelt and helmet. This probably show the 

distorted view of the risks and adherence of safe behavior in traffic [8] [9]. In 

addition to the traffic laws, there are many social policies that were created 

aiming to prevent injuries and deaths in traffic, such as the obligatory usage of 

the helmet and the seatbelt in all driving times, including warnings of 

punishment for the ones who do not obey the law. Although all the 

advertisement and the reality about tragic traffic accidents presented daily on 

the TV News, there is still no improvement in the adherence of the continuous 

use of seatbelt and helmet. Similar situations are find in studies in Thailand, 

China, Kenya, South Africa, Nigeria, Russia and Argentina  [10], countries with 

low HDI and literacy indicators. Data regarding the usage of safety equipment 

are rarely seen in the literature, even the one produced in Brazil, and there are 

no studies highlighting safe behavior, especially in rural areas and/or small 

cities. Based on this background it was decided to verify the safe human 

behavior and the adherence to the usage of the seatbelt and helmet in the 

population above 18 years old in Northeastern Brazil. 

METHOD 

This cross-sectional study used an explanatory household survey 

conducted in the city of Caraúbas. Located in the center-west of the state of Rio 

Grande do Norte, the city is in the semiarid region of Northeastern Brazil. The 

biome of the region is the caatinga (specific biome of the region characterized 

by xeric shrubland and usually thorn forests). The economy is prominently 

agricultural, depending on the weather conditions, and oil deposits are being 

explored. The total population of the city is 19,576 inhabitants. It has a low level 

of employment, and government agencies are the major employers all under 

the cover of the City Health Plan. The sample included 3,482 adults living in the 

rural zones of the city who were interviewed in their own households by 

community health workers, with one questionnaire per household. The 

questionnaire was formulated with multiple choices questions in Likert format.  

As inclusion criteria, the participants needed to be at least 18 years old, 

live in the city, and agree to collaborate freely in the research. They could not 
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have any cognitive or physical impairments that might limit their expression, 

their home should not be closed during the application, and they had to show 

some interest in participating in the research. This project was approved by the 

Ethics in Research Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN) under protocol number 07857612.8.0000.5292 (approved on February 

28, 2013). 

The frequency of usage of the seatbelt and helmet was analyzed. The 

possible answers were: often, sometimes, hardly ever or never. To ease the 

analysis the answers were divided into two groups: 1 – adequate usage of the 

seatbelt or helmet (often); 2 – inadequate usage (sometimes, hardly ever or 

never). The results were treated statistically with the significance level ρ < 0.05. 

RESULTS 

 Verifying the endpoint regarding the adequate usage of the seatbelt in travels to 

neighbor cities or other places, it is observed a greater correlation with the residents of 

the urban zone who are males, in a productive age group, with a higher education and 

higher income, who have a vehicle at home and participate of social groups at least 

once a month. It is pointed out that people who have the habit of wearing seatbelt in 

trips to other settlements or cities have a greater adherence to its usage getting around 

town and wearing the helmet properly. (Table - 1).  

Similarly to the findings about the seatbelt, analyzing as endpoint the usage of 

the helmet to trips to neighbor cities or other settlements, it is possible to observe a 

greater correlation to residents of the urban zone who are in a productive age group, 

with a higher education and higher income, who have a motor vehicle at home and 

participate of social groups at least once a month (Table -2). 

 It is observed that the residents of the rural zone are correlated to a lower 

adherence to the usage of the seatbelt while travelling, the same happens to the habit 

of wearing helmet. (Table - 3) 

DISCUSSION 

Brazil has 85% of its total of small cities, similarly happen in its 

Northeastern Region, in the state of Rio Grande do Norte the number goes to 

95% [11] The population resident in the semi-arid area was 22,598,318 

inhabitants in 2010, it represented 11.85% of the whole population of the 

country or 42.57% of the Northeastern Region’s. About the population resident 

in the Brazilian semi-arid zone, in the states of Ceará, Paraíba and Rio Grande 

do Norte, 55% of the inhabitants reside in the semi-arid region of their states. 
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Population data highlight that 1,135 cities of the Brazilian semi-arid zone, most 

of them (93.39%), are considered small towns, in which live 65.23% of the total 

population living in the semi-arid region. Of the total of 1,060 small cities in the 

semi-arid zone, 827 have less than 20,000 inhabitants[12]. It is possible to 

believe that the reality researched is not different of the socioeconomic and 

demographic profiles of the other cities of Rio Grande do Norte, or even Brazil, 

which may allow the generalization of backgrounds yet to be researched on the 

same theme and methodology. 

Understanding the reality where these people live, with its specific social 

and cultural backgrounds, frequently different of the big cities’, encourage us to 

visualize the traffic habits of these cities. Ten years ago, in 2004, the World 

Health Organization (WHO) dedicated the world’s health day to the traffic 

safety, intending to show that the tracking and control of traffic accidents are 

problems of public health [13]. Brazil appears in world’s scenario due to its 

promising economic development, but the morbimortality in traffic brings high 

numbers of deaths and sequels in the population, this phenomenon became 

more severe, complex and of a great magnitude, since it followed the 

technologic and economic development in the modern societies [4] [14]. 

Safe behavior in traffic in Brazil is not studied properly, most of the 

information produced come from studies in the Brazilian capitals or in other 

countries [6]. Even with all the evidence of morbimortality by traffic accidents yet 

there is no adherence of all the population to wearing the seatbelt while all the 

drivings. In the national survey by household sample in Brazil, the usage of the 

front passenger’s seatbelt was reported in 73.2% of the cases, and the rear 

passenger’s seat belt in 37.2%. The numbers grow accordingly to the age and 

the literacy levels grow, and it is higher in the Southeast, Southwest and South 

Regions [4], this data worries us because today there is still a low adherence for 

the usage of the seatbelt.  

The morbimortality by motorcycles is proportionally higher, due to the 

higher vulnerability of the motorcyclist, the violation of the traffic laws and to the 

risk behaviors adopted [15] [16]. The drivers of motorcyclists are the main group 

in warning programs, due to their higher risks of death and injuries, since their 

mortality number increased 700% from 1998 to 2008 [1] [16]. In the past few 

years, millions of Brazilians raised socially, getting out of the poverty line and 
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wishing to own their first motor vehicle, a great bunch are motorcycles for their 

low cost of purchasing and maintenance [17]. Comparing motorcyclist who wear 

a helmet to the ones who do not, the ones who don’t have four more times the 

chances of having head injuries and ten more times cerebral ones. Including the 

ones who wear the helmet tight fasten, comparing to the ones who wear it 

slightly loose, they are four times more able of having cerebral injuries. 

 In general, our findings show a low adherence to the usage of safety 

equipment in traffic, both seatbelt and helmet. The population do not see its 

continuous usage as a healthy behavior. The correlation to socioeconomic 

variables contributes to the visualization of more vulnerable groups, highlighting 

the higher adherence by people with a higher income and literacy level. 

Moreover, it is possible to seen that the people who wear seatbelt are more 

willing to wearing helmet as well. It is important to point out the significant lower 

adherence of safety equipment while moving around the city, possibly due to 

the misunderstanding of the risks, since the distances are short, and the lack of 

policing inside the city. 

Even with the progress shown in the researches in using the seatbelt and 

helmet, and with the existence of a national set of laws directing speed limits 

and the mandatory use of the safety equipment, there is still a low adherence of 

the usage of the seatbelt and helmet, and its appropriate fasten. This make us 

deduce that the non-use may have cognitive aspects of personality, since the 

knowing of the risks and even though taking them[18]. 

Many countries lower the rates of risk behaviors in driving through the 

combination of laws, penalties linked to the misbehavior and educational 

campaigns [19]. Although in Brazil, even with the program created by the Health 

Ministry, it was not possible to reach the actions idealized [1]. 

The access to the purchase of motor vehicles triggered a significant raise 

in the traffic of small middle-sized and big cities, carelessly of the possible 

consequences, problem not dealt with by the public authorities yet [20] This 

attitude shows a lack of investments in traffic safety, a policy of economic 

development focused on the automobile industry and inefficiency in education 

toward traffic[14]. 

The raise of the motor mobility, result of the economic growing of the 

country, more access to purchasing motor vehicles, consequently increasing 
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the fleet, and the low adherence to the use of the seatbelt and helmet, make the 

situation a real problem of public health in the small cities of Northeastern 

Brazil. Add to this background the insufficient oversight to the drivers and its 

complete lack when dealing with outer routes. 

It is necessary to broaden the incentive of the usage of safety traffic 

equipment, for example, systems of remembering in the vehicles, either car or 

motorcycles, increase the number of monitoring with a non-punishing idea, but 

focused on educating. 
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Table 1 – Adequate and inadequate endpoint of the usage of the seatbelt, 

sociodemographic variables and safety habits in traffic. Caraúbas, RN.2014. 

 

 Inadequate Adequate χ² ρ  

N % N %   

Zone of 
residence 

Urban  468 26,3 1310 73,7 58,47 < 0,001 

Rural 575 38,9 904 61,1   

Sex Male 148 29,0 363 71,0 2,65 0,056 

Female 894 32,6 1846 67,4   

Marital status Married 550 32,9 1120 67,1 2,42 0,490 

Single 342 31,5 743 68,5   

Divorced 71 32,9 145 67,1   

Widowed 65 28,1 166 71,9   

Age group 18 - 19 years old 50 39,4 77 60,6 16,97 0,005 

20-29 years old 217 36,7 375 63,6   

30-39 years old 202 28,5 506 71,5   

40-49 years old 177 29,5 424 70,5   

50-59 years old 119 28,3 301 71,7   

60 and over 164 31,1 364 68,9   

Literacy in 
years 

None 
93 40,3 138 59,7 28,16 

< 
0,001 

1 to 4 years 393 34,0 764 66,0   

5 to 9 years 259 30,6 587 69,4   

10 to 12 years 208 29,5 496 70,5   

13 and over  43 19,4 179 80,6   

Monthly 
income  

(in Reais) 

Up to 677,00 543 36,1 961 63,9 29,76 
< 
0,001 

678,00 – 1.350,00 282 28,0 725 72,0   

1.356,00 and over 100 24,4 309 75,6   

Means of Motor vehicle 555 29,7 1311 70,3 23,08 < 



57 

  

transportation 0,001 

Non-motorized 
vehicle 

175 41,9 243 58,1 
  

Participant in a 
social 
activities 

Less than once a 
month 

574 35,4 1046 64,6 
19,74 < 

0,001 

One or more times 
a month 

434 28,1 1112 71,9 
  

Usage of 
seatbelt while 
in the city. 

Sometimes, hardly 
ever and never 

966 37,1 1638 62,9 
228,1 < 

0,001 

Often 13 2,6 481 97,4   

Usage of 
helmet while 
out of the city 

Sometimes, hardly 
ever and never 

306 63,9 173 36,1 261,0 
< 
0,001 

Often 544 25,6 1583 74,4   

Fasten the 
helmet while is 
out of the city 

Sometimes, hardly 
ever and never 

330 55,6 263 44,4 196,7 
< 
0,001 

Often 495 25,0 1485 75,0   

Usage of 
helmet while in 
the city 

Sometimes, hardly 
ever and never 

612 40,1 916 59,9 105,4 
< 
0,001 

Often 311 22,4 1080 77,6   

Fasten the 
helmet while in 
the city 

Sometimes, hardly 
ever and never 

464 41,0 667 59,0 
92,81 < 

0,001 

Often 315 23,1 1050 76,9   
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Table 2 – Adequate and inadequate endpoint of the usage of the helmet in trips 
related to sociodemographic variables and safety habits in traffic. Caraúbas, RN.2014. 
 
 Inadequate Adequate χ ² ρ  

N % N %   

Zone of 
residence 

Urban  248 17,6 1163 82,4 3,972 0,046 

Rural 265 20,6 1022 79,4   

Sex Male 81 17,5 383 82,5 0,938 0,333 

Female 432 19,4 80,6    

Marital status Married 255 18 1165 82 5,473 0,140 

Single 175 19,3 732 80,7   

Divorced 37 21,1 138 78,9   

Widowed 38 25,3 112 74,7   

Age group 18 - 19 years old 30 25,2 89 74,8 52,81 <0,001 

20-29 years old 81 15,2 452 84,8   

30-39 years old 100 15,9 527 84,1   

40-49 years old 74 14,6 434 85,4   

50-59 years old 60 18 274 82   

60 and over 104 31,5 226 68,5   

Literacy in 
years 

None 58 36,7 100 63,3 69,18 <0,001 

1 to 4 years 194 20,5 754 79,5   

5 to 9 years 136 18,7 592 81,3   

10 to 12 years 88 14,5 519 85,5   

13 and over  8 4,3 180 95,7   

Monthly 
income 

(in Reais) 

Up to 677,00 263 19,9 1060 80,1 4,249 0,119 

678,00 – 
1.350,00 

147 18,3 658 81,7  
 

1.356,00 and 
over 

42 14,7 249 85,3  
 

Means of Motor vehicle 252 15,4 1383 84,6 23,62 <0,001 
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transportati
on 

Non-motorized 
vehicle 

89 26,4 248 73,6 
  

Participant in 
a social 
activities 

 

Less than once 
a month 

272 20,2 1077 79,8 
3,93 0,47 

One or more 
times a month 

220 17,1 1063 82,9 
  

Fasten the 
helmet while 
is travelling 

Sometimes, 
hardly ever and 
never 

364 61,7 226 38,3 
1082,
1 

<0,001 

Often 81 4 1954 96   

Usage of 
helmet while 
in the city 

Sometimes, 
hardly ever and 
never 

420 30,3 968 69,7 285,3 
<0,001 

Often 58 4,7 1173 95,3   

Fasten the 
helmet while 
in the city 

Sometimes, 
hardly ever and 
never 

323 32 686 68 
271,0 <0,001 

Often 67 5,5 1160 94,5   
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Table 3 – Frequencies, χ² test, ρ value of the endpoint of living in urban or rural zone 
and the usage of safety equipment in traffic. Caraúbas, RN.2013. 
 
 Urban zone Rural Zone   

N % N % ² ρ  

Usage of 
seatbelt while 
travelling  

Sometimes, 
hardly ever and 
never 

468 44,9 575 55,1 58,47 <0,001 

Always 1310 59,2 904 40,8   

Usage of 
seatbelt while 
in the city 

Sometimes, 
hardly ever and 
never 

1400 52,6 1263 47,4 
0,289 0,591 

Always 279 53,9 239 46,1   

Usage of 
helmet while 
travelling 

Sometimes, 
hardly ever and 
never 

248 48,3 265 51,7 3,972 0,046 

Always 1163 53,2 1022 46,8   

Usage of 
helmet while 
in the city 

Sometimes, 
hardly ever and 
never 

792 49,3 816 50,7 
50,45 <0,001 

Always 909 62,0 557 38,0   
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Comprovante de submissão 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

  

Artigo 5.3 

ADESÃO AO USO DA CAMISINHA: a realidade comportamental no interior 

do Nordeste do Brasil 

ADHESION TO USE CONDOM: a behavioral reality in the northeast of 

brazil 

ADHESIÓN DE USAR PRESERVATIVO: una realidad del comportamiento 

en el nordeste de Brasil 

RESUMO: Embora nas últimas décadas tenha crescido a preocupação 

com estudos que atentem para as vulnerabilidades às doenças sexualmente 

transmissíveis (DST), as pesquisas se voltam, em sua maioria, para a 

consideração de grupos populacionais específicos e o uso da camisinha como 

método contraceptivo. Baseado nesta situação, o estudo objetivou investigar os 

elementos socioeconômico, demográfico e cultural que interfere na adesão à 

camisinha no interior do Nordeste do Brasil. Foram entrevistados 3482 adultos 

para analisar a associação entre uso da camisinha e perfil socioeconômico e 

demográfico. Os resultados demonstraram que os grupos mais receptivos ao 

uso do condom pertencem às faixas etárias mais jovens, sexo masculino, não 

apresentaram relacionamento estável e nível de escolaridade mais elevado. 

82,2% revelaram não ter feito uso da camisinha na última relação sexual, 

sendo que os principais motivos levantados foram o uso de outro método 

contraceptivo, indicado por 41,0% e conhecer o parceiro 28,1%. Dos 

participantes que afirmaram o uso de camisinha na última relação sexual, as 

principais justificativas demonstradas foram a prevenção contra DST, 

correspondente a 42,6% e para impedir uma gravidez, respectivo a 35,7%. 

Concluiu-se que a factibilidade da adesão ao condom transcorre por condições 

que necessitam de medidas de política individuais e coletivas mais eficazes, 

expandindo os serviços prestados pelo setor saúde quanto à popularização da 

camisinha enquanto alternativa para o sexo saudável e/ou seguro. 

PALAVRAS-CHAVE: Condom; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Sexo 

Seguro. 

INTRODUÇÃO 

O preservativo masculino é um recurso disponível para homens e 

mulheres que oferta dupla funcionalidade, impedindo a gravidez e as doenças 
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sexualmente transmissíveis (DST), incluindo a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) (1). Grande parte das estratégias de intervenção do mundo 

inteiro parte da ideia de que o controle e prevenção destas doenças devem 

angariar-se sobre uso corrente e adequado desta medida de proteção (2). 

Todavia, ainda é comum a rejeição do seu uso em quaisquer dos 

gêneros (1). Nos últimos cem anos, ao mesmo tempo em que os contraceptivos 

atingiram popularidade, seguidos por uma campanha global de planejamento 

familiar de grande dimensão, a prática do sexo desprotegido e sua relação com 

as infecções adquiridas sexualmente continua premente, caracterizando as 

epidemias globais de HIV e outras DST não superadas (3). 

Apenas a partir das últimas décadas, registrou-se preocupação com a 

realização de estudos no cenário mundial e nacional que tratem das 

vulnerabilidades às doenças sexualmente transmissíveis, em vista do surto 

epidêmico de casos de AIDS nos meados dos anos 1990, com tendência 

notável na Austrália, França, Inglaterra, Estados Unidos, América Latina, Chile, 

Argentina e Brasil(4).  

Até então, no país, os inquéritos produzidos acerca do uso do 

preservativo estavam associados majoritariamente às medidas de 

contracepção e apenas em 1998, firmou-se convênio com o Centro Brasileiro 

de Análise e Planejamento (CEBRAP) para a realização da pesquisa 

“Comportamento Sexual da População Brasileira e Percepções do HIV/AIDS”, 

caracterizada como o primeiro estudo para a coleta de informações sobre a 

prevalência do uso de preservativo e seus diferenciais sociodemográficos para 

a população brasileira urbana de ambos os sexos, entre 16 e 65 anos, estudo 

que se estendeu pelos anos de 2003 e 2004(4).  

Portanto, de maneira análoga a outros países, as informações sobre o 

uso de preservativo na população brasileira são ainda limitadas. Em nível 

internacional, os estudos realizados retratam o comportamento de grupos e/ou 

classes específicas, como adolescentes e jovens mulheres em idade 

reprodutiva, indivíduos portados de HIV/AIDS e/ou vulneráveis e profissionais 

do sexo. Desta forma, limita a orientação e elaboração de políticas e planos de 

ação que contemplem eficazmente a promoção do uso do preservativo entre a 

população em geral(5).  
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Portanto, infere-se a necessidade de estudos que conheçam a realidade 

da adesão ao uso da camisinha e fatores interferentes a partir da população 

em geral como público alvo. Baseado nesta situação o estudo objetivou 

investigar os elementos socioeconômico, demográfico e cultural que interfere 

na adesão à camisinha no interior do Nordeste do Brasil. 

METODOLOGIA 

Estudo transversal, por meio de inquérito domiciliar de natureza 

explicativa, realizado no município de Caraúbas, Meso-Região Oeste Potiguar 

do Estado do Rio Grande do Norte, Região Semiárida do Nordeste do Brasil. A 

região tem como bioma a caatinga, economia agropecuária, dependente das 

condições climáticas, as riquezas petrolífera, são extraídas e canalizadas. A 

população do município é de 19.576 habitantes e o nível de emprego baixo, 

com órgãos governamentais como os principais empregadores com cobertura 

de Plano Municipal de Saúde.  

A amostra consistiu em 3.482 adultos, a quem foram aplicados 

entrevistas, em seus domicílios pelos agentes comunitários de saúde, baseas 

em formulário composto por questões de múltiplas escolhas em formato likert.  

Como critério de inclusão o participante precisava ser maior de 18 anos, 

não apresentar comprometimentos cognitivos e físicos que possam limitar sua 

expressão, ser residente do município e aceitar colaborar com a pesquisa. Os 

critérios de exclusão, apresentar estado mental comprometido, não ter 

interesse em participar da pesquisa e não haver respondentes em casa no 

momento da abordagem.  

O presente projeto foi aprovado em 28/02/2013pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

numero07857612. 8.0000.5292. 

A proposta da investigação, comportamento em saúde, tinha como 

instrumento um questionario composto por questões de múltiplas escolhas em 

formato likert. Como critério de inclusão o participante precisava ser maior de 

18 anos, não apresentar comprometimentos cognitivos e físicos que possam 

limitar sua expressão, ser residente do município e aceitar colaborar coma a 

pesquisa. Por sua vez os critérios de exclusão apresentar seu estado mental 

comprometido, não demonstre interesse em participar da pesquisa e domicílio 

se encontrar fechado. 



65 

  

Como variável dependente selecionou-se o questionamento sobre o uso 

da camisinha na última relação sexual, a qual apresentava como opções de 

respostas sim ou não, e como vairáveis independentes o perfil socioeconomico, 

demográfico e os motivos para adesão ou não ao uso da camisinha.  Para 

tanto se executou uma associação entre variáveis por meio do teste de 

quiquadrado de Pearson com nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS 

A média de idade dos participantes da pesquisa foi de 43 anos, com 

mediana de 41 anos e desvio padrão 16,23. Destes, 84% são do sexo 

feminino. Da amostra total, 55,3% residem na zona urbana e 51,7% vivem com 

um companheiro.  

Na avaliação do grau de escolaridade 63,6%, representa aqueles que 

possuem ensino básico incompleto ou completo, 21,8% possuem ensino médio 

incompleto ou completo, 6,6%, correspondente ao grupo com ensino superior 

incompleto ou completo e 7,9% são analfabetos. 

Quanto à condição profissional, as atuações mais registradas foram: 

agricultor (27,7%); dona de casa (25,8%); e aposentado (a) (20,8%), apenas 

6,5% dos entrevistados atuam como servidores públicos. Sobre as condições 

econômicas, os relatos indicaram que 52,0% dos participantes sobrevivem com 

menos de um salário mínimo e 43,9% convivem com quatro ou mais pessoas 

na casa. 

Na verificação da satisfação com a vida, 85,8% dos indivíduos 

declararam resultado positivo à auto avaliação e, no julgamento das condições 

de saúde, 38,6% dos respondentes relataram boas condições de saúde e 

36,7%, estado razoável. 

No questionamento acerca da adesão ao preservativo masculino, 82,2% 

revelou não ter feito uso da camisinha na última relação sexual, sendo que os 

principais motivos levantados foram o uso de outro método contraceptivo, 

indicado por 41,0% e conhecer o parceiro 28,1%. Dos participantes que 

afirmaram o uso de camisinha na última relação sexual, as principais 

justificativas demonstradas foram a prevenção contra DST, correspondente a 

42,6% e para impedir uma gravidez, respectivo a 35,7% (Tabela 1). 
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Observa-se maior adesão a camisinha em pessoas do sexo masculino, 

participante com maior grau de escolaridade, que vive sem companheiro e na 

faixa etária de 18 a 39 anos (Tabela 2). Outro achado interessante é a 

mudança de justificativas, conforme a faixa etária, para a não adesão ao uso 

da camisinha na última relação sexual (Tabela 3). 

 

DISCUSSÕES 

A relação entre grupo etário e uso na última relação demonstrou assim 

como em outra pesquisa associação maior na adoção do preservativo nas 

relações sexuais por parte das faixas etárias mais precoces(1). Entretanto, há 

que se atentar, ainda, para os índices alarmantes encontrados no nosso estudo 

acerca do desuso do preservativo em todos os gradientes etários, até mesmo 

nos mais jovens.  

Experiências com programas sobre educação sexual e gênero nas 

escolas retratam mudanças de comportamento genéricas entre mulheres e 

companheiros mais jovens, denotando o impacto da inclusão de estratégias 

que fortifiquem o trabalho com as novas gerações no sentido de despertar 

práticas preventivas, competências para negociação, normatizações de pares e 

questões de gênero que considerem o empoderamento dos sujeitos (6). 

Acrescente-se, ainda, o privilégio atribuído aos grupos mais jovens quanto à 

distribuição de preservativos pelo Ministério da Saúde (MS), tornando-os mais 

acessíveis às últimas gerações(2). Desta forma, acredita-se na possibilidade de 

transformação comportamental que se pode implantar nos sujeitos de maior 

idade, semelhante aos de menor idade(6). 

Nas faixas etárias mais adultas, a subutilização do preservativo pode 

estar associada, por exemplo, com a conquista de uma relação estável que, 

tendenciosamente, cresce com a idade, agregando-lhe riscos iminentes(7).  

A comparação entre os grupos etários levanta, ainda, outras questões. 

Observando-se uma notável mudança de comportamento nos homens que 

deram início à vida sexual na época de advento da AIDS quando comparados 

às gerações antecessoras, pode-se depreender a relação entre a crescente 

epidemia que intercala os 35 a 39 anos a partir de 1993, comprovando maior 

comprometimento da proteção sexual dos mais novos(8). 



67 

  

Na terceira idade, mais especificamente, a não adesão ao preservativo é 

preocupante, como mostrado neste estudo. Laroque, em seu estudo, 

depreendeu que a maioria dos idosos demonstrava compreensão acerca da 

função da camisinha na profilaxia do HIV, contudo, mais de 80% relatou não 

ser adepto desta prática (9).  

Ao mesmo tempo, o indivíduo idoso acredita que práticas de prevenção 

e cuidados pessoais exercidos por estes como higiene corporal são suficientes 

para a prevenção das DST/AIDS. Desta forma, o uso do preservativo reduz-se 

à preocupação com a contracepção, abrindo espaço para o sexo desprotegido 

nos casos de mulheres que já alcançaram o período de menopausa, de 

maneira que o estímulo é precário mesmo entre aquelas sexualmente ativas(9).  

Neste contexto, os conflitos gerados entre o casal para a negociação de 

práticas sexuais protegidas, o conhecimento comprometido sobre as 

possibilidades de transmissão do HIV e a percepção de risco diminuída sobre a 

contaminação promovida pela confiança da mulher no relacionamento estável 

denota a necessidade de orientação específica para este grupo(9).  

Além disso, o idoso apresenta dificuldades na adaptação ao 

preservativo, considerando-se um reflexo do fato de que o início de sua vida 

sexual se deu em uma temporalidade na qual ainda não existia a camisinha, o 

que lhe confere menor habilidade do que a do adulto jovem e lentidão no 

momento do manuseio, o que pode interferir no momento da intimidade e, 

consequentemente, influenciá-lo a dispensar o uso (9). 

Neste estudo, inferiu-se que os homens se utilizam mais de preservativo 

do que as mulheres, embora não seja uma diferença muito representativa, 

achados semelhantes foram observados em outras pesquisas (10,7,11). Esta 

tendência do maior compromisso do homem revela uma preocupação com a 

anticoncepção própria da última década no Brasil(12). 

Esta diferença no uso de preservativo por parte das mulheres torna-se 

mais grave pela desvantagem biológica enfrentada por estas diante da infecção 

pelo HIV(13), além da vulnerabilidade recaída sobre estas pela força reduzida na 

tomada de decisões sobre as ferramentas de prevenção nas relações sexuais, 

implicando em uma dificuldade iminente nas intervenções que rodeiam a 

prática do sexo seguro na população em geral(7). Neste contexto, as escolhas 

que envolvem as relações sexuais e sua proteção são de competência 
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masculina e, como consequência, as mulheres ficam subordinadas às 

possibilidades injustas de negociação(5), o que suscita a ideia de permanência 

do conservadorismo quanto à comunicação sexual entre homens e 

mulheres(14), de forma que a decisão final parte do homem(15). 

A inferência entre viver com um companheiro e o uso reduzido da 

camisinha na última relação apresentou relevância estatística neste estudo, 

concordante com outros autores(7,16,17), representando o impacto que a 

concepção de uma união estável apresenta na adoção do preservativo, de 

forma este é condicionado à confiabilidade nas condutas do parceiro e 

descartado em situações de relacionamentos que incluam afetividade 

sentimental(1,7). 

No caso dos homens, os relatos apontam que a introdução do 

preservativo na relação conjugal agrega discursos como a provocação de 

desconfiança nas esposas; (1,17), gerando complicações em um convívio tido 

como saudável e levantando questionamentos sobre a existência de 

relacionamentos que excedem o casamento, o que restringe o uso do condom 

a situações específicas ou provisórias(1).  

No público feminino, a baixa adesão ao preservativo nas relações 

sexuais parte da percepção prejudicada mediante a possibilidade de aquisição 

do HIV, calcada na crença de que o amor feminino dispende abnegação e 

aceitação e na concepção de que é própria do homem uma natureza sexual 

incontrolável, sendo compreensível o envolvimento deste com qualquer tipo de 

relacionamento, mesmo o extraconjugal(10). Desta maneira, mesmo diante do 

reconhecimento das atitudes suspeitas dos próprios parceiros, um grupo de 

mulheres não demonstra preocupação efetiva com os comportamentos sexuais 

que preconizam a prevenção e transmissão do HIV(10) e, aquelas que o fazem, 

aderem ao preservativo mediante a justificativa de infidelidade do parceiro(17). 

Em outras condições, ainda, a confiança depositada sobre o parceiro promove 

a crença de que o mesmo, diante do receio quanto à contaminação pela AIDS, 

não se arriscaria a se envolver em um relacionamento que não fosse o 

matrimonial, o que inflige na percepção da necessidade de adoção do 

preservativo pelas mulheres(17). 

Conclui-se, portanto, que a percepção de confiança, compromisso e 

integridade moral agregada à ideia de casamento estabelece-se como um 
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desafio a ser enfrentado frente ao uso do preservativo, englobando questões 

legais e religiosas como a crença da transmissão de DST em condições que 

incluem situações imorais e ilegítimas judicialmente e impedem a execução de 

condutas saudáveis pelas divergências surgidas durante o processo decisório 

que permeia as questões sexuais(18). 

Na análise do impacto exercido pelo maior grau de escolaridade no uso 

do preservativo, obteve-se associação positiva, tal como em estudos 

semelhantes(4,6,16), embora mereça atenção os níveis ainda muito reduzidos da 

adoção do preservativo mesmo por grupos com maior nível de instrução.  

A escolaridade maior no grupo feminino garante a efetividade da 

discussão nas decisões que envolvem as medidas contraceptivas, equilibrando 

os índices de fecundidade pelo conhecimento adequado dos métodos de 

contracepção e sua utilização, além da quantidade de filhos desejada e 

conquistada. Logo, a educação da mulher atua na mediação das relações de 

gênero, atribuindo voz à mulher e despertando a aceitação do homem à 

discussão sobre o assunto(12).  

Ao mesmo tempo, se discute que o conhecimento isolado de uma 

medida de proteção não desencadeia necessariamente a transição para os 

comportamentos em saúde adequados.  O uso efetivo da camisinha enfrenta, 

ainda, imposições sociais em algumas localidades, acesso aos serviços de 

saúde e educação, vulnerabilidade proveniente das relações de gênero(19) e a 

ausência de apresentação de educação sexual formalizada(6). 

Em referência a relação entre renda por salário e uso da camisinha na 

última relação não foi constatada significância estatística, resultado análogo a 

outros estudos(2). Todavia, estudos adversos demonstraram que o nível 

socioeconômico exerce impacto substancial na adoção do preservativo(6, 12); 

indicando que o seu uso pode sofrer influencia pela vulnerabilidade 

socioeconômica, além de determinantes estruturais sociais, como infraestrutura 

de saúde, qualidade de habitação, escolaridade, acesso à saúde, atenção em 

saúde sexual e reprodutiva frágil e fraca oferta do preservativo em instituições 

de saúde(19), condições estas que independem da localidade e afetam 

municípios do menor aos maiores portes. 

Ao investigar os motivos registrados para o não uso da camisinha na 

última relação sexual, este estudo, assim como outros, apontou o uso de 
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contraceptivos como uma barreira à conjugação do preservativo masculino nas 

relações(7) e a confiança depositada no parceiro tido como um fator de 

segurança para o não emprego deste recurso nas relações(5,16,20). 

Nos relacionamentos os quais é presente a escolha por métodos 

contraceptivos, o preservativo masculino parece perder espaço diante da pílula, 

que se instala como o método mais frequente entre mulheres jovens adultas e 

nos indivíduos que têm um parceiro estável, ascendendo de acordo com a 

elevação da idade, de maneira que, embora se identifique reconhecimento 

sobre DST pelos sujeitos, ainda deparamo-nos com uma aproximação frágil 

com as formas de transmissão, agravada pela redução da percepção diante 

das experiências individuais, mesmo quando se compreende o risco 

existente(7).  

De maneira semelhante outra pesquisa(21), detectou que mulheres 

esterilizadas não apresentaram uma boa adesão ao uso de condom, uma vez 

que existe uma tendência a atitudes sexuais mais passivas, com ênfase na 

iniciativa masculina, pelo ritual sexual mais tradicional, pelos conflitos inerentes 

à negociação quanto ao uso e, no caso da opção pela esterilização cirúrgica, a 

ineficiente política de oferta de serviços na área de saúde reprodutiva e o 

desafio de compartilhar com o parceiro a responsabilidade pela contracepção. 

Além do mais, estabelece-se uma relação pelos sujeitos entre a proposta de 

preservativo em uma relação onde já se adota outro método contraceptivo 

como uma situação geradora de desconfiança ou suspeita de infidelidade, 

gerando mal estar e/ou estranhamento no casal(15), assim como o descarte 

prévio da intenção de uso pela condição sugerida entre gêneros, que indica 

que o homem escolhe não usar preservativo porque acredita que a mulher, por 

si só, “se cuida” para que não engravide, mesmo quando não há certeza sobre 

esta possibilidade(22). 

As justificativas referenciam também o conhecimento depositado sobre 

os parceiros. Cultua-se uma crença de que o preservativo não é necessário 

nos relacionamentos que envolvem parceiros primários, uma vez que estes são 

classificados como seguros(14). De acordo com esta lógica, Madureira e Trentini 

(2008) discutem que, em seu estudo, os sujeitos demonstraram não utilizar 

preservativo nas relações sexuais que sucediam a primeira, segundo critérios 

de confiabilidade no companheiro(1).  
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Portanto, o grau de intimidade conquistado entre os parceiros atua como 

indicador da adoção do condom nas relações, sendo influenciado por 

elementos como o envolvimento afetivo e a monogamia, acreditando-se que 

não há razão real de proteção contra a DST quando se possui apenas um 

parceiro e se atribui confiança a este(17). Consequentemente, a visão formada a 

respeito da estabilidade da relação, a ideia de fidelidade, a entrega à relação e 

a confiança comprometem a percepção de risco de contaminação por via 

sexual(7). 

Outros estudos, ainda, discutem a situação de conhecer o parceiro com 

uma interpretação divergente. Segundo esta concepção, o tempo de vida da 

relação não ocupa o centro da problemática, principalmente em situações onde 

os parceiros se conheceram há um período ínfimo de tempo e se basearam em 

instrumentos de avaliação como a aparência física e a simpatia e/ou alegria, 

elementos associados à saúde, para determinar o grau de confiabilidade no 

parceiro. Até mesmo variáveis como lugar de ocupação comum, convívio 

escolar, jeito de andar, presença de secreção na roupa íntima, toque nas 

genitais e higiene íntima até um contato pessoal mais estreito podem agir como 

escala de medição da confiança para a prática do sexo desprotegido com este 

ou outro sujeito(22).  

Na justificativa para o uso do preservativo na última relação sexual, a 

principal questão levantada referencia a prevenção contra DST, assim como 

em estudo observado por LUCEA (14). Pesquisas adversas, contudo, retratam a 

maior preocupação com a adoção da camisinha para fins contraceptivos(1,17), o 

que compromete a proteção quanto à contaminação por via sexual, nos casos 

em que se opta por meios de controle da natalidade nas relações, 

principalmente quando a mulher não pode utilizar o anticoncepcional oral(17), 

embora, em locais como o Estado de São Paulo o uso para a prevenção da 

AIDS tenha crescido(8). 

Desta forma, a correspondência entre os motivos de adoção e rejeição à 

camisinha se complementam, uma vez que os indivíduos declaram utilizá-la 

para evitar DST e controlar a natalidade e os que não fazem uso desta referem 

como justificativa o fato de conhecer o parceiro sexual e apresentar preferência 

por outro método contraceptivo, enfatizando-se, dessa forma, a permissividade 

do abandono do condom nos relacionamentos estáveis e em situações em que 
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outras alternativas de contracepção são selecionadas como forma de garantia 

do impedimento da gestação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise e delimitação dos fatores que influenciam as práticas sexuais 

desprotegidas, urge uma preocupação justa quanto ao perfil dos sujeitos que 

declararam comportamentos vulneráveis à contaminação por DST, proveniente 

da percepção de que, mesmo os grupos que apresentaram índices maiores de 

uso do preservativo masculino, ainda assim representam uma adesão pouco 

significante a esta prática. 

Desta forma, há que se fortalecer as estratégias que viabilizem a 

consolidação de práticas de educação sexual formalizada, ampliando o acesso 

à informação para grupos indistintos, empregando meios que disponibilizem o 

deparo facilitado dos sujeitos com as fontes promovedoras de esclarecimentos 

mais afinados sobre a temática e sensibilizem os indivíduos a práticas 

saudáveis. 

Nos relacionamentos, torna-se imperioso que se supere as concepções 

tradicionais que mantém as hierarquias de gênero e poder nas uniões, 

atribuem permissividade e bloqueiam o espaço para negociação, partindo da 

ideia de que o diálogo entre os parceiros deve privilegiar o bem estar do casal, 

a partilha das responsabilidades quanto às medidas de proteção e a 

consideração da escolha do uso do preservativo não como uma contestação ao 

comportamento do parceiro, mas uma proposta de afetividade à relação. 

Infere-se, portanto, que a factibilidade da adesão ao condom transcorre 

por condições que necessitam de medidas de política individuais e coletivas 

mais eficazes, expandindo os serviços prestados pelo setor saúde quanto à 

popularização da camisinha enquanto alternativa para o sexo saudável e/ou 

seguro que, em sua finalidade, se confunde com as medidas voltadas para 

contracepção, comprometendo o sentido real das políticas de educação sexual. 
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Tabela 1 – Motivos para uso ou não da camisinha na última relação sexual, 

Caraúbas/RN, 2014.  

Por que não usou camisinha na última relação N % 

Já uso outro método contraceptivo 1044 41,0 

Conheço o parceiro 716 28,1 

Não gosto 280 11,0 

Não esperava/nem pensei 76 3,0 

Desejava engravidar 49 1,9 

Nunca usou 46 1,8 

Companheiro não aceita 36 1,4 

Vergonha 3 ,1 

Não tenho dinheiro 2 ,1 

Outros motivos 294 11,5 

Total 2546 100,0 

Por que usou a camisinha na última relação sexual N % 

Para evitar DST 251 42,6 

Para evitar uma gravidez 210 35,7 

Não mantenho relação sexual sem camisinha 59 10,0 

Evitar DST e gravidez 36 6,1 

Não conhecia bem o parceiro 12 2,0 

Outros motivos 294 11,5 

Total 589 100,0 
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Tabela 2 – Associação entre perfil socioeconômico e demográfico com adesão 

ao uso da camisinha na última relação sexual, Caraúbas/RN, 2014. 

Perfil socioeconômico 

demográfico 

Uso da camisinha na última relação sexual 

Sim  Não ² ρ 

N % N %   

S
e

x
o
 

Masculino  148 26 365 13,5 50,41 <0,001 

Feminino  422 74 2258 86,1   

Total  570 100 2623 100   

R
e
n

d
a
 

menos de 1 salário 288 57,1 1222 51,3 5,73 0,057 

de 1 a menos de 2 salários 155 30,8 834 35   

mais de 2 salários 61 12,1 327 13,7   

Total  504 100 2383 100   

G
ra

u
 d

e
 

e
s
c
o

la
ri
d

a
d

e
 

Analfabeto 24 4,3 219 8,6 66,36 <0,001 

Ensino fundamental 323 58,1 1678 65,7   

Ensino médio 157 28,2 519 20,3   

Ensino superior 52 9,4 139 5,4   

Total  516 100 2555 100   

C
o
n

v
iv

e
 Com companheiro 194 34,6 1487 57,6 97,89 <0,001 

Sem companheiro 367 65,4 1096 42,4   

Total  561 100 2583 100   

F
a
ix

a
 e

tá
ri
a

 18 a 39 anos 323 63 1086 47,9 82,78 <0,001 

40 a 59 anos 163 31,8 862 35,5   

60 ou mais anos 27 5,3 480 19,8   

Total  513 100 2428 100   
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Tabela 3 – Motivos por que não usou camisinha na última relação sexual 

associado a faixa etária, Caraúbas/RN, 2014.   

Motivos por que não usou 

camisinha na última relação 

sexual 

18 a 39 anos 40 a 59 anos 
60 anos ou 

mais  

N % N % N % ² ρ 

Não esperava/nem pensei 9 0,80 30 3,60 28 6,60 

539,24 <0,001 

Já uso outro método 

contraceptivo 
589 54,50 312 37,30 45 10,50 

Desejava engravidar 42 3,90 4 0,50 0 0,00 

Não tenho dinheiro 1 0,10 1 0,10 0 0,00 

Não gosto 92 8,50 106 12,70 60 14,10 

Conheço o parceiro 261 24,10 281 33,60 117 27,40 

Vergonha 0 0,00 0 0,00 3 0,70 

Companheiro não aceita 22 2,00 10 1,20 3 0,70 

Nunca usou 2 0,20 14 1,70 29 6,80 

Outros motivos 63 5,80 78 9,30 142 33,30 

Total  1081 100 836 100 427 100 
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5 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

O projeto inicial trabalhou com a amplitude de reconhecer aspectos 

comportamentais e fatores de risco para saúde, por meio das escolhas dos 

comportamentos em saúde. Para tanto se utilizou um questionário que gerou 

infinitas possibilidades de associação de variáveis, então mediante o tempo 

finito do doutorado, optou-se inicialmente por trabalhar na produção de artigos 

que conseguissem apresentar os dados das regiões rurais do Nordeste do 

Brasil, por ser uma área com pouca produção científica, onde se observou uma 

visão distorcida da saúde, onde a avaliação objetiva da saúde pode não 

corresponder com a sua avaliação de saúde percebida e autoreferida. Destaca-

se que a presença de doença crônica, identificação de problema de saúde nos 

últimos 30 dias, faixa etária acima de 60 anos, insatisfação com o corpo e 

consumo habitual do alcool como os fatores com relação direta com percepção 

de saúde autoreferida. Assim, estes podem nortear à organização da 

assistência a saúde em niveis regionais, demonstrando quanto à população 

concebe saude e mantem-se com comportamentos de risco, especialmente 

com o avançar da idade.  

Nas discussões sobre comportamento no trânsito nas cidades de pequeno 

porte, onde foi demonstrada baixa adesão ao uso dos equipamentos de 

segurança no trânsito, cinto de segurança e capacete, a população não 

percebe o ato do uso contínuo como comportamento saudável. A associação 

com variáveis de cunho socioeconômico contribui para visualização de grupos 

possivelmente mais vulneráveis, destaca-se a associação de maior adesão em 

pessoas com maior grau de instrução e maior renda. Ao mesmo tempo 

observa-se que pessoas que tem o hábito de usar o cinto de segurança estão 

mais associadas a utilizar o capacete também. Destaca-se a baixíssima 

adesão aos equipamentos de segurança em viagens dentro da cidade, 

possivelmente deve-se a não interpretação do risco, por serem distâncias 

curtas e a inexistência de fiscalização dentro da cidade.  

 Outro foco abordado foi quanto à adesão ao uso da camisinha 

masculina nas relações sexuais, encontrou-se um baixo índice de adesão e os 

motivos de adoção e rejeição à camisinha se complementam, uma vez que os 

indivíduos declaram utilizá-la para evitar DST e controlar a natalidade e os que 

não fazem uso desta referem como justificativa o fato de conhecer o parceiro 
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sexual e apresentar preferência por outro método contraceptivo, enfatizando-

se, dessa forma, a permissividade do abandono do condom nos 

relacionamentos estáveis e em situações em que alternativas de contracepção 

são selecionadas como forma de garantia do impedimento da gestação.  

Seguem-se novas análises estatísticas com o intuito de caracterizar os 

comportamentos dirigidos à promoção de hábitos saudáveis de vida pela 

população acima de 18 anos, no interior do nordeste do Brasil e apresentar 

novas produções científicas.  

A proposta de trabalhar com inquérito domiciliar foi uma audácia, diante 

da falta de recursos financeiros, mas mesmo com as dificuldades vivenciadas, 

atingiram-se as metas. As limitações do estudo são quanto a sua natureza 

transversal e os comportamentos em saúde serem auto relatados. 

O estudo possibilitou maior esclarecimento a respeito do 

comportamento em saúde da população, contribuindo para uma melhor 

percepção dos seus hábitos. Colaborou para destacar o público mais 

vulnerável a determinados comportamentos não saudáveis. Podendo subsidiar 

a estruturação de ações de saúde e contribuir para trabalho profissional das 

equipes que os acompanham ao se apropriarem destas informações. 

Participar do doutorado possibilitou um avanço nas discussões sobre 

pesquisa, em especial dos desenhos de pesquisa desenvolvidos na graduação 

em Enfermagem do Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque Maia, em 

Pau dos Ferros, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, bem 

como me inserir nos projetos de iniciação científica. Estimulou-me a produzir 

artigos científicos, inclusive de pesquisas paralelas desenvolvidas com os 

alunos da graduação, saindo de nenhuma publicação de artigo em periódicos 

científicos em 2009 para vinte e dois atualmente já publicados, afora quatro 

aceites, além de oito que se encontram submetidos.  

Além de prosseguir nas produções científicas, continuarei a estimular os 

alunos a perceber a pesquisa como um dos processos de trabalho em 

enfermagem, orientar trabalhos de conclusão de curso e projetos de iniciação 

científica. Tracei como meta a implantação de uma pós-graduação em nível de 

mestrado em saúde no Campus Avançado Maria Elisa de Albuquerque Maia, 

em Pau dos Ferros/RN. 
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Apêndice 1 

 

QUESTIONÁRIO 1 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde – PPGCSa 

Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER 

 

Situação pessoal e socioeconômica  

• Sexo: 1- Masculino 2 - Feminino    

• Idade (anos completos): ____________ 

• Estado civil: 1- Casado (a) /União estável 2 - Solteiro (a) 3- Divorciado (a) 

/Separado (a)  4 - Viúvo (a) 

• Escolaridade: ________anos de estudo completo. 

• Valor da renda familiar mensal:_____________ (em reais) 

• Ocupação: 

 1 - Dona de casa 2 - Aposentado (a) 3 - Autônomo (a) 4 - Desempregado (a) 

5 – Pensionista 6 – Dependente 7 - Servidor público 8 - Outras: 

__________________________ 

• Quantos pessoas vivem em sua casa, incluindo você? __________ 

     Quantos maior de 18 anos?_______ 

Quantos menor de 18 anos?_______ 

Quanto destes adultos são homens e quantos são mulheres? 

Número de homens _________ 

Número de mulheres ________ 

 

• Com que frequência você participa de algum grupo religioso ou social? 

• Qual o tipo da casa onde mora? 

1 - Alvenaria 2 - Tijolo cru 3 - Taipa 4 - Outros materiais 88 - Não sabe / Não 

tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Quantos cômodos têm a casa? __________ 

 

• A sua rua é calçada/asfaltada? 

1 Sim 2 Não 88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Você tem o hábito de sentar na calçada? 

1 Sim 2 Não 88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Na sua residência existe algum transporte que vocês utilizem para se 

deslocar quando necessário? 

1 Sim, qual? Carro (01) moto (02) bicicleta (03) carroça (04) cavalo 

/burro/jumento (05)  



84 

  

2 Não 

88 - Não sabe / Não tem a certeza 

99 - Recusa-se a responder 

 

• Existe televisão em sua casa? 

1 Sim, quantas? _____  

2 Não 

88 - Não sabe / Não tem a certeza 

99 - Recusa-se a responder 

 

• Existe microondas em sua casa? 

1 Sim 2 Não 88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Existe fogão na sua casa?  

1 – sim, que tipo? 1 – gás 2- lenha 

2 – não 

88 - Não sabe / Não tem a certeza 

99 - Recusa-se a responder 

 

• Existe geladeira em sua casa? 

1 Sim, quantas? _____  

2 Não 

88 - Não sabe / Não tem a certeza 

99 - Recusa-se a responder 

 

• Existe computador/notebook/netbook/tablet em sua casa? 

1 Sim, quantas? _____  

2 Não 

88 - Não sabe / Não tem a certeza 

99 - Recusa-se a responder 

 

• Em caso positivo, tem acesso a internet? 

1 Sim 2 Não 88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Quando ficam sabendo de alguma doença, procuram esclarecimentos na 

internet? 

1 Sim 2 Não 88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Você tem um telefone para uso pessoal?   

1 Sim 2 Não 88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

 

Caracterização quanto aos aspectos comportamentais em saúde: 
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• Em geral, diria que a sua saúde é:   

1 Excelente  2 Muito boa  3 Boa  4 Razoável  5 Fraca  88 - Não sabe / Não 

tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Tomando todos os aspectos em consideração, como se sente em relação à 

sua vida como um todo?  

• Muito satisfeito  2 Moderadamente satisfeito  3 Moderadamente 

insatisfeito  4 Muito insatisfeito 5  Nem bem nem mal  88 - Não sabe / Não 

tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• você fuma? 

1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Qual o seu peso? __________Kg 

88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Qual o seu tamanho? _________cm 

88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Evita alimentos ricos em gordura e colesterol? 1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / 

Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Come carne com que frequência?      

1 Pelo menos uma vez por dia  2 Uma vez em cada 2/3 dias   3 Cerca de 

uma vez/semana  4 Menos de uma vez/semana  5 Nunca  Não sabe / Não 

tem a certeza (88) Recusa-se a responder ( 99 ) 

 

• Com que frequência come fruta?      

1 Pelo menos uma vez por dia  2 Uma vez em cada 2/3 dias   3 Cerca de 

uma vez/semana  4 Menos de uma vez/semana  5 Nunca  88 - Não sabe / 

Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Costuma adicionar sal à comida já pronta?    

• Habitualmente  2 Às vezes  3 Raramente  4 Nunca  88 - Não sabe / Não 

tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Considera-se como:    

1 Obesidade elevada   2 Obesidade leve  3 Peso adequado  4 Peso abaixo 

do adequado  5 Peso muito abaixo do adequado  Não sabe / Não tem a 

certeza (88) Recusa-se a responder ( 99 ) 

 

• Está a tentar perder peso?  1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a 

certeza 99 - Recusa-se a responder 
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• Como você se sente em relação ao seu corpo: 

• Muito satisfeito  2 Moderadamente satisfeito  3 Moderadamente insatisfeito  

4 Muito insatisfeito 5  Nem bem nem mal  88 - Não sabe / Não tem a certeza 

99 - Recusa-se a responder 

 

• Atividades física: 

1-Não pode praticar atividade física, 2 - Pode praticar, mas não faz atividade 

física, 3 - Pode e faz atividade física. 

 

• Tipo: 1 – Caminhada 2 – Corrida 3 – Musculação 4 – Hidroginástica  5 – aula 

de aeróbica/ jump  6 – Outros 

 

• Regularidade: 1- De 5 a 7 dias/semana 2 - De 2 a 4 dias/semana 3 - Até 

1 dia/semana 

 

• Escova os dentes?    

• Duas ou mais vezes ao dia  2 Cerca de uma vez por dia  3 Menos de uma 

vez por dia  4  Raramente ou nunca  

88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Com que frequência você vai ao dentista?   

• -  trimestralmente  2 - semestralmente  3 - Anualmente  4 – quando 

preciso(a)  5 - nunca  

88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Relativamente a consumo de álcool, assinale a opção que melhor o 
descreve: 

• Nunca bebi  2 Bebo apenas em situações muito especiais  3 Bebo 
ocasionalmente  4  Bebo regularmente  

88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Se bebe “ocasionalmente” ou “ regularmente”, nas duas últimas semanas 
quantas vezes consumiu álcool?   

• Todos os dias  2 – 7 a 13 dias  3 – 3 a 7 dias  4 - Menos de 3 dias  5 – 
Nunca 

 

• Caso beba “ocasionalmente” ou “ regularmente”, gostaria de reduzir a 
quantidade de álcool que bebe?  

1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Qual o tipo de bebida você mais consome? 1 – cerveja, 2 – cachaça, 3 – 
uísque, 4 – vinho, 5 – outro destilados.  

 

• Você mantêm suas vacinas em dia? 
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1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Você verificar sua pressão arterial anualmente? 

1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Quando viaja de carro, coloca o cinto de segurança? 

• Habitualmente  2 Às vezes  3 Raramente  4 Nunca  88 - Não sabe / Não tem 

a certeza 99 - Recusa-se a responder 

 

• Você usou camisinha na sua ultima relação sexual? 
1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a 

responder  

 

• Caso você tenha respondido “não”, por quê? 
1 - Não esperava ter relação sexual 

2 - Queria engravidar 

3 - Não tenho dinheiro para comprar  

4 - Não gosta de usar  

5 - Conhecia bem o parceiro  

6 - Tem vergonha de usar  

7 - O companheiro não aceitou usar 

8 - Nem pensei sobre isto 

9 - Só tem um parceiro 

10 - outros motivos, quais? _____________________ 

88 - Não sabe / Não tem a certeza  

99 - Recusa-se a responder 

 

• Caso você tenha respondido “sim”, por quê? 
•  Para evitar uma gravidez 
• Para evitar DSTs 
•  Não mantenho relação sexual sem camisinha  
•  Não conhecia bem o parceiro 
• outros motivos, quais? ____________________ 
88 - Não sabe / Não tem a certeza  

99 - Recusa-se a responder 

 

• Com quem você conta quando precisa ser cuidado devido a algum problema 

de saúde ou quando precisa de se internar em algum serviço de saúde 

1 – ninguém  2 - esposa, avó, mãe, filha  3 - esposo, avô, pai, filho  4 - tia, 

sobrinha, prima   5 - tio, sobrinho, primo  6  - amigo   7 – amiga   8 – outros 

vínculos. 

 

 

Caracterização quanto aos aspectos de adesão ao tratamento: 
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• Toma medicamentos sem serem recomendado pelo médico? 

1 Habitualmente  2 Às vezes  3 Raramente  4 Nunca  88 - Não sabe / Não 

tem a certeza 99 - Recusam-se a responder 

 

• De quanto em quanto tempo você se consulta com o médico ou com outros 

profissionais de saúde? 

1 – Semanal 2 – Quinzenal 3 - Uma vez por mês 4 - A cada dois meses 5 -  

A cada três meses 6 - A cada seis meses 7 - Uma vez por ano 8 – A cada 

dois anos 9 – raramente 10 - Só vou quando precisa 11 - Outro: 

___________________ 88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusam-se 

a responder 

 

• Você se tratou de algum problema de saúde nos últimos 30 dias? 

1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a responder  

 

• Se sim, procurou algum atendimento profissional? 

1 - médico  2- enfermeiro 3- auxiliar/técnico de enfermagem  4 – balcão da 

farmácia  5 – benzedeira  6 - outros    88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - 

Recusa-se a responder  

 

• Fez algum tratamento medicamentoso? 

1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a 

responder  

 

• Se sim, segue o tratamento? 

1 – completo inclusive no horário certo 2 – completo, mas não no horário 

bem certinho 3 – quase todo e no horário certo 4 - quase todo, mas não no 

horário bem certinho 5 – metade do tratamento 6 – só fiz começar 7 – não 

fiz.  

88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusam-se a responder 

  

• Nos casos em que respondeu do 2 ao 7, perguntar por que não seguiu o 

tratamento corretamente? 

 

• Quando adoece onde você procura primeiro? 

1 – UBS   2 – hospital    3 – Outros 

 

• Você tem alguma doença crônica ( hipertensão, diabetes, doença do 

coração, problemas renais, artrite, artrose, tuberculose, hanseníase, etc.)? 

1 Sim   2 Não  88 - Não sabe / Não tem a certeza 99 - Recusa-se a 

responder  

 

• Se sim, toma algum medicamento? 

• Sim, quantos comprimidos por dia?_____________  
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• Não   

• 88 - Não sabe / Não tem a certeza  

• 99 - Recusa-se a responder  
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Anexo 1 

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa  
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