
Tabaco               

Venda 
ilegal

Em 105 lojas visitadas, 72 venderam tabaco a menores de 18 anos, 
contrariando a lei. Um incentivo claro ao tabagismo entre os jovens. 
Se é já fumador, ganhe coragem e abandone o hábito



Tabaco               

Évora, Lisboa e Porto
Cidades do estudo 
com maior proporção 
de estabelecimentos 
a vender cigarros a 
menores de 18 anos

adesivos, gomas
e PastiLhas
os substitutos 
da nicotina são úteis 
para parar de fumar: 
reduzem os sintomas 
de abstinência

ganhar vida
se deixar de fumar 
aos 30, ganha cerca 
de 10 anos de vida. 
Caso tome a decisão 
aos 50, ganha à volta 
de 6 anos
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“Sabem que a venda de tabaco a 
menores é proibida?”, comentou 
o funcionário de uma papelaria 
lisboeta ao entregar um maço de 
tabaco aos nossos colaboradores 
de 14 e 15 anos. “15 + 15 = 30 [refe-
rência à idade dos jovens]: posso 
vender, mas tenham cuidado, es-
condam-no.”  “Vendo, mas contra 
a minha vontade.” “Tens de ter cui-
dado com isso.” “É para o pai, não 
é? [com um piscar de olho].” Estas  
são algumas das pérolas ouvidas 
pelos jovens durante o estudo, en-
quanto lhes punham os cigarros 
na mão ou acionavam a máquina 
de dispensa automática. Em 105 
lojas visitadas pelos nossos ado-
lescentes, apenas 33 cumpriram a 
lei que proíbe a venda de tabaco a 
menores.

Mais cumpridores
em Coimbra e Faro
■ Em caso de dúvida quanto à 
idade do cliente, o vendedor deve 
pedir um documento de identifi-
cação. Em 32 estabelecimentos, 
os funcionários fizeram-no ou 
perguntaram a idade. Porém, a 
resposta não impediu a concreti-
zação do negócio em 6 casos. 
■ Os jovens conseguiram comprar 
cigarros em todas as cidades vi-
sitadas, mas em Coimbra e Faro 
tiveram mais dificuldade. Aqui, 
apenas metade das lojas satisfez 
o pedido, enquanto em Lisboa e 
Porto foram quase três quartos a 
fazê-lo e, em Évora, 87 por cento. 
■ O sistema de bloqueio da má-
quina automática tornou-se obri-
gatório para barrar o acesso direto 
a menores. Dos 38 locais com má-
quinas, 23 quebraram as regras e 
acionaram o sistema de dispensa 
a pedido dos menores.
■ A maioria dos comerciantes fi-
cou mal nesta fotografia, embo-

>

105 lojas debaixo de fumo

O nOssO estudO

• Em março e abril, jovens entre os 13 e os 16 anos des-
locaram-se a 105 lojas distribuídas por Coimbra, Évo-
ra, Faro, Lisboa e Porto, pediram um maço de cigarros 
e procuraram o aviso de “venda proibida a menores”.  
Objetivo: verificar se a lei que proíbe a dispensa de taba-
co a menores é cumprida.

• Os participantes nunca se identificaram como cola-
boradores da DECO PROTESTE. Sempre que questiona-
dos, revelaram a idade verdadeira e mostraram o car-
tão de identidade, quando lhes foi pedido. Após cada 
visita, registaram os acontecimentos num questionário.  
Os resultados são uma fotografia de momento, sem pre-
tensões de representatividade estatística.

• Pesquisámos ainda os métodos para deixar de fumar. 
Indicamos-lhe os mais eficazes, com base na literatura 
científica, e os respetivos preços. Para encorajar o pri-
meiro passo, três ex-fumadores mostram de viva voz 
que é possível abandonar o cigarro após décadas de de-
pendência.

ra com mais uns euros no bolso. 
As atitudes registadas durante o 
estudo contribuem para o alastrar 
do tabagismo entre os jovens, cujo 
organismo, ainda em desenvolvi-
mento, é particularmente sensí-
veis aos efeitos nefastos do fumo. 
Este prejudica, por exemplo, a 
maturação dos pulmões. Mais: os 
consumidores jovens tornam-se 
dependentes com maior rapidez e 
doses menores de nicotina do que 
os adultos. Em cada 5 que experi-
mentam, 3 tornam-se fumadores 
regulares. Estima-se que metade 
destes venha a morrer por doen-
ças relacionadas com o tabaco. 
A curiosidade e a influência dos 
amigos podem ser fatores decisi-
vos para a iniciação, mas o acesso 
fácil aos produtos também assume 
um papel importante.
■ Prevenir a iniciação é a melhor 
estratégia de ação junto dos jo-
vens. O uso de medicamentos 
para deixar de fumar é controver-
so nesta faixa etária e os jovens 
fumadores, muitas vezes, não en-
contram motivação para abando-
nar o hábito. Os mais novos aca-
bam por expor-se durante anos a 
milhares de componentes tóxicos, 
alguns cancerígenos. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, o 
tabaco é a principal causa evitável 
de doenças, incapacidade e morte. 
Felizmente, há remédio: deixar de 
fumar, seja em que idade for, dimi-
nui os riscos.

Cilindro do mal
■ As consequências do tabagis-
mo são bem conhecidas. Além 
do cancro do pulmão, o fumo do 
tabaco pode motivar tumores na 
boca, faringe, garganta, esófago, 
bexiga, rins, pâncreas, ovários e 
colo do útero, entre outros. Quem 
fuma está também mais sujeito a 

infringiram a lei ao vender tabaco  
aos nossos jovens colaboradores  
dos 13
aos 16 anos

perguntaram a idade ou pediram  
o cartão de identidade. Em 6 casos, 
a menoridade não impediu o negócio 

tinham afixado, em local visível, o aviso 
“proibida a venda de tabaco a menores”, 
mas a maioria só para fiscal ver 

72 lojas

32 funcionários

59 estabelecimentos
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O consumo 
de tabaco é 
responsável 
por cerca de 

5 milhões 
de mortes 

em todo 
o mundo, 

segundo a 
Organização 

Mundial de 
Saúde  

>
enfarte, angina de peito e acidente 
vascular cerebral (AVC).
■ O sistema respiratório é dos mais 
afetados. A tosse e a expetoração 
tornam-se frequentes e a asma 
agrava. Aumenta o risco de doen-
ça pulmonar obstrutiva crónica.
■ O tabaco contribui ainda para o 
aumento da acidez no estômago, 
que pode causar refluxo gastroe-
sofágico (azia) e favorecer o de-
senvolvimento de úlceras. Infla-
mação das gengivas, problemas 
de visão (degeneração macular e 
cataratas), mau hálito, amareleci-
mento dos dentes e unhas, rugas 

e envelhecimento prematuro são 
outras manifestações frequentes.
■ As mulheres que fumam são 
mais atreitas a infertilidade, me-
nopausa precoce e osteoporose. 
Se o fizerem durante a gravidez, 
correm maior risco de aborto es-
pontâneo, de dar à luz bebés pre-
maturos e de baixo peso.

Agarrado pelos dedos
■ Se fumar é tão prejudicial, por-
que é tão difícil erradicar o hábito? 
A principal culpada é a nicotina, 
que induz dependência física e 
psíquica, por processos idênticos 

Mais de 4 mil substâncias num cigarro

Solventes, pesticidas, inseticidas e substâncias radioativas: os cigarros in-
cluem milhares de componentes irritantes, tóxicos e cancerígenos. Alguns 
aumentam as secreções e danificam os cílios protetores das vias respirató-
rias, favorecendo, por exemplo, a bronquite crónica e o enfisema pulmonar 

aos da heroína e da cocaína. O grau 
de dependência varia com o nú-
mero de cigarros consumidos por 
dia, a personalidade e a genética.
■ Por ser estimulante, de início, a 
nicotina promove a atenção e a 
memória, reduz o stresse, a ansie-
dade e o apetite. Mas, com o tem-
po, é precisa uma dose maior para 
obter o mesmo efeito, o que pode 
levar a um aumento do consumo. 
■ Os que tentam deixar de fumar, 
em geral, têm sintomas de absti-
nência, como irritabilidade, ansie-
dade, depressão, mal-estar, dores 
de cabeça e insónia. A maioria 
sente ainda vontade frequente 
e incontrolável de fumar e mais 
apetite. Grande parte do mal-estar 
desaparece em 4 semanas, mas a 
necessidade de nicotina e o apetite 
podem prolongar-se até 6 meses.  
Lembre-se, contudo, de que o sa-
crifício vale a pena.
■ No momento em que deixa os 
cigarros de lado, o aspeto dos den-
tes, o hálito, o paladar e o olfato 
começam a melhorar. A pele fica 
com melhor aspeto e o amarelo 
dos dedos desvanece-se. As rugas 
aparecem de forma mais lenta e 
algumas atividades do dia-a-dia, 
como subir escadas ou correr para 
o autocarro, deixam de ser um pe-
sadelo. O cheiro a tabaco desapa-
rece da roupa e dos cabelos e deixa 
de prejudicar os que lhe são próxi-
mos com o seu fumo.
■ O abandono do vício não é fácil, 
mas é possível, como mostram as 
histórias de Carlos, Vera e João, na 
página ao lado. Comece por identi-
ficar os motivos para deixar de fu-
mar e pense numa recompensa a 
dar a si próprio com o que poupar. 
Escreva tudo e releia sempre que 
se sentir tentado a retomar. 
■ Marque uma data, de preferência 
num período de 30 dias. As férias ou 
uma altura de trabalho menos in-
tenso podem ser o momento ideal. 
É mais fácil quando está calmo. 
■ Embora não exista um método 
certo para deixar de fumar, algu-
mas medidas podem ajudar à mu-
dança: tente atrasar progressiva-

Nicotina
Dependência  
física e psíquica

Acetona
Solvente 
irritante

DDT
Inseticida 
irritante

Alcatrão
Cancerígeno

Nitrosaminas
Cancerígeno

Cádmio
Irritante e 
cancerígeno

Ácido 
cianídrico
Veneno

Cloreto 
de vinilo
Cancerígeno. 
Reduz a libido

Metanol
Danos  
no sistema 
nervoso

Monóxido
de carbono
Gás tóxico para o 
sangue e sistema 
cardiovascular

Acroleína
Irritante

Fenóis
Irritante

Toluidina
Cancerígeno 

Arsénico
Veneno

Amoníaco
Veneno Tolueno

Danos no sistema 
nervoso

Nafetilamina
Cancerígena

Polónio 210
Radioativo e cancerígeno. 
Quem fuma um maço  
e meio por dia durante  
1 ano expõe-se a radiação 
equivalente a 300 
radiografias ao tórax

Uretano
Irritante e 
cancerígeno

tabacO
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3 caminhos, a mesma força e persistência
cOmbate pela abstinência

>

mente o primeiro cigarro e evite as 
situações em que costuma fumar. 
■ Anuncie a sua decisão a quem 
o rodeia (colegas, amigos…). Se o 
seu cônjuge é fumador, convença-
-o a deixar de fumar ao mesmo 
tempo. A dois, podem partilhar 
experiências e ajudar-se em mo-
mentos de “fraqueza”. 
■ Elimine todos os objetos ligados 
ao consumo de tabaco. 
■ Identifique formas de distração 
para as alturas em que lhe apete-
cer fumar (beber água, exercício 
de respiração e objeto semelhante 
a um cigarro para manusear). 
■ Inicie ou intensifique a atividade 
física, para aliviar o stresse e con-
trolar o peso. Procure melhorar a 
sua alimentação: coma de 3 em 3 
horas, pouco de cada vez, e evite 
alimentos calóricos, como doces. 
■ Se tiver uma recaída, não desani-
me e reinicie o processo.

Ajuda profissional
■ Se não conseguir eliminar os ci-
garros sozinho, fale com o seu mé-
dico de família ou recorra a uma 
consulta de cessação tabágica. 
Esta deve integrar vários profissio-
nais, entre os quais nutricionistas 
e psicólogos, e está isenta de taxas 
moderadoras. Saiba onde encon-
trar estas consultas no Portal da 
Saúde (www.portaldasaude.pt).
■ Os profissionais podem ajudá-lo 
a escolher uma terapia, um plano 
alimentar e uma atividade física, 

Abandono do cigarro: benefícios a curto e longo prazo

12 horas
Nível de 
monóxido  
de carbono  
no sangue 
regressa  
ao normal

3 meses
Risco de enfarte 
diminui e 
capacidade 
de trabalho 
dos pulmões 
aumenta

9 meses 
Menor 
dificuldade em 
respirar. Cílios 
pulmonares 
recuperam a 
função normal, 
aumenta a sua 
capacidade 
de eliminar 
as secreções, 
diminuindo o 
risco de infeção

1 ano
Risco de doença 
coronária é 
metade da  
de um fumador

5 anos
Probabilidade 
de cancro da 
boca, garganta, 
esófago e bexiga 
reduz para 
metade. Risco 
de acidente 
vascular cerebral 
iguala o de um 
não fumador

10 anos
Risco de cancro 
do pulmão 
diminui para 
metade da  
de um fumador

possibilidade 
de sofrer 
de doença 
coronária 
iguala a de um 
não fumador

Após 
20
minutos
Ritmo 
cardíaco 
e tensão 
baixam

15 
anos

Vera Curado, 31 anos, gestora de qualidade
“É essencial ter uma vontade forte para deixar de fu-
mar. Os medicamentos são só uma pequena ajuda”

 Há cerca de 11 anos, não conseguia passar sem a sua 
dose mínima diária de 20 cigarros. O hábito dava-lhe 
prazer, mas sentia peso na consciência sempre que 
acendia a chama. Tentou reduzir e não conseguiu, pelo 
que partiu para o corte total, com ajuda de vareniclina. 
Foi difícil, sobretudo depois das refeições e nas pausas 
para o café, mas ficou com maior resistência física.  

Carlos Serra, 28 anos, operário
“Deixar de fumar custa, mas compensa ao nível da 
saúde e da carteira”
Carlos começou aos 14 anos e manteve o hábito de 
fumar 15 a 20 cigarros diários durante mais de 12 
anos. As dificuldades respiratórias associadas à asma 
conduziram-no à decisão mais acertada da sua vida: 
abandonar o tabaco. Deixou de fumar de forma radical, 
à primeira tentativa. “O segundo mês foi o mais difícil. 
Sentia-me ansioso, triste e nervoso”, lembra Carlos. 
Resistiu e ganhou novo fôlego para o desporto.  

João Gabriel, 49 anos, dirigente bancário 
“Ganhei qualidade de vida. Desaparecem as dores de cabeça, as crises de sinusite  
e o cansaço”

 Durante 24 anos, fumou regularmente uma média de 30 cigarros por dia. Nas alturas mais 
difíceis, ultrapassava os dois maços. Com o passar dos anos, começou a pagar a fatura: 
dificuldades respiratórias, dores de cabeça frequentes e muito cansaço. Decidiu mudar de 
vida. Avançou sozinho sem cigarros, mas só aguentou 6 meses. À segunda tentativa, queria 
ter a certeza de que seria bem sucedido, pelo que recorreu a uma consulta de cessação 
tabágica. O apoio do profissional foi essencial: fumou o último cigarro há cerca de 7 anos. 
Ganhou qualidade de vida. 
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bem como reforçar a motivação.
■ Os substitutos da nicotina são 
medicamentos de venda livre in-
dicados e eficazes para comba-
ter os sintomas de abstinência. 
Os adultos podem usá-los em au-
tomedicação. Os jovens devem 
falar previamente com o médico.
■ Estes medicamentos podem ser 
iniciados no dia em que decide 
abandonar o tabaco. Resista à ten-
tação do cigarro durante a terapia, 
para evitar a sobredosagem de ni-
cotina. No quadro, indicamos as 
doses a escolher para o início do 
tratamento, em função dos cigar-
ros consumidos e da altura do dia 
em que fuma o primeiro, que defi-
nem o grau de dependência. Leia 
o folheto e siga as instruções.

>

SEM PROVAS DE EFICÁCIA E SEGURANçA
cigaRRO eletRónicO

´  Segundo o Infarmed, os cigarros eletrónicos que 
se propõem ajudar a deixar de fumar consideram-
-se medicamentos ou dispositivos médicos, con-
soante incluam ou não nicotina. Em ambos casos, 
os fabricantes deveriam pedir autorização àquela 
autoridade para colocar os produtos à venda, mas 
nenhum o fez até agora. Daí não haver garantias 
quanto à sua qualidade, segurança e eficácia.

´  A composição destes cigarros nem sempre é apre-
sentada na íntegra e são desconhecidas as conse-
quências da respetiva inalação e absorção pelos 
pulmões. Por isso, a sua utilização é desaconselhá-
vel. Uma coisa é certa: os que dispensam nicotina, 
seja qual for a quantidade, causam dependência. 

Não produzem fumo, mas 
incluem substâncias com 
efeitos desconhecidos

precauções Fale com o médico se sofre de doenças cardiovasculares, úlcera no estômago ou duodeno, 
ou se está grávida. Não tome bebidas ácidas 15 minutos antes de usar

Fale com o médi co antes de usar, se sofre de doenças cardiovasculares, eczema ou psoríase graves, 
ou se está grávi da. Em caso de insónia persistente, prefira os adesivos de 16 horas

contras Podem causar náuseas, soluços e irritação na boca e na faringe. Possível subdosagem de nicotina Podem causar ir ritação na pele, comichão e dificuldade em dormir

Vantagens Mantêm a boca ocupada. Permitem acudir a uma vontade de fumar compulsiva Fáceis de utilizar.  Libertam uma dose constante de nicotina

tratamento 3 a 6 meses 8 a 14 semanas,  com redução progressiva das doses

como usar
Mastigar até sentir um sabor forte. 
Parar e manter a goma junto à  
bochecha até o sabor atenuar.  
Repetir o processo por 30 minutos

Rodar na boca até dissolver, sem 
mastigar

Ver gomas 
de 2 mg

Ver pastilhas 
de 1,5 mg

De manhã, em p ele seca e sem pelos. Mudar de sítio todos os dias.  
Zonas preferenc iais: peito e entre o ombro e o cotov elo

nicorette
Goma 2 mg
€ 25,50 caixa
€ 0,24 unidade

nicotinell
Goma 2 mg
€ 28,83 caixa
€ 0,30 unidade

niquitin
Pastilha 1,5 mg
€ 20,50 caixa
€ 0,34 unidade

nicopass
Pastilha 1,5 mg
€ 25,26 caixa
€ 0,26 unidade

nicotinell
Pastilha 2 mg
€ 19,82 caixa
€ 0,55 unidade

nicotinell
Adesivo 14 mg
€ 38,70 caixa
€ 2,76 unidade

Substitutos da nicotina: quando e como usar

nicorette
Goma 4 mg
€ 36,83 caixa
€ 0,35 unidade

Até 20 cigarros por dia Até 10 cigarros,  sendo o primeiro  
nos 30 minutos  após acordar

usar por 
quem fuma 20 cigarros diários ou mais



 Ê Avalie o seu grau de dependência do tabaco  
deco.proteste.pt
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consumidores exigem

Fiscalização 
eficaz e medidas 
dissuasoras

´ o nosso estudo mostra que os 
jovens conseguem comprar cigarros  
de norte a sul do País sem grande difi-
culdade, mesmo havendo uma lei que 
proíbe a venda de tabaco a menores. 
Para retardar o vício, é crucial ga-
rantir o cumprimento da lei, através 
de uma fiscalização eficaz e penas 
exemplares para os infratores.  

´ sensibilizar os vendedores sobre 
os efeitos do fumo na saúde, em es-
pecial nos jovens, e alertá-los para 
a sua responsabilidade no proces-
so que conduz à dependência pode  
dar uma grande ajuda no respeito 
pela lei.

´ Tal como sucede para o álcool, de-
veria ser proibida a venda de tabaco 
nas zonas circundantes das escolas 
do ensino básico e secundário.

´ os ministérios da educação e da 
saúde têm de intensificar as cam-
panhas de promoção de hábitos 
saudáveis, incluindo a ausência de 
fumo. estas resultam a curto prazo, 
pelo que é essencial mantê-las vivas.  
os programas de desporto escolar 
podem ajudar a criar hábitos.

´ As advertências sobre efeitos na 
saúde através de imagens chocantes 
nos maços são mais eficazes do que o 
texto simples. Já existem regras euro-
peias para o seu uso: basta transpô-
-las para a lei nacional e obrigar os 
fabricantes a adotá-las.

  

 

precauções Fale com o médi co antes de usar, se sofre de doenças cardiovasculares, eczema ou psoríase graves, 
ou se está grávi da. Em caso de insónia persistente, prefira os adesivos de 16 horas

contras Podem causar ir ritação na pele, comichão e dificuldade em dormir

Vantagens Fáceis de utilizar.  Libertam uma dose constante de nicotina

tratamento 8 a 14 semanas,  com redução progressiva das doses

como usar De manhã, em p ele seca e sem pelos. Mudar de sítio todos os dias.  
Zonas preferenc iais: peito e entre o ombro e o cotov elo

niquitin
Adesivo 14 mg
€ 39,05 caixa
€ 2,79 unidade

nicorette 
Adesivo 10 mg
€ 31 caixa
€ 2,21 unidade

nicotinell
Adesivo 21mg
€ 40,53 caixa
€ 2,90 unidade

niquitin
Adesivo 21mg
€ 39,30 caixa
€ 2,81 unidade

■ Há ainda 2 medicamentos sujei-
tos a receita médica para ajudar à 
cessação. O bupropiom (€  69,50 
por 60 unidades), antidepressivo, 
reduz os sintomas de abstinência 
e a vontade compulsiva de fumar, 
mas pode causar insónias e secu-
ra da boca. A vareniclina (€ 42,30 
por 25 unidades) reduz a urgência 
em fumar, o mal-estar e a sen-
sação de satisfação associada ao 
fumo. Náuseas, dores de cabeça, 
insónias e pesadelos são reações 
adversas comuns. Em ambos os 
casos, deve iniciar a terapia 1 ou 2 
semanas antes de deixar de fumar.
■ O apoio psicológico isolado ou 
conjugado com medicamentos 
também produz efeito. Este é o 
método mais indicado para os jo-

vens. Pode conseguir algum apoio 
a este nível através da linha SOS 
Deixar de Fumar (808 208 888). 
Existem ainda plataformas de aju-
da online. É o caso da ferramenta 
apresentada no sítio Ex-fumadores 
(www.exsmokers.eu/pt-pt/index), 
apoiado pela Comissão Europeia.
■ Outros métodos, como a hip-
nose, a acupuntura e os produtos 
para aplicar no filtro do cigarro 
(que alegam reduzir a quantida-
de de nicotina e alcatrão) não têm 
eficácia comprovada. Alguns estu-
dos mostram mesmo que os últi-
mos podem aumentar o consumo.  
Não se deixe iludir por soluções 
fáceis. Aposte na força de vontade, 
se necessário, com ajuda de fár-
macos e profissionais qualificados.

A solução para si

Até 10 cigarros,  sendo o primeiro  
nos 30 minutos  após acordar

Até 10 cigarros. 
Primeiro mais de 
meia após acordar

10 ou mais cigarros, com o primeiro 
nos 30 minutos após levantar 


