
 
 



 
 
 
 
 
 
Fone: USDHHS, How tobacco causes disease, The biology and behavioral 
basis for smoking attributable disease.Surgeon General Report, 2010 

1. Cigarettes and other forms of 
tobacco are addicting. 

2. Nicotine is the drug in tobacco 
that causes addiction. 

3. The pharmacologic and behavioral 
processes that determine tobacco 
addiction are similar to those that 
determine addiction to drugs such as 
heroin and cocaine. 

Tabagismo: doença crónica que carece  
de prevenção e tratamento 



Impacte do consumo de 
tabaco: morbilidade e 

mortalidade 
 



Consequências do Consumo 
Associação causal  

USDHHS, The Health consequences of smoking. 50 years of 
progress.Surgeon General Report, 2014 



Fumar e risco de Diabetes 

 

            CDC, 2014, Smoking. Infographics Gallery 

 

Fumar é causa de 
diabetes mellitus tipo 2 

 

O risco de desenvolver 
diabetes é 30–40% 
superior em fumadores 
activos relativamente a 
não fumadores 



Fumar e risco de Tuberculose 

    Fumar aumenta o 
risco de doença e de 
morte por tuberculose. 

    

   Fonte: USDHHS, Sugeon General 

report, CDC, 2104 



Fumar e risco de Cegueira 

 

 

 

 

 

 

 
 

CDC, 2014, Smoking. Infographics Gallery 

 
Fumar aumenta o risco 

de degenerescência 

macular e de cataratas, 

que podem conduzir à 

cegueira. 

 

 

    



Consequências da Exposição ao 

Fumo Ambienal - Associação causal  

USDHHS. The Health consequences of smoking. 50 years of 
progress.Surgeon General Report, 2014 



Tabagismo: Mortalidade Prematura 

  “ … mortality among cigarette smokers was 

two to three times the mortality among 
otherwise similar persons who had never 
smoked, leading to a reduction in life span 
by an average of about 10 years “ 

 

   Prabhat J, Phil D, Peto R. Global effects of smoking, of quitting and of 

taxing tobacco, N Engl J Med 370 (2014) 60-8.  

 



Mortalidade na EU(27) 

Fonte European Comission 
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_infograph_en.
pdf 
 

700 000 
mortes/ano 

http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_infograph_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_infograph_en.pdf


 
Mortalidade atribuível ao consumo de 

tabaco em Portugal  
              (Estimativas OMS, 2004, pop ≥ 30 anos) 

• 1 em cada 10 mortes na 
população ≥ 30 anos/ ano 

 

• Em 2013 – o tabaco 
contribuiu para a morte de 
cerca de 10 550 pessoas 

(Fonte: Mortality Attributable to Tobacco, WHO, 2012). 



A maior Mortalidade Atribuível ao tabaco 

Homens dos 45 aos 59 anos 

 

• 1 em cada 3 mortes 

• 1 em cada 2 mortes por Cancro 

• 1 em cada 2 mortes por D. Isquémica Cardíaca 

• 1 em cada 2 mortes por Doença Cardiovascular 

• 1 em cada 2 mortes por Doenças Respiratórias 

• 9 em cada 10 mortes por Cancro da Trq.Br. Pulmão; 

• 8 em cada 10 mortes por DPOC 

 
(Fonte: Mortality Attributable to Tobacco, WHO, 2012). 



1 em cada 5 bebés de mães fumadoras 
tem baixo-peso ao nascer 



Tendências 



% de fumadores no 3.º ciclo e Secundário  
Ensino Público 2001-2011 

 PLV: Experimentação 
 

12 m: último ano 
 

30d: últimos  30 dias 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias 



SAÚDE 2020, Tabagismo 

 

Evidence-informed and cost-

effective strategies for reducing 

tobacco use, …WHO Framework 

Convention on Tobacco Control 

and six MPOWER strategies 

supporting the Convention at the 

country level “ 

  Fonte: WHO, Health 2020, 2013 



Plano Global de Ação da OMS 2013-2020 
para a Prevenção e Controlo das DNT 

Meta voluntária 

• Redução relativa de 30% na 
prevalência de fumadores 
atuais, na população com ≥ 15 
anos 

Estratégias 

• Convenção Quadro da OMS 

•  Estratégias MPOWER 

 

 

 



 
 6 Estratégias Efetivas  

 
• Monitorizar 

• Proteger da exposição 

• Oferecer ajuda para parar 

• (Warn) Avisar sobre os 
riscos 

• (Enforce bans) Proibição da 
publicidade e patrocínio 

• (Raise taxes) Aumentar os 
impostos 

WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 



20 

3 eixos nucleares 

Prevenção 
da Iniciação 

JOVENS 

Cessação 
Tabágica 

Proteção 



Abordagens populacionais 
São necessárias múltiplas estratégias 

MacDonald G, et al. Introduction to Program Evaluation for Comprehensive Tobacco Control 
Programs. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, 2001 

 



   New England Journal Med 368 (4) 2013 

Parar de fumar antes dos 40 anos reduz o 
risco de morte associada ao tabaco em 
cerca de 90% 



 
 
 
Saúde em todas as Políticas 
Vontade Política em todos os 
setores da Governação 
 
Setor da Saúde 
Vontade dos decisores 
Vontade dos profissionais de 
saúde 
 
Vontade social 
Literacia, capacitação, 
participação da sociedade civil 
e dos cidadãos 
 

Sabemos o que tem de ser feito 
O Desafio é Pôr em Prática 
 
 
 



 

É Possível? 



•.  
 

Objetivo 
Consumo na população ≥ 15 anos inferior a 5%. 
 
(Atualmente a prevalencia de consumo na Irlanda: 22%) 
 
 

Estratégias  
 
Desnormalizar o tabaco,  
 
Abordagem multiestratégica (MPOWER) 
 
 
Fonte: Tobacco Free Ireland,  3 October 2013 
             
Foto: WHO, FCTC  
 

Estratégia “Smoke free Vision” 
Irlanda livre de Tabaco em 2025 



“smoke free vision” 

•                

 

       Promover um 
futuro mais 

saudável, 
totalmente 

livre de 
Tabaco 




