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Segunda -feira, 29 de Maio 06
9.00 – 18.00 Hospital Pulido Valente
Curso de Abordagem Médica 
na Cessação Tabágica
Responsável – Berta Mendes (FCM/HPV)

Curso de Abordagem Psicoterapeutica 
na Cessação Tabágica
Responsáveis 
Carina Ferreira Borges e Hilson Cunha Filho (F
Moderna)

Terça-feira, 30 de Maio 05
09.00-10.30 Auditorio
Painel
Apresentação das Associações da COPPT (Parte 1)
Moderador - Drª Maria de Belém Roseira 
Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da
República

Associação de Prevenção e Tratamento do Tabagismo
de Braga
Associação Internacional de Temperança
Associação Nacional de Tuberculose e Doenças
Respiratórias
Associação Portuguesa dos Médicos de Clínica Geral
Centro de Apoio, Tratamento e Recuperação
Confederação Nacional das Associações de Pais
Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores
de Bicicleta

11:30 – 13:00 Auditório
Cerimónia de Abertura

Conferência Inaugural
Conferencista - Francisco Camarelles (semFYC) 
Médico de família. Perito universitário em tabagismo.
Coordenador do Grupo de Tabagismo da Sociedade
Espanhola de Medicina Familiar e Comunitária

14:30 – 16:00 Auditório
Painel
Jovens, Escola e Tabaco
Moderador: Ana Jorge (HGO)
Directora do Serviço de Pediatria do Hospital Garcia
de Orta

Epidemiologia do tabagismo juvenil em Portugal 
Carlos Matias Dias (ENSP)
Tabaco no curriculum escolar. Presente e futuro 
Margarida de Matos (FMH)
Boas práticas em prevenção do tabagismo em meio
escolar José Precioso (IEP-UM)

16:30 – 18:00 Auditorio
Painel
Ambiente e Tabaco
Moderador: José Manuel Calheiros (FMBI)
Professor de Saúde Pública da Universidade da Beira
Interior – Covilhã

Fumo ambiental e riscos para a saúde – Emília Nunes
(DGS)
Gerir o tabagismo numa organização – o Projecto da
Fundação Gulbenkian – Sofia Ravara (FG)
Serviços de saúde livres de tabaco – Sérgio Vinagre
(SRSP)

Quarta-Feira, 31 de Maio 06
09:00 – 10:30 Auditório
Painel 
Apresentação das Associações da COPPT (Parte 2)
Moderador - Dr. José António Seguro 
Presidente da Comissão de Educação e Assuntos
Sociais da Assembleia da República

Fundação Portuguesa de Cardiologia
Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva
Liga Portuguesa Contra o Cancro
Ordem dos Médicos
Ordem dos Enfermeiros
Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho
Sociedade Portuguesa de Pneumologia
União Geral de Trabalhadores
FETO

11:30 – 13:00 Auditório
Corpo humano e doenças do tabaco 
Moderador – Fernando Pádua (INCP-FPFP)
Professor Jubilado de Cardiologia da FML 

O cérebro do fumador – Ana Sofia Nava
O coração do fumador – Evangelista Rocha (HM)
O pulmão do fumador – Cristina Bárbara (HPV)
A mulher e as doenças do tabaco – Ana Fatela (MAC)

14:30 – 16:00 Auditório
Cessação Tabágica
Moderador – Dr. Eduardo Mendes
Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos
de Clínica Geral

Cessação tabágica em jovens – Manuel Rosas (SRSP)
Cessação tabágica em mulheres – Dina Matias (IPOL)
Cessação tabágica em homens – Salvador Coelho
(HSMarta)

16:30 – 18:00 Auditório
Comemoração do dia 31 de Maio 
“Dia Mundial Sem Tabaco” 

Conferência de encerramento 
Tabaco ou Saúde – um desafio para a saúde pública
portuguesa
Conferencista: José Manuel Calheiros (FMBI)
Professor de Saúde Pública da Universidade da Beira
Interior – Covilhã

Cerimónia de Encerramento
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Apresentação das 
Associações da COPPT 

(Parte 1)
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José M. Reis Ferreira 
Vogal da Direcção

Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias

A Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias,
fundada em 1989 e membro e representante em Portugal da União
Internacional Contra a Tuberculose e Doenças Respiratórias, é uma
Organização Não Governamental, sem fins lucrativos e de Utilidade
Pública, ciente do seu papel na defesa da saúde respiratória dos
portugueses. 

Os objectivos desta Associação, expressos nos seus Estatutos, são a
promoção da Saúde Respiratória e da luta contra as Doenças
Respiratórias, e o esclarecimento do público sobre questões de higiene
individual, em particular em contribuir para o controlo do tabagismo. 

Desde o seu alvor, a ANTDR tem dedicado uma atenção especial à
actuação na escola, através de acções de promoção da saúde e
sobretudo através da divulgação da vinheta de Natal, recentemente
designada por selo de prevenção da saúde respiratória. Esta iniciativa tem
uma história de mais de cem anos, em todo o mundo, inicialmente no
âmbito da luta contra a tuberculose, mas actualmente caracteriza uma
enorme rede de organizações ou fundações nacionais que pugnam pela
preservação da saúde respiratória. Em Portugal, a ANTDR dedica
sobretudo a divulgação dessa vinheta à escola primária e secundária, e
nos últimos anos a sua qualidade tem sido garantida por uma parceria
com o Instituto de Arte e Design (IADE).

No sentido de alertar as pessoas para os sintomas que permitem um
diagnóstico precoce, a ANTDR tem realizado, nos últimos anos, a Semana
do Pulmão. Esta iniciativa assenta em debates públicos sobre as doenças
respiratórias, em campanhas de sensibilização para o diagnóstico precoce
e nalguns rastreios. Procura- se abordar as causas mais importantes das
doenças respiratórias, nomeadamente o tabagismo, a poluição ambiente
e a poluição no interior dos edifícios.

Sendo o tabaco o maior responsável pela maioria das doenças
respiratórias, tem a ANTDR colaborado em eventos do Dia Mundial sem
Tabaco. Participando em conferências, distribuição de panfletos ou
cartazes, bem como na comunicação social, sempre que lhe é permitido,
a ANTDR dedica actualmente grande atenção à legislação actual que, no
nosso País, vai acompanhar a Lei Quadro da Organização Mundial de
Saúde sobre o Controlo do Tabaco.
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A associação C.A.T.R. – Centro de Apoio, Tratamento e Recuperação é
uma Instituição Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.) sem fins
lucrativos, constituída em 1996 e reconhecida como pessoa colectiva de
utilidade pública (D.R. n.º 193-3ª série de 22-08-97), que tem como
objectivo intervir junto da sociedade promovendo a saúde e prevenindo
comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias.

Ao longo destes anos, o C.A.T.R. tem organizado programas dirigidos
à sociedade em geral, nomeadamente em juntas de freguesia da área de
Lisboa (“Programa Comunidade Informada”), visando o desenvolvimento
de estratégias preventivas relacionadas com o uso e abuso de
substâncias. Ao mesmo tempo, e desde 1999 esta instituição tem vindo a
organizar conferências de âmbito nacional (Encontro de Aconselhamento)
e internacional (Simpósio Internacional Álcool, Tabaco, Drogas e Saúde)
com a finalidade de informar e especializar profissionais que lidam directa
ou indirectamente com estas problemáticas.

Assinala-se, a partir de 2002, o desenvolvimento de programas de
prevenção do consumo de substâncias em meio escolar em parceria com
a Câmara Municipal de Cascais e posteriormente de Lisboa. Entre estes,
destaca se o programa Sinais de Fumo, que tem como objectivo prevenir
ou adiar o uso de tabaco e outras drogas em jovens entre os 10 e 14 anos
de idade (2º e 3º Ciclo do Ensino Básico). Os projectos que decorrem
neste âmbito estão divididos em 9 sessões, sete sessões dirigidas
exclusivamente aos alunos, uma sessão para professores e uma sessão
para pais e encarregados de educação, com a duração de uma hora a uma
hora e meia cada que decorrerem uma vez por mês durante um período
de nove meses, estando previstas avaliações intercalares e finais dos
mesmos.

Através da sua participação na COPPT, o CATR pretende contribuir
para o fortalecimento de políticas e estratégias de promoção da saúde na
área do tabagismo sem as quais não é possível alcançar o pleno êxito das
suas acções institucionais.

Contactos: Carina Ferreira-Borges; email: catr-ipss@sapo.pt
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POLITICAS DE PREVENCION Y CONTROL 
DEL TABAQUISMO EN EUROPA: 
OPORTUNIDADES DE MEJORA.

Francisco Camarelles Guillem 
Médico de familia. Coordinador del grupo de abordaje al tabaquismo

(GAT) de semFYC

El tabaquismo es el mayor problema de salud pública en los países
europeos, y es un problema fundamentalmente social, cuya solución exige
un abordaje global, que debe ser planteado desde el marco político. Ya en
1981 Sir George Young, ministro de salud del Reino Unido, señaló que “la
solución al tabaquismo no se encontrará en los laboratorios de
investigación, ni en los quirófanos de los hospitales, sino en los
Parlamentos de las naciones democráticas”.

En el mes de octubre de 2004 se ha publicado el documento de la
Comisión Europea “Tabaco o salud en la Unión Europea. Pasado, presen-
te y futuro”, en el que se examina la evidencia del impacto de las políticas
de control del tabaquismo, sobre la prevalencia del tabaquismo en Europa. 

Se han descrito seis intervenciones coste-efectivas para el control del
tabaquismo, que, a nivel europeo, presentan gran variabilidad en su nivel
de aplicación:

Incremento del precio del tabaco y otros productos del tabaco.
Aumentar el precio del paquete de cigarrillos, aumentando los impuestos,
es la estrategia más coste-efectiva, con especial impacto en los
fumadores jóvenes y de bajos ingresos económicos. Un aumento del
precio del tabaco en un 10% disminuye su consumo aproximadamente un
4 %, sin que disminuya la recaudación de impuestos de los gobiernos.
Existen en Europa grandes diferencias en los precios de los cigarrillos,
tanto en valor absoluto como relativo y ajustado a la capacidad
adquisitiva, así como en carga fiscal.

Prohibición de la publicidad y la promoción de todos los productos del
tabaco, logos y marcas comerciales. La evidencia empírica demuestra que
prohibir la publicidad del tabaco, en todos los medios publicitarios, y todas
las formas de publicidad directa o indirecta, disminuye el consumo. Se
estima que la prohibición de la publicidad puede disminuir en un 7 % el
consumo del tabaco. El tabaco es la única sustancia, altamente dañina para
la salud humana, que en algunos países europeos se puede publicitar. 
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Prohibiciones y restricciones de fumar en lugares públicos y en el lugar
de trabajo. Las prohibiciones y restricciones para fumar en lugares
públicos, no solo protegen a los no fumadores, también crean un ambien-
te social que anima a los fumadores a disminuir el consumo o a dejar de
fumar. Un lugar de trabajo en el que no se pueda fumar se asocia a una
reducción del 4 % de fumadores si se compara con lugares de trabajo
donde está permitido fumar. En Europa ya hay algunos países que han
puesto en marcha prohibiciones totales para fumar en lugares de trabajo,
incluyendo bares y restaurantes, como Irlanda, Noruega e Italia.

Mejorar la información al consumidor, y al público en general
incluyendo campañas públicas de información, uso de los media, publici-
dad. A nivel europeo se están realizando campañas como la de la
Comisión Europa, además de la propia del Día Mundial sin Tabaco de la
OMS.

Advertencias sanitarias sobre los efectos del consumo de tabaco, en
los paquetes de cigarrillos. Estas advertencias son una efectiva forma de
informar a los fumadores sobre los peligros del tabaco (animándoles a
dejar de fumar) y pueden persuadir a los no fumadores de empezar a
fumar. La evaluación de estas advertencias concluye que son efectivas si
contienen mensajes duros, directos y son de impacto visual.

Tratamiento para ayudar a los fumadores dependientes a dejar de
fumar, incluyendo el acceso a las medicaciones. Tratar a los fumadores
dependientes es efectivo y costo-efectivo. Muchos fumadores quieren
dejar de fumar, pero necesitan ayuda porque son dependientes al tabaco.
Las tasas de abandono pueden ser aumentadas sustancialmente a través
de proporcionar ayuda en los centros sanitarios, líneas telefónicas para
ayudar a dejar de fumar, ayuda psicológica y farmacológica, incluyendo la
terapia sustitutiva con nicotina y el bupropion. Las políticas de tratamien-
to de fumadores tienen un relativo pequeño efecto sobre la prevalencia de
fumadores, con reducciones alrededor del 1-2%, aunque este efecto
puede incrementarse, y es muy importante ayudar a aquellos fumadores
que tienen más dificultades para reducir el consumo o dejar de fumar. 

La experiencia internacional ha demostrado que los mejores resultados
se consiguen cuando todas estas medidas son llevadas acabo de forma
conjunta y coordinada, y que los profesionales sanitarios y sus
organizaciones, profesionales y científicas, sanitarias tienen un papel muy
importante en el apoyo e implementación de las Políticas de Prevención y

11

1º Congresso Tabaco, Saúde e Ambiente

coppt_livreto_PB  5/24/06  2:46 PM  Page 11



Control del Tabaquismo en Europa.
Volviendo a citar a Sir George Young: “Históricamente la nación se ha

dirigido a sus médicos para mejorar su salud, ahora deberían dirigirse a los
Miembros del Parlamento”.

. The solution to many of today’s medical problems will not be
found in the research laboratories of our hospitals but in our
Parliaments. For the prospective patient, the answer may not be
cure by incision at the operating table, but prevention by decision
at the Cabinet table. Historically, a nation would look to its doctors
for better health. Now they should look to their Members of
Parliament. (Sir George Young, 1981)
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EPIDEMIOLOGIA DO TABAGISMO JUVENIL 
EM PORTUGAL

Carlos Matias Dias(a), Sara Rabiais(a), João Vintém(b), Judite Catarino(b),
Emília Nunes(b)

a) Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge; 
b) Direcção-Geral da Saúde

A publicidade e o incentivo ao consumo de tabaco estiveram na origem
do aumento da prevalência de fumadores entre os jovens e na diminuição
da idade de inicio do consumo de tabaco observada no inicio do século
XX nos países ocidentais(1). Entre os países Europeus, Portugal perece ter
a mais baixa prevalência de fumadores, considerados todos os grupos
etários.

No entanto, os Inquéritos Nacionais da Saúde (INS) já realizados em
Portugal (1987, 1996 e 1999) revelam o aumento da prevalência de
mulheres fumadoras nos grupos etários mais jovens, a qual atinge valores
superiores a 10% entre os 15 e os 24 anos(2). Um outro estudo realizado
recentemente em meio escolar pela Direcção Geral da Saúde e Centros
Regionais de Saúde Pública, abrangendo o grupo etário entre os 11 e os
19 anos de idade, obteve prevalências de fumadores de 9,4% no sexo
masculino e 9,5% no sexo feminino(3).

Os inquéritos “European School, Survey on Alcohol and other Drugs”
(ESPAD) também realizados em meio escolar no grupo etário 13 a 18 anos,
revelam, por outro lado, prevalências ao longo da vida mais elevadas
(62,5% em 2003), apesar da prevalência de consumo de tabaco nos 30
dias anteriores à entrevista revelar uma ligeira diminuição (30,8 em 1999;
27,6 em 2003)(4).

O estudo Health Behaviour of School-aged Children (HBSC) realizado
em Portugal em 1997/1998, em alunos do 6º, 8º e 10 anos de
escolaridade, utilizou abordagens quantitativas e qualitativas e permitiu
obter, além de prevalências de fumadores, informação mais rica quanto a
variáveis explicativas associadas ao consumo de tabaco. Assim, a
prevalência durante a vida obtida neste estudo foi de 30,9% (ligeiramente
mais elevada no sexo masculino: 50,9% do que no feminino: 49,1%). Já a
prevalência de fumadores regulares foi de 8,1% e a de fumadores
ocasionais de 5%. As características associadas ao consumo de tabaco
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foram: comportamentos agressivos, insatisfação escolar e familiar,
sentimentos de infelicidade e consumo de outras substancias ilícitas e de
bebidas alcoólicas(5).

Um outro aspecto revelado pelos INS é o da exposição dos jovens ao
tabaco no seio da família. Se bem que esta exposição não seja
caracterizável directamente através deste inquérito, a prevalência de
jovens não fumadores com idade entre os 15 e os 17 anos que vivem com
pelo menos um fumador era, em 1999 de 39,7% nos rapazes e 44,0% nas
raparigas(6).

Por outro lado, tanto os INS como estudos patrocinados pelo
EUROSTAT revelaram prevalências de fumadores mais elevadas entre as
mulheres jovens com graus de instrução mais elevados, ao contrário do
verificado na maior parte dos países europeus(2, 7). 

Conjuntamente com a tendência crescente de consumo de tabaco
entre os jovens, em especial do sexo feminino, estes indicadores suportam
a escolha de populações em idade escolar como alvo prioritário de
programas de prevenção primária, com a finalidade de impedir o aumento
e diminuir da carga de doenças associadas ao consumo de tabaco no
médio e no longo prazo, com a consequente diminuição de anos de vida
potenciais perdidos. 

O conhecimento quanto à exposição a adultos fumadores nos diversos
ambientes em que os jovens vivem e crescem carece, também, de
caracterização mais profunda e urgente.

Pierce JP, Distefan JM, Hill D. Adolescent Smoking. In Tobacco, Science, Policy and Public Health. Boyle
e tal (EDS). Oxford 2004.
Matias Dias C, Graça MJ. O Inquérito Nacional de Saúde: História, métodos e alguns resultados.
Observatório Nacional de Saúde, Instituto Nacional de Saúde, 2003.
Direcção Geral da Saúde. Inquérito à Saúde dos Adolescentes em Meio Escolar. Resultados provisórios.
DGS (2005)
Feijão, F. ESPAD 2003 – Portugal: Que evolução de 1999 para 2003. Resultados preliminares.
Observatório da Droga e Toxicodependência. Instituto da Droga e Toxicodependência, 2004.
Gaspar de Matos et. al. Adolescentes e o Tabaco: rapazes e raparigas. Lisboa, Faculdade de
Motricidade Humana, Universidade técnica de Lisboa 2003.
Matias Dias C, Rabiais S, Falcão M. Atlas dos determinantes da Saúde em Portugal: Os Inquéritos
Nacionais de Saúde. Observatório Nacional de Saúde, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge,
2006 (em publicação).
Huisman M, Kunst AE, Mackenbach JP. Educational inequalities in smoking among men and women
aged 16 years and older in 11 European countries. Tobacco Control 2005, 14:106-113.
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O TABACO NO CURRICULO ESCOLAR

Margarida Gaspar de Matos 
Psicóloga

Professora Associada com Agregação
Faculdade de Motricidade Humana, UTL;

Centro de Malária e Outras Doenças Tropicais, IHMT/UNL
e-mail: mmatos@fmh.utl.pt

Financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia/ MCES - Projecto POCTI
37486/PSI/2001; Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA-estudo específico VIH/ saúde

sexual / consumos, Projecto PSIDA/PSI/49649/2003, e Instituto da Droga e da
Toxicodependência 

Ver também em www.fmh.utl.pt/aventurasocial e www.aventurasocial.com

Resumo
Este estudo pretende em primeiro lugar analisar como evoluem ao longo da

adolescência factores ligados à protecção e ao risco a nível individual, escolar e
familiar com especial foco no consumo de tabaco.

Neste estudo foram utilizados dados da amostra Portuguesa de 2002 do
estudo integrado na rede Europeia HBSC “Health Behaviour in School-Aged
Children: a WHO Cross Cultural Study” ( Currie et al, 2001; Currie et al, 2004).

Verificou-se que, embora os comportamentos ligados ao risco apareçam
num número reduzido de adolescentes, dos vários comportamentos ligados
à protecção e ao risco a grande maioria se agrava com a idade; identificam-
se ainda diferenças relativas ao género e ao estatudo socio-económico. O
consumo do tabaco aumenta com a idade e a diferença entre géneros tende
a atenuar-se. Vários indicadores sofreram um agravamento do estudo de
1998 para o estudo de 2002. O consumo de tabaco aumentou, sobretudo
nas raparigas. Portugal situa-se em geral numa posição intermédia face à
Europa. Em alguna países o consumo de tabaco nas raparigas é já superior
ao dos rapazes.

Serão ainda apresentados e discutidos dados referentes a um estudo
semelhante realizado em comundiades migrantes e incluindo jovens que
abandonaram a escola, onde foi proposta uma pagina web interactiva-
www.aventurasocial.com. Desta análise da estatística descritiva, já
publicada noutros trabalhos (Matos et al, 2003; Matos et al, 2004; Matos et
al, 2005) sublinha-se a necessidade de envolver a escola na redução de
riscos, promoção da protecção e na criação de oportunidades, antes e ao
longo da adolescência. Serão ainda apresentados resultados de focus
group realizados no âmbito de uma parceria com um estudo europeu, no
sentido de se entender o papel do consumo do tabaco na vida dos
adolescentes ( Matos & Santos, 2002).
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BOAS PRÁTICAS EM PREVENÇÃO DO
TABAGISMO NO MEIO ESCOLAR.

José Precioso 
Professor auxiliar no Instituto de Educação e Psicologia 

Universidade do Minho
4700-057 Braga

precioso@iep.uminho.pt

Resumo
O maior risco que as crianças e os adolescentes correm quando

começam a fumar é o de ficarem dependentes do tabaco, muitas vezes
para a vida inteira, e vir mais tarde a sofrer de inúmeras patologias
causadas pelo tabagismo (cancro de pulmão, D. P.O.C., enfartes, entre
outras). Estudos recentes, mostram que as crianças tornam-se
dependentes da nicotina mais facilmente do que os adultos e com
quantidades de tabaco tão baixas que nunca antes tinham sido estudadas
(fumar dois cigarros por dia durante quatro a seis semanas). Os
investigadores constataram ainda que as raparigas ficam mais facilmente
viciadas em nicotina do que os rapazes.

Para além dos problemas de saúde associados, o consumo de tabaco
na adolescência é um problema muito prevalente, em expansão,
sobretudo no sexo feminino, mas vulnerável. 

Para travar a progressão da epidemia tabágica, é necessário conhecer
a sua etiologia, ou seja, compreender quando, onde e porque é que as
crianças e os adolescentes se tornam fumadores. Em face das respostas
a estas questões poderão desenhar-se intervenções mais racionais para
resolver o problema. A finalidade deste artigo é contribuir para clarificar a
etiologia do consumo de tabaco e analisar o contributo que a escola e os
médicos de família podem dar para controlar a expansão do tabagismo.
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FUMO AMBIENTAL E RISCOS PARA A SAÚDE

Emília Nunes

Em 1981, Takeshi Hyraiama publicou os resultados de um estudo
longitudinal, realizado no Japão de 1966 a 1979, numa coorte de 91 540
mulheres não fumadoras, no qual que se concluía que as mulheres
casadas com fumadores apresentavam um risco acrescido de cancro do
pulmão. Este estudo, hoje considerado um clássico, foi alvo de um
acérrimo e compreensível ataque por parte da indústria do tabaco, que, ao
tempo, fez publicar vários artigos e comunicados desvalorizando e
questionando a sua validade científica. Estudos posteriores, vieram,
todavia, confirmar plenamente a sua validade. 

Em 1986, no Surgeon General Report “The health consequences of
involuntary smoking” (CDC, EUA) refere-se que a exposição ao fumo do
tabaco ambiental é causa de doença, designadamente de cancro do
pulmão, nos não fumadores expostos. 

O conhecimento científico entretanto acumulado, confirmado pela
International Agency for Research on Cancer (IARC/OMS), pelos U.S.
Department of Health and Human Services (CDC), pela Environmental
Protection Agency, (EPA, EUA), pelo National Institute of Occupational
Safety and Health (NIOSH, EUA), pela Californian Environmental Protection
Agency (CalEPA, EUA) e por outras entidades internacionais, permite
concluir que a exposição ao fumo ambiental do tabaco é factor de risco
para a saúde dos não fumadores expostos: para além dos efeitos
imediatos, em particular irritação nasal e ocular, aumenta o risco de cancro
do pulmão e de doenças cardiovasculares, agrava as crises de asma, de
bronquite e de outros problemas respiratórios. É também nocivo para a
saúde do feto e da criança - aumenta o risco de morte súbita do lactente
e contribui para o atraso da maturação pulmonar, para o agravamento de
patologias respiratórias e do ouvido médio. A associação com outras
patologias, como sejam a fibrose quística, a intolerância à glicose ou o
cancro do colo do útero, estão actualmente em investigação.

O fumo do tabaco constitui o principal poluente evitável do ar interior,
contribuindo para o aumento das concentrações de partículas respiráveis,
de carcinogéneos e de outros compostos químicos tóxicos e irritantes,
para o qual não existe um limiar seguro de exposição, conforme
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estabelecem as Guidelines da OMS para a qualidade do ar interior, (OMS,
2000). 

No mesmo sentido, o fumo ambiental do tabaco passou a ser incluído,
a partir de 2000, como um carcinogéneo humano do grupo 1, nos “Report
on carcinogens” (National Institute of Health, EUA).

As crianças filhas de pais fumadores, os cônjuges de fumadores e os
trabalhadores em locais fechados, em particular em discotecas, bares e
restaurantes são os principais expostos, podendo apresentar níveis de
exposição, confirmados por parâmetros biológicos, bastante superiores
aos encontrados em grupos populacionais não expostos. Os doentes
crónicos cardíacos e pulmonares apresentam maior dificuldade no
controlo da sua doença, registando um aumento da respectiva
sintomatologia. O risco é tanto maior, quanto maior o tempo e a dose de
exposição.

Um estudo recente mostra que os não fumadores expostos ao fumo
passivo apresentam taxas de mortalidade 15% superiores às dos não
expostos.
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COMO GERIR O TABAGISMO NUMA ORGANIZAÇÃO:
O EXEMPLO DA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

O fumo do tabaco é hoje considerado o principal poluente dos espaços
fechados, incluindo os locais de trabalho e espaços públicos. O meio
laboral constitui um ambiente propício para a Prevenção e controlo do
tabagismo. Não faz sentido investir em recursos humanos para o apoio à
cessação tabágica, sem definir, simultaneamente, uma política de gestão
ambiental e regulamentação do comportamento de fumar, não
estigmatizando os fumadores, oferecendo-lhes apoio e tratamento, mas
protegendo também a saúde de todos,  ao minimizar a exposição ao fumo
de tabaco ambiental.

O anteprojecto da nova legislação sobre tabagismo, seguindo a
Convenção internacional para o controlo da epidemia do tabaco  que
Portugal ratificou, prevê a restrição do uso de tabaco nos locais fechados.
Por outro lado, os malefícios do tabagismo passivo são cada vez mais
conhecidos pela população em geral. O direito de não ser um fumador
passivo é cada vez mais reconhecido como um direito de cidadania,
podendo ser potencialmente gerador de conflitos internos entre
fumadores e não fumadores, que reclamam o direito de respirar ar livre de
fumo de tabaco e que, inclusive, poderão colocar problemas de ordem
judicial e de litígio prejudiciais á própria organização empresarial. Esta
situação destina à organização um papel impulsionador da abstinência
tabágica, apoiando programas de cessação e favorecendo a manutenção
da abstinência do ex-fumador, através da regulamentação do
comportamento de fumar dentro do local de trabalho.

Porquê implementar um programa de cessação tabágica e de gestão
de ambiente numa organização?

Porque promove a saúde e reduz  as despesas de saúde dos
fumadores e não fumadores, expostos ao fumo ambiental de tabaco.

Porque diminui o absentismo por doenças relacionadas com o
tabaco.

Porque aumenta a produtividade.

Porque beneficia a imagem da organização.
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Porque é eficaz na redução do consumo de tabaco (redução e
cessação total).

Porque melhora o clima relacional, a satisfação, o bem estar e a saúde
psico-social dos trabalhadores.

Porque reduz custos na limpeza, manutenção e segurança dos
edifícios.

Porque é fácil de implementar e tem um relação custo-benefício muito
vantajosa.

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), como Fundação pioneira, de
apoio e incentivo à Arte e Ciência, Promoção e Educação para a saúde,
verdadeiro pólo cultural dinamizador da vida colectiva, não podia demitir-
se do seu papel de modelo social exemplar, antecipando-se à legislação,
implementando um Projecto de Prevenção e Controle de Tabagismo.
Assim a Fundação será um dos primeiros edifícios livre de fumo de tabaco
em Portugal, o que decerto terá um impacto muito positivo na
comunidade.

O Centro Clínico da FCG, que inclui técnicos de segurança , higiene e
saúde no local de trabalho tem um papel vital na prevenção e controlo do
tabagismo e no cumprimento das normas de segurança e protecção da
saúde dos trabalhadores. O objectivo final, melhorar a saúde dos
trabalhadores, depende do esforço, da criatividade e da motivação de
todos na organização, para o qual uma estratégia eficaz de comunicação
e de intervenção sistémica de sensibilização e monitorização é crucial.  

Sofia Belo Ravara- Médica pneumologista- Serviço de Pneumologia do
H. Fernando Fonseca

Perita universitária em Tabagismo, pela Universidade de Cantábria 

Responsável pelo Projecto de Prevenção e Controlo de Tabagismo  da
FCG
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LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
LPCC - O.N.G.

A LPCC é uma Organização Não Governamental de Solidariedade
Social e de utilidade pública. Tem 5 Núcleos Regionais (Norte, Centro, Sul,
Madeira e Açores) e a execução do seu programa depende,
fundamentalmente, das verbas obtidas no Peditório Nacional.

Fazendo justiça ao seu nome, há 65 anos que a LPCC combate o
cancro, nas suas vertentes preventiva, de apoio e reabilitação de doentes
e seus familiares e de aprofundamento do estudo da doença.

No que diz respeito à prevenção do cancro, a LPCC desenvolve acções
de prevenção primária e secundária, tais como: 

-publicação e distribuição, à comunidade, de material informativo
sobre a doença e formas de a evitar e de projectos de Edução para a
Saúde

-diagnóstico precoce de algumas formas de cancro, onde se deve
destacar o Programa Nacional de Rastreio do Cancro da Mama

Na área do apoio e reabilitação de doentes e seus familiares,
destacam-se o Voluntariado Hospitalar, com 13 serviços diferentes
efectuados por um numeroso grupo de voluntários, e os Grupos de Entre
Ajuda para laringectomizados, ostomizados, e mastectomizadas.

Quanto ao aprofundamento do estudo da doença, salienta-se a
atribuição de bolsas para cursos de formação e de subsídios para
projectos de investigação, na área da oncologia. 

A LPCC e o seu interesse no controlo do tabagismo:

O interesse da Liga Portuguesa Contra o Cancro no controlo do
tabagismo iniciou-se logo que foram conhecidas as relações entre o
tabaco e o cancro. A nível da União Europeia, o tema “Tabaco” é tão
importante que o ponto nº 1 do Código Europeu Contra o Cancro diz
exactamente o seguinte: “Não Fume! Se é fumador deixe de fumar o mais
depressa possível. Não fume na presença de não fumadores”. Assim, a
LPCC, desde logo, divulgou a mensagem anti-tabágica por meio de
folhetos, cartazes e palestras, elucidando a população sobre as nefastas
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consequências do consumo de tabaco. Mas, considerando que esta luta
teria maior impacto, no caso de ser direccionada para aos jovens, já que
é nesta faixa etária que se começa a fumar, o que conduz à aquisição de
uma dependência, muito difícil de vencer, que permanece durante grande
parte da vida adulta, desenvolveu projectos de prevenção do tabagismo,
específicos para os mais novos, de forma a contribuir para que estes se
mantenham não fumadores e adoptem estilos de vida saudáveis.

Foi neste contexto que, em 1990, o Núcleo Regional do Norte da LPCC
criou o Clube dos “Caça-Cigarros”, destinado a jovens dos 8 aos 15 anos,
residentes na zona Norte do País, Açores e Madeira e, em 1992, o Núcleo
Regional do Sul formou o Clube “Gente Sem Cigarros” que se destina a
jovens com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos, residentes
nas zonas Centro e Sul do País, estando também disponível para os
jovens residentes nos Arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Estes dois Projectos de Prevenção do Tabagismo mantêm-se em
funcionamento ininterrupto desde a data da sua criação e, através dos
materiais que editam periodicamente – ex: folhetos, Jornal dos “Caça-
Cigarros”, revista “Nico & Tina” -, do destaque que dão aos trabalhos
efectuados pelos jovens e do apoio individualizado que prestam a cada
sócio, valorizando-o como “pessoa” capaz de lidar com os desafios do
seu dia-a-dia de uma forma construtiva, criativa e saudável, permitem às
Escolas que aderem aos Clubes, oferecer aos seus alunos oportunidades
de obtenção de informação, de discussão e de elaboração de
trabalhos/iniciativas, no sentido de:

- Fortalecer a capacidade dos jovens para tomarem decisões
fundamentadas e esclarecidas, no que diz respeito ao consumo de tabaco
ou de outras substâncias tóxicas, como as bebidas alcoólicas ou drogas
ilícitas. 

- Motivar os mais novos a adoptarem atitudes e comportamentos que
promovam o seu bem-estar e desenvolvimento pessoal.

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Av. Columbano Bordalo Pinheiro,
57 – 3º F - 1070-061 LISBOA - Tel.: 21 722 18 10 – Fax: 21 726 80 59 – e-
mail: info@ligacontracancro.pt – 

www.ligacontracancro.pt
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PARTICIPAÇÃO DA UGT NO PAINEL “ APRESENTAÇÃO
DAS ASSOCIAÇÕES DA COPPT “

1 – Apresentação Institucional da União Geral de Trabalhadores

A UGT é uma confederação sindical constituída por diversas
associações sindicais – 79 sindicatos – que, partindo dos princípios
básicos da defesa dos trabalhadores, da solidariedade e da participação,
visa contribuir para a edificação de uma sociedade mais justa, livre e
igualitária. 

Estes objectivos implicam actividades como:

- Formação sindical;
- Campanhas e serviços de informação e aconselhamento aos

trabalhadores;
- Negociação Colectiva;
- Diálogo e concertação social a diferentes níveis. 

2 – Adesão à COPPT

- A defesa da saúde dos trabalhadores assume-se como um dos
objectivos prioritários da acção sindical. 

- Reconhecimento do tabagismo passivo como um risco para a saúde
no local de trabalho e uma ameaça ao bem-estar dos trabalhadores. 

- Parceria no Projecto Smoke at Work – Proteger os Trabalhadores
Contra o Fumo Passivo.

- Integração de clausulado sobre prevenção do tabagismo passivo na
Negociação Colectiva. 

31 de Maio de 2006 
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O CÉREBRO DO FUMADOR

Ana Sofia Nava

Resumo

A Organização Mundial de Saúde considera o tabaco a principal causa
evitável de doença e de morte prematura, nomeadamente doenças
cardiovasculares e vários tipos de cancro, sobretudo nos países
desenvolvidos.

O tabaco mata mais do que a SIDA, as drogas ilegais, os acidentes de
tráfego, os assassínios e os suicídios em conjunto. Matou cerca de 5
milhões de pessoas em todo o mundo em 2000.

Apesar deste panorama assustador , quantas vezes os fumadores
tentam deixar de fumar e não conseguem. É uma das dependências mais
difíceis de tratar. De facto, apenas 5 a 10% dos fumadores conseguem
parar de fumar sem ajuda médica especializada.

Talvez a explicação desta realidade se encontre ao nível do cérebro.
Este trabalho tenta encontrar um caminho para uma explicação possível. 

A Autora aborda os efeitos da nicotina no cérebro humano: 

- Os efeitos estimulantes da nicotina ao nível do sistema nervoso
central, o quadro clínico e as propriedades aditivas da nicotina.

- Mas, também as contribuições mais recentes das neurociências nos
esclarecem sobre a neurobiologia das emoções e em que medida estes
circuitos estão implicados neste processo de dependência. O sistema de
procura (Seeking sistem) está profundamente envolvido nos processos de
dependência tabágica.

Sem a energia da DOPAMINA as aspirações humanas ficariam
congeladas como se estivéssemos num interminável Inverno de
descontentamento. É estimulando as vias dopaminérgicas do sistema de
procura sedeado no sistema nervoso central que o tabaco exerce o seu
poderoso feitiço…

Quais as armas terapêuticas que possuímos para combater esta
dependência.
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O CORAÇÃO DO FUMADOR
Evangelista Rocha

Nas últimas décadas, foram-se acumulando evidências sobre a relação
entre os hábitos tabágicos e as principais doenças cardiovasculares, em
que se incluem o enfarto do miocárdio, a morte súbita, o acidente vascular
cerebral e a doença arterial periférica. Estas associações foram
demonstradas para todas as idades, grupos étnicos e género(1-2). 

A relação entre a mortalidade por doença coronária e o tabagismo foi
demonstrada no Cancer Prevention Study (1959-1965), sendo evidente
que as diferenças são maiores nos grupos mais jovens, mas que se
mantêm para todas as idades. Depois, os dados do Multiple Risk Factor
Intervention Trial definiram uma relação dose-efeito entre o número de
cigarros e a morte por doença coronária(3).

Quanto ao papel do tabagismo como factor de risco cardiovascular,
sem abordar as outras patologias a que está associado, é um factor
independente, quer da morte súbita, quer do enfarto do miocárdio,
sobretudo nos mais jovens, embora a interacção com os outros factores
de risco esteja bem estudada. Ainda num estudo de revisão recente, o
INTERHEART Study, o tabagismo representou o segundo factor de risco
mais determinante do enfarto agudo do miocárdio na população, a seguir
à ratio Apo B/ApoA1.

O tabagismo passivo foi também investigado em numerosos estudos
prospectivos e a maioria deles referem um aumento do risco relativo dos
eventos coronários fatais e não fatais nos expostos ao fumo do tabaco
ambiental - passivo(4).

Relativamente aos mecanismos de acção do tabaco, tem-se
acumulado evidência sobre o papel do tabaco no processo
aterosclerótico, quer no processo de base crónica, quer dos efeitos
agudos: lesão do endotélio arterial, efeitos da nicotina, alterações da
coagulação, aumento da adesão plaquetária.

A cessação tabágica acompanha-se da redução da mortalidade por
doença coronária e da recorrência de eventos coronários. No entanto, a
descida da mortalidade por doença coronária atribuída a alterações nos
factores de risco em pessoas sem doença coronária (prevenção primária)
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e com doença coronária definida (prevenção secundária) revelou maior
impacto do tabaco (-35%) do que do colesterol (-4,2%) e da pressão
arterial (-7,7%), com predomínio ao nível da prevenção primária (England
and Wales 1981-2000).

Segundo o Surgeon General´s Report 1990, a cessação tabágica reduz
substancialmente o risco de doença coronária em ambos os sexos e em
todas as idades. O excesso de risco da doença coronária reduz-se 50%
1-ano depois da cessação e passados 15 anos é idêntico ao dos não
fumadores. Nos doentes coronários, a cessação tabágica reduz o risco de
recorrência e da morte cardiovascular. Nalguns estudos, 50%.

Com base no Surgeon General Report de 2004, a evidência é suficiente
para inferir uma relação causal entre o tabaco e a doença coronária. Por
outro lado, a evidência sugere apenas uma relação fraca entre o tipo de
tabaco e o risco de doença coronária.

1 US Public Health Service. The Health Consequences of Smoking: Cardiovascular Disease: A Report
of the Surgeon General. DHHS publication (PHS) 84-50204. Rockville, Md: US Department of Health and
Human Services; 1983.

2 US Department of Health and Human Services. Changes in Cigarette-Related Disease Risks and
Their Implication for Prevention and Control. Monograph 8. NIH publication 97-4213. Rockville, Md: US
Department of Health and Human Services, Public Health Services, National Institutes of Health, National
Cancer Institute;1997.

3 The Multiple Risk Factor Intervention Trial Research Group. Mortality after 16 years for participants
randomized to the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Circulation 1996; 94:946-51.

4 Steenland K, Thun M, Lally C, et al. Environmental tobacco smoke and coronary heart disease in the
American Cancer Society CPS-II cohort. Circulation 1996; 94:622-8.
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O PULMÃO DO FUMADOR

Cristina Bárbara*
Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa,

Assistente Hospitalar Graduada do Hospital Pulido Valente.

As duas principais patologias respiratórias relacionadas com o
tabagismo são o Cancro do Pulmão e a Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica (DPOC

Foi Richard Doll quem primeiro estabeleceu inequivocamente, em
1950, o nexo de causalidade entre o tabagismo e o aparecimento de
cancro do pulmão. Na verdade foi seguindo um cohort de médicos
britânicos que se detectaram inúmeras consequências nefastas do
tabagismo. Mais recentemente a publicação do follow-up de 50 anos,
destes médicos veio demonstrar que, os efeitos adversos do tabagismo
ainda eram mais acentuados do que inicialmente se admitia. Este follow-
up indicou que cerca de metade a dois terços dos fumadores persistentes
viriam a falecer, como consequência do hábito tabágico. Demonstrou
também que havia benefícios incalculáveis com a cessação tabágica.

Posteriormente aos estudos iniciais de Doll, Fletcher avançou com a
ideia de que os fumadores apresentavam um declíneo acelerado do FEV1,
o que deixava de acontecer se ocorresse a cessação tabágica, uma vez
que os ex-fumadores apresentavam um declínio da função pulmonar que
tendencialmente se iria aproximando do, dos não fumadores. Contudo o
estudo, que demonstrou, efectivamente, os dados avançados por
Fletcher, foi o Lung Health Study, cujos primeiros resultados foram
publicados em 1994. Constatou-se neste estudo, que a cessação
tabágica, para além de reduzir o decréscimo da função pulmonar, diminuia
ou fazia desaparecer os sintomas de tosse crónica, expectoração e pieira,
em 80% dos ex-fumadores. Outro dos benefícios precoces da cessação
tabágica foi a redução da taxa de mortalidade por cancro do pulmão. Pelo
contrário, este precocidade de benefício não foi constatada para a DPOC,
uma vez que a mortalidade por esta doença, aumentava nos 5-10 anos
subsequentes à cessação tabágica, traduzindo muito provavelmente uma
situação de abandono do hábito tabágico, já numa fase avançada da
doença.

Podemos concluir que deixar de fumar tem vantagens em qualquer
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fase da história natural do fumador. Quanto mais precoce fôr a cessação,
mais importantes são as reduções da mortalidade total, por cancro do
pulmão e por DPOC. Se esta ocorrer antes da idade média da vida,
consegue-se evitar mais de 90% dos riscos associados ao tabaco.

No caso da DPOC, devido ao grande período pré-clínico da doença
admite-se mesmo que os ganhos em saúde sejam maiores, quanto mais
precoce for o abandono do tabágico.
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A MULHER E AS DOENÇAS DO TABACO

Ana Fatela

Resumo

O tabaco pode ser perigoso para a mulher nas diferentes fases da sua
vida reprodutiva, com maiores repercussões na gravidez porque além de a
afectar a si própria afecta o ser que tem em si.

São vários os estudos que sugerem que o tabaco pode afectar o ciclo
menstrual, aumentando a dismenorreia, as irregularidades menstruais
podendo levar à amenorreia secundária. De suma importância é o efeito
sinérgico que o tabaco pode ter com os anticonceptivos orais combinados
no risco de doença coronária e de AVC. Alguns estudos sugerem que o
tabaco ao aumentar a destruição dos estrogénios exógenos pode levar a
aumento de falência da pílula.

Numa altura em que tanto se fala de infertilidade, dado que o número
de casais inférteis está a aumentar, não podemos deixar de falar neste
factor de risco que está ao nosso alcance diminuir. O tabaco aumenta não
só o factor feminino mas também o masculino e diminui a resposta aos
tratamentos de infertilidade.

Na gravidez o tabaco aumenta o risco de gravidez extra-uterina, o risco
de aborto, de complicações placentares, de parto pré-termo, de rutura
prematura de membranas e de malformações fetais. As fumadoras têm
maior probabilidade de ter um recém- nascido baixo peso. Neste grupo há
aumento do risco de morte perinatal.

As mulheres fumadoras amamentam menos tempo e o leite é de
inferior qualidade e tem diminuição do iodo.

O recém- nascido de mulheres fumadoras têm maior risco de Síndrome
de morte súbita, têm uma menor função pulmonar, com aumento do risco
de asma nos primeiros sete anos de vida.

O tabaco leva ao aparecimento da menopausa cerca de dois anos
antes, com maior severidade dos sintomas do climatério . Há evidência
crescente que o tabaco tenha um impacto negativo na massa óssea. Os
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efeitos negativos no osso observam-se na mulher da pós menopausa,
levando a um aumento do risco de fracturas cerca de duas vezes superior
nas fumadoras actuais.

O tabaco aumenta o risco de mortalidade por tudo o referido
anteriormente e por aumento do risco de vários cancros como o do
pulmão, sendo um factor de risco major para o cancro do colo do útero,
da boca, da garganta, esófago, rim, pâncreas e bexiga.

Por todos os dados apontados é importante a aposta em campanhas
de informação visando os malefícios do tabaco e de incentivo ao
abandono deste.
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CESSAÇÃO TABÁGICA EM JOVENS

Manuel Rosas
Membro do Grupo de Coordenação do 

Programa de Tratamento e Prevenção do Tabagismo. 
Sub Região de Saúde do Porto

Resumo
Nos últimos anos tem havido uma enorme evolução na compreensão

do fenómeno da dependência tabágica, nomeadamente ao nível das
neurociências. Os conhecimentos científicos e das estratégias de
intervenção em cessação tabágica tem sido amplamente estudado mas
existem poucos estudos publicados sobre a cessação tabágica em
adolescentes pelo que muito ainda há a fazer. 

A par do problema da recaída, a cessação tabágica nos jovens constitui
um enorme desafio para os investigadores e profissionais de saúde sobre
a melhor forma de intervir.

O consumo de tabaco é considerado uma doença crónica, recidivante
classificada no ICD10 e DSMIV com incidência predominantemente na
adolescência e no adulto jovem (< 30 anos) (Vinagre, 2005). 

Um estudo realizado em Portugal por Margarida Matos e col. (2003)
aponta algumas ideias que merecem a nossa reflexão. Nas conclusões do
seu estudo afirma que o consumo de tabaco está a aumentar de uma
forma acentuada nas raparigas. O comportamento tabágico dos pais
influência o comportamento dos filhos e este parece ter mais influência na
fase de iniciação e experimentação (Ariza, 2004). Os jovens que fumam
manifestam maior afastamento à família e à escola, referem um menor
bem-estar psicológico, uma alimentação menos saudável, envolvimento
em situações de violência escolar e maior frequência de consumo de
álcool e outras drogas ilícitas. Começam a fumar com os amigos, têm
dificuldade em resistir ás pressões para o consumo e confirmam que
fumam na escola, nos tempos livres e até em casa. DiFranza, 2002 refere
que os adolescentes tem mais dificuldade em parar depois de fumar mais
de 100 cigarros na sua vida. Não acreditam que haja recursos na
comunidade para os ajudar e a esmagadora maioria dos jovens já fez uma
tentativa para deixar de fumar mas sem sucesso.

Tendo em conta esta realidade, a nossa comunicação tem como

38

coppt_livreto_PB  5/24/06  2:47 PM  Page 38



objectivo por à discussão formas de intervenção na prevenção e
tratamento do consumo de tabaco nos jovens. 

A intervenção deve ter em conta as diferentes faixas etárias, deve
envolver diferentes profissionais de saúde (Médicos de Família, Pediatras,
Obstetras, Enfermeiros, Psicólogos e Nutricionistas) e contextos
diferenciados (Centro de Saúde, Escolas, Comunidade). 

Ao nível dos cuidados de saúde primários, a intervenção pode ser feita
ao nível dos cuidados pré natais (jovens grávidas fumadoras), ao nível da
saúde da criança (exposição ambiental ao fumo do tabaco no domicilio),
da criança em idade escolar (exposição e experimentação) e da consulta
dos adolescentes (jovens fumadores). 

As metodologias de intervenção em cessação tabágica neste nível
devem ser multicomponenciais e adaptadas a cada grupo alvo especifico
e devem incluir, a entrevista motivacional, estratégias cognitivo-
comportamentais, sobretudo a modalidade de intervenção em grupo,
prevenção de recaídas, materiais de auto-ajuda, utilização das tecnologias
de comunicação (Internet e linhas telefónicas) e suporte farmacológico. 

Em síntese, a intervenção em cessação tabágica em jovens é uma das
componentes, provavelmente mais importante para o controlo da
epidemia, em fase de desenvolvimento e como refere Ariza, (2004) os
estudos até agora publicados, demonstram que uma intervenção clínica
adequada produz taxas de êxito que são o dobro da cessação
expontanea. Temos ainda muito a aprender nesta área mas como
profissionais de saúde temos um dever ético de agir mais precocemente
possível para contribuir que a próxima geração seja mais saudável e tenha
melhor qualidade de vida. 
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CESSAÇÃO TABÁGICA NA MULHER

Dina Matias
IPO - Lisboa

Os estudos sobre a eficácia de determinados tratamentos na Cessação
Tabágica parecem apontar para uma menor taxa de cessação no sexo
feminino.

A etiologia deste fenómeno não se encontra perfeitamente esclarecida
e parece ser multifactorial estando implicados factores de ordem
biológica, psicológica e social.

Não restam dúvidas que o sucesso dos programas de prevenção
depende também da sua adaptação às características da população alvo
devendo ter em conta o género, grupo etário e outras especificidades.
Quanto mais personalizada a abordagem, maior a possibilidade de
sucesso.

Há evidência de que existem diferenças entre homem e mulher no que
respeita ao comportamento tabágico, influências sociais, aspectos
relacionados com a dependência da nicotina e resposta à terapêutica
farmacológica.

A depressão e o aumento de peso têm sido os temas mais focados
uma vez que parecem ser os maiores obstáculos à cessação tabágica na
mulher.

Os sintomas de privação de nicotina parecem ser mais intensos na
mulher e poderão existir diferenças nos neurotransmissores cerebrais
relacionados com a dependência de nicotina e de outras drogas. Por outro
lado há estudos que concluem haver uma menor eficácia da terapêutica
de substituição nicotínica na mulher. Há também indícios de uma maior
dependência comportamental. Mais do que os homens, as mulheres
fumam para lidar com emoções negativas e como meio de controlar o
peso. Sabe-se que a incidência de depressão e ansiedade é duas vezes
mais elevada nas mulheres do que nos homens, e que as hormonas
relacionadas com o ciclo reprodutivo influenciam a depressão e o
comportamento tabágico, afectando os esforços para deixar de fumar e
aumentando o risco de recaída. 
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A gravidez é encarada como uma janela de oportunidade para a
cessação tabágica, mas estão em causa motivações relacionadas com a
saúde do filho que vai nascer, bem como pressões sociais, razão pela qual
a recaída é muito elevada após o parto. Na menopausa, perturbações
hormonais, alteração da imagem corporal e dos papéis sociais poderão
interferir no processo de cessação. O apoio social tem sido bastante
salientado como factor determinante do sucesso nos programas de
cessação tabágica. Há evidência de que este aspecto tem um papel ainda
mais determinante no caso da mulher, sobretudo em populações onde a
mulher se encontra em situações de maior carência e desvantagem social.

Assim, idealmente os programas de cessação devem ser adaptados à
mulher, respeitando diferenças relacionadas com o género. Há que
considerar aspectos relacionados com a saúde e os benefícios da
cessação, que são específicos da mulher, e que deveriam ser focados de
forma a aumentar a motivação para deixar.

É fundamental incluir estratégias de apoio comportamental e apoio
psicológico especificamente dirigidos aos problemas que mais afectam as
mulheres. Devem ser implementadas vários formatos de apoio social que
ajudem as mulheres a ultrapassar dificuldades quando deixam de fumar.  
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CESSAÇÃO TABÁGICA EM HOMENS

Salvador S. Coelho
H.S. Marta

O problema do tabagismo é complexo já que se trata simultaneamente
de uma liberdade de comportamento e de uma perda de liberdade
associada à dependência. O tabagismo tem as características de uma
toxicomania, isto é, há dependência, nesta dependência está implicada a
nicotina e os processos farmacológicos e comportamentais que
determinam a dependência da nicotina são semelhantes aos que
conduzem à dependência de outras drogas como a heroína e a cocaína.

Em Portugal 60% dos homens fumadores iniciaram o hábito tabágico
antes dos 18 anos. Existem diferenças nas modalidades de consumo das
diferentes substâncias psicoactivas , de acordo com o sexo: os homens
mais frequentemente associam ao tabaco o álcool e medicamentos
psicotrópicos. Também de acordo com certos autores existem, no
processo de cessação, diferenças em função do sexo: os homens
manifestam uma preferência por abandonarem o tabaco imediata e
completamente. As mulheres preferem uma redução progressiva do
consumo de tabaco, têm maiores dificuldades em manter a abstinência a
longo prazo, preocupam-se mais com um eventual aumento de peso e não
aprendem tão bem os benefícios da cessação.

As razões que os homens mais frequentemente alegam para fumar são
o prazer, o convívio social, o combate ao stress e o automatismo de gesto.
Para cessar o consumo de tabaco alegam razões de saúde, as
monetárias, a pressão familiar e social. O que mais temem ao cessar de
fumar são não ter sucesso na tentativa e os sintomas de abstinência
ligados à cessação. Pertencer ao sexo masculino é factor preditivo de
sucesso na cessação, assim como o são ter mais de quarenta anos, ter
motivação sólida, ter um companheiro não fumador e manter abstinência
total de tabaco nas quatro primeiras semanas de tratamento. Os factores
de risco de recaída são as dependências associadas, as perturbações da
personalidade, o stress interpessoal ou socioprofissional, as perturbações
do humor e da ansiedade associadas. De qualquer forma existe uma
influência menos considerável da ansiedade e depressão no tabagismo
masculino do que no feminino.
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“O TABACO: MORTAL SOB QUALQUER 
FORMA OU DISFARCE”

José M. Calheiros a,b

Medicina Preventiva, Faculdade de Ciências da Saúde, 
Universidade da Beira Interior

Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho, 
Centro Hospitalar da Cova da Beira, E.P.E.

jcalheiros@fcsaude.ubi.pt

Face ao crescente reconhecimento das devastadoras consequências da
pandemia tabágica e às iniciativas em curso, à escala mundial, visando o
seu controlo, não surpreende que a indústria tabaqueira tenha procedido à
reorientação das suas estratégias comerciais, promovendo produtos
atractivos que apresenta de um modo camuflado como menos perigosos1.

À semelhança de anos anteriores, comemora-se no próximo dia 31 de
Maio “O Dia Mundial sem Tabaco”. Como consequência das razões
anteriormente expressas, este ano a Organização Mundial da Saúde (OMS)
propôs o tema - 

“O Tabaco: mortal sob qualquer forma ou disfarce”.

Com esta comemoração visa-se chamar a atenção dos cidadãos, da
sociedade civil e das entidades governamentais para a existência de uma
grande variedade de produtos do tabaco, todos mortais, procurando-se
assim promover a informação e educação para a saúde, no sentido de
prevenir e controlar o consumo do tabaco.

A OMS estabeleceu como principais objectivos para a comemoração do
Dia Mundial sem Tabaco 2006:

Alertar para as diferentes formas de produtos do tabaco mortais sob
qualquer forma: cigarros, tabaco para cachimbo, snus, snuff, sem fumo,
charutos;

Alertar para os diferentes tipos, nomes e sabores de produtos do tabaco
mortais sob qualquer disfarce*: baixo teor, sabor puro, sabor a frutos, a
chocolate, natural, sem aditivos, cigarros orgânicos e com propensão de
ignição reduzida;

Alertar para a necessidade de os governos implementarem medidas
legislativas efectivas e actuarem com vista à sua implementação, no sentido
de protegerem as gerações actuais e futuras deste grave problema de saúde pública.
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Como se compreende este alerta da OMS surge na sequência do
desenvolvimento de um crescente e organizado mercado que utiliza a
potente capacidade da nicotina em provocar dependência e das crescentes
restrições colocadas ao tabaco fumado. Em 2005, Fagerstrom 2 estimou o
consumo de nicotina em vários países tendo documentado que, na Suécia,
45% deste consumo provêm de produtos não fumados, sendo este valor,
de 63%, nos homens. A dose total diária de nicotina mais elevada para
indivíduos com idade superior a 15 anos, foi contabilizada para a Austria
(3,043 mg). 

Entre os produtos designados por “tabaco sem fumo”, os “snus” são
largamente utilizados na Suécia. Segundo o mesmo autor, estes produtos
contribuem para uma dose diária média de nicotina de 34 mg, superior à
dos consumidores de “tabaco fumado” para os quais a referida dose média
é de 25 mg.

Este mesmo autor e colaboradores 3 consideram que a aparente história
de sucesso da Suécia no que diz respeito à redução da incidência do cancro
do pulmão e de episódios agudos de isquemia do miocárdio nos homens
suecos poderão estar associados à transferência dos fumadores para
“snus”, processo que os autores classificavam, em 2003, como uma forma
menos grave de dependência à nicotina. Não obstante, nessa mesma
publicação, os autores referem o crescente reconhecimento do risco de
cancro oral, e estudos contraditórios que documentam riscos acrescidos de
doença isquémica do miocárdio em utilizadores de “snus” quando
comparados com a população em geral, o que, como se depreende é
distinto de uma comparação com fumadores.

Hoje em dia, a OMS dedica particular atenção à relação entre os
diversos produtos do tabaco e a saúde oral 4, destacando as diferenças no
risco de cancro nos vários países, função de perfis de risco distintos e
diversas condições de assessibilidade aos serviços. Acresce que a
International Agency for Research on Cancer (IARC) avaliou, recentemente
estes produtos tendo-os classificado como carcinogénios do grupo-1
(evidência suficiente em estudos nos seres humanos) 5,6 . Anteriormente,
Critchley e colaboradores procederam a uma extensa revisão dos efeitos
sobre a saúde destes produtos do tabaco com conclusões idênticas para
estas consequências sobre a saúde7.

Como se depreende a OMS procurou centrar, neste dia, as nossas
atenções para a importância crescente destes produtos e suas
consequências. Contudo não podemos deixar de ter presentes as
consequências directas do tabagismo activo e passivo.
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A OMS através da sua “Tobacco Free Initiative” 8 é muito clara. O tabaco
é a segunda maior causa de morte no mundo e responsável pela morte de
um em cada dez adultos (cerca de cinco milhões de mortes por ano). Se se
mantiverem os actuais padrões estes valores serão de dez milhões em
2020. O tabaco é o quarto factor de risco mais frequente à escala mundial.
Os custos económicos do tabaco são igualmente devastadores. Para além
dos custos associados ao tratamento das suas consequências, o tabaco
mata pessoas no ponto máximo da sua produtividade, privando as famílias
de uma fonte de recursos indispensável e destruindo a força produtiva das
nações. No seu relatório de 1994 o Banco Mundial estimou estes custos em
200 biliões de dólares, sendo que um terço destas perdas ocorre nos países
em desenvolvimento, acrescentando que o tabaco aumenta a pobreza das
nações 9 sendo evidente a importância da integração desta questão nos
objectivos da Declaração do Milénio 10, dos quais seis estão associados
com a promoção da saúde e o combate à pobreza. 

A luta contra as consequências do tabaco e a sua dimensão planetária,
ilustram como é possível aos diversos sectores das sociedades unirem os
seus esforços e reforçarem as suas capacidades de intervenção através de
estratégias e políticas públicas integradas. Portugal não pode ficar de lado
das iniciativas em curso, nem tardiamente acertar o seu passo. Tem ainda
obrigação de contribuir para que os Países irmãos que falam a mesma
língua possam encontrar os caminhos e os meios que os levem a
integrarem-se activamente neste processo irreversível.
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