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Tabagismo

e DCNTs

TABAGISMO: O PRINCIPAL FATOR DE RISCO DAS DCNTs
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) são responsáveis por 74% das mortes no
Brasil. O tabagismo é um dos principais fatores de risco para as principais DCNTs, as doenças
cardiovasculares, respiratórias, mentais, o câncer e a diabetes. Os outros fatores de risco que
mais incidem sobre as DCNTs são o alcoolismo, a alimentação inadequada, o sedentarismo e a
poluição do ar.

A ESCALA DO PROBLEMA
Até 2030, estima-se que as DCNTs podem ser responsáveis por mais de 75% das mortes em todo
o mundo. O consumo de cigarros é a maior causa prevenível de DCNTs:
O tabagismo mata mais de 7 milhões de pessoas por ano no mundo.
Um estudo do Instituto Nacional de Câncer (INCA) mostrou que o custo do tabagismo chega
a 56,9 bilhões de reais por ano no Brasil, devido a despesas com tratamentos médicos e
perda de produtividade. Os impostos pagos pela indústria, por sua vez, não chegam a 13
bilhões de reais, o que gera um déficit de mais de 40 bilhões de reais.

COMO LIDAR
No Brasil, a prevalência de fumantes diminuiu nas últimas décadas. Em 1989, o percentual de
fumantes na população correspondia a 34,8% (PNSN). Em 2017, chegou a 10,1% (Vigitel). Apesar
da grande queda, o tabagismo ainda é um grave problema de saúde pública, e deve-se notar que,
de 2016 a 2017, esse índice permaneceu praticamente inalterado, interrompendo a tendência
histórica de queda. Além disso, um dado ainda mais alarmante é que, entre os jovens de 18 a 24
anos das capitais brasileiras, a prevalência aumentou de 7,4% para 8,5% (Vigitel).
Alguns dos fatores que levaram ao declínio geral no número de fumantes foram a promoção de
políticas públicas eficazes e campanhas que seguem as determinações da Convenção-Quadro
para o Controle do Tabaco (CQCT). Algumas medidas recomendadas para a redução da prevalência são: proibição do patrocínio e da propaganda de cigarros nos meios de comunicação e nos
pontos de venda, aumento de preços e impostos sobre produtos de tabaco, adoção de leis de
ambientes livres de fumo, uso de advertências sanitárias, embalagens padronizadas e proibição de aditivos de sabor.
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O QUE PODEMOS FAZER
Conhecer e apoiar as políticas públicas de prevenção ao tabagismo que estão em discussão:
Apoio à implementação da proibição de aditivos de aroma e sabor em cigarros, determinada
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e confirmada pelo Supremo Tribunal
Federal em 2018, pois eles tornam os produtos mais palatáveis e viciantes e incentivam os
jovens à iniciação e ao consumo.
Apoio e disseminação de campanhas pela proibição total da propaganda de cigarros, incluindo a exibição de maços em pontos de venda e a adoção de embalagens padronizadas, que
removem todos os elementos de design e mantêm apenas as advertências sanitárias e o
nome da marca.
Acompanhamento e apoio de ações pelo aumento de preços e tributos sobre produtos de
tabaco, que é comprovadamente a medida mais eficaz para prevenir o fumo e reduzir o
número de fumantes na população.
Apoio e expansão do Programa para Diversiﬁcação de Áreas Cultivadas com Tabaco, para
que os agricultores tenham opções economicamente viáveis ao cultivo de fumo.
Implementação do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco, pois os
produtos ilegais favorecem a iniciação devido ao baixo preço e prejudicam a economia, uma
vez que não recolhem impostos.
Apoiar a resolução 46/2009 da Anvisa que proíbe a comercialização, importação e propaganda dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar (entre eles o cigarro eletrônico e o
tabaco aquecido). A regulação atual é prudente: condiciona eventuais pedidos de registro
mediante a apresentação e aprovação de estudos toxicológicos e científicos que comprovem
a alegação de que são menos nocivos, não contaminantes do ambiente e com avaliação de
risco de agravo à saúde do usuário. Pesquisas independentes, sem conflitos de interesse,
devem ser realizadas para avaliar real impacto destes novos produtos, tanto para a saúde
como para a política de prevenção à iniciação no tabagismo.
Divulgar e apoiar a implementação da Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre as metas da agenda, encontram-se a redução das DCNTs e o fortalecimento da
implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco.
Quer saber mais e colaborar com o controle do tabaco?
Faça parte da Rede de Promoção da Saúde.
Cadastre-se pelo link: bit.ly/RedeACT
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