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Sumário Executivo
O tabaco continua a ser um dos mais
importantes

problemas

globais

de saúde

pública, apesar dos esforços e das medidas de

Nos últimos 30 anos a prevalência do consumo
diário de tabaco em Portugal continental temse apresentado relativamente estável, em
resultado do aumento do consumo entre as
mulheres e da descida entre os homens.

prevenção e controlo já adotadas. Segundo

Segundo a OCDE a percentagem de adultos

estimativas da Organização Mundial de Saúde

fumadores tem vindo a diminuir desde 2000.

(OMS) morrem por ano mais de 8 milhões de

Em

pessoas por doenças associadas ao tabaco,

diariamente, contra 18,6% em 2008.

das quais cerca de 1,2 milhões por exposição
ao fumo ambiental. Para além dos efeitos na
saúde, o tabaco contribui para a pobreza, as
desigualdades sociais e a poluição do meio
ambiente.
Em

2014,

17%

dos

adultos

fumavam

A iniciação do consumo de tabaco é um grave
problema de saúde infantil e juvenil. Dos
jovens que iniciam o consumo, mais de um
terço irá continuar a fumar ao longo da vida
adulta, comprometendo assim a sua saúde e

estimativas

longevidade. Se não se conseguir impedir que

elaboradas pelo Institute for Health Metrics

2017,

os jovens comecem a fumar, as próximas

and Evaluation (IHME) morreram em Portugal

gerações continuarão a suportar um pesado

mais

fardo,

de

de

acordo

13 000

com

pessoas

por

doenças

não

só

em

termos

de

doença,

atribuíveis ao tabaco, das quais 10 588 homens

incapacidade e mortalidade prematura, mas

(18,6% do total de óbitos) e 2515 mulheres

também em gastos em tratamentos e serviços

(4,4% do total de óbitos).

de saúde.

A maior percentagem de óbitos atribuíveis ao

Em 2018, de acordo com dados recolhidos no

tabaco registou-se no grupo etário dos 50 aos

Dia da Defesa Nacional, 60,1% dos jovens com

69 anos. Neste grupo etário, um em cada

18 anos de ambos os sexos disseram já ter

quatro óbitos foi atribuível ao tabaco.

fumado. 38,3% disseram ter consumido tabaco

Fumar afeta praticamente todo o organismo
humano, constituindo uma das principais

nos últimos 30 dias, o que representa uma
redução de 10,9% relativamente a 2015.

causas evitáveis de doenças crónicas não

Deixar de fumar tem benefícios em qualquer

transmissíveis, com destaque para o cancro, as

idade. O abandono definitivo do tabaco antes

doenças cérebro-cardiovasculares, as doenças

dos 40 anos reduz em mais de 90% os riscos

respiratórias crónicas e a diabetes mellitus tipo

para a saúde que lhe estão associados. Em

2.

2018,

Em 2017, segundo estimativas elaboradas pelo
IHME, o tabaco contribuiu para 19,6% dos
óbitos por cancro, 28,1% dos óbitos por
doença respiratória crónica, 8,7% dos óbitos
por doenças cérebro-cardiovasculares e 9,8%
dos óbitos por diabetes mellitus tipo 2. A taxa
de

mortalidade

por

cancro

da

cerca

de

13 000

pessoas

foram

atendidas no âmbito do programa de apoio
intensivo à cessação tabágica. No mesmo ano,
a dispensa às farmácias de medicamentos
para o tratamento do tabagismo registou um
aumento de cerca de 9,1% relativamente ao
ano anterior.

traqueia,

Em 2015, segundo dados do 1.º INS com

brônquios e pulmão atribuível ao tabaco está a

exame físico, 12,8% da população residente

aumentar nas mulheres.

dos 15 aos 74 anos disse estar exposta ao

Em 2014, 1,8 milhões de residentes em
Portugal,
fumadores

com

15

(20%);

ou

mais

anos,

1,5

milhões

diariamente (16,8%).
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eram

fumavam

fumo ambiental do tabaco durante pelo
menos 1 hora por dia. A prevalência de
exposição foi superior entre os mais jovens
(19,8%), as pessoas com menor escolaridade
(23,6%) e as sem atividade profissional ou
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17,7%

Executive Summary

2016,

Despite all efforts and prevention and control

revelou que 18,4% das crianças dos 0 aos 10

measures already in place, tobacco remains

anos estavam expostas ao fumo ambiental do

one of the most important global public health

tabaco em casa ou no carro. A prevalência de

problems.

exposição foi superior em crianças filhas de

Organization (WHO), more than 8 million

pais

desempregadas

(18,2%

e

respetivamente).
Um

estudo nacional

efetuado em

According

to

World

Health

escolaridade,

people die each year from tobacco-related

atingindo os 27% em pais com escolaridade

diseases, of which about 1.2 million from

até ao 9.º ano (Precioso et al., 2018).

exposure to environmental smoke. In addition

com

menor

nível

de

No presente relatório, para além de se
analisarem

as

estimativas

referentes

à

mortalidade atribuível ao tabaco por principais

to health effects, tobacco contributes to
poverty,

social

inequalities

and

the

environmental pollution.

causas, e a sua evolução nos últimos anos,

In 2017, according to estimates prepared by

com particular enfoque nas doenças crónicas

the Institute for Health Metrics and Evaluation

não transmissíveis, são apresentados dados

(IHME), over 13,000 people died from tobacco-

relativos ao consumo nos jovens, à cessação

related diseases in Portugal, of which 10 588

tabágica e à exposição ao fumo ambiental do

men (18.6% of total deaths) and 2515 women

tabaco, bem como às atividades realizadas

(4.4% of total deaths).

pelo Serviço Nacional de Saúde no âmbito da
prevenção e tratamento do tabagismo. São
ainda

apresentados

dados

referentes

às

entradas no mercado e à tributação dos
produtos do tabaco em Portugal Continental.
Procede-se, por último, à apresentação das
principais atividades realizadas pelo Programa
Nacional para a Prevenção e Controlo do
Tabagismo no período em análise e projetadas
para

2019/2020,

à

luz

das

orientações

programáticas definidas até 2020.

The highest percentage of deaths attributable
to tobacco was in the 50-69 age group. In this
age group, one in four deaths was attributable
to tobacco.
Smoking affects virtually every organ and
system of the human body and is one of the
leading

preventable

noncommunicable

causes

diseases:

of

major

cancer,

brain

cardiovascular disease, chronic respiratory
disease and type 2 diabetes mellitus.
In 2017, according to estimates made by the
IHME, tobacco contributed to 19.6% of all
deaths from cancer, 28.1% of deaths from
chronic respiratory disease, 8.7% of deaths
from brain-cardiovascular disease and 9.8% of
deaths from type 2 diabetes mellitus. The
mortality rate from tracheal, bronchial and
lung

cancer

attributable

to

tobacco

is

increasing in women.
In 2014, 1.8 million Portuguese residents aged
15 and over were smokers (20%); 1.5 million
smoked daily (16.8%).
Over the past 30 years, the prevalence of daily
tobacco use in mainland Portugal has been
relatively stable, as a result of increased
consumption among women and falling among
men.
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According to the OECD, the percentage of adult

The aim of this report is to make available

smokers has been declining since 2000. In

information

2014, 17% of adults smoked daily, compared to

attributable to tobacco, by major causes, and

18.6% in 2008.

their evolution in recent years, with a particular

Initiating tobacco use is a serious child and
youth health problem. Of young people who
start smoking, more than a third will continue
to

smoke

throughout

adulthood,

thus

compromising their health and longevity. If
young people cannot be prevented from
starting to smoke, the next generations will
continue to bear a heavy burden, not only in

on

the

estimated

mortality

focus on noncommunicable diseases, as well
as on the initiation and consumption among
young people, on smoking cessation, on
exposure to environmental tobacco smoke and
on the activities carried out by the NHS to face
this problem. Information about the market
and taxation of tobacco products in mainland
Portugal is also provided.

terms of illness, disability and premature

Finally, the main activities carried out by the

mortality, but also in spending on treatment

National Programme for Smoking Prevention

and health services.

and Tobacco Control in the period under

In 2018, according to data collected on the
National Defence Day, 60.1% of 18-year-olds of
both sexes said they had already smoked.

review and projected for 2019/2020 are
presented in the light of the programmatic
guidelines defined up to 2020.

38.3% said they had consumed tobacco in the
last 30 days, a reduction of 10.9% compared to
2015.
Quitting smoking has benefits at any age.
Quitting before age 40 reduces the health risks
associated with smoking by over 90%. In 2018,
around 13,000 people were assisted under the
intensive smoking cessation support program
in the NHS. In the same year the dispensation
to pharmacies of drugs for the treatment of
smoking registered an increase of about 9.1%
in relation to the previous year.
In 2015, according to data from the first
National

Health

Survey

with

physical

examination 12.8% of the resident population
aged 15 to 74 said they were exposed to
environmental tobacco smoke for at least 1
hour per day. The prevalence of exposure was
higher among the younger (19.8%), the least
educated (23.6%) and the unemployed or
without a job (17.7% and 18.2% respectively).
A national study in 2016 found that 18.4% of
children

aged

0-10

were

exposed

to

environmental tobacco smoke at home or in
the car. The prevalence of exposure was higher
in children born to parents

with lower

education, reaching 27% in parents with
education up to the 9th grade (Precioso et al.,
2018).
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SIGLAS E ACRÓNIMOS
ACES

Agrupamento de Centros de Saúde

ACSS

Administração Central do Sistema de Saúde

AML

Área Metropolitana de Lisboa

ARS

Administração Regional de Saúde

ASAE

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

AT

Autoridade Tributária e Aduaneira

AV

Ad valorem

AVC

Acidente Vascular Cerebral

CAD

Comportamentos Aditivos e Dependências

CDP

Centro de Diagnóstico Pneumológico

CSP

Cuidados de Saúde Primários

DGAE

Direção-Geral das Atividades Económicas

DGC

Direção-Geral do Consumidor

DGS

Direção-Geral da Saúde

DPOC

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica

ECATD

Estudo sobre o consumo de Álcool, Tabaco e Drogas

EPAD

Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto

ESPAD

European School Survey on Alcohol and other Drugs

EU-CEG

European Union Common Entry Gate

GBD
IHME

Global Burden of Disease

INE

Instituto Nacional de Estatística

INFARMED

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde

INS

Inquérito Nacional de Saúde

INSEF

Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico

LVT

Lisboa e Vale to Tejo

MPOWER

Monitorizar; Proteger; Oferecer apoio; (Warn) Avisar sobre os riscos; (Enforce) Impor
a proibição da publicidade; (Raise taxes) Aumentar os impostos.

NUTS

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

OMS

Organização Mundial da Saúde

PNPCT

Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo

RAA

Região Autónoma dos Açores

RAM

Região Autónoma da Madeira

SICAD

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

SIM@SNS

Sistema de Informação e Monitorização do SNS

SNS
SPMS

Serviço Nacional de Saúde
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

UE
ULS

União Europeia
Unidade Local de Saúde

WHO

World Health Organization

Institute for Health Metrics and Evaluation
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1. Nota Introdutória da Diretora-Geral da
Saúde
A Direção-Geral da Saúde (DGS), através do seu Plano Nacional de Saúde e do respetivo Programa
para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, tem como um dos seus objetivos reduzir o consumo de
tabaco na população e travar o aumento do consumo entre as mulheres. Reconhecemos que a plena
aplicação da Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco, ratificada por Portugal em
novembro de 2015, é a estratégia mais efetiva para alcançar este objetivo, conforme também
reafirmado nos objetivos para o desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030.
Aliás, conforme se confirma no presente relatório, o tabaco continua a ser uma das principais causas
evitáveis de doença e de morte prematura, contribuindo para mais de uma em cada dez mortes
registadas anualmente no nosso país.
Como sabemos, fumar é um dos mais importantes fatores evitáveis de doenças não transmissíveis,
que hoje nos preocupam a todos – doenças respiratórias crónicas, cancro em diferentes localizações,
doenças cérebro-cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2 – pelo sofrimento humano e sobrecarga
económica que impõem aos cidadãos, às famílias, ao sistema de saúde e a toda a sociedade.
Para além destas doenças, fumar diminui a imunidade, aumentando o risco de infeções respiratórias
e de morte por tuberculose. Fumar diminui a fertilidade. Fumar durante a gravidez é lesivo para o
desenvolvimento fetal e agrava o risco de complicações perinatais. A exposição ao fumo ambiental é
fator de agravamento de doenças respiratórias e aumenta o risco de cancro do pulmão e de doenças
cardiovasculares. Para além dos seus efeitos diretos na saúde, o tabaco tem um impacto negativo no
meio ambiente, seja no ar interior, seja nas faixas costeiras, através das pontas de cigarros, entre
outros exemplos.
Apesar dos esforços que vem sendo desenvolvidos, Portugal ainda apresenta uma prevalência de
20% de pessoas, com 15 ou mais anos de idade, fumadores diários ou ocasionais, e de 16,8% de
fumadores diários. Contudo, segundo o Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF) 2015,
no grupo etário dos 25 aos 34 anos a prevalência de consumidores sobe para valores que, no sexo
masculino, rondam os 50% e no sexo feminino os 25%. Por outro lado, existem grandes assimetrias
regionais, com consequentes desigualdades em saúde.
Segundo a OCDE, Portugal registou um ligeiro decréscimo do consumo entre a população adulta. Em
2014, 17% dos adultos fumavam, contra 18,6% em 2008. Uma análise das tendências observadas
entre 1987 e 2014, com recurso aos Inquéritos Nacionais de Saúde, permite concluir que a
prevalência do consumo de tabaco em Portugal Continental diminuiu nos homens e aumentou nas
mulheres.
Conforme já observado em outros países, prevê-se que as mulheres, até agora menos afetadas pelas
doenças associadas ao tabaco, começarão a adoecer e a morrer cada vez mais por estas doenças, se
não se inverter esta tendência. O recente aumento do cancro do pulmão nas mulheres em Portugal
pode confirmar esta tendência. Impõe-se, deste modo, a adoção de medidas que visem travar o
aumento do consumo de tabaco na população, com especial enfoque nos mais jovens, para que não
iniciem o consumo, e nos atuais fumadores, para que deixem de consumir, com uma atenção
particular às mulheres jovens e às mulheres grávidas.
Deixar de fumar, para além de reduzir doenças e mortalidade prematura, contribui para reduzir a
exposição social das crianças ao comportamento de fumar dos adultos. Diversos estudos
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demonstram que o exemplo de fumar dos pais, influencia o comportamento de fumar dos seus
filhos. Os pais têm, por isso, um papel muito importante na educação e proteção dos seus filhos
contra os riscos associados ao consumo e à exposição ao fumo do tabaco. É, por esse facto,
necessário reforçar a prevenção do tabagismo no contexto de outros programas orientados para o
percurso de vida, como o Programa Nacional de Saúde Reprodutiva, o Programa Nacional de Saúde
Infantil e Juvenil ou o Programa Nacional de Saúde Escolar.
A nova lei do tabaco de 2007 veio dar cumprimento, ainda que parcialmente, ao disposto na
Convenção Quadro da OMS. Ao abrigo desta lei, e sob o seu impulso, foi desencadeado todo um
processo de reforço das respostas do SNS em matéria de apoio aos fumadores que têm dificuldade
em deixar de fumar e de proteção da exposição ao fumo ambiental. Desde 2016 foi possível garantir
o acesso a consultas de apoio intensivo à cessação tabágica em todos os ACES.
Há também a adiantar que um dos medicamentos de primeira linha de apoio à cessação tabágica
passou a ser comparticipado em janeiro de 2017.
Os registos clínicos e de enfermagem estão em processo de informatização no sentido de facilitar as
“abordagens breves de aconselhamento”, sendo de referir um desenvolvimento do programa de
apoio intensivo à cessação tabágica.
Em 2018 foi assinado um protocolo de colaboração entre a Direção-Geral da Saúde e a Direção-Geral
de Educação no sentido de se intensificar a prevenção do tabagismo em meio escolar.
Está também a ser reforçado o investimento das instituições de ensino pré-graduado na área da
saúde, na capacitação dos seus alunos, no domínio da prevenção e tratamento do tabagismo.
A luta contra o tabagismo é complexa, enfrentando muitos desafios. O recente surgimento no
mercado de novos produtos com nicotina e de novos produtos do tabaco ativamente promovidos
junto dos consumidores por parte dos respetivos fabricantes, sob o princípio da redução de danos,
constitui um novo desafio. Não sabemos quais as consequências do uso destes novos produtos nos
jovens, em pessoas com doenças crónicas, ou em mulheres grávidas ou a amamentar, nem são
conhecidos os seus efeitos na saúde a longo prazo.
As estratégias de redução de danos devem permitir isso mesmo: beneficiar os consumidores, mas
também a população como um todo. Os efeitos na saúde destes novos produtos são ainda mal
conhecidos. O risco de escalada do consumo entre os jovens, como está a acontecer em outros
países, é uma preocupação que deve ser monitorizada e acompanhada.
Nesse sentido, precisamos de uma comunidade científica ativa e isenta de conflitos de interesses,
que investigue e produza a comprovação e a base de evidência necessárias à tomada de decisão
política, legislativa e técnica, em favor da promoção da saúde pública.
Estamos conscientes da importância deste problema e das dificuldades de o controlar. Face aos seus
múltiplos determinantes e aos atuais desafios decorrentes da emergência de novos produtos com
nicotina, só com uma abordagem intersetorial e o envolvimento de toda a sociedade, em particular
dos próprios profissionais de saúde e dos cidadãos, será possível garantir uma próxima geração livre
da dependência de tabaco e de produtos com nicotina, e um futuro mais saudável e sustentável para
todos nós.
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2. Diagnóstico da Situação
O consumo de tabaco constitui um dos mais importantes problemas globais de saúde pública. Para
além do seu impacto como uma das principais causas evitáveis de doença, incapacidade e morte
prematura, impõe enormes custos sociais e económicos a toda a sociedade, não só em sofrimento
humano, tratamentos e serviços de saúde, mas também em absentismo e perda de produtividade
económica. A produção agrícola, o fabrico, a distribuição e o consumo de produtos de tabaco
provocam graves danos ambientais: uso de agroquímicos, elevados consumos de água e de fontes
de energia não renovável, abate de floresta, emissões de carbono e produção de resíduos tóxicos
(World Health Organization, 2017b, Zafeiridou et al., 2018).
O tabaco é um fator gerador de pobreza e de iniquidades em saúde entre sexos, grupos sociais e
áreas geográficas (Marmot, 2006; World Health Organization, 2008b; Loring, 2014).

2.1. Mortalidade atribuível ao tabaco
Segundo estimativas da OMS morrem por ano mais de 8 milhões de pessoas por doenças associadas
ao tabaco, das quais cerca de 1,2 milhões por exposição ao fumo ambiental (World Health
Organization, 2019b).
Em comparação com o resto do mundo, a Região Europeia da OMS apresenta uma das proporções
mais elevadas de mortes atribuíveis ao tabaco. Nesta Região, segundo estimativas da OMS, o
consumo de tabaco é atualmente responsável por 16% de todas as mortes em adultos com mais de
30 anos (World Health Organization, 2019a).
Em 2017, de acordo com estimativas elaboradas pelo Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME),
morreram em Portugal 13 104 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco. Destas, 10 588 homens e
2515 mulheres (IHME, 2018).
A análise da distribuição das estimativas das percentagens de óbitos atribuíveis ao tabaco por grupo
etário confirma que o tabaco mata prematuramente. Em 2017, a maior percentagem de óbitos
atribuíveis ao tabaco, em ambos os sexos, registou-se no grupo etário dos 50 aos 69 anos - cerca de
25% do total de óbitos observados neste grupo etário (IHME, 2018).
No mesmo ano, estima-se que o tabaco tenha contribuído para cerca de 15,3% dos anos de vida
prematuramente perdidos, 21,4% nos homens e 6,7% nas mulheres (IHME, 2018).
O consumo de tabaco é uma das principais causas evitáveis de doenças crónicas não transmissíveis,
com destaque para o cancro, as doenças cérebro-cardiovasculares, as doenças respiratórias crónicas
e a diabetes mellitus tipo 2, conforme se observa na tabela 1.
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Tabela 1: Estimativas da mortalidade atribuível ao tabaco por principais doenças não transmissíveis
e % do total por causa de morte |Portugal 2017
Total
Nº

Sexo masc
Nº

%

Nº

13.104

11,5%

10.589

18,6%

2.515

4,4%

Neoplasias

5.790

19,6%

4.981

28,5%

809

6,7%

Doenças cérebro-cardiovasculares

3.225

8,7%

2.462

14,9%

763

3,7%

Doença respiratória crónica

1.855

28,1%

1.497

42,5%

358

11,7%

334

9,8%

201

13,5%

133

6,9%

Todas as causas

Diabetes mellitus tipo 2

%

Sexo fem
%

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 3 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Tabaco e cancro
Os tumores malignos são a segunda causa básica de morte em Portugal, contribuindo para cerca de
um quarto do total de óbitos registados anualmente, com destaque para as mortes por tumor
maligno da laringe, traqueia, brônquios e pulmão (Instituto Nacional de Estatística IP, 2019).
O fumo do tabaco contém mais de 7000 químicos, dos quais cerca de 70 cancerígenos. O risco de
cancro aumenta com o número de anos de consumo e a quantidade de tabaco fumado diariamente.
No entanto, mesmo consumos ocasionais ou inferiores a 10 cigarros por dia elevam o risco de
cancro da traqueia, brônquios e pulmão, bem como em outras localizações, como a bexiga e o
pâncreas (US Department of Health and Human Services, 2006, 2010, 2014; Inoue‐Choi et al., 2018).
A exposição ao fumo ambiental do tabaco aumenta em 20% a 30% o risco de cancro da traqueia,
brônquios e pulmão nas pessoas regularmente expostas em casa ou no seu local de trabalho (US
Department of Health and Human Services, 2006, 2010, 2014).
Em 2017, estima-se que o tabaco, incluindo a exposição ao fumo ambiental, tenha contribuído em
Portugal para a morte de 5790 pessoas por cancro, 4981 homens e 809 mulheres, o que representou
19,6% do total de óbitos por esta causa registados naquele ano (IHME, 2018).
No que se refere à mortalidade atribuível por grupo etário, segundo estimativas do IHME, o tabaco
contribuiu para cerca de uma em cada cinco mortes por cancro observadas em pessoas com idades
entre os 15 e os 49 anos e para cerca de uma em cada três no grupo dos 50 aos 69 anos, conforme
se observa no gráfico 1.
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Gráfico 1: Estimativas da proporção (%) de óbitos por cancro atribuível ao tabaco, por sexo e por
grupo etário | Portugal, 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 3 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Desde 2010, o número de mortes anuais estimadas e a taxa de mortalidade padronizada para a
idade por 100 000 habitantes, por esta causa, atribuíveis ao tabaco sofreram um ligeiro decréscimo
no sexo masculino, mantendo-se estáveis no sexo feminino, conforme se observa no gráfico 2.
Contudo, o aumento do consumo de tabaco nas mulheres, se não for controlado, irá certamente
alterar esta tendência dentro de alguns anos.

Gráfico 2: Estimativa da mortalidade por cancro atribuível ao tabaco. Número de óbitos e taxa de
mortalidade padronizada para a idade e por sexo, por 100 000 habitantes| Portugal, evolução
1990 – 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 3 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

O cancro da traqueia, brônquios e pulmão é o principal cancro provocado pelo tabaco. Em 2017
estima-se que o tabaco tenha contribuído para a morte de 2829 pessoas por esta causa (64,3%) 2456 homens (74%) e 373 mulheres (34,5%) (IHME, 2016). Em ambos os sexos, o grupo etário mais
afetado foi o dos 50 aos 69 anos, conforme se observa no gráfico 3.
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Gráfico 3: Estimativas da proporção (%) de óbitos por cancro da traqueia, brônquios e pulmão
atribuível ao tabaco, por sexo e por grupo etário | Portugal, 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 3 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

A taxa de mortalidade padronizada para a idade por cancro do pulmão está a diminuir nos homens e
a aumentar nas mulheres, conforme se observa no gráfico 4.

Gráfico 4: Estimativas da mortalidade por cancro da traqueia, brônquios e pulmão atribuível ao
tabaco. Número de óbitos e taxa de mortalidade padronizada para a idade e por sexo, por 100 000
habitantes |Portugal, evolução 1990 – 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 3 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Embora o cancro da traqueia, brônquios e pulmão seja aquele que apresenta a maior associação
com o consumo de tabaco, fumar contribui para o aparecimento de cancro em outras localizações,
conforme se observa na tabela 2.
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Tabela 2: Estimativas da mortalidade por cancro atribuível ao tabaco, por principais localizações |
Portugal, 2017
Cancro
Traqueia, brônquios e pulmão

Número de
óbitos

% de óbitos no total de
óbitos por causa

Taxa de mortalidade
(por 100.000 hab.)

2.829

64,3

26,5

Cólon e reto

482

10,7

4,5

Estômago

403

14,3

3,8

Pâncreas

266

16,2

2,5

Laringe

264

67,0

2,5

Esófago

237

36,5

2,2

Bexiga

228

21,2

2,1

Leucemia

225

20,7

2,1

Fígado

190

16,6

1,8

Lábio e cavidade oral

147

36,0

1,4

Rim

72

15,3

0,7

Nasofaringe

34

29,9

0,3

5.790

19,6

54,2

Todas as localizações

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 3 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Tabaco e doenças cérebro-cardiovasculares
As doenças do aparelho circulatório abrangem diversas doenças do coração e dos vasos, com
particular destaque para o acidente vascular cerebral (AVC) e a doença isquémica cardíaca. Embora a
mortalidade por estas doenças tenha registado um decréscimo nos últimos anos, estas continuam a
ser a principal causa básica de morte em Portugal. Em 2017 estas doenças contribuíram para 29,4%
do total de óbitos registados nesse ano (Instituto Nacional de Estatística IP, 2019).
O tabaco é um importante fator de risco evitável de doenças cérebro-cardiovasculares (US
Department of Health and Human Services, 2010; 2014).
Em Portugal, segundo estimativas elaboradas pelo IHME, em 2017 o tabaco contribuiu para a morte
de 3225 pessoas por doenças cérebro-cardiovasculares, 2462 homens e 763 mulheres, o que
representou 8,7% do total de óbitos por esta causa registados naquele ano. Deste total, 1747 óbitos
resultaram de acidentes isquémicos cardíacos e 1221 de acidentes vasculares cerebrais (IHME, 2018).
No mesmo ano, o tabaco contribuiu para cerca de quatro em cada dez óbitos por enfarte do
miocárdio e por AVC no grupo etário dos 15 aos 49 anos e para cerca de três em cada dez, no grupo
dos 50 aos 69 anos, conforme se verifica no gráfico 5.
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Gráfico 5: Estimativas da proporção (%) de óbitos por doenças cérebro-cardiovasculares atribuível ao
tabaco, por grupo etário | Portugal 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 6 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Nas últimas décadas, a taxa de mortalidade atribuível ao tabaco, padronizada para a idade,
apresenta uma diminuição em ambos os sexos, conforme se observa no gráfico 6.

Gráfico 6: Estimativas da mortalidade por doenças cérebro-cardiovasculares atribuível ao tabaco.
Número de óbitos e taxa de mortalidade padronizada para a idade por 100 000 habitantes |Portugal,
evolução 1990 – 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 6 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Tabaco e doenças respiratórias
Em 2017 as mortes devidas a doenças do aparelho respiratório representaram 11,7% do total de
óbitos ocorridos. Neste grupo de doenças inclui-se a pneumonia, que esteve na origem de 5,1% das
mortes registadas nesse ano (Instituto Nacional de Estatística IP, 2019).
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O fumo do tabaco é um aerossol, composto por gases e partículas que, para além do seu potencial
carcinogénico, pode ter um efeito tóxico ou irritante para as vias aéreas. Fumar provoca stresse
oxidativo crónico e processos inflamatórios que conduzem à obstrução das vias respiratórias,
destruição do tecido pulmonar e dos alvéolos e declínio mais acelerado da função pulmonar (US
Department of Health and Human Services, 2006, 2010, 2014).
Fumar e a exposição ao fumo ambiental do tabaco, para além de provocarem cancro da traqueia,
brônquios e pulmão, agravam a sintomatologia da asma e dificultam o tratamento desta doença e
contribuem para a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) (US Department of Health and Human
Services, 2006, 2010, 2014).
Em 2017, segundo estimativas do IHME, morreram 1855 pessoas por doença respiratória crónica
atribuível ao tabaco (1497 homens e 358 mulheres), das quais 1844 por DPOC (1488 homens e 356
mulheres).
No mesmo ano, estima-se que quase metade das mortes por doença respiratória crónica registadas
no grupo etário dos 50-69 anos tenham sido devidas ao tabaco, conforme se confirma no gráfico 7.

Gráfico 7: Estimativas da proporção (%) de óbitos por doença respiratória crónica atribuível ao
tabaco | Portugal, 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 3 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Se considerada apenas a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), em 2017, 40,7% dos óbitos
por esta causa no grupo etário dos 15 aos 49 anos, 55,8% no grupo etário dos 50 aos 69 anos e
29,6% no grupo etário dos 70 ou mais anos foram atribuíveis ao tabaco (IHME, 2018).
Estima-se que a taxa de mortalidade padronizada para a idade por doença respiratória crónica
atribuível ao tabaco tenha diminuído nos últimos anos, em ambos os sexos, conforme se confirma
no gráfico 8.
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Gráfico 8: Estimativas da mortalidade por doença respiratória crónica atribuível ao tabaco. Número
de óbitos e taxa de mortalidade padronizada segundo a idade e o sexo, por 100 000 habitantes |
Portugal, evolução 1990 – 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 3 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

O consumo de tabaco reduz a imunidade, aumentando o risco de infeções respiratórias e de morte
por tuberculose (US Department of Health and Human Services, 2010, 2014).
Em Portugal, segundo estimativas elaboradas pelo IHME, em 2017 o tabaco contribuiu para 14,7%
das mortes por infeções respiratórias do trato inferior e para 16,6% das mortes por tuberculose,
conforme se observa na tabela 3.
Tabela 3: Estimativas da mortalidade atribuível ao tabaco por infeções respiratórias e tuberculose
por sexo, em % do total por causa de morte |Portugal, 2017
Total
Infeções respiratórias do trato inferior
Tuberculose

Sexo masc

Sexo fem

Nº

%

Nº

%

Nº

%

1.054

14,7

790

21,5

264

7,6

37

16,6

34

21,7

3

5,0

Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 2 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Tabaco e diabetes mellitus tipo 2
Em 2017 a diabetes mellitus contribuiu com 3,8% do total de óbitos ocorridos (Instituto Nacional de
Estatística IP, 2019).
Fumar aumenta o risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, dificulta o seu controlo e aumenta o
risco de complicações (US Department of Health and Human Services, 2010, 2014).
Em 2017, segundo estimativas do IHME, o tabaco contribuiu para a morte de 334 pessoas por esta
doença (201 homens e 133 mulheres), o que representou 9,8% do total de óbitos por esta causa
registados naquele ano. No mesmo ano estima-se que o tabaco tenha contribuído para cerca de uma
em cada cinco mortes por diabetes mellitus tipo 2 observadas em homens dos 50 aos 69 anos,
conforme se confirma no gráfico 9.
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Gráfico 9: Estimativas da proporção (%) de óbitos por diabetes mellitus tipo 2 atribuível ao tabaco,
por sexo e por grupo etário | Portugal 2017
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Fonte: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of
Washington, 2018. [Consult. 2019, 7 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Desde 2000, o número de mortes anuais por diabetes mellitus tipo 2 atribuíveis ao tabaco parece ter
registado um ligeiro decréscimo em ambos os sexos. A taxa de mortalidade padronizada para a
idade por sexo e por 100.000 habitantes registou igualmente uma tendência decrescente no mesmo
período, conforme se observa no gráfico 10.
Gráfico 10: Estimativa da mortalidade por diabetes mellitus tipo 2 atribuível ao tabaco. Número de
óbitos e taxa de mortalidade padronizada para a idade e por sexo, por 100 000 habitantes| Portugal,
evolução 1990 – 2017
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Washington, 2018. [Consult. 2019, 6 maio]. Disponível em: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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2.2. Prevalências de consumo de tabaco
Globalmente, a Região Europeia da OMS apresenta a maior prevalência de tabagismo entre adultos
(28%), incluindo uma das maiores taxas de prevalência de tabagismo entre as mulheres (19%) (World
Health Organization, 2019a).
Em Portugal, o consumo de tabaco na população tem sido alvo de diversos estudos, com destaque
para os Inquéritos Nacionais de Saúde (INS), que permitem recolher informação numa amostra
representativa da população residente com 15 ou mais anos.
Segundo o 5.º INS, em 2014, 20,0% da população residente em Portugal com 15 ou mais anos era
fumadora, 21,7% era ex-fumadora e 58,2% nunca tinha fumado. Cerca de 1,5 milhões de pessoas
(16,8%) fumavam diariamente e cerca de 288 mil (3,2%) faziam-no ocasionalmente (Instituto Nacional
de Estatística IP, 2016).
O sexo masculino registou uma prevalência de fumadores mais elevada (27,8%) do que o sexo
feminino (13,2%). A prevalência de consumo diário foi de 16,8%; 23,5% em homens e 10,9% em
mulheres (Instituto Nacional de Estatística IP, 2016).
O grupo etário dos 25 aos 34 anos apresentou a maior prevalência de consumidores diários: 25,9%
em ambos os sexos - 34,0% em homens e 18,0% em mulheres (Instituto Nacional de Estatística IP,
2016).
A Região Autónoma dos Açores apresentou a prevalência de consumo mais elevada: 27,1% de
fumadores de ambos os sexos com 15 ou mais anos: 39,4% homens e 15,4% mulheres (Instituto
Nacional de Estatística IP, 2016).
A média diária de cigarros fumados foi de 14,3, mais elevada nos homens (15,8) do que nas mulheres
(11,6) (Instituto Nacional de Estatística IP, 2016).
Em 2015 foi realizado o primeiro Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF 2015), que
incidiu na população residente em Portugal com idade entre os 25 e os 74 anos.
De acordo com este estudo, o tabaco era consumido diária ou ocasionalmente por 28,3% da
população masculina e por 16,4% da população feminina. A prevalência mais elevada foi observada
no grupo etário dos 25 aos 34 anos (45,6% nos homens e 25,1% nas mulheres) e a mais baixa no
grupo etário dos 65 aos 74 anos (10,8% nos homens e 2,5% nas mulheres) (INSA IP, 2017), conforme
se observa no gráfico 11.
Nos homens, a prevalência de consumo mais elevada foi observada nos grupos com escolaridade
intermédia (2º ou 3º ciclo do ensino básico). Nas mulheres, com exceção do ensino superior, o
consumo aumentou em função do grau de escolaridade, independentemente da idade (Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2017).
Os desempregados apresentaram as prevalências de consumo mais elevadas (43,0% nos homens e
27,0% nas mulheres) (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2017).
Nos homens, as prevalências mais elevadas registaram-se na Região Autónoma dos Açores; nas
mulheres, na região do Algarve, independentemente da idade (Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge, 2017).
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Gráfico 11: Prevalência de consumo de tabaco na população residente, 25-74 anos, por sexo e grupo
etário | Portugal 2015
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Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP. 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF 2015):
Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA, IP, 2017.

Em 2016/2017, segundo informação recolhida pelo IV Inquérito ao consumo de substâncias
psicoativas na população residente dos 15 aos 74 anos, 26,3% dos inquiridos declararam ter
consumido tabaco diariamente nos últimos 30 dias, 32,2% dos homens e 20,6% das mulheres. O
grupo etário dos 25 aos 34 anos apresentou os consumos mais elevados (42,0%), sem diferenças de
assinalar entre os dois sexos, conforme se observa no gráfico 12 (Balsa, Vital, Urbano, 2018).

Gráfico 12: Prevalência de consumo de tabaco diário, nos últimos 30 dias, na população residente,
15-74 anos, por sexo e grupo etário | Portugal, 2016/2017
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Fonte: Balsa C., Vital C., Urbano C. IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substancias Psicoativas na População Geral, Portugal
2016/17. Lisboa: SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2018.

Tendências de evolução
Segundo um relatório da OCDE, a percentagem de adultos que fumam em Portugal tem vindo a
diminuir desde 2000 (de um em cada cinco para um em cada seis), sendo atualmente a quarta mais
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baixa de todos os países da União Europeia (UE). Em 2014, 17 % dos adultos em Portugal fumavam
diariamente, valor inferior à média da UE, contra 18,6 % em 2008 (OECD/European Observatory on
Health Systems and Policies, 2017).
A evolução das taxas amostrais, não ponderadas para a população e padronizadas para a idade, do
consumo diário de tabaco em Portugal Continental, observadas nos INS, aponta para um decréscimo
de consumo nos homens e uma subida do consumo nas mulheres, conforme se observa no gráfico
13 (Leite et al., 2017).
De notar que, nesta análise, segundo os autores: “foram considerados como fumadores todos os
indivíduos que afirmaram ter fumado diariamente, nas duas semanas que antecederam a entrevista.
Os indivíduos que afirmaram ter fumado ocasionalmente nos 2º, 3º e 4º INS foram considerados
como não fumadores uma vez que não existia essa informação no 1º INS” (Leite et al., 2017).
Gráfico 13: Evolução das taxas amostrais (não ponderadas) padronizadas de fumadores diários com
15 ou mais anos, Inquéritos Nacionais de Saúde |Portugal Continental 1987 a 2014
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Fonte: Leite A, Machado A, Pinto S, Dias CM. Caraterísticas sociodemográficas dos fumadores em Portugal Continental: análise
comparativa dos Inquéritos Nacionais de Saúde (1987, 1995/1996, 1998/1999, 2005/2006 e 2014), Lisboa: Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA, IP), 2017

De acordo com os dados recolhidos pelos Inquéritos Nacionais ao Consumo de Substâncias
Psicoativas, entre 2001 e 2016/2017, foi observada uma ligeira subida nas prevalências de consumo
nos últimos 30 dias, no grupo dos 15-64 anos. Em termos de distribuição por sexos, observou-se um
decréscimo no sexo masculino e um aumento no sexo feminino, conforme se observa no gráfico 14
(Balsa, Vital, Urbano, 2018). Contudo, o facto de estas taxas não serem padronizadas para a idade
limita de algum modo este tipo de análise.
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Gráfico 14: Evolução da prevalência (%) do consumo de tabaco nos últimos 30 dias, 15-64 anos, por
sexo | Portugal, evolução 2001 - 2016/2017
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Fonte: Balsa C, Vital C, Urbano C. IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substancias Psicoativas na População Geral. Portugal
2016/17. Lisboa: SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2018.

Entre 2012 e 2016/17 as prevalências de consumo nos últimos 30 dias, na população dos 15 aos 74
anos, aumentaram nas regiões Norte, Algarve e Açores, desceram na Região Autónoma da Madeira e
mantiveram-se estáveis nas restantes regiões, conforme se observa no gráfico 15 (Balsa, Vital,
Urbano, 2018). Todavia, o facto de estas taxas não serem padronizadas para a idade limita este tipo
de comparação.
Gráfico 15: Evolução da prevalência (%) do consumo de tabaco nos últimos 30 dias, 15-74 anos, por
Regiões | Portugal, evolução 2012 - 2016/2017
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Fonte: Balsa C., Vital C., Urbano C. IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substancias Psicoativas na População Geral, Portugal
2016/17. Lisboa: SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2018.

O consumo de cigarros foi referido por 85,7% dos consumidores de tabaco, em exclusivo ou em
conjugação com outros tipos de produtos. O tabaco de enrolar foi referido por 5,1% dos
consumidores, o charuto por 4,3%, o cachimbo por 2,2%, o cigarro eletrónico por 2,2% e as
cigarrilhas por 0,6% (Balsa, Vital, Urbano, 2018).
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2.3. Consumo nos jovens
Em 2015 a percentagem de alunos dos 13 aos 18 anos, do ensino público, que respondeu já ter
consumido cigarros (experimentação) foi de 39%. Este valor foi igual em ambos os sexos (Feijão,
2017a).
Aos 13 anos, disseram já ter consumido cigarros 11,1% dos rapazes e 12,3% das raparigas; aos 18
anos, 59,3% dos rapazes e 58,3% das raparigas (Feijão, 2017a).
A experimentação de tabaco registou uma ligeira tendência decrescente entre 2003 e 2015, mais
acentuada nas idades mais jovens, conforme se observa no gráfico 16.
Gráfico 16: Experimentação do consumo de cigarros em alunos do ensino público dos 13 aos 18
anos, ambos os sexos | Portugal, evolução 2003-2015
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Fonte: Feijão F. Estudo sobre os consumos de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e dependências – ECATDCAD/2015 (ESPAD_PT) – Portugal/2015 – Grupos etários dos 13 aos 18 anos: resultados globais e por género. Lisboa: SICAD/
DMI/DEI, 2017a. Feijão F, Calado V, Lavado E. Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco e drogas - 2011: grupos etários dos 13 aos
18 anos. ECATD/ESPAD-Portugal/2011. Lisboa: IDT/NEI, 2011.

Quanto à idade de consumo do primeiro cigarro, em 2015, dos alunos inquiridos com 18 anos, 34,2%
disseram ter iniciado o consumo entre os 13 e os 15 anos, 15,7% entre os 16 e os 18 anos, 10,2%
entre os 10 e os 12 anos e 2,6% abaixo dos 10 anos. 37,3% disseram nunca ter fumado cigarros
(Feijão, 2017a).
Relativamente ao consumo nos últimos 12 meses, os cigarros foram consumidos por 29% dos
alunos, o tabaco para cigarros de enrolar por 18% e os cigarros eletrónicos por 13%.
A distribuição do consumo nos últimos 12 meses, por regiões, foi de 35% no Alentejo, 34% no Centro,
33% no Norte, 31% no Algarve e 28% na Área Metropolitana de Lisboa (AML) (Feijão, 2017b).
No gráfico 17 apresenta-se a distribuição dos consumos nos últimos 12 meses por Regiões (NUTS II).
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Gráfico 17: Prevalências de consumo nos últimos 12 meses por região (NUTS II) e tipo de tabaco
consumido em alunos do ensino público dos 13 aos 18 anos, ambos os sexos| Portugal Continental,
2015

Fonte: Feijão F. Comportamentos Aditivos dos Adolescentes, em Portugal Continental, nas Regiões (NUTS II) e Comunidades
Intermunicipais (NUTS III) em 2015. Descritivos. SICAD/ DMI/DEI; 2017b.

De acordo com os dados recolhidos no âmbito do estudo “Comportamentos aditivos aos 18 anos:
inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional”, em 2018, 60,1% dos jovens de ambos
os sexos disseram já ter consumido tabaco; 48,8% nos últimos 12 meses e 38,3% nos últimos 30 dias
(Carapinha, Calado, Ferreira, 2019).
Entre 2015 e 2018, registou-se um ligeiro decréscimo no consumo, ao longo da vida, no último ano e
nos últimos 30 dias, conforme se observa no gráfico 18. Contudo, dado tratar-se de uma série
temporal muito curta, é necessário continuar a acompanhar este indicador no futuro.
Gráfico 18: Consumo de tabaco em jovens de 18 anos. Dias da Defesa Nacional| Evolução 2015 –
2018
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Fonte: Carapinha L, Calado V, Ferreira L. Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da
Defesa Nacional – 2019. Carapinha L, Calado V. Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia
da Defesa Nacional – 2018. Lisboa: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2017. Carapinha L,
Calado V. Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional – 2016.Lisboa:
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2017. Carapinha L, Calado V. Comportamentos
Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional – 2015.Lisboa: Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2016.

A prevalência de consumo nos últimos 12 meses foi superior no sexo masculino. Entre 2016 e 2018
registou-se uma ligeira tendência de decréscimo, mais expressiva no sexo masculino, conforme se
confirma no gráfico 19. Contudo, o facto de se tratar de uma série temporal muito curta limita este
tipo de análise.
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Gráfico 19: Consumo de tabaco nos últimos 12 meses em jovens de 18 anos, por sexo. Dias da
defesa nacional | Portugal, evolução 2015 – 2018
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Fonte: Carapinha L, Calado V, Ferreira L. Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da
Defesa Nacional – 2019. Carapinha L, Calado V. Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia
da Defesa Nacional – 2018. Lisboa: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2017. Carapinha L,
Calado V. Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional – 2016.Lisboa:
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2017. Carapinha L, Calado V. Comportamentos
Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional – 2015.Lisboa: Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2016.

Uma análise dos dados observados por regiões do País, disponível para o ano de 2016, revelou que o
consumo diário ou quase diário (20 ou mais ocasiões de consumo nos últimos 30 dias) foi maior na
Região do Alentejo. A prevalência de consumo mais baixa foi observada na Região Autónoma da
Madeira, conforme se observa na figura 1.
Figura 1: Consumo diário ou quase diário de tabaco (20 ou mais ocasiões de consumo) nos últimos
30 dias (%) em jovens de 18 anos. Dia da Defesa Nacional | Regiões – 2016

Fonte: Calado V, Carapinha L. Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional
– 2016 Regiões. Lisboa: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2017.
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Crenças e perceções sobre o tabaco
Em 2015, de acordo com os estudos realizados no ensino público, aos 13 anos, um em cada cinco
alunos (21,7%) considerou ser fácil ou muito fácil ter acesso aos cigarros (Feijão,2017a).
Aos 13 anos, um em cada quatro alunos (24,4%) considerou que consumir um ou mais maços de
cigarros por dia não tem nenhum risco para a saúde ou tem um risco moderado (Feijão,2017a). Aos
18 anos, 26,2% dos alunos tiveram a mesma opinião.
Muitos adolescentes não possuem uma adequada perceção quanto ao risco de dependência
associada ao consumo de tabaco e à dificuldade em deixar de fumar. Em 2015, dos jovens do ensino
público com 18 anos, 13% dos alunos - 15,8% dos rapazes e 11,0% das raparigas - consideraram ser
fácil ou muito fácil abandonar o consumo regular de tabaco (Feijão, 2017a).

Motivações para o início do consumo
De acordo com os dados recolhidos em pessoas dos 15 aos 74 anos, no âmbito do IV Inquérito
Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17, verificou-se
que o fator mais apontado para o início de consumo de tabaco foi a curiosidade/vontade de
experimentar (43,6%), seguido da influência dos amigos (36,9%) e da participação em festas,
convívios, bailes ou outros momentos festivos (18,7%) (Balsa, Vital, Urbano, 2018).

2.4. Cessação tabágica
Segundo o 5.º INS, em 2014, 21,7% da população residente em Portugal com 15 ou mais anos era exfumadora - 31,8% dos homens e 12,9% das mulheres (Instituto Nacional de Estatística, 2016).
De acordo com os dados do IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na
População Geral, Portugal 2016/17, 17,5% da população dos 15 aos 74 anos residente em Portugal
referiu ter deixado de fumar.
Como motivos para essa decisão, 27,2% dos inquiridos apontaram a consciencialização dos riscos,
20,9% as consequências para a saúde associadas ao consumo de tabaco, cerca de 8% o elevado
preço e outros 8% os conselhos do médico; 5% indicaram os pedidos feitos por familiares e/ou
amigos. As restantes razões apontadas apresentavam, individualmente, valores abaixo de 5%. Os
consumidores ocasionais, num total de 15,2%, disseram não existir um motivo específico para o
abandono, dado não consumirem regularmente (Balsa, Vital, Urbano, 2018).
Entre os fumadores regulares, a idade média para o abandono do tabaco situou-se nos 36 anos, com
uma duração média de consumo de 21 anos.
Menos de 3% dos fumadores atuais já pensaram em recorrer a algum tipo de ajuda para resolver
problemas causados pelo consumo de tabaco. A maioria das ajudas centrou-se no apoio
especializado de profissionais de saúde e sociais, existindo ainda referências ao uso de
medicamentos, comprimidos, pastilhas ou adesivos. Alguns disseram ter recorrido à acupunctura ou
à auriculoterapia (Balsa, Vital, Urbano, 2018).
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De acordo com os dados recolhidos no âmbito do IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias
Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17, verificou-se que, recorrendo ao teste de
Richmond, 41,7% dos fumadores nos últimos 30 dias, dos 15 aos 74 anos, apresentaram baixa
motivação para deixar de fumar, 41,3% motivação moderada e 17% motivação elevada (Balsa, Vital,
Urbano, 2018).
A prevalência de mulheres com elevada motivação para deixar de fumar (25,2%) foi superior à
observada entre os homens (11,4%), conforme se observa no gráfico 20.
Estes resultados, embora não comparáveis com os obtidos no III Inquérito realizado em 2012, que se
reportaram à população total de fumadores nos últimos 30 dias, entre os 15 e os 64 anos, apontam
ainda assim para uma tendência de aumento da motivação para deixar de fumar, já que nesse ano
85,5% dos inquiridos referiram baixa motivação para deixar de fumar, 12,6% motivação moderada e
apenas 1,8% motivação elevada (Balsa, Vital, Urbano, 2014).

Gráfico 20: Motivação para cessação tabágica, segundo o teste de Richmond, na população
fumadora nos últimos 30 dias, por sexo, 15-74 anos (%)|Portugal 2016/2017
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Fonte: Balsa C., Vital C., Urbano C. IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substancias Psicoativas na População Geral, Portugal
2016/17. Lisboa: SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 2018.

2.5. Exposição ao fumo ambiental do tabaco
De acordo com dados recolhidos, em 2010, no âmbito do Inquérito Nacional sobre Asma (INAsma),
tendo por base uma amostra de 6003 pessoas, contactadas por telefone fixo, a exposição ao fumo
ambiental do tabaco (FAT), definida como a exposição a pelo menos um fumador em casa, entre as
crianças e adultos jovens com menos de 18 anos foi de 36,7% (Pereira et al., 2013).
Segundo dados recolhidos pelo 1.º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF 2015),
12,8% das pessoas residentes em Portugal, com idade entre os 25 e os 74 anos, declararam estar
expostas ao fumo ambiental do tabaco, durante pelo menos 1 hora por dia, em casa, no trabalho, em
transportes ou em outros espaços públicos (Instituto nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2017).
Esta exposição foi mais prevalente entre os homens (14,9%) do que entre as mulheres (10,8%). Os
mais jovens apresentaram uma maior prevalência de exposição - 19,8% no grupo etário dos 25 aos
34 anos; 3,9% no grupo dos 65-74 anos -, conforme se observa no gráfico 21. As pessoas com menor
escolaridade apresentaram uma prevalência de exposição de 23,6%; as pessoas com ensino superior
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de 9,5%. As pessoas sem atividade profissional e os desempregados apresentaram as maiores
prevalências de exposição, respetivamente 18,2% e 17,7% vs. 13,6% de pessoas com emprego
(Instituto nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2017).
Em termos regionais a prevalência de exposição ao fumo ambiental de tabaco foi mais elevada na
Região Autónoma dos Açores (21,0%) e Região do Alentejo 17,8%) e mais reduzida na região Centro
(7,5%) (Instituto nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, 2017).
Gráfico 21: Prevalência (%) de pessoas expostas durante pelo menos 1 hora por dia ao fumo
ambiental do tabaco, em casa, no trabalho ou em locais públicos, população residente em Portugal
em 2015, dos 25-74 anos, por sexo e grupo etário
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Fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP. 1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF 2015):
Determinantes de Saúde. Lisboa: INSA, IP, 2017.

Os resultados de um estudo encomendado pela DGS e efetuado em 2016 por Precioso e outros,
numa amostra nacional de 2396 crianças dos 0 aos 10 anos, revelou uma prevalência de 18,4% de
crianças expostas ao fumo ambiental do tabaco em casa e/ou no carro (14,4% em casa e 10,1% no
carro), conforme se observa no gráfico 22 (Precioso et al., 2018). 18,4% estavam expostas em casa ou
no carro e 5,4% das crianças apresentavam uma dupla exposição, em casa e no carro.
Gráfico 22: Prevalência (%) de crianças dos 0 aos 10 anos expostas ao fumo ambiental do tabaco em
casa e/ou no carro (2016)
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Precioso J, Machado JC, Araújo C, Sousa I, Correia C. Prevalência de crianças portuguesas dos 0 aos 10 anos expostas ao fumo
ambiental do tabaco em casa e no carro. Relatório do estudo. Lisboa: Direção-Geral da Saúde, 2018. Dados preliminares não
publicados.

A prevalência de exposição foi superior entre as crianças cujos pais possuíam menor nível de
escolaridade.
Gráfico 23: Prevalência (%) de crianças dos 0 aos 10 anos expostas ao fumo ambiental do tabaco em
casa e/ou no carro, por nível de escolaridade dos pais (2016)
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Precioso J, Machado JC, Araújo C, Sousa I, Correia C. Prevalência de crianças portuguesas dos 0 aos 10 anos expostas ao fumo
ambiental do tabaco em casa e no carro. Relatório do estudo. Lisboa: Direção-Geral da Saúde, 2018. Dados preliminares não
publicados.

2.6. Prevenção, diagnóstico e tratamento
Em 2018 registou-se um aumento de 4,6% no número de locais de atendimento no SNS, no âmbito
do programa de apoio intensivo à cessação tabágica. O número de consultas realizadas aumentou
11,0% e o número de pessoas atendidas 13,2%, conforme se confirma na tabela 4.

Tabela 4: Consultas de apoio intensivo à cessação tabágica | Portugal Continental, 2012-2018

Total de consultas
Primeiras consultas
Locais de consulta

Variação
2018/17 (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20.898

22.358

26.043

30.706

31.822

39.763

44.138

+11,0

6.959

5.631

7.527

8.563

7.134

11.493

13.010

+13,2

127

118

131

152

180

218

228

+4,6

Nota: Desde 2017 ARS Norte inclui os locais de consultas realizadas em serviços de Comportamentos Aditivos e Dependências
(CAD); a ARS LVT, IP, inclui as consultas realizadas em CAD e no CDP. A ARS Algarve inclui as consultas realizadas em CAD e no
Estabelecimento Prisional de Faro.
Fonte: Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019.
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Tabela 5: Número total de consultas de apoio intensivo à cessação tabágica, primeiras e totais, por
ARS | Evolução 2015-2018
ARS

2015

2016

2017

% Variação
2017/2018

2018

1.as

Total

1.as

Total

1.as

Total

1.as

Total

1.as

Total

Norte

2.009

6.623

1.988

7.140

3.861

13.942

4.520

15.803

+17,1

+13,3

Centro

1.862

7402

323

7.505

2.270

7.704

2.316

7.557

+2,0

-1,9

LVT

4.039

14.853

4.065

14.816

4.495

15.585

5.385

17.907

+19,8

+14,9

186

508

233

709

287

775

277

923

- 3,5

+19,1

Alentejo
Algarve
Total

467

1.320

525

1.652

580

1.757

512

1.948

-11,7

+10,9

8.563

30.706

7.134

31.822

11.493

39.763

13.010

44.138

+13,2

+11,0

Nota: A ARS Norte inclui os locais de consultas realizadas em serviços de Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD); a ARS
LVT, IP, inclui as consultas realizadas em CAD e no CDP. A ARS Algarve inclui as consultas realizadas em CAD e no Estabelecimento
Prisional de Faro.
Fonte: Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, 2016, 2017, 2018 e
2019.

Tabela 6: Número de primeiras consultas de apoio intensivo à cessação tabágica, por ARS e por local
de realização| Evolução 2017-2018
2017

ARS
ACES/ULS

2018

CH/HH

Total

ACES/ULS

CH/HH

Total*

Norte

2.506

1.355

3.861

2.074

1.746

4.520

Centro

1.034

1.236

2.270

938

1.378

2.316

LVT

1.819

2.530

4.495

2.628

2.756

5.385

Alentejo

287

-

287

277

-

277

Algarve

487

66

580

409

72

512

6.133

5.187

11.493

6.326

5.952

13.010

Total

*Nota: No total de primeiras consultas em 2018, a ARS Norte inclui 70 consultas realizadas em serviços de Comportamentos
Aditivos e Dependências (CAD); a ARS LVT, IP, inclui 1 consulta realizada no CDP. A ARS Algarve inclui 23 consultas realizadas em
CAD e 8 consultas realizadas no Estabelecimento Prisional de Faro.
Fonte: Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, 2018 e 2019.

Tabela 7: Número de locais de consultas de apoio intensivo à cessação tabágica, por ARS |2017-2018
2017

ARS
ACES/ULS

2018

CH/HH

Total*

ACES/ULS

CH/HH

Total*

Norte

62

11

88

67

11

93

Centro

37

11

48

40

12

52

Lisboa e Vale do Tejo

34

17

61

44

18

62

Alentejo

5

-

5

5

-

5

Algarve

13

1

16

13

1

16

151

41

218

168

41

228

Total

*Nota: as ARS Norte, LVT, Alentejo e Algarve incluem nos totais os locais de consultas em serviços de Comportamentos Aditivos e
Dependências (CAD). A ARS LVT inclui a consulta do CDP. A ARS Algarve, inclui também a consulta do Estabelecimento Prisional de
Faro. Fonte: Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, 2018 e 2019.
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Quanto à dispensa de medicamentos de primeira linha no tratamento do tabagismo, registou-se um
aumento relativo de cerca de 9,1% no número de embalagens colocadas nas farmácias em Portugal
Continental, conforme se observa na tabela 8. De notar que, relativamente ao bupropiom total,
podem estar incluídas embalagens para o tratamento da síndrome depressiva sem associação
necessária com o tabagismo, facto que limita a interpretação dos valores observados.
Tabela 8: Evolução da dispensa de medicamentos de apoio à cessação tabágica nas farmácias (n.º de
embalagens) | Portugal Continental, evolução 2012-2018
Número de Embalagens
Medicamento

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

%
Variação
2017/2018

Bupropiom
total*

199.346

205.042

230.643

246.015

261.798

262.208

297.112

+13,3

Nicotina

124.834

97.656

75.428

68.956

105.376

116.407

116. 855

+0,4

31.457

29.906

26.640

29.104

33.231

64.286

69.082

+7,5

355.637

332.604

332.711

344.075

400.405

442.901

483.049

+9,1

Vareniclina
Total

Fonte: INFARMED 2013-2019. Os dados são fornecidos pela IQVIA e referem-se aos medicamentos colocados nas farmácias pelos
grossistas / armazenistas, em Portugal Continental. Neste universo não estão incluídos os medicamentos relativos ao meio
hospitalar.
* Os dados referem-se à totalidade de medicamentos contendo bupropiom, incluindo o Zyban®, o único medicamento de
bupropiom com indicação terapêutica na cessação tabágica.

A partir de 1 de janeiro de 2017, um dos medicamentos de primeira linha – a vareniclina – passou a
ser comparticipado pelo SNS em 37%. Esta medida impulsionou a utilização deste medicamento,
assistindo-se naquele ano a um aumento de 93,5% no número de embalagens dispensadas nas
farmácias, relativamente a 2016. Em 2018 registou-se um aumento relativo de 7,5% face ao ano
anterior, conforme se observa na tabela 8.
Relativamente ao trabalho de prevenção a nível local, em 2018, foram realizadas 236 iniciativas
estruturadas de prevenção do tabagismo dirigidas à comunidade. Foram abrangidas mais de 118 000
pessoas, das quais cerca de 115 000 crianças e jovens em idade escolar, conforme se observa na
tabela 9.
Em comparação com o ano anterior, assistiu-se em 2018 a uma redução do número de atividades
realizadas, com exceção do registado na ARS LVT. Nas ARS LVT e ARS Norte observou-se, contudo,
um aumento da população total abrangida, conforme se observa na tabela 9.
É de sublinhar, contudo, que muitas atividades realizadas abrangeram populações alvo não passíveis
de quantificação, como por exemplo programas de rádio, iniciativas em salas de espera de serviços
de saúde ou em locais públicos abertos à população em geral, pelo que os valores apresentados na
tabela 9 dão uma visão parcial do total de atividades realizadas e da população abrangida.
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Tabela 9: Iniciativas de Prevenção do tabagismo dirigidas à população, por ARS| 2017-2018
N.º total de
abrangidos

N.º de iniciativas
ARS

N.º de abrangidos em idade
escolar

2017

2018

2017

2018

2017

2018

Norte

203

70

11.095

16.685

10.166

16.179

Centro

93

24

8.044

1.230

7.232

911

LVT

129

132

19.070

95.925

18.710

94.614

Alentejo

n.d.

2

4.724

530

4.724

160

Algarve

35

8

5.667

4.352

4.374

3.320

460

236

48.600

118.722

45.206

115.184

Total

N.d.: não disponível. Fonte: Fonte: Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e
Algarve, 2017 e 2018
Fonte: Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, 2017 e 2018

No que se refere à formação em prevenção e tratamento do tabagismo, em 2018 foram realizadas
84 ações de formação, menos 56% do que em 2017. Contudo, nesse ano, foram abrangidos 4670
profissionais de saúde, mais 204,6% do que em 2017, conforme se confirma na tabela 10.
Tabela 10: Iniciativas de formação em tabagismo e cessação tabágica e número de profissionais de
saúde abrangidos, por ARS | 2018
ARS
N.º Ações
N.º profissionais saúde

Norte

Centro

LVT

Alentejo

Algarve

Total

2018

40

10

31

2

1

84

2017

119

15

50

0

6

190

2018

568

995

3.042

43

22

4.670

2017

693

62

668

0

110

1.533

Fonte: Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, 2017 e 2018.

2.7. Introduções no consumo e tributação dos produtos do
tabaco
Os cigarros são o produto de tabaco mais consumido, seguido do tabaco de corte fino para cigarros
de enrolar.
Em 2018 as introduções no consumo registaram um decréscimo relativamente a 2017, com exceção
das cigarrilhas que registaram um aumento relativo de 15,9%, conforme se observa na tabela 11. No
entanto, o facto de não ser possível conhecer a dimensão do comércio ilícito limita a análise do total
de produtos que efetivamente entraram no mercado nacional.
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Tabela 11: Evolução da introdução no consumo de produtos do tabaco sujeitos a imposto, |
Portugal, evolução 2012 – 2017

Cigarros (milhares)

Variação
2017/18 (%)

2014

2015

2016

2017

2018

9.651.991

9.219.337

10.487.277

10.094.018

9.894.281

-2,0

305.366

281.793

275.595

199.632

231.302

+15,9

3.005

4.712

2.366

2.719

2.257

-17,0

805.017

731.947

620.803

573.834

409.617

-28.6

9.380

22.039

52.178

42.839

42.673

-0,4

6.438

4.953

5.322

4.645

3.893

-16,2

Cigarrilhas
(milhares)
Charutos
(milhares)
Tabaco de corte
fino (Kg)
Tabaco cachimbo
de água (Kg)
Outros tabacos de
fumar Kg)

Fonte:
Autoridade
Tributária
e
Aduaneira,
2018.
aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Pages/default.aspx

Estatísticas

2012-2017

disponíveis

em:

http://info-

Segundo a OMS, o aumento dos impostos sobre os produtos do tabaco é a intervenção mais eficaz
na redução do consumo, devendo fazer parte de uma abordagem global de prevenção e controlo do
tabagismo (World Health Organization, 2008, 2017).
Contrariamente a este objetivo, a tributação do tabaco registou um decréscimo entre 2017 e 2018,
conforme se observa na tabela 12.
Tabela 12: Evolução dos impostos especiais sobre os produtos do tabaco. |Portugal, evolução 20172018
OE 2017
Cigarros

OE 2018

EE

AV

93,58 (1)

16,00%

EE
€94,89 (1)

Variação 2017/18 (%)
AV

EE

15,00%

+1,40

AV
- 6,3

Charutos

n.d.

25%

(2)

n.d.

25%

(5)

-

0,00

Cigarrilhas

n.d.

25%

(3)

n.d.

25%

(6)

-

0,00

Tabaco corte fino

€0,080/g (4)

16,00%

€0,080/g (7)

15,00%

0,00

- 6,3

Restantes tabacos de fumar

€0,080/g

(4)

16,00%

€0,080/g

(7)

15,00%

0,00

- 6,3

Tabaco cachimbo de água

n.d.

50,00%

n.d.

50,00%

-

0,00

Líquido contendo nicotina

€0,30/ml

n.d.

€0,30/ml

n.d.

0,00

-

Nota: OE – Orçamento de Estado; EE – Elemento Específico; AV – Ad Valorem; n.d. - não disponível
Fonte: Orçamentos de Estado 2017, 2018, 2019. Artigos 103º, 104º, 104º-A, 104.º-B e 104º-C.
(1) O imposto não pode ser inferior a 104% do somatório dos montantes resultantes de aplicação das taxas do IT e do IVA aos
cigarros de classe de preços mais vendida do ano a que corresponda a estampilha especial em vigor.
(2) O imposto não pode ser inferior a €400 por milheiro de charutos
(3) O imposto não pode ser inferior a €60 por milheiro de cigarrilhas
(4) O imposto não pode ser inferior a €0,169/g
(5) O imposto resultante não pode ser inferior a €405,60 por milheiro de charutos
(6) O imposto resultante não pode ser inferior a €60,84 por milheiro de cigarrilhas
(7)) O imposto não pode ser inferior a €0,171/g

A partir de 2014, o total dos impostos (EE+ AV + IVA) por % do preço médio ponderado de venda, por
1000 cigarros, em Portugal, situou-se abaixo da média da União Europeia, conforme se observa no
gráfico 24.
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Gráfico 24: Cigarros - Evolução do total dos impostos (EE+ AV + IVA), por % do preço médio
ponderado de venda, por 1000 cigarros | EU e Portugal, evolução 2012-2018.

EE – Elemento Específico; AV – Ad Valorem, IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Fonte: European Commission. Excise duty tables. Part III – Manufactured Tobacco. Ref. 1035, July 2012; July 2013; July 2014;
July
2015;
July
2016,
01/Jan/2017,
July
2018.
Consultável
em:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/excise_duties/tobacco_products/rat
es/excise_duties_tobacco_en.pdf
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ATIVIDADES | 2018

3. Atividades | 2018
Em 2018 foram realizadas diversas atividades, que adiante se descrevem, à luz dos
seguintes desígnios:
Figura 2: Desígnios do Programa

Vigilância epidemiológica e monitorização
No sentido da criação de um sistema de informação para a monitorização do consumo de tabaco e
das respostas do SNS, foram realizadas reuniões periódicas com os responsáveis do Programa nas
cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS) e criados mapas estatísticos para recolha de
informação sobre as consultas de cessação tabágica, as iniciativas de formação e as iniciativas de
prevenção do tabagismo de âmbito local.
Em 2018 foram definidos 15 indicadores de monitorização das atividades de registo do consumo de
tabaco e de aconselhamento breve de apoio à cessação tabágica nos Cuidados de Saúde primários
(CSP), no âmbito do SIM@SNS, em articulação com a ACSS e os responsáveis regionais do PNPCT, no
sentido da futura inserção de alguns destes indicadores no processo de contratualização nos CSP.
Foram recolhidos elementos estatísticos publicados por diversas fontes, para monitorização de
indicadores de saúde na área do tabagismo em Portugal.
Foram elaborados contributos para um capítulo sobre tabaco incluído no Relatório “O retrato da
saúde Portugal 2018”, editado pelo Ministério da Saúde.
Foi elaborado um documento sobre o “Retrato do tabagismo nos jovens”, por solicitação da Direção
de Serviços de Informação e Análise da DGS.
Foi dada resposta ao questionário bienal da Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco
2017-2018.
Foi prestada colaboração à OMS no âmbito do “WHO Report on the Global Tobacco Epidemic 2019” e
à OCDE na validação dos resultados do “State of Health in the EU 2017”.
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ATIVIDADES | 2018

Em junho de 2018 foram elaborados contributos para o Relatório do acesso 2017, para edição pela
ACSS.
Foi elaborada uma versão provisória do Relatório do PNPCT, primeiro semestre de 2018 (não
editada).

Prevenção
No domínio da prevenção foram realizadas reuniões periódicas com os responsáveis do PNPCT nas
ARS, no sentido da sua implementação nas respetivas regiões, com reforço das atividades de
promoção da literacia de âmbito populacional, bem como da realização de ações de formação dos
profissionais de saúde nesta área.
No dia 1 de janeiro de 2018, entraram em vigor as disposições aprovadas pela Lei n.º 63/2017, de 3
de agosto, que procedeu à segunda alteração à Lei n.º 37/2007 de 14 de agosto (lei do tabaco), de
que se destacam a inclusão dos novos produtos de tabaco aquecido nas proibições de fumar em
determinados locais e o reforço da proibição da publicidade ao tabaco, que passou a abranger
também os aparelhos utilizados para consumir produtos do tabaco e cigarros eletrónicos.
Foram elaborados contributos e pareceres relativamente a uma proposta de portaria conjunta
(economia, ambiente e saúde) sobre as regras de instalação e requisitos técnicos dos sistemas de
ventilação, aplicáveis aos novos espaços onde excecionalmente é permitido fumar, ao abrigo da nova
Lei do tabaco (artigo 5.º, n.º1, d), a aguardar aprovação e publicação.
No sentido da aplicação da Lei do tabaco no que se refere ao controlo do comércio ilícito de
produtos do tabaco, foi promovida a articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). No
dia 19 de abril de 2018, o PNPCT participou num dia de informação para os operadores económicos,
organizado pela AT e pela Casa da Moeda, com a presença de um representante da Comissão
Europeia, no âmbito da implementação nacional do sistema de rastreabilidade e segurança dos
produtos de tabaco. Este sistema entrará em vigor em maio de 2019, relativamente a cigarros e
tabaco de enrolar. A operacionalização deste sistema é coordenada pela Autoridade Tributária e
Aduaneira em colaboração com a Casa da Moeda. Foi dado parecer na elaboração da Portaria
conjunta (Finanças e Saúde) sobre o emitente do identificador único dos produtos do tabaco,
instalações e máquinas.
Em 30 de maio de 2018 foi assinado um protocolo de colaboração entre a Direção-Geral da Saúde
(DGS) e a Direção-Geral da Educação (DGE), que se encontra em curso, tendo como objetivo
desenvolver e implementar um conjunto de iniciativas estruturadas e continuadas de prevenção e
controlo do tabagismo, no contexto da escolaridade obrigatória.
Em 6 de agosto foi publicado o Despacho n.º 7432/2018, que determina que os estabelecimentos do
SNS devem definir e prosseguir uma estratégia no sentido de se tornarem livres de fumo de tabaco,
incluindo as áreas exteriores dentro do respetivo perímetro. Esta estratégia deve ser comunicada à
DGS, para efeitos de identificação e promoção de boas práticas de intervenção, com o objetivo claro
de tornar o SNS totalmente livre de fumo de tabaco até 2020.
Ainda no âmbito dos desígnios estabelecidos para 2018, foi promovida uma reunião de autoridades
reguladoras, em setembro de 2018, para identificar constrangimentos e discutir estratégias para
reforçar a aplicação da Lei do tabaco, relativamente à proibição da publicidade e da proibição de
fumar em determinados locais.
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Ao longo do ano foram remetidas diversas queixas relativas ao incumprimento da legislação, quer à
Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE), quer à Direção-Geral do Consumidor
(DGC).
No contexto da regulamentação da Lei do tabaco, foram dados contributos na preparação da
Portaria n.º 284/2018, de 23 de outubro, sobre o procedimento de autorização de introdução de
novos produtos do tabaco no mercado. Após a sua publicação foi dado início ao processo de
apreciação de novos produtos a pedido da Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE).
Em matéria de regulamentação dos produtos do tabaco, foi dada continuidade à análise das
notificações sobre ingredientes e volume de vendas dos produtos do tabaco e dos cigarros
eletrónicos notificados na porta eletrónica de entrada comum “EU-CEG”, em articulação com a
Autoridade Tributária e Aduaneira. O PNPCT é o administrador e o “helpdesk” deste sistema, tendo
dado resposta a diversos pedidos de informação por parte de operadores económicos, comunicação
social e cidadãos.
Foi estabelecida articulação com a Divisão de Apoio à Gestão da DGS, no sentido da regularização do
pagamento das taxas relativas à notificação de ingredientes de produtos do tabaco e de cigarros
eletrónicos, por parte dos respetivos operadores económicos.
No que se refere ao aumento anual dos preços, em junho de 2018, foi elaborado um documento de
análise da tributação do tabaco e elaborada uma proposta de aumento dos impostos especiais sobre
os produtos do tabaco, para consideração na proposta do OE para 2019, tendo como objetivo a
redução do consumo.

Diagnóstico e tratamento
De acordo com o Despacho n.º 7432/2018, publicado em 6 de agosto de 2018, foi reforçada a
necessidade de garantir o acesso a programas multimodais de cessação tabágica, envolvendo
equipas multidisciplinares, e a medicamentos para o tratamento do tabagismo.
Em 2018, graças ao empenho e trabalho das ARS e da dinamização desenvolvida pelos responsáveis
regionais do PNPCT, a tendência de aumento do número de consultas de apoio intensivo à cessação
tabágica realizadas manteve-se, tendo sido abrangidas cerca de 13 000 pessoas e realizadas mais de
44 000 consultas.
Pela primeira vez, no início de 2017 um dos medicamentos de primeira linha no apoio à cessação
tabágica passou a ser comparticipado pelo SNS, registando-se um aumento relativo de 93% nas
entradas deste medicamento nas farmácias, relativamente ao ano anterior. Em 2018, registou-se um
aumento de 7,5% relativamente ao período homólogo do ano anterior.
No domínio do apoio à cessação tabágica foi concretizada a primeira fase do contrato com os
Serviços Partilhados do Ministério da saúde (SPMS), para informatização dos registos no sistema de
informação SClínico, no que se refere às intervenções breves nos CSP, cuja implementação nacional
teve início em julho de 2017. No final de 2018 foi abrangido o sistema hospitalar.
Para apoiar a utilização deste sistema foram elaborados e distribuídos dois algoritmos de atuação no
âmbito da cessação tabágica, dirigidos aos profissionais de saúde – “Algoritmo da intervenção breve
ou muito breve para a cessação tabágica” e “Algoritmo do tratamento farmacológico do tabagismo”.
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Foi ainda dada colaboração aos SPMS na elaboração do respetivo manual de apoio para inserção no
sistema SClínico.
No que se refere à informatização das consultas no âmbito do programa de apoio intensivo à
cessação tabágica, os desenvolvimentos informáticos tiveram lugar ao longo de 2018, ficando
concluídos para posterior lançamento nacional, no final de 2018.
No decorrer do encontro de apresentação pública do “Estudo de avaliação das competências
profissionais no âmbito da prevenção e do tratamento do tabagismo no final da formação prégraduada dos cursos de formação em ciências farmacêuticas, enfermagem, medicina e medicina
dentária”, que teve lugar a 15 de novembro de 2017, em Évora, foi dinamizado um workshop e
retomadas as reuniões com as Instituições do Ensino Superior na área da saúde, para incentivo à
formação neste domínio. Na sequência desta iniciativa, em articulação com a Escola Superior de
Enfermagem de Coimbra, foram realizados diversos seminários de construção deste projeto em
articulação com as Escolas Superiores de Saúde do Porto, Guarda, Leiria, Santarém e Coimbra.
O PNPCT foi ainda interveniente em diversas ações de formação sobre cessação tabágica
organizadas pelas ARS LVT e do Alentejo e por outras entidades.

Apoio à sociedade civil e comunicação
Cumprindo um dos desígnios do Programa para 2018, por ocasião da celebração do Dia Mundial sem
Tabaco (31 de maio), foi lançada uma campanha mediática de promoção da cessação tabágica, com
enfoque nas mulheres sob o lema “Opte por Amar mais. Deixe de fumar”. Esta campanha,
enquadrada na iniciativa do Ministério da Saúde “juntos contra o tabaco”, resultou de um concurso
de ideias promovido pela Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto (EPAD) junto dos seus
alunos. No âmbito do protocolo de colaboração entre a DGS e a cadeia de cinema NOS a campanha
foi transmitida em salas de cinema, nas redes sociais, no Youtube e nos canais de televisão. Na
sequência, foram colocadas várias notícias sobre prevenção do tabagismo nas redes sociais, que
originaram milhares de visualizações.
Ainda no âmbito de celebração do Dia 31 de maio, foram elaborados memorandos e infografias para
difusão pública, com enfoque no tema proposto pela OMS: tabaco e doenças cardiovasculares.
Foi elaborado um memorando sobre o impacto das campanhas na prevenção do tabagismo.
Foram realizadas diversas reuniões e contactos com representantes de organizações nãogovernamentais na área da prevenção do tabagismo.
Foram introduzidos destaques e novos conteúdos no site da DGS. Foram reimpressos folhetos e
cartazes do programa e distribuídos diversos materiais informativos a pedido de profissionais de
saúde, escolas, autarquias, empresas e cidadãos. Foram ainda elaboradas diversas respostas a
pedidos da comunicação social e de cidadãos na área do tabagismo.

Cooperação e relações internacionais
No âmbito da cooperação internacional foram elaborados diversos documentos técnicos de apoio à
participação do Ministério da Saúde em iniciativas internacionais relacionadas com o tabagismo.
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O PNPCT é o ponto focal da OMS para a Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco e membro do
Expert Group on Tobacco Policy e do Tobacco Products Committee da Comissão Europeia/DG SANCO.

Após um processo de candidatura e eleição, o PNPCT participou em representação da Região
Europeia da OMS, em conjunto com o Reino Unido, no Grupo de Trabalho “Measures to strengthen
implementation of the Convention through coordination and cooperation”, no âmbito da Convenção
Quadro para o Controlo do Tabaco, que culminou com a apresentação de uma proposta de Plano
estratégico de médio prazo até 2025, posteriormente discutida e aprovada na 8.ª Conferência das
Partes desta Convenção (8.ª COP).
O PNPCT apoiou tecnicamente os debates de preparação das posições nacionais para a 8.ª COP, no
âmbito do Grupo Saúde/Comissão Europeia, em Bruxelas.
Participou na “Pre-Conference of the Parties Meeting” realizada em Lisboa, de 11 a 12 de setembro de
2018, que reuniu os representantes da OMS e representantes dos países que integram a Região
EURO da OMS, tendo apresentado um ponto de situação sobre as politicas de prevenção e controlo
do tabagismo no nosso país.
Participou na 8.ª COP (Genebra, 1 a 6 de outubro de 2018) e nas respetivas reuniões de coordenação
europeia e na 1.ª reunião das partes do Protocolo da OMS para a eliminação do comércio ilícito de
tabaco (1.ª MOP) (Genebra, 7 a 10 de outubro de 2018).
O PNPCT integra, desde outubro de 2017, a “Joint action on tobacco control”, coordenada pela Hellenic
Cancer Society em articulação com a Comissão Europeia, participando em 3 working packages.
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4. Roteiro de Ação | 2019 – 2020
O PNPCT) foi criado em 2012. Em 2016, numa linha de continuidade com a primeira fase do
Programa, procedeu-se à definição de orientações programáticas, no contexto do Plano Nacional de
Saúde - extensão 2020.
Para além dos eixos estratégicos inicialmente definidos na primeira fase do Programa – prevenção
da iniciação, promoção da cessação tabágica, proteção da exposição ao fumo ambiental, promoção
da literacia, monitorização, formação e investigação - foi incluído um novo eixo dirigido à redução
das desigualdades em saúde. Em novembro de 2017 estas orientações foram atualizadas, de modo a
reforçar a prevenção do tabagismo nas mulheres, em particular nas mais jovens, face ao aumento do
consumo neste grupo.
Assim o PNPCT tem como principais metas a alcançar até 2020:
 Reduzir a prevalência de fumadores na população com ≥15 anos para menos de 17%;
 Travar o aumento do consumo de tabaco nas mulheres;
 Eliminar a exposição ao fumo ambiental;
 Reduzir as desigualdades regionais na prevalência de fumadores, na população com ≥15
anos.
As disposições da Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco e as seis medidas incluídas
na estratégia MPOWER, consideradas as mais efetivas no controlo deste problema, bem como as
melhores práticas em curso na sua aplicação, devem continuar a nortear o processo de
implementação do Programa (World Health Organization, 2008; US Centers for Disease Control and
Prevention, 2019).

Contudo, deve ser lembrado que estas seis medidas não esgotam todos os elementos necessários à
plena implementação da Convenção Quadro, como o disposto no artigo 5.3, referente à proteção das
medidas de prevenção do tabagismo das interferências da indústria do tabaco, ou no artigo 18.º,
relativo à proteção ambiental e das pessoas relativamente à produção agrícola e à manufatura dos
produtos do tabaco (World Health Organization, 2003).

Principais desafios e oportunidades
A consecução da primeira das metas do PNPCT, relativa à redução da prevalência do consumo,
impõe a redução da iniciação nos jovens, o aumento da cessação tabágica em pessoas fumadoras e a
prevenção da recaída em pessoas ex-fumadoras.
A prevenção da iniciação do consumo é fundamental para que as próximas gerações deixem de estar
expostas aos efeitos devastadores do tabaco, não só em termos de saúde, mas também em termos
sociais, económicos e ambientais.
O surgimento no mercado de novos produtos do tabaco e de produtos com nicotina, veio colocar
novos desafios à prevenção do tabagismo.
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Embora os fabricantes destes novos produtos aleguem que se trata de produtos destinados a
fumadores adultos que não querem ou não desejam deixar de fumar, numa perspetiva de redução
de danos, diversos estudos confirmam que estes produtos estão a ser ativamente promovidos junto
das gerações mais jovens, com recurso a sofisticadas técnicas de marketing, em particular nas redes
sociais e em eventos juvenis (Mckelvey, Popova, Kim et al, 2018, Czaplicki et al, 2019, Liu et al, 2019).
O impacto destas estratégias junto dos adolescentes portugueses está ainda mal caracterizado,
impondo uma atitude de precaução e de acompanhamento deste fenómeno.
Nesse sentido, importa dar execução ao protocolo entre a DGS e a DGE para a prevenção do
tabagismo em meio escolar e reforçar a colaboração com o Instituto Português da Juventude, no
âmbito do Programa Cuida-te, e com as Sociedades Científicas e Organizações Não Governamentais
(ONG) interessadas nesta área. A promoção da literacia em saúde de pais, educadores e população
em geral é também necessária, constituindo o substrato básico para a tomada de decisões mais
saudáveis.
Será também necessário reforçar as atividades de regulamentação e fiscalização dos produtos
colocados no mercado, bem como de eventuais práticas ilegais de publicidade e patrocínio, em
articulação com a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica, Direção-Geral do
Consumidor e Alta Autoridade para Comunicação Social.
Embora a prevenção do consumo nos jovens constitua um imperativo, a promoção da cessação
tabágica é a abordagem que permitirá reduzir a mortalidade por doenças associadas ao tabaco nos
próximos vinte a trinta anos. Parar de fumar antes da meia-idade oferece os maiores benefícios em
saúde (Doll et al.,2004; Prabhat, Phil, Peto, 2014).
A tendência de aumento do consumo nas mulheres exigirá a adoção de medidas que desincentivem
a iniciação do consumo nas adolescentes e promovam a cessação tabágica nas mulheres adultas. O
período da gravidez e a vigilância da saúde da criança oferecem uma oportunidade ótima de
sensibilização da mulher e dos jovens casais para a cessação tabágica.
Com esse intuito, os serviços de saúde devem adotar uma atitude proactiva de identificação do
consumo de tabaco e de promoção da realização de intervenções breves de apoio à cessação
tabágica, com encaminhamento para as consultas de apoio intensivo das situações que o
justifiquem. A fim de facilitar este processo, será concluído o processo de informatização dos registos
de informação clínica, relativos às atividades realizadas no âmbito do programa de apoio intensivo à
cessação tabágica, e incluídos indicadores relativos a esta área no processo de contratualização no
âmbito do SNS.
Complementarmente, o acesso ao programa de apoio intensivo à cessação tabágica deve ser
reforçado e incentivado. Os custos das terapêuticas de cessação tabágica devem tornar-se mais
acessíveis para o utilizador, em particular no que se refere à terapêutica de substituição de nicotina.
A linha SNS 24 (808 24 24 24) deve reforçar a sua capacidade de resposta e de encaminhamento
nesta área.
Há também que continuar a incentivar a cessação tabágica através da melhoria da formação pré e
pós-graduada dos profissionais de saúde na prevenção e controlo do tabagismo. Nesse sentido, será
dada continuidade à articulação com as instituições de ensino superior pré-graduado na área da
saúde e com as ARS.
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De modo a melhorar a efetividade e garantir a qualidade das intervenções neste domínio, será de
elaborar uma norma de orientação clínica no âmbito do apoio à cessação tabágica, em articulação
com o Departamento da Qualidade em Saúde /DGS.
É necessário continuar a promover a plena aplicação da Lei do tabaco, tendo como objetivo garantir
a proteção da saúde pública e a diminuição sustentada dos incentivos ao consumo, em particular
dirigidos aos jovens. Assim, para além da necessidade de rever as disposições em matéria de rotulagem, com alargamento a todos os produtos do tabaco das mensagens de saúde combinadas,
com texto e imagem, será necessário reforçar as medidas de proteção da exposição ao fumo
ambiental em locais de trabalho, casinos, bares e outros locais fechados, eliminando as exceções à
proibição de fumar ainda existentes, de modo a dar pleno cumprimento às linhas diretrizes para
aplicação do disposto no artigo 8.º da Convenção Quadro da OMS e de proibição da publicidade e
promoção.
Considerando que no dia 1 de janeiro de 2021 todos os espaços para fumar, nos locais onde ainda
sejam permitidos, devem cumprir as regras de ventilação e demais condições previstas ao abrigo da
Lei n.º 37/2007 de 14 de agosto, na redação conferida pela Lei 63/2017 de 3 de agosto, é necessário
promover a publicação da portaria conjunta (economia, ambiente e saúde) prevista no artigo 5.º, n.º
1, d) desta lei, no sentido da regulamentação dos respetivos sistemas de ventilação.
O lançamento de campanhas informativas deve ser reforçado, dado que estas campanhas
contribuem para aumentar a literacia em saúde e criar um clima social favorável à redução do
tabagismo, sendo classificadas pela OMS como uma boa “compra” em saúde (World Health
Organization, 2017a).
Importa, também, reforçar a equipa do PNPCT, quer a nível nacional, quer regional, de modo a
expandir a sua capacidade de intervenção e articulação com outros setores, sociedades científicas,
organizações da sociedade civil e outras entidades.
A prevenção do tabagismo deve ser integrada horizontalmente noutros programas nacionais,
orientados para a promoção da saúde no ciclo de vida, a prevenção da doença crónica e a promoção
de ambientes saudáveis.
O envolvimento de todos os profissionais de saúde neste trabalho, desde as áreas clínicas à saúde
pública, será decisivo para melhorar a literacia em saúde da população e criar uma adequada
perceção do risco associado ao consumo de produtos do tabaco e de produtos com nicotina.
Por último importa promover a informação e o envolvimento de toda a sociedade na adoção de
medidas efetivas de prevenção e controlo do tabagismo, incluindo os diferentes sectores da ação
governativa, numa abordagem de conjugação de esforços (saúde em todas as políticas e saúde em
toda a sociedade) tendo em vista garantir um futuro mais saudável, produtivo e sustentável.

PRINCIPAIS ATIVIDADES A REALIZAR 2019/2020
Vigilância epidemiológica e monitorização


Elaborar e publicar indicadores de monitorização na área da prevenção e controlo do tabagismo
em articulação com a ACSS e os SPMS.
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Colaborar com a Autoridade Tributária e Aduaneira no que se refere ao registo na base de dados
EU-CEG dos produtos do tabaco e dos cigarros eletrónicos a comercializar.



Finalizar o processo informático de inserção, no sistema SClínico, do módulo relativo ao Programa
intensivo de apoio à cessação tabágica no sistema hospitalar.



Colaborar com o Plano Nacional de Saúde (PNS) e outros Programas Nacionais na definição
estratégica do PNPCT após 2020.



Promover a realização de estudos de investigação por parte de entidades competentes, tendo em
conta a Agenda de Investigação publicada em 2013 e a necessidade de reforçar o conhecimento
face à emergência de novos produtos do tabaco e de produtos com nicotina cujos efeitos na
saúde a longo prazo se desconhecem (INSA, IP, 2013).

Prevenção


Dar continuidade ao protocolo de colaboração entre a DGS e a DGE para a prevenção e o controlo
do tabagismo em meio escolar.



Elaborar proposta fundamentada no sentido do aumento dos preços do tabaco.



Promover a publicação da portaria conjunta prevista no artigo 5.º, n.º 1. d) da lei do tabaco.



Promover a fiscalização da lei do tabaco em articulação com a ASAE, DGC e outras entidades
competentes.



Avaliar a informação sobre os ingredientes dos produtos do tabaco e dos cigarros eletrónicos
registada na base EU-CEG em articulação com a Autoridade Tributária e Aduaneira e a ASAE.



Emitir parecer sobre novos produtos do tabaco em articulação com a Direção-Geral das
Atividades Económicas.



Participar e promover ações de formação sobre prevenção e tratamento do tabagismo, em
articulação com as ARS IP.



Promover e organizar reuniões com os representantes das ARS e com entidades parceiras no
âmbito da prevenção e controlo do tabagismo.



Elaborar e divulgar materiais pedagógicos sobre prevenção do tabagismo destinados aos
profissionais de saúde e à população.



Promover a aplicação do artigo 5.3 da Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco, no sentido
de evitar a interferência da indústria do tabaco na definição e aplicação das medidas de
prevenção e controlo do tabagismo.

Diagnóstico e tratamento


Promover a inclusão de indicadores relativos à realização de intervenções breves de apoio à
cessação tabágica no processo de contratualização no âmbito dos CSP.



Concluir a informatização do módulo da consulta do Programa Intensivo de Apoio à Cessação
Tabágica no sistema Sclínico.
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Promover a redução dos custos para o utilizador relativamente aos substitutos de nicotina, no
contexto do artigo 21.º A da Lei do tabaco na redação conferida pela Lei n.º 63/2017, de 3 de
agosto.



Promover e organizar reuniões com os representantes das ARS no âmbito da definição de
estratégias para o aumento da oferta e da procura de apoio na cessação tabágica.



Promover a formação pré e pós-graduada de profissionais de saúde no domínio do tratamento
do tabagismo, dando continuidade ao projeto de trabalho iniciado em novembro de 2015.



Promover as intervenções breves de apoio à Cessação tabágica de modo transversal à prestação
de cuidados de saúde no SNS.



Promover a integração da prevenção e tratamento do tabagismo noutros Programas Nacionais.



Propor a elaboração de norma de orientação clínica sobre tratamento do tabagismo.

Apoio à sociedade civil e comunicação


Lançar campanhas mediáticas de prevenção do tabagismo.



Atualizar os conteúdos sobre tabaco no Portal da DGS.



Elaborar e divulgar materiais pedagógicos de informação e sensibilização dos cidadãos.



Assinalar o Dia Mundial sem Tabaco (31 de maio), o Dia do Ex-fumador (26 de setembro) e o Dia
Nacional do Não Fumador (17 novembro).



Elaborar respostas a pedidos de informação por parte de entidades e cidadãos sobre prevenção e
controlo do tabagismo.



Promover reuniões com o grupo técnico consultivo no âmbito da Lei do Tabaco.



Promover a articulação com sociedades científicas, comunicação social e organizações não
governamentais na área da prevenção do tabagismo.

Cooperação e relações internacionais


Dar resposta a solicitações superiores e prestar colaboração à Direção de Serviços de
Coordenação das Relações Internacionais, em matéria de tabagismo e de cigarros eletrónicos.



Dar continuidade à colaboração com a OMS como ponto focal da Convenção Quadro para o
Controlo do tabaco.



Prestar colaboração à OMS no âmbito da revisão do relatório “WHO Report on the Global Tobacco
Epidemic, country data”.



Assegurar a participação no Expert group on tobacco policy e no Comité de implementação da
Diretiva 2014/40, de 3 de abril, do Parlamento Europeu e do Conselho, sob coordenação da
Comissão Europeia.



Colaborar com a Comissão Europeia e outros Estados-membros na aplicação da Diretiva
Produtos do tabaco.



Assegurar a participação na Joint Action on Tobacco Control.
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Nota final
O consumo de tabaco, se não for controlado, vai continuar a gerar uma enorme sobrecarga ao longo
dos próximos anos, não só em termos de sofrimento humano e mortalidade prematura, mas
também em termos de gastos em cuidados de saúde, perda de produtividade económica, poluição
ambiental e iniquidades entre sexos, grupos sociais e regiões.
Apesar da magnitude deste problema e dos vários instrumentos de política já adotados, a sua
prevenção e controlo continuam a enfrentar fortes obstáculos. A capacidade de indução de
dependência da nicotina, a iliteracia em saúde, a globalização da indústria e o lucro económico, as
estratégias de lobbying e de marketing comercial, o fácil acesso ao tabaco e a aceitação social do
consumo, constituem fortes entraves à adoção de medidas de prevenção e controlo de reconhecida
eficácia.
O recente surgimento no mercado de novos produtos do tabaco e de produtos com nicotina, com
elevado potencial de atratividade junto dos mais jovens, e as novas estratégias de promoção destes
produtos, irão colocar novos desafios para os quais há que encontrar desde já respostas preventivas
adequadas.
Sob o mandato das Nações Unidas, no âmbito das iniciativas de prevenção e controlo das doenças
não transmissíveis, a Assembleia Mundial da Saúde aprovou, em 2013, o WHO’s Global Action Plan for
the Prevention and Control of NCDs 2013–2020 (World Health Organization, 2013).
Este Plano global de ação estabeleceu nove metas voluntárias, uma das quais dirigida ao controlo do
tabaco, visando uma redução relativa de 30% na prevalência de consumo, até 2025, na população
com 15 ou mais anos, tendo como referência as prevalências observadas em 2010.
Embora muitos progressos se tenham alcançado, quer a nível global, quer nacional, as tendências
atuais sugerem que o uso do tabaco não está a diminuir tão rapidamente como seria desejável.
Segundo projeções elaboradas pela OMS, a Região Europeia como um todo não conseguirá atingir
esta meta, nem 36 dos 53 países que a integram, a menos que medidas mais eficazes e abrangentes
sejam postas em prática de modo sustentado (World Health Organization, 2017c, 2018a).
Considerando que o peso das principais doenças não transmissíveis irá continuar a aumentar ao
longo deste século, contribuindo para agravar a pobreza e as desigualdades em saúde, no âmbito
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, a meta 3.A visa
precisamente a plena adoção das medidas preconizadas na Convenção Quadro da OMS para o
Controlo do Tabaco, como um dos aceleradores do desenvolvimento sustentável (WHO FCTC
Secretariat and United Nations Development Programme, 2017).
Neste contexto, a promoção da literacia em saúde e a prevenção e o controlo do tabagismo devem
constituir uma verdadeira prioridade para decisores, comunidade científica, profissionais de saúde,
educadores e cidadãos, sob pena de as próximas gerações não conseguirem fazer face aos gastos
em saúde e ao impacto social, económico e ambiental associado ao consumo de tabaco e seus
derivados.
Sabemos o que há a fazer para controlar este problema. Há, apenas, que reunir vontades!
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