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MODELO ENEM 
Nesta semana, em vez de propor apenas um viés para o tema, convido você a escolher a perspectiva sobre a qual gostaria de 

escrever no ENEM (caso esse assunto fosse abordado).  
Não se esqueça de escrever na folha de redação final o tema escolhido, OK? 

 

1. CAMINHOS PARA COMBATER O TABAGISMO ENTRE A POPULAÇÃO BRASILEIRA ATUAL 
 

2. EXPANSÃO DO CONSUMO DE CIGARRO ELETRÔNICO NO BRASIL 
 

3. EFEITOS DA LEI ANTIFUMO NO BRASIL ATUAL 
 

4. CONSUMO DE TABACO E SIMILARES PELA POPULAÇÃO JOVEM BRASILEIRA 

 

TEXTO DE APOIO I 
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TEXTO DE APOIO II 

 

Dados e números da prevalência do tabagismo 
Consumo de cigarro aumentou durante a pandemia; conheça os riscos 

Especialistas explicam como o tabagismo afeta os pacientes de Covid-19 e dão dicas para lidar com o estresse 
por: Amanda Santos, em: 31/05/2020 

Imagem: Rattankun Thongbun/iStock 
 

O consumo de cigarro no Brasil aumentou 
durante a pandemia do novo coronavírus. Um 
estudo da Fundação Oswaldo Cruz realizado 
em parceria com a Universidade Federal de 
Minas Gerais e a Universidade Estadual de 
Campinas aponta que 34,3% dos entrevistados 
que se declararam fumantes passaram a 
consumir mais cigarros por dia durante a 
pandemia — 22,8% aumentaram em dez, 6,4% 
em até cinco e 5,1% em 20 ou mais cigarros. 
A pesquisa ouviu 44.062 brasileiros, de ambos 
os sexos, todos os níveis de escolaridade e 
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todas das faixas etárias a partir de 18 anos, entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Do total, 12% disseram ser fumantes.  
A falta de perspectiva, as incertezas e o estresse gerados pela pandemia são alguns dos fatores apontados como 
responsáveis pelo aumento do consumo de cigarro. Além disso, a pesquisa também revelou que o vício é maior entre 
as mulheres (29,1% fumaram mais de dez cigarros ao dia, contra 17,3% dos homens) e os indivíduos com menor grau 
de escolaridade (24,6% aumentaram cerca de dez cigarros por dia, contra 22,6% entre os que possuem superior 
completo). 
 
Consumo de cigarro durante a pandemia pode ser fatal 
O tabagismo traz consequências graves aos fumantes, que integram o grupo de risco da Covid-19. Esta população é 
mais suscetível a desenvolver doenças cardíacas e pulmonares, que estão entre os principais fatores de risco associados 
à mortalidade pelo novo coronavírus. 
Mais de 50 doenças crônicas são causadas pelo consumo do cigarro. Além disso, as principais comorbidades colocadas 
como fator de risco para Covid-19 são decorrentes do tabagismo. Uma delas é diretamente ligada: a DPOC (doença 
pulmonar obstrutiva crônica). “A DPOC é um fator de risco para um pior desfecho de Covid-19. O mesmo vale para 
quem tem asma e fuma”, alerta o pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Elie Fiss. 
Segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo neste sábado (30), dos 7.532 óbitos pela 
Covid-19, 5.871 (80,7%) apresentaram um ou mais fatores de risco associados à mortalidade. Destes, 3.886 (66,2%) 
sofriam de alguma doença do coração e/ou pulmão. Segundo José Rodrigues, pneumologista da BP – A Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, uma doença pulmonar crônica que não esteja controlada aumenta o risco de adquirir Covid-
19 e evoluir para a forma grave. 
“O vírus tem o ciclo dele no pulmão, mas há dois grandes problemas: falta de medicação que consiga bloquear a 
replicação do vírus e a consequência do vírus trazendo um processo inflamatório que pode ser devastador. Se o vírus 
infectar um pulmão já inflamado, por conta do cigarro ou de doença, a probabilidade do óbito é maior”, explica 
Rodrigues. 
 
Fumantes têm sistema de defesa prejudicado 
De acordo com Rodrigues, um estudo inglês apontou que fumantes têm risco aumentado para complicações 
pulmonares em 45% comparando com ex ou não fumantes. O índice sobe para 88% se houver doença pulmonar 
estabelecida relacionada ao tabaco. Nesse caso, o risco de morte é alto. 
“O paciente fumante tem o sistema de defesa da via aérea inferior prejudicado. Com as 4.500 substâncias tóxicas que 
a queima do tabaco acaba liberando na via aérea, a mucosa brônquica fica mais inflamada. Essa irritabilidade faz com 
que haja uma produção de muco e isso facilita a fixação dos agentes infecciosos respiratórios na superfície da via aérea. 
Um outro mecanismo que o cigarro acaba emitindo é a depuração dessa secreção. Existe uma produção maior de 
catarro. O processo inflamatório no pulmão dos fumantes favorece a fixação, proliferação e a invasão dos agentes 
infecciosos, no caso, a Covid-19”, ressalta Rodrigues. 
Segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), a dependência de nicotina mata 428 pessoas por dia no Brasil. 
Além disso, R$ 56,9 bilhões são perdidos a cada ano devido a despesas médicas e perda de produtividade e 156.216 
mortes anuais poderiam ser evitadas. O órgão estima que até o final de 2020, no Brasil, surgirão 17.760 novos casos 
de câncer de pulmão, traqueia e brônquio em homens e 12.440 em mulheres. 
 
Como lidar com o estresse sem a nicotina 
De acordo com a psicoterapeuta Ana Beatriz Cintra, especialista no tratamento de depressão, ansiedade e síndrome do 
pânico, o cigarro é um mecanismo de fuga da ansiedade, atualmente causada pelos desdobramentos da pandemia e a 
expectativa criada pelas notícias que a cercam. 
“Os fumantes relatam que o cigarro acalma. Mas isso é puramente psicológico porque a química do cigarro acelera o 
metabolismo e deveria ser ao contrário. É mais pelo ritual de fumar, porque ele se desconcentra de tudo o que está 
acontecendo e se concentra no ato de fumar. É isso que gera a tranquilidade que relatam”, afirma Cintra. 
Para baixar a ansiedade, ela indica a prática de atividade física e o aproveitamento do tempo para trabalhar na 
elaboração de um projeto pessoal para o futuro. A Sociedade Brasileira de Cardiologia criou recentemente 
uma plataforma virtual para quem quer parar de fumar ou reduzir o consumo de cigarro. Nele, é possível enviar dúvidas 
e receber orientações sobre o tratamento. 
A ferramenta usa inteligência artificial e simula um ser humano na conversação. O fumante é motivado a parar com o 
vício e orientado sobre como usar da melhor maneira as reposições de nicotina em adesivo ou goma. 

PATRÍCIA PASQUINI/FOLHAPRESS 
https://www.selecoes.com.br/coronavirus/consumo-de-cigarro-durante-pandemia/ 
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TEXTO DE APOIO III 

 

Pesquisa aponta que 34,3% dos fumantes aumentaram o consumo de cigarros durante a 
pandemia de Covid-19 

Mais de 50 doenças crônicas são causadas pelo consumo do cigarro; dependência de nicotina mata 428 pessoas no 
Brasil, segundo o Inca 

 
Patrícia Pasquini SÃO PAULO 

 
O consumo de cigarros no Brasil aumentou durante a pandemia de Covid-19. É o que diz o resultado da ConVid Pesquisa 
de Comportamentos da Fundação Oswaldo Cruz. 
O estudo, realizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas 
com a finalidade de verificar o impacto da Covid-19 na vida das pessoas sob vários aspectos, aponta que 34,3% dos 
entrevistados que se declararam fumantes passaram a consumir mais cigarros por dia durante a pandemia —22,8% 
aumentaram em dez, 6,4% em até cinco e 5,1% em 20 ou mais cigarros. 
A falta de perspectiva, as incertezas e o stress gerados pela pandemia fez com que o empresário Tárcio Neves, 39, 
morador em Guarulhos (Grande SP), fumante há 25 anos, ficasse mais dependente do vício. Ele contou à Folha que 
atualmente fuma cerca de dez cigarros a mais por dia. 

31 de maio é o dia mundial sem tabaco - sakura - stock.adobe.com 
 
"A pandemia fez com que eu trabalhasse em casa, onde agora fico 24 horas. Só saio para ir ao mercado e isso gera 
ansiedade. Estudei gastronomia e já tive restaurante. Estou cozinhando bastante e tentando usar minha criatividade 
para aliviar essa ansiedade", conta Neves. 
A pesquisa também mostrou que entre as mulheres o vício é maior —29,1% fumaram mais de dez cigarros ao dia, contra 
17,3% dos homens. 
Entre os indivíduos de menor grau de escolaridade (ensino fundamental completo ou menos), 24,6% aumentaram cerca 
de dez cigarros por dia e 9,6% mais de 20. 
Dos que possuem superior completo, 22,6% aumentaram cerca de dez cigarros ao dia, 7,3% cinco cigarros ou menos e 
2,8% 20 ou mais. 
A pesquisa ouviu 44.062 brasileiros, de ambos os sexos, todos os níveis de escolaridade e todas das faixas etárias a partir 
de 18 anos, entre os dias 24 de abril e 8 de maio. Do total, 12% disseram ser fumantes. 
O tabagismo traz consequências graves aos fumantes, que hoje também integram o grupo de risco para a Covid-19. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/patricia-pasquini.shtml
http://estudio.folha.uol.com.br/precisamosfalar/2019/11/1988505-o-mundo-mudou-consumo-de-tabaco-tambem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/rafael-munoz/2020/05/o-impacto-da-pandemia-de-covid-19-na-economia-brasileira-preservando-a-vida-e-o-sustento.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/05/apos-estagnacao-indice-de-fumantes-volta-a-ter-queda-no-pais-e-chega-a-93.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/por-que-empresas-estao-se-recusando-a-contratar-fumantes.shtml
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Esta população é mais suscetível a desenvolver doenças cardíacas e pulmonares, que estão entre os principais fatores 
de risco associados a mortalidade pelo novo coronavírus. 
Mais de 50 doenças crônicas são causadas pelo consumo do cigarro. As principais comorbidades colocadas como fator 
de risco para Covid-19 são decorrentes do tabagismo. Uma delas é diretamente ligada: a DPOC (doença pulmonar 
obstrutiva crônica). "A DPOC é um fator de risco para um pior desfecho de Covid-19. O mesmo vale para quem tem 
asma e fuma", alerta o pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Elie Fiss. 
Segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo neste sábado (30), dos 7.532 óbitos pela 
Covid-19, 5.871 (80,7%) apresentaram um ou mais fatores de risco associados à mortalidade. Destes, 3.886 (66,2%) 
sofriam de alguma doença do coração e/ou pulmão. 
Para José Rodrigues, pneumologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma doença pulmonar crônica 
que não esteja controlada aumenta o risco de adquirir Covid-19 e evoluir para a forma grave. 
"O vírus tem o ciclo dele no pulmão, mas há dois grandes problemas: falta de medicação que consiga bloquear a 
replicação do vírus e a consequência do vírus trazendo um processo inflamatório que pode ser devastador. Se o vírus 
infectar um pulmão já inflamado, por conta do cigarro ou de doença, a probabilidade do óbito é maior", explica 
Rodrigues. 
De acordo com Rodrigues, um estudo inglês apontou que fumantes têm risco aumentado para complicações 
pulmonares em 45% comparando com ex ou não fumantes. O índice sobe para 88% se houver doença pulmonar 
estabelecida relacionada ao tabaco. Neste caso, o risco de morte é alto. 
"O paciente fumante tem o sistema de defesa da via aérea inferior prejudicado. Com as 4.500 substâncias tóxicas que 
a queima do tabaco acaba liberando na via aérea, a mucosa brônquica fica mais inflamada. Essa irritabilidade faz com 
que haja uma produção de muco e isso facilita a fixação dos agentes infecciosos respiratórios na superfície da via aérea. 
Um outro mecanismo que o cigarro acaba emitindo é a depuração dessa secreção. Existe uma produção maior de 
catarro. O processo inflamatório no pulmão dos fumantes favorece a fixação, proliferação e a invasão dos agentes 

infecciosos, no caso, a Covid-19", ressalta Rodrigues. 
No Brasil, a dependência de nicotina mata 428 pessoas 
por dia, R$ 56,9 bilhões são perdidos a cada ano devido a 
despesas médicas e perda de produtividade, e 156.216 
mortes anuais poderiam ser evitadas. 
O órgão estima que até o final de 2020, no Brasil, surgirão 
17.760 novos casos de câncer de pulmão, traqueia e 
brônquio em homens e 12.440 em mulheres. Os dados são 
do Inca (Instituto Nacional do Câncer). 
A potencialização do vício pode estar ligada a aspectos 
psicológicos. A ConVid também mostrou que 40% dos 
entrevistados sentiram-se tristes ou deprimidos durante a 
pandemia e 54% ansiosos ou nervosos com frequência. 
Entre os adultos de 18 a 29 anos, os percentuais 
alcançaram 54% e 70%, respectivamente. 
Em relação ao sexo, os problemas no estado de ânimo 
foram mais frequentes nas mulheres —a tristeza e 
depressão foram relatadas em 50% delas contra 30% dos 
homens. 
A ansiedade e o nervosismo foram citados por 60% das 
mulheres. Nos homens, as queixas chegaram a 43%. 
Para a psicoterapeuta Ana Beatriz Cintra, especialista no 
tratamento de depressão, ansiedade e síndrome do 
pânico, o cigarro é um mecanismo de fuga da ansiedade, 
atualmente causada pelos desdobramentos da pandemia 
e a expectativa criada pelas notícias que a cercam. 
"Os fumantes relatam que o cigarro acalma e isso é 
puramente psicológico porque a química do cigarro 
acelera o metabolismo e deveria ser ao contrário. É mais 

pelo ritual de fumar, porque ele se desconcentra de tudo o que está acontecendo e se concentra no ato de fumar. É 
isso que gera a tranquilidade que relatam", afirma Cintra. 

https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/04/o-coronavirus-e-as-doencas-cardiacas.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/17/5890-veja-perguntas-e-respostas-sobre-coronavirus-e-mande-suas-duvidas.shtml
https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/17/5890-veja-perguntas-e-respostas-sobre-coronavirus-e-mande-suas-duvidas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0306200404.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0306200404.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0306200404.htm
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0910201039.htm
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2019/08/radioterapia-ultrapotente-e-testada-em-cancer-de-pulmao-para-evitar-cirurgia.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/viva-bem/2019/07/como-whindersson-nunes-pessoas-relatam-tristeza-e-isolamento-na-depressao-saiba-mais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq2503200405.htm
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Para baixar a ansiedade, ela indica a prática de atividade física e o aproveitamento do tempo para trabalhar na 
elaboração de um projeto pessoal para o futuro. 
A Sociedade Brasileira de Cardiologia criou recentemente uma plataforma virtual para quem quer parar de fumar ou 
reduzir o consumo de cigarro. É um chatbot disponível www.portal.cardio.br. Nele, é possível enviar dúvidas e receber 
orientações sobre o tratamento. 
A ferramenta usa inteligência artificial e simula um ser humano na conversação. O fumante é motivado a parar com o 
vício e orientado sobre como usar da melhor maneira as reposições de nicotina em adesivo ou goma. 
 
CONVID PESQUISA DE COMPORTAMENTOS 
Comportamentos Saudáveis — fumo 
Você é fumante? 
Sim: 12% 
Não: 88% 
 
Distribuição (%) dos fumantes segundo variação da 
quantidade de cigarros antes e durante a pandemia 
Diminuiu: 12,2% 
Persistiu igual: 53,4% 
Aumentou até mais de 20 cigarros: 34,3% 
 
Distribuição (%) dos fumantes segundo variação da 
quantidade de cigarros antes e durante a pandemia 
(segundo sexo) 
Diminuiu: 11,9% masculino e 12,6% feminino 
Persistiu igual: 57,1% masculino e 49,2% feminino 
Aumentou até mais de 20 cigarros: 31,1% masculino e 
38,1% feminino 
 
Distribuição (%) dos fumantes segundo variação da 
quantidade de cigarros antes e durante a pandemia 
(segundo grau de escolaridade) 
Diminuiu: 
Ensino fundamental completo ou menos — 5,5% 
Ensino médio completo — 13,4% 
Superior completo ou mais — 13,3% 

Persistiu igual: 
Ensino fundamental completo ou menos — 49,4% 
Ensino médio completo — 54,1% 
Superior completo ou mais — 54,0% 
Aumentou até mais de 20 cigarros: 
Ensino fundamental completo ou menos — 45,1% 
Ensino médio completo — 32,4% 
Superior completo ou mais — 32,7% 
Fonte: Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a 
Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade 
Estadual de Campinas 
 
TABAGISMO EM NÚMEROS 
Brasil 
Dependência a nicotina causa 428 mortes diariamente 
R$ 56,9 bilhões 
são perdidos a cada ano devido a despesas médicas e 
perda de produtividade 
156.216 mortes anuais poderiam ser evitadas 
 
CÂNCER DE PULMÃO, TRAQUEIA E BRÔNQUIO 
Brasil 
Novos casos até o final de 2020 
17.760 em homens 
12.440 em mulheres 
Fonte: Inca (Instituto Nacional do Câncer) 

 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/05/pesquisa-aponta-que-343-dos-fumantes-aumentaram-o-
consumo-de-cigarros-durante-a-pandemia-de-covid-19.shtml 
 

TEXTO DE APOIO IV 

 

Brasil se destaca na redução de consumo de cigarro; mas nem tudo são flores 
(Foto: Banco de imagens) 
 
29/08/19 ÀS 15:12 ATUALIZADO ÀS 15:28Da Redação Bem Paraná 
com assessoria 
No último mês de julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
divulgou relatório sobre a Epidemia Mundial do Tabaco. O Brasil e 
a Turquia são os dois únicos países, dentre as 171 nações que 
aderiram às medidas globais da OMS e que implementaram ações 
governamentais de sucesso para a redução do consumo de tabaco. 
De acordo com pesquisa do Sistema de Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/09/como-parar-de-fumar.shtml
https://www.portal.cardio.br/
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(Vigitel), 9,3% dos brasileiros afirmaram ter o hábito de fumar, em 2018, contra 15,7%, em 2006. Nos últimos 13 anos, 
a população brasileira submetida à entrevista, diminuiu em 40% o consumo do tabaco. O estudo demonstra também 
que o consumo vem caindo em todas as faixas etárias: de 18 a 24 anos de idade (12% em 2006 e 6,7%, em 2018), 35 e 
44 anos (18,5% em 2006 e 9,1% em 2018); e entre 45 a 54 anos (22,6% em 2006 e 11,1% em 2018). Entre as mulheres, 
a redução do hábito de fumar alcançou 44%. 
Segundo o Ministério da Saúde, a adoção de políticas públicas para o controle do tabagismo iniciou na década de 1990, 
a partir da capacitação de profissionais pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) para tratar pacientes no Sistema Único 
de Saúde (SUS) em mais de 4 mil unidades de saúde espalhadas pelo país. O SUS disponibiliza tratamento para os 
fumantes incluindo o medicamento bupropiona, adesivos e gomas de mascar (terapia de reposição de nicotina). Em 
2018, foram tratadas mais de 134 mil pacientes. 
A medicina privada também investe em iniciativas para diminuir o tabagismo. Na Clinipam, o Centro de Qualidade de 
Vida (CQV), uma unidade especializada no tratamento de doenças crônicas, possui um programa direcionado aos 
fumantes que querem deixar de lado a dependência do cigarro. Eles são encaminhados pelos médicos para o Grupo de 
Tabagismo e passam por uma entrevista com a psicóloga, que avalia se eles estão aptos para participar da ação. Até 
hoje, 559 pacientes já passaram pela experiência. 
Rafael Mendonça Rey dos Santos, que está à frente do Grupo de Tabagismo da Clinipam, explica que os encontros 
presenciais – cinco no total – acontecem uma vez por semana e envolvem médico e psicóloga no atendimento aos 
pacientes. Nas ações em grupo, que possuem 12 pacientes, o foco é troca de experiências e o apoio mútuo dentro do 
grupo dos próprios fumantes. “Oferecemos tratamento farmacológico, além de uma abordagem cognitiva e 
comportamental. Nosso índice de sucesso é alto: 60% dos dependentes tratados pelo programa conseguiram parar de 
fumar”, afirma o médico. 
Esse mesmo projeto é difundido nas empresas que contrataram o plano corporativo da Clinipam. Entre elas, podemos 
citar o Grupo Marista e a Cavo. Na ação in company, a operadora de saúde realiza uma palestra junto aos colaboradores, 
além de entrevistas individuais. Não faltam motivos para demonstrar porque vale a pena apagar a cigarro 
definitivamente da vida dos fumantes: a OMS considera o tabagismo como a principal causa de morte evitável. “Os 
números são impactantes. O tabagismo faz 7 milhões de óbitos por ano, sendo que a causa de 10% dessas mortes, que 
correspondem a 800 mil casos, podem ser atribuídas ao tabagismo passivo”, informa Rafael dos Santos. 
Conforme o Inca, mais de 80% das incidências da doença estão relacionadas ao uso do tabaco. Além disso, o médico da 
Clinipam elenca outros males causados pelo cigarro que engrossam as estatísticas dos óbitos: doenças pulmonares, 
infarto agudo e Acidente Vascular Cerebral (AVC), conhecido como derrame. “O cigarro também é um dos principais 
causadores das amputações, porque suas substâncias tóxicas colaboram com o entupimento das veias e artérias”, diz 
Santos. 
 
Outros avanços nas políticas públicas contra o fumo 
Na primeira quinzena de agosto, mais uma boa nova foi anunciada: o Grupo de Trabalho (GT) do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública se pronunciou e não vai diminuir impostos de produtos de tabaco. Essa proposta havia sido cogitada 
em março desse ano, quando o GT foi criado com o objetivo de discutir políticas para enfrentamento do mercado ilegal 
de produtos de tabaco. A equipe do GT é multidisciplinar e reúne especialistas da Receita Federal, da Polícia Federal e 
da Polícia Rodoviária Federal. 
Na opinião de Rafael dos Santos, todos os esforços para combater o tabagismo são válidos. "Os impostos aumentam a 
arrecadação, mas não pagam uma fração mínima do alto custo que o tabagismo causa para o Brasil, para o sistema de 
saúde pública e para as operadoras de saúde. Se cigarro é mais caro, a tendência é que as pessoas fumem menos. Todas 
essas ações antitabaco são as principais responsáveis pela diminuição do tabagismo no país. As pessoas deixaram de 
ver o cigarro como algo glamouroso e sim como um fator nocivo para a saúde e para sua vida social. Os ambientes livres 
de tabaco desestimulam os fumantes. Eles precisam sair das rodas de conversa para ir ao 'fumódromo', e isso também 
acaba sendo um incômodo", avalia. 
Além disso, o documento final do GT recomenda a criação de políticas públicas para o enfrentamento ao contrabando. 
Uma das possiblidades para combater a ação dos contrabandistas é a implementação do Protocolo para Eliminar o 
Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco, que é um instrumento da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e foi 
ratificado pelo Brasil em 2018 (Decreto 9.516/2018). 
Para a psiquiatra Alessandra Diehl, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Sobre o Álcool e 
Outras Drogas (ABEAD), o contrabando é um problema grave que estimula a realização de outros crimes como roubo, 
furto, receptação, homicídios, lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos, ameaças a agentes públicos e 
evasão de divisas. “Ficamos felizes com a preocupação do GT, que incentiva a cooperação dos órgãos responsáveis pela 
prevenção e repressão ao contrabando de cigarros e providências para recriação do Comitê para Implementação do 
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Protocolo. O documento prevê ainda a aplicação rigorosa da lei nas sentenças judiciais que envolvem os 
contrabandistas”, comenta. 
 
Nem tudo são flores 
No entanto, nem todas as notícias são positivas quando a pauta é o combate ao tabagismo no País. Neste mês de agosto, 
a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou duas audiências públicas para debater a possibilidade de 
liberar a comercialização de cigarros eletrônicos - tecnicamente identificados como dispositivos eletrônicos para fumar 
(DEFs). 
Em 2009, a Anvisa proibiu a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para 
fumar. Esses dispositivos eletrônicos são apresentados pelo mercado como uma alternativa ao cigarro comum, ou até 
como uma forma de transição para quem quer deixar de fumar. No entanto, do ponto de vista médico, esses produtos 
podem ser até mais viciantes, causando uma dependência rápida e muito mais intensa. 
Os encontros da Anvisa reuniram representantes da Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro 
para o Controle do Tabaco (Conicq), que defendeu e proibição, além de membros da Associação Brasileira da Indústria 
do Fumo (Abifumo) e do Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (Sinditabaco), que se manifestaram a favor da 
legalização, por razões econômicas. A justificativa é de que a ilegalidade não inibe os fumantes, que compram cigarros 
eletrônicos na internet, contrabandeado de outros países. 
A própria OMS, no mesmo relatório sobre a Epidemia Mundial do Tabaco demonstra preocupação sobre a 
regulamentação da comercialização dos cigarros aquecidos e eletrônicos. Segundo o documento, a entidade acredita 
que esses produtos servem de porta de entrada para outras dependências e, entre elas, o cigarro tradicional. 
Alessandra Diehl também é contra a liberação de cigarros eletrônicos. Para ela, além do risco aumentado de uso 
posterior de cigarros tradicionais, maconha, opioides e outras drogas ilícitas, esses produtos também apresentam riscos 
à saúde. “Embora o número e os níveis de substâncias tóxicas sejam menores em aerossóis dos cigarros eletrônicos do 
que do fumo do tabaco tradicional, a exposição a longo prazo ao vapor do cigarro pode causar dependência à nicotina 
e aumentar o risco de efeitos respiratórios e cardiovasculares”, diz Alessandra. 
A especialista destaca ainda que o suposto benefício do uso de cigarros eletrônicos como ferramenta de redução ou 
interrupção do tabagismo nessa faixa-etária ainda é pouco ou nada fundamentado. “As pesquisas existentes apontam 
justamente para o contrário: há evidências na associação robusta entre tabagismo e vaping, inclusive em estudos de 
coorte prospectivos, mostrando que os jovens que fazem uso de dispositivos eletrônicos têm um risco aumentado de 
fumar subsequentemente, e vice-versa”, afirma a psiquiatra. 
Panorama mundial 
Em outros países, o uso de nicotina através da forma vaping (dispositivos alimentados por bateria, equipados com um 
elemento de aquecimento que produz um aerossol ou vapor inalado pelos usuários) disparou entre adolescentes e 
adultos jovens. “Os E-cigarros, com seu alto teor de nicotina, sabores atraentes, baixos custos, ampla disponibilidade já 
ameaçam cinco décadas de progresso na luta contra o uso do tabaco em vários locais do mundo, como na América do 
Norte”, conta Alessandra. 
Para se ter uma ideia do tamanho desse fenômeno, no período de 2017 e 2018, a prevalência de vaping entre 
adolescentes entre 16 e 19 anos aumentou no Canadá e nos EUA, assim como o fumo no Canadá, com pouca mudança 
na Inglaterra. Conforme Alessandra Diehl, entre 2017 e 2018, a prevalência de vaping em 30 dias entre os adolescentes 
aumentou cinco pontos percentuais nos EUA e seis pontos percentuais no Canadá. Esses achados são consistentes com 
dados recentes de pesquisas nacionais de referência realizadas nos EUA: a prevalência de vaping em 30 dias aumentou 
em 8,9% no National Youth Tobacco Survey e em 6,8% no estudo Monitoring the Future (coorte representativa de 
escolares realizados desde 1975), em comparação com 5,1%. 
“Observando os dados coletados em outros países, é nosso papel, como pesquisadores da área médica, de alertar os 
perigos que representa a liberação dos cigarros eletrônicos. A audiência da Anvisa é mais uma oportunidade de ação, 
mantendo a proibição da venda no Brasil”, finaliza Alessandra Diehl. 
 
https://www.bemparana.com.br/noticia/brasil-se-destaca-na-reducao-de-consumo-de-cigarro-mas-nem-tudo-sao-
flores#.X2nciWhKhPY 
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TEXTO DE APOIO V 

 

Tabagismo mata mais de 200 mil pessoas por ano no Brasil 

 
Arguile e cigarros com sabores são porta de entrada para o vício 
Apesar de toda a informação e campanha sobre os malefícios do cigarro, hoje no Brasil cerca de 11% da população é 
fumante. 
As doenças relacionadas ao fumo matam mais de 5 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano. 
Mesmo com dados significativos, os produtos derivados do tabaco, que incluem, além do cigarro, arguile, cigarro 
eletrônico e com sabores, cachimbos e charutos, ainda são bastante consumidos no País e no mundo. 
“É válido parar de fumar em qualquer fase da vida, independentemente da idade e há quanto tempo fuma, pois os 
benefícios são imediatos, melhorando o paladar, olfato, circulação sanguínea e capacidade pulmonar, além de voltar 
gradativamente a ter a mesma probabilidade que não fumantes para infarto, por exemplo”, explica Andrea Reis, 
técnica do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer (Inca). 
Ou seja, a desculpa de que já se fuma há muito tempo ou está velho demais para parar de fumar não é verdadeira, 
tendo benefícios em qualquer fase da vida. Quanto antes parar, mais rapidamente o organismo responde, com a 
diminuição dos sintomas do tabagismo e de desenvolver doenças relacionadas a ele. 
“Há uma rede de tratamento pelo SUS totalmente gratuito, que trabalha com terapias comportamentais, encontros 
em grupo e, quando necessário, é disponibilizado medicamento para quem tem dependência severa. Para participar 
do programa, basta procurar uma unidade de saúde do SUS na localidade onde mora”, destaca Andrea. 
Mas, sabendo-se dos malefícios e consequências do tabaco, o que leva muitas pessoas a iniciarem e não conseguirem 
parar de fumar? A técnica do Inca destaca que a dependência à nicotina faz com que os fumantes tenham medo dos 
efeitos iniciais de ficar sem a substância. 
“A principal dificuldade para quem quer parar de fumar é o medo de ficar sem o cigarro, uma vez que o tabaco é 
uma substância psicoativa, atuando no sistema nervoso central, e parar de usar pode causar desconforto físico e 
mental. A nicotina leva de 7 a 19 segundos para chegar no cérebro, atuando de forma rápida no organismo, o que 
leva à síndrome de abstinência. Ao entender esse processo fica mais fácil para a pessoa parar de fumar”, explica a 
especialista. 
Praticar atividades físicas ajuda a manter os jovens afastados do cigarro e auxilia quem está parando de fumar e, aos 
que já pararam, a não terem recaídas. 
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Os jovens ainda são bastante atraídos pelo fumo, por isso a prevenção é bastante importante nessa faixa etária. 
“O cigarro ainda carrega um estigma muito forte de socialização e rebeldia para os jovens, com a falsa impressão de 
que arguiles, cigarros eletrônicos e com sabores são menos danosos, e eles se tornam a porta de entrada para a 
dependência”, alerta Ana Clara Toschi, pneumologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. 
O fumo passivo, que se refere àqueles que não fumam mais convivem com fumantes, também aumenta os riscos de 
doença. Sete não fumantes morrem por dia em consequência do fumo passivo e essas pessoas têm 30% maior risco 
para câncer de pulmão e 24% para infarto. 
“Mesmo que a pessoa ache que porque está fumando em um local isolado não está prejudicando os outros, as toxinas 
presentes na fumaça do cigarro chegam em todos os ambientes da casa, por exemplo, prejudicando os demais 
moradores. Crianças que convivem com fumantes têm maior incidência de problemas respiratórios decorrentes da 
fumaça”, destaca a pneumologista. 
Além de todas essas consequências, fumar também tem um impacto econômico, sentido diretamente nas finanças 
de quem fuma e suas famílias. 
Para se ter uma ideia, uma pessoa de 30 anos, que começou a fumar aos 18 uma média de dez cigarros por dia, já 
gastou cerca de R$ 19 mil com o vício nesse tempo. 
A percepção do brasileiro em relação aos malefícios do tabagismo aumentou nos últimos anos, mas poucos se 
questionam a respeito do custo do cigarro em seus orçamentos. 
  
Autora: Camila Sotério 
Fonte: Equipe Coração e Vida 

 
http://www.oswaldocruz.com/site/noticias-de-saude/noticias-de-saude/tabagismo-mata-mais-de-200-mil-pessoas-
por-ano-no-brasil 
 

TEXTO DE APOIO VI 

 

Ascensão e queda do tabaco 
Conheça a história da planta que surpreendeu, ultrajou e conquistou a humanidade. De quebra, aprenda o que é 

preciso para largar o vício 
Por Rodrigo Vergara e Manuela Aquino...  

 

Leia mais em: https://super.abril.com.br/ciencia/ascensao-e-queda-do-tabaco/ 
 
TEXTO DE APOIO VIII 

Fumar saiu de moda 
 

 
Drauzio Varella 
Publicado em: 6 de julho de 2015 
Revisado em: 11 de agosto de 2020 

 
 
Fumar saiu de moda: no Brasil já fumamos menos do que em vários países da Europa e nos Estados Unidos. 

O aumento da taxação e a redução da publicidade são fatores responsáveis pelos baixos índices de 
fumantes. 

  
 
 
 

http://www.oswaldocruz.com/site/noticias-de-saude/noticias-de-saude/tabagismo-mata-mais-de-200-mil-pessoas-por-ano-no-brasil
http://www.oswaldocruz.com/site/noticias-de-saude/noticias-de-saude/tabagismo-mata-mais-de-200-mil-pessoas-por-ano-no-brasil
https://super.abril.com.br/ciencia/ascensao-e-queda-do-tabaco/
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Minha geração está sendo 
dizimada pelo cigarro. 
Há 50 anos, fumar era 
considerado uma espécie de 
rito de passagem para a vida 
adulta. A indústria do fumo 
criou esse mito por meio de 
investimentos milionários 
numa publicidade criminosa, 
onipresente no rádio, na 
televisão, nos jornais, nas 
revistas e nos outdoors 
espalhados por todas as 
cidades. 
Dirigidos às crianças e aos 
adolescentes, os comerciais 

apresentavam homens bonitos cercados de mulheres maravilhosas, machões que cavalgavam pelas montanhas, 
surfistas em ondas gigantescas e pilotos de corrida que, no final, acendiam um cigarro da marca do fabricante. 
Nos anos 1960, a indústria percebeu que poderia duplicar as dimensões do mercado consumidor caso as mulheres 
também se tornassem dependentes de nicotina. 
Lançaram, então, os cigarros de “baixos teores“, mais perniciosos até, porém mais palatáveis ao gosto feminino. Vieram 
apoiados por um bombardeio publicitário que associava o fumo ao charme e à liberdade que as meninas começavam a 
adquirir, graças ao acesso à universidade, à pílula anticoncepcional e à possibilidade de viver numa sociedade menos 
machista. 
Nos anos 1990, comecei a tratar casos de câncer em amigos da adolescência. Quase todos eram homens e fumavam 
havia 20 ou 30 anos. Na virada do século, chegou a vez das mulheres. 
No Brasil de hoje, fumamos menos do que em todos os países da Europa. Alemanha, Inglaterra, Áustria, Noruega, 
Dinamarca, Itália e outros países com níveis de escolaridade, renda per capita e organização social bem superiores aos 
nossos, fumam mais do que nós. 
Perdi a conta de quantas amigas e amigos morreram de câncer, ataques cardíacos, derrames cerebrais, doenças 
pulmonares – e dos que ainda estão vivos, mas limitados por enfermidades respiratórias que lhes tiram o fôlego e a 
liberdade para andar até a esquina. 
Caso pertença ao sexo masculino, o fumante vive 12 anos menos. Dez anos menos, se for mulher. Se jogar fora dez dias 
de vida é desperdício inaceitável, o que dizer de partir desta para o nada uma década mais cedo do que deveria? 
Mais brasileiros morrem por causa do fumo do que pela somatória das doenças infecciosas. São 200 mil óbitos por ano. 
O último levantamento do Ministério da Saúde, no entanto, traz esperança de que essa realidade mudará: nos últimos 
dez anos, um em cada três brasileiros deixou de fumar. 
Cerca de 25% dos homens e 17% das mulheres se declaram ex-fumantes, indicação de que elas têm mais dificuldade 
de parar, como vários estudos epidemiológicos demonstram. 
A consciência de que adultos e crianças expostos à fumaça do cigarro alheio também são fumantes está mais clara. De 
2008 a 2013, o número de não fumantes expostos ao fumo passivo em suas residências caiu 61%. 
De acordo com o Ministério, o aumento dos impostos cobrados sobre cada maço colaborou para a queda do número 
de fumantes, fenômeno comprovado em todos os países. Segundo pesquisa do Inca (Instituto Nacional do Câncer), 62% 
dos fumantes pensaram em largar o cigarro por causa dos preços no Brasil. 
Em contrapartida, o consumo de cigarros contrabandeados cresceu. Cerca de um quarto dos fumantes compra seus 
maços abaixo do preço mínimo legal. 
O nível de escolaridade da população tem impacto discutível na disseminação da epidemia: nas capitais do Norte e do 
Nordeste, a prevalência é mais baixa do que nas do Sul e do Sudeste. Em São Luís, há 5,5% de fumantes, contra 14,1% 
em São Paulo e 16,4% em Porto Alegre. 
O dado mais importante da pesquisa é o da queda expressiva e continuada do número de fumantes. Nos anos 1960, 
pelo menos 60% dos maiores de 15 anos fumavam; hoje, são 10,8%. 
Apesar dos bilhões de dólares investidos pelos Estados Unidos em campanhas contra o cigarro, cerca de 18% dos 
americanos ainda fumam. 

https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/estrategia-sinistra-artigo/
http://drauziovarella.uol.com.br/audios-videos/infarto-ataque-cardiaco/
http://drauziovarella.uol.com.br/letras/a/avc-acidente-vascular-cerebral-2/
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No Brasil de hoje, fumamos menos do que em todos os países da Europa. Alemanha, Inglaterra, Áustria, Noruega, 
Dinamarca, Itália e outros países com níveis de escolaridade, renda per capita e organização social bem superiores aos 
nossos, fumam mais do que nós. 
Como explicar? 
Aumento da taxação, proibição da publicidade, as figuras horríveis impressas nos maços, o combate ao fumo passivo 
em ambientes públicos, combinados aos programas educativos nas escolas e às advertências médicas, foram medidas 
implantadas nos países desenvolvidos muito antes e de forma muito mais abrangente do que no Brasil. 
Talvez o que nos diferencie seja o impacto das campanhas contra o cigarro levadas, pela televisão, aos quatro cantos 
do país. 
 

Drauzio Varella é médico cancerologista e escritor. Foi um dos pioneiros no tratamento da aids no Brasil. Entre seus livros de 
maior sucesso estão Estação Carandiru, Por um Fio e O Médico Doente. 

 
TEXTO DE APOIO IX 

 

A era do cigarro eletrônico: ele faz menos mal para a saúde que o 
comum? 

A invasão dos cigarros eletrônicos reacende a discussão sobre como lidar com o tabagismo, 
sobretudo entre os mais jovens 

 
Leia mais em: https://saude.abril.com.br/medicina/cigarro-eletronico-faz-menos-mal-para-a-

saude-que-o-comum/ 
 
TEXTO DE APOIO X 

 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/07/11/As-
decis%C3%B5es-do-Senado-para-limitar-o-consumo-de-cigarro 
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