
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

    

novembro 2016 

 

REFLEXÕES SOBRE A PREVENÇÃO E CONTROLO DO TABAGISMO 

 O tabagismo é classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como a principal causa evitável de doença e de morte, sobretudo nos 

países desenvolvidos. i,ii
 

A OMS prevê, para 2020, que o tabaco se torne a maior causa de 

invalidez e mortalidade, causando mais mortes que o VIH, a tuberculose, 

a mortalidade infantil, os acidentes de viação, entre outros.iii  

A nível mundial estima-se que a nicotina seja a segunda substância 

psicoativa (droga) mais consumida - 1,2 mil milhões de fumadores 

maiores de 15 anos. Há uma maior prevalência de homens fumadores do que mulheres (48% versus 

12%), a nível global, mas as diferenças são bem menores nos países desenvolvidos onde cerca de um 

quarto das mulheres fumam.iv 

O cigarro e o fumo do cigarro são um verdadeiro “cocktail” de substâncias tóxicas que provocam de 

forma direta ou indireta diversas formas de cancro, doença pulmonar obstrutiva crónica, doenças 

cardiovasculares e complicações na gravidez.v Por outro lado, a investigação tem demonstrado haver 

uma relação entre o comportamento de fumar e diversas perturbações psicopatológicas, o que torna 

este problema um enorme desafio para os serviços de saúde. 

Como se começa a fumar e o porquê de as pessoas fumarem são questões pertinentes para a 

compreensão deste fenómeno. A dependência que o tabaco provoca está relacionada com os efeitos 

da nicotina a nível neurobiológico, com a associação entre comportamento de fumar e outros 

comportamentos do indivíduo e com os fatores sociais relacionados com a facilitação, aceitação 

social e promoção do consumo. 

 

Como e porquê se começa a fumar? 

A adolescência é o período desenvolvimental em que a maioria dos jovens inicia o consumo de 

tabaco. Estima-se que na faixa etária entre os 12 e os 14 anos ocorrem as primeiras experiências e 

por volta dos 17 anos já esteja instalada a dependência à nicotina.vi Alguns autores defendem que a 

iniciação tabágica ocorre devido a uma interação entre o indivíduo e o meiovii viii, nomeadamente 

através de fatores pessoais e sociais. 

No grupo dos fatores pessoais, são incluídos os sociodemográficos (ser menor de 15 anos, estrutura 

familiar alterada, absentismo escolar e baixo rendimento escolar); fatores psicológicos (stresse e 

ansiedade, problemas de aprendizagem, problemas de comportamento, controlo do peso, procura 

de novas sensações); fatores cognitivos e psicossociais (atitudes favoráveis ou desfavoráveis em 

relação aos efeitos do tabaco, normas subjetivas, sensação de autoeficácia) e outros aspetos 

relacionados com os comportamentos de saúde (consumo de álcool ou inatividade física). 
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Os fatores sociais e culturais relacionam-se com as influências do meio, tais como a aceitabilidade 

social do hábito de fumar (pais fumadores), a influência social normativa e informativa, a 

publicidade, a acessibilidade e promoção do consumo ix x. 

A aquisição do hábito de fumar é um processo que se desenvolve gradualmente e passa por diversas 

fases; a preparação; a iniciação / experimentação; a habituação e a manutenção / dependência.xi  

A fase de preparação é caracterizada pelas primeiras aprendizagens através da observação e/ou 

imitação de figuras modelo (pais, irmãos, ídolos), pela exposição à publicidade e ao marketing 

apelativo. A criança ou o jovem vai formando uma crença acerca das consequências (positivas) e 

aceitabilidade social deste comportamento. 

Na fase de iniciação, o comportamento é experimentar fumar. Nesta fase, domina a curiosidade 

natural pelo cigarro, o desafio de experimentar e a influência dos amigos / primos ou irmãos mais 

velhos. A necessidade que o jovem sente de fumar passa pela importância de se integrar no grupo. 

A fase seguinte caracteriza-se pela passagem do consumo ocasional (só em ocasiões pontuais como 

festas, por exemplo) para um consumo mais regular, ou seja, um comportamento organizado de 

acordo com algumas rotinas bem estabelecidas, por exemplo, fumar só aos fins-de-semana, fumar 

quando está com os amigos ou nas saídas à noite, etc. Este comportamento vai-se tornando uma 

rotina e a frequência de consumo vai aumentando até chegar a fumar diariamente, ainda que poucos 

cigarros. 

Os fatores determinantes para a aquisição do hábito estão relacionados com o comportamento dos 

amigos, a pressão para o consumo e a dificuldade em rejeitar as ofertas, bem como as crenças ou 

mitos ligados ao tabaco (ex. “o tabaco acalma”; “o tabaco ajuda a estudar”; “dá confiança”; “ajuda a 

controlar o peso”). Paralelamente, a disponibilidade, o baixo custo e o fácil acesso (máquinas de 

venda automáticas em locais públicos) são fatores cruciais para o aumento do consumo. 

Por último, surge a fase de dependência. A nicotina é uma droga altamente aditiva e, rapidamente, o 

jovem começa a associar determinado tipo de comportamento ou situação com o gesto de pegar 

num cigarro e fumar, criando uma sensação de prazer imediato, de acalmia ou de “bem-estar”. Estas 

experiências repetidas no tempo consolidam-se e o jovem inicia o seu percurso de dependência da 

nicotina por muito anos. Apesar de muitos adolescentes e adultos referirem sentir prazer em fumar, 

também referem sentir uma necessidade intensa de fumar (impulso), muita dificuldade em largar o 

cigarro, ficar mais irritado ou nervoso, ficar mais inquieto e ter dificuldades de concentração ou 

problemas de sono (sintomas de privação). Quanto mais dependente da nicotina um indivíduo for, 

mais intensos são estes sintomas e mais difícil é deixar de fumar. 

 

A dependência da nicotina 

A dependência é considerada uma alteração da função cerebral ocasionada pelo consumo de 

substâncias psicoativas. Estas substâncias afetam os processos cerebrais normais da sensação, 

perceção, das emoções e da motivação. xii.   
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As substâncias psicoativas mais comuns podem ser divididas em depressoras (álcool, sedativos / 

hipnóticos, solventes voláteis), estimulantes (nicotina, cocaína, anfetaminas, ecstasy), opióides 

(morfina e heroína) e alucinogénios (cannabis, LSD). 

Todas estas substâncias afetam de alguma forma regiões cerebrais ligadas ao sistema límbico 

(implicadas na motivação e aprendizagem de importantes estímulos ambientais e no reforço do 

comportamento que produz consequências agradáveis como prazer) e ao córtex pré-frontal 

(controlo do comportamento e pensamento). 

O cérebro tem sistemas que se desenvolvem para orientar e dirigir o comportamento para estímulos 

vitais para a sobrevivência. Por exemplo, estímulos associados a alimentos, água ou parceiros sexuais 

ativam vias específicas e reforçam os comportamentos que levam à obtenção dos objetos 

correspondentes (sistemas de recompensa). 

As substâncias psicoativas ativam artificialmente tais vias (sistema límbico, cíngulo anterior e córtex 

pré-frontal), mas de uma maneira muito forte resultando em motivação reforçada para a 

continuação de tal comportamento (por exemplo: “sinto muito prazer em fumar depois de uma boa 

refeição”).  Com a exposição repetida (processo de sensibilização), a associação torna-se cada vez 

mais forte (envolvendo os sistemas de memória) suscitando uma maior resposta comportamental. 

Através de processos de aprendizagem (imitação / modelagem), a motivação para o consumo pode 

ser fortemente ativada por estímulos (meio ambiente, pessoas, situações) provocando um desejo de 

consumir que, no limite, acaba por dominar completamente as pessoas alterando o seu 

comportamento. 

A nicotina provoca efeitos diferentes de indivíduo para indivíduo - estimula, especialmente em 

situações aborrecidas, e acalma em situações stressantes. O indivíduo aprende a associar “fumar 

cigarros” ou “dar umas passas” a certas situações, por exemplo, depois das refeições, na pausa para 

o café, na companhia de amigos ou simplesmente para passar o tempo. Os cigarros são também o 

objeto preferencial para ocupar as mãos, podendo funcionar como um facilitador de contactos 

sociais através da partilha de cigarros. 

 

A questão dos cigarros eletrónicos xiii 

O cigarro eletrónico tem sido anunciado como uma alternativa ao cigarro convencional, com um 

aspeto muito semelhante e que reproduz o ato de fumar. Trata-se de um dispositivo que introduz a 

nicotina no organismo através da inalação de um líquido que é aquecido. Para além da nicotina, os 

principais constituintes da solução líquida são o propileno glicol (usado para produzir vapor), glicerol 

e aromatizantes. 

Estamos perante um fenómeno novo que, por um lado, incentiva e promove o consumo e a 

dependência de nicotina junto dos mais jovens e, por outro lado, facilita o processo de normalização 

social do ato de fumar, na medida em que é fomentado o seu uso em espaços fechados, públicos e 

privados.  
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Este tema tem sido objeto de discussão a nível mundial, incidindo em três questões essenciais:  

1) Risco para a saúde dos utilizadores do cigarro eletrónico;  

2) O impacto negativo sobre os esforços de controlo e prevenção do tabaco; 

3) A dependência da nicotina e a eficácia da cessação tabágica. 

A Organização Mundial de Saúde (2014) publicou um relatório com as evidências atuais sobre o 

cigarro eletrónico, no sentido de informar e alertar a população para os eventuais riscos para a saúde 

e contribuir para uma maior tomada de consciência sobre este novo desafio à saúde pública mundial. 

Segundo a OMS, existe o risco de inalação de elevadas quantidades de nicotina num curto espaço de 

tempo podendo resultar em processos de intoxicação – variáveis de pessoa para pessoa, em função 

das características do produto, da profundidade de inalação (comportamento de fumar) e da 

concentração da solução de nicotina. 

Como já foi referido, a nicotina é uma droga psicoativa, com um elevado poder de gerar dependência 

(seja qual for a quantidade inalada) e com múltiplos efeitos nefastos para o organismo. Embora a 

nicotina em si não seja um carcinogéneo, pode funcionar como um “promotor de células tumorais” 

(ou seja, contribui para o aparecimento de cancros) e também tem um papel importante nos 

processos neurodegenerativos (aparecimento precoce de disfunções cognitivas e demências). Hoje 

em dia existe evidência científica suficiente para advertir as crianças e adolescentes, grávidas e a 

população em geral para o risco real que a nicotina provoca no organismo a médio e longo prazo e, 

em particular, a nível do sistema nervoso central.  

Um outro risco para a saúde é uma overdose (intoxicação) por ingestão excessiva ou contacto 

dérmico de nicotina. 

Há já um conjunto de evidências, com base na avaliação dos componentes químicos usados nos 

líquidos e em aerossol, que apontam no sentido do potencial nível de toxicidade celular de algumas 

soluções e da inalação de micropartículas muito semelhante às do cigarro convencional. Foram já 

identificados os seguintes compostos químicos nos cigarros eletrónicos: formaldeído, acetaldeído, 

acroleína, dietilenoglicol, níquel, crómio e chumbo. 

Relativamente à exposição ambiental, o fumo não é apenas “valor de água”, como é frequentemente 

afirmado na comercialização deste produto. Os estudos epidemiológicos efetuados até à data 

apontam no sentido de haver efeitos adversos para a saúde, nomeadamente a inalação de 

micropartículas e de nicotina pelos não fumadores. São uma ameaça real para as crianças e 

adolescentes, mas também para os fetos e bebés.  

A introdução deste produto no mercado pode ter um forte impacto negativo nas medidas de 

controlo e prevenção do tabagismo, pelo que requer a atenção de todos nós.  O efeito junto dos mais 

jovens, pela iniciação da utilização de nicotina, supostamente “mais saudável” ou “de menor risco”, 

leva a um aumento progressivo do consumo e consequentemente da dependência desta substância.  
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O risco do começar a fumar cigarros eletrónicos e passar posteriormente para os cigarros 

convencionais é muito elevado. O efeito de vulgarização do ato de fumar, sobretudo em espaços 

fechados, faz com que este comportamento pareça normal e até mais atrativo, principalmente junto 

dos mais jovens, ajudando, dessa forma, perpetuar a epidemia tabágica.  

A estratégia de venda deste produto passa por transmitir a ideia de que o cigarro eletrónico é um 

produto “menos tóxico” do que o cigarro convencional. É incentivada pela presença de testemunhos 

médicos para dar maior credibilidade, pelo apoio de celebridades para difundir e dar maior 

visibilidade à mensagem e pelo uso de sabores agradáveis que, como se sabe, aumentam o poder 

aditivo do produto.  

Quanto à eficácia para ajudar a deixar de fumar e, em última instância, para o fim da dependência da 

nicotina, as conclusões são muito limitadas e em alguns estudos os resultados são duvidosos. Ainda 

não está comprovado que seja um método fiável para a cessação tabágica. Apesar da publicidade 

enganosa e das campanhas de marketing agressivas, todos os fumadores devem ser motivados no 

sentido de tomarem uma decisão de abandonar o tabaco e desta forma se libertarem da 

dependência da nicotina.  

Os serviços de saúde são o espaço indicado para obter um tratamento efetivo e adequado a cada 

caso, com o apoio e supervisão de profissionais de saúde habilitados.  

 

As estratégias da Indústria do Tabaco para promover os seus produtos  

A publicidade, a promoção e o patrocínio dos produtos de tabaco são as estratégias mais 

importantes da Indústria Tabaqueira (IT) para iniciar e manter os consumos dos seus produtos em 

diferentes setores da sociedade, nomeadamente através da introdução de marcas aromatizadas e a 

publicidade nos pontos de venda.  

Em relação ao primeiro ponto, a IT tem a clara noção de que o primeiro contato dos adolescentes 

com o cigarro é uma experiência desagradável, pelo efeito aversivo da nicotina. Uma das muitas 

estratégias da indústria para promover o início do consumo é a introdução de marcas aromatizadas 

com sabores mais agradáveis (ex: mentol, chocolate, etc.) facilitando, assim, a experimentação e 

aumentando as probabilidades para o consumo regular e, consequentemente, para a dependência 

da nicotina. O marketing encarrega-se de induzir nos jovens a ideia de um produto que apela à 

aventura, rebeldia, independência, confiança, autoafirmação, como se fosse um “passaporte” para a 

vida adulta.  

Quanto ao ponto de venda (PDV) é um importante canal de comunicação com o consumidor. O bom 

posicionamento do produto no interior de uma loja gera visibilidade. De todos os locais disponíveis 

dentro de uma loja, a zona junto ao caixa é a única posição que tem quase 100% de trânsito 

garantido, mesmo que o consumidor não tenha comprado nada, é a área mais valorizada e disputada 

por todos os fornecedores de qualquer categoria de produto.  
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Pela sua importância e valorização, a parede do fundo ou a área de saída tem sido chamada de 

“centro do palco”, principalmente em lojas de conveniência, estações de serviço, centros comerciais, 

entre outros espaços. Ora a visibilidade gera impulso de compra, quanto maior a exposição diária e 

regular, mais eficaz é a ideia de produto socialmente aceite e logo, menor a rejeição à compra.  

Um estudo de mercado feito por Brown & Williamson xiv., uma empresa do universo da  Imperial 

Tobacco do Canadá, mostra que “o ambiente da loja, especialmente os displays internos, são a maior 

fonte de consciência de propaganda para todas as marcas de tabaco, sobretudo para crianças e 

adolescentes. A estrutura do display, as imagens, mensagens e as embalagens são muito convidativas 

e atraentes para o público jovem e urbano. O posicionamento junto de outros produtos, 

nomeadamente, alimentares ou doces, transmite uma falsa ideia de produto comum, inofensivo, 

esbatendo os efeitos das advertências sanitárias nos maços de tabaco.   

A exposição a estas pistas ambientais de forma regular, atraente e apelativa, com ou sem 

publicidade, criam uma sugestão, um impulso, um desejo de aquisição do produto. E é sabido que 

impulso gera venda. Quanto a este assunto, aconselho a leitura do pensamento do psicólogo Daniel 

Kahneman, prémio Nobel da Economia, em 2002, pelo seu contributo para uma visão integrada 

sobre a ciência cognitiva e económica para explicar o comportamento aparentemente irracional, 

associado à incerteza da tomada de tomada de decisão e do julgamento humano.  

 

Imagens nos maços de tabaco: mais um passo na luta contra o tabagismo 

Desde maio de 2016, Portugal pôs em prática uma das orientações da Convenção Quadro para o 

Controlo do Tabaco, referente à rotulagem dos produtos do tabaco, nomeadamente, a colocação de 

imagens nos maços de tabaco com o objetivo de aumentar a visibilidade das advertências de saúde. 

As imagens fazem com que essas mensagens sejam mais facilmente recordadas pelos consumidores, 

contribuem para que muitos jovens não iniciem o consumo e para que muitos fumadores reduzam o 

consumo ou façam tentativas para parar de fumar.xv Todos os cidadãos têm o direito a serem 

devidamente informados quanto aos efeitos aditivos e aos riscos para a saúde associados ao 

consumo de tabaco. A obrigatoriedade de colocar avisos de saúde ilustrados por imagens na 

rotulagem dos maços do tabaco é, assim, uma medida, sem custos adicionais para os Governos e que 

permite informar e alertar os consumidores sobre a nocividade destes produtos, pelo que deve fazer 

parte de uma estratégia global de controlo do tabagismoxvi. A criação de “embalagens normalizadas” 

de produtos do tabaco é um passo importante para o controlo desta epidemia. Estas “embalagens 

normalizadas” incluem medidas que restringem ou proíbem o uso de logotipos, cores, imagens de 

marca ou informações promocionais nos maços de tabaco.  

Em dezembro de 2012, a Austrália tornou-se o primeiro país a implementar plenamente a 

embalagem normalizada, a que se seguiu a Irlanda, em 2015. O Reino Unido e a França aprovaram 

leis para implementar a mesma medida a partir de maio de 2016. 

Segundo peritos internacionais as advertências sanitárias inseridas de uma forma bem visível e 

ilustradas com imagens, têm um forte impacto junto da população, sobretudo a menos escolarizada. 

Para quem fuma um maço de tabaco por dia, a visualização destas imagens pode ocorrer cerca de 
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560 vezes por mês, perto de 7000 por ano, o que evidencia a importância dessa medida e a 

necessidade destas mensagens e imagens serem cuidadosamente elaboradas.  

Os estudos mostram que as advertências que geram reações emocionais negativas, como medo e 

repulsa, têm maior eficácia na redução da frequência e intensidade do consumo, nas tentativas para 

deixar de fumar e na cessação tabágica. 

 

Conclusão  

O tabagismo é claramente uma das epidemias que mais danos provoca nos indivíduos e no 

ambiente.  Não é só um problema do indivíduo, afeta os que o rodeiam e afeta o ambiente de um 

modo geral. O fumo provocado pelo cigarro é a maior fonte de poluição nos edifícios e a exposição 

crónica ao fumo do tabaco também provoca morbilidade e mortalidade. As crianças, os 

adolescentes, as grávidas e os cônjuges de fumadores são grupos de risco para doenças associadas 

ao tabaco. 

O consumo de cigarros é um presente envenenado porque, inicialmente provoca efeitos agradáveis e 

prazer, mas, para alguns, depois de experimentar, a repetição do comportamento e a multiplicação 

das situações e contextos onde fumam pode levar à dependência. Por outro lado, a pressão para o 

consumo é muito forte e a publicidade da indústria tabaqueira dissemina a epidemia a uma escala 

global. É importante lembrar que o tabaco conjuntamente com o álcool contribui de forma 

importante para o peso da morbi-mortalidade mundial.  

O tratamento da dependência tabágica deve ser visto como um processo terapêutico que implica 

alterações dos hábitos, novas atitudes, compromisso com a mudança e promoção de um estilo de 

vida mais saudável. O tratamento deverá ser acessível a todas as pessoas que dele necessitam e os 

indivíduos com tuberculose são claramente um dos grupos alvos prioritários de intervenção. 

O Serviço Nacional de Saúde continua a fazer um grande esforço no sentido de aumentar a 

acessibilidade dos utentes para obtenção de informações credíveis e de ajuda profissional. Por outro 

lado, salienta-se a aposta na capacitação contínua dos profissionais de saúde no sentido da 

prevenção e tratamento desta epidemia.  

Para uma parte importante da população portuguesa e, em particular para os fumadores, o consumo 

de tabaco não é percecionado como um grave fator de risco para a saúde.  

Estes factos confirmam que é imperativo continuar a investir na prevenção e controlo deste 

importante problema de saúde públicaxvii Desta forma, esperamos continuar a contribuir para 

promover a informação e a reflexão atenta sobre esta ameaça à saúde pública e proteger a 

população, capacitando-a para fazer escolhas mais saudáveis.   
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