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Tabagismo

Fumar é um hábito fortemente ligado ao quotidiano de mais de um terço 
dos habitantes da Terra (OMS).

Mais de 15 biliões de cigarros são consumidos diariamente mundo afora. 
Cerca de 47% de toda a população masculina e 12% da população 
feminina no planeta fumam.

Bebido, comido , fumado ou inalado esta planta intervinha em cerimónias 
religiosas, rituais de passagem da adolescência para a idade adulta, 
com objetivo de purificar, contemplar, proteger e fortalecer os 
guerreiros, além de se acreditar que a mesma tinha o poder de 
predizer o futuro. 

A riqueza das tribos indígenas era avaliada pela quantidade de tabaco 
que possuíam.
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LEGAL

TÓXICO

ADITIVO

TABACO, É UM PRODUTO DE CONSUMO…



HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA

Os primeiros escritos acerca da planta do tabaco remontam 
de há cerca de 60006000 anos.

No entanto, os primeiros relatos sobre a sua utilização 
aparecem apenas um ano A.Cano A.C., estando esses relatos ligados ao 
hábito dos índios de enrolarem folhas de tabaco fazendo charutos.

As primeiras representações gráficas são atribuídas aos 
Maias datadas de 600 Anos D.C600 Anos D.C . .

Em 14921492 após o naufrágio de Cristóvão Colombo na Praia 
de Lagos em Cuba aparecem as primeiras descrições do contacto 
dos europeus com o tabaco.

Em 14931493 aparece pela 1ª vez na Europa.
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A introdução do tabaco na Europa deu-se no Século XVI, 
tendo sido consequentemente exportado para países africanos e 
asiáticos acompanhando a grandiosidade das trocas comerciais no 
Período dos Descobrimentos

Em 15011501 Rodrigo de Jerez, marinheiro espanhol é perseguido 
pela Inquisição por fumar em público.

De 15191519 aparecem descrições do uso pelos Aztecas de tabaco 
aromático.

Em 15301530 aparecem já dois tipos de consumo, o mascado e o 
fumado, sendo este último sob a forma de charuto ou cachimbo. O 
cachimbo tem como origem a arte de marear em virtude de os charutos 
se apagarem com facilidade quer pelo vento quer pela água quando 
utilizados pelos marinheiros nesta arte 

SSééculo XVII o sculo XVII o s ééculo do cachimboculo do cachimbo
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As primeiras descrições de cultivo intensivo por parte dos 
europeus reportam-se ao ano de 15511551 na Ilha, hoje de Stº Domingo.

Em 15581558 os portugueses iniciam a sua cultura e exportação a 
partir do Brasil. Nesse mesmo ano inicia-se o consumo em Portugal.

O primeiro livro sobre os efeitos medicinais do consumo do 
tabaco aparece em 15711571.

Em 16001600 é tornado o seu consumo proibido em locais sagrados.

Em 16101610 é descrito pela 1ª vez como um costume difícil de 
abandonar. 

O Papa Urbano VIII  ( 1623 – 1644 ) excomungava quem se 
permitisse praticar acto tão repugnante junto dos arredores das dioceses.
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SSééculo XVIII sculo XVIII s ééculo do Rapculo do Rap éé.

Surge então a moda de aspirar rapé (fumo raspado, em pó), ao qual 
foram atribuídas qualidades medicinais. Era muito utilizado para 
aliviar enxaquecas!!! Era visto de maneira contraditória: às vezes era 
considerado um hábito elegante; outras vezes como 
um vicio repugnante.

Na obra “Os Maias”, de Eça de Queirós ,publicada em 1888, faz 
referência ao uso de rapé que era vendido em caixinhas de prata, 
madeira, cartão decorado, etc. Algumas eram verdadeiras joias.

Podia ser comprado já ralado (pronto para consumo) ou ainda em 
pedaços de fumo inteiro. Nesse caso, com um minúsculo ralador 
ralava-se o fumo na hora para se obter um cheiro de qualidade 
superior (da mesma forma como, para se obter um bom café, 
o grão é moído na hora). 

Em 17611761 é descrito pela primeira vez o diagnóstico de cancro nasal 
devido à inalação de tabaco e rapé
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Pintura de homem a inalar “Rapé” com o 
polegar e o indicador Catarina de Medici chamou-lhe Herba Regina
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Ao longo do século XVIII 
o tabaco tornou-se 
uma planta de 
consumo profano, 
destinado ao prazer e 
a diversão
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Em 18211821 é isolada a NICOTINANICOTINA

Em 18531853 inicia-se a difusão do consumo do tabaco.

Este é considerado  o SSééculo do Charuto.culo do Charuto.

Em 18641864 já se manipulavam 20.000.000 cigarros ano.

Em 18801880 esse número passou para 120.000 cigarros em cada 10 
horas com uma produção estimada em cerca de 750.000.000 cigarros ano.

Em 1884 1884 foram produzidos 4.695.735.000.000 cigarros à escala 
mundial

SSééculo XX sculo XX s ééculo do cigarroculo do cigarro .

Com o inicio da II Grande Guerra a difusão do consumo do hábito 
de fumar  difunde-se e como que se institucionaliza. O tabaco passou a 
fazer parte da ração dos soldados.

Quem não fumava, passou a fazê-lo.
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II Grande Guerra 
“destruição”

II Grande Guerra  
“campo de concentração”
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Em 19121912 aparecem as primeiras descrições de cancro do 
pulmão na mulher.

Em 19501950, com o início dos estudos estatísticos alargados à
medicina, torna-se percetível: 

1º que 95% dos doentes com cancro do pulmão são grandes 
fumadores; 

2º que os fumadores têm 5 X mais probabilidades de 
desenvolver  cancro do pulmão;

3º que, no entanto, só 11% destes é que desenvolvem cancro 
do pulmão.

Em 19301930 já são possíveis de identificar 120 substancias 
aditivas nos cigarros.
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No início dos anos 70 escrevem-se os 
primeiros relatórios médico–
científicos relacionando algumas 
doenças com os danos causados 
pelo cigarro. 

Estes relatórios não foram muito 
convincentes pois iam contra o 
ambiente liberal vivido. 

O hábito de fumar era pouco criticado 
e amplamente aceite. 

Fumar em locais fechados como 
autocarros, cinemas e lojas era 
absolutamente normal. 

Não se questionavam as 
incompatibilidades entre o hábito 
de fumar, os estilos de vida, nem 
mesmo com a prática desportiva



Tabagismo

Os anos 80 foram marcados pelo combate ao fumo e sua 
comercialização. 

A indústria do cigarro foi intensamente investigada nesse período. 
Dão-se os primeiros processos judiciais contra as tabaqueiras. 

Não havia mais dúvidas acerca dos malefícios causados pelo tabaco.

Nesta década surgem políticas públicas voltadas para a prevenção e 
combate ao fumo.

Nunca o consumo do tabaco havia sido alvo de controlo.

O seu uso foi proibido em locais fechados, transportes públicos, lojas e 
congéneres. 

Muitos países proibiram propagandas que incentivam a venda de 
cigarros.

A resposta da Industria Tabaqueira foi aumentar o n úmero de 
substancias aditivas que passaram para 4.000.



Tabagismo



Tabagismo

Nos anos 90 dá-se a internacionalização das lutas de combate ao fumo e 
o aparecimento de tratamentos contra os malefícios do tabagismo.

Hoje, existem inúmeros trabalhos que comprovam os malefícios do 
tabagismo à saúde do fumante e do não fumante exposto ao fumo 
do cigarro.

Apesar de tudo o que agora sabemos, o tabaco é cultivado em todas as 
partes do mundo, é responsável por uma atividade económica que 
envolve milhões de euros/dólares e é uma das drogas mais 
consumidas no mundo.



Tabagismo

CONSUMOSCONSUMOSCONSUMOSCONSUMOS

Atualmente estima-se que a prevalência de fumadores se cifre em 1,25 
biliões de fumadores em todo o mundo, e que eles se dividam do 
seguinte modo: 

Homens - Países desenvolvidos            = 35%
Países em desenvolvimento  = 50%
( a prevalência nos homens tem vindo a baixar )

Mulheres - Países desenvolvidos            = 22%
Países em desenvolvimento =9%

(a prevalência tem vindo a descer nalguns países -
EUA- Rússia – Austrália – Canadá – mas não noutros   
Europa do Sul, Central e Leste)
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Cerca de 1/3 da população da população mundial com mais de 

15 anos è fumadora, encontrando-se assim dividida :

Países desenvolvidos                      300 milhões
Países em desenvolvimento            800 milhões,

a que corresponderam em 2002 2002 ---- 5 milhões de mortes /ano 

e irão corresponder em    2030 2030 ---- 10 milhões de mortes / ano.

A prevalência atual no mundo é:

Homens       Mulheres
Países em desenvolvimento        50%               9%
Países       desenvolvidos            35%              22%
Mundo                                          47%            10%
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Na U. Europeia 1/5 de todos os jovens com 15 anos já fuma

Rapazes %              Raparigas %

Taxas mais elevadas      Áustria            20%                        26%
França             20%                        25%
Alemanha        23%      25%

Taxas mais baixas          Portugal           13%               10%
Grécia             13%                       14%
Suécia             10%                       16%
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Em Portugal foram efectuados inquéritos aos consumos de tabaco 
nos anos de 1987, 1995/1996, 1998/1999 e 2005/2006 tendo sido 
possível retirar :

1º - 22% dos nossos jovens iniciaram o consumo antes dos 15 anos 
* 51% iniciaram-no entre os 15 e os 18 anos

2º - apesar da legislação em vigor é relativamente fácil a compra de

tabaco

3º - Pais, Professores e Funcionários continuam a fumar à volta da 
escola e em casa 

4º - torna-se imperativo intensificar  a sensibilização  para os 

malefícios do consumo do tabaco até ao 9º ano escolar
5º - os Ministérios da Educação e da Saúde e os Encarregados de

Educação devem cooperar e assumirem uma tomada de  

consciência para esta problema
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Hábitos tabágicos em profissionais de saúde:

C.H. Vila Nova de Gaia                                 28,0%
H. Pedro Hispano Matosinhos                      28,2%
H. Amato Lusitano C. Branco                       35,0%
I. Português de Oncologia Lx.                   23,0%
H. Amadora Sintra                                        30,1%
H. D. Beja                                                     48,2%

Média Nacional                                             26,0%

No entanto em 20022002 num inquérito em que 33,0% eram 
fumadores, 19,0% destes queriam deixar de fumar.

Mais recentemente noutro inquérito que abrangeu 25% de 
fumadores  22,0% destes queria deixar de fumar.
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Custos: Em 2007 foi efectuado investigação por Gouveia e 
colaboradores visando saber os custos que o tabagismo acarreta: 

1º - devem-se ao tabagismo cerca de 490 milhões de € em 
custos do Sistema nacional de Saúde, 

a – 363,6 milhões com o ambulatório

b - 126,4 milhões com o internamento

2º - DALY - anos de vida perdidos apresentados pela 
incapacidade de trabalhar devido às doenças decorrentes do consumo 
de tabaco – 146 mil anos de vida.

3º - Mortes em 2005 =108.000 pessoas, das quais 12.000 
devido ao tabagismo  ( 11,7% ), >30 por dia

4º - Em 2010, 845 mortes devera~-se á exposição do fumo 
passivo, 96% das quais devido a doenças cardiovasculares
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É normalmente apresentada como defesa dos que defendem a 
manutenção das tabaqueiras que o seu encerramento acarretaria 
prejuízos para a economia resultante do desemprego decorrente.

Há já vários estudos que apontam precisamente o contrário em que 
é evidenciado a sobrevalorização dos dados pelas tabaqueiras enquanto 
grupo de pressão.

No Reino Unido num estudo foi possível demonstrar que pelo 
contrário, haveria um aumento do emprego de cerca de 100.000 postos 
de emprego se o dinheiro gasto com o tabaco fosse reencaminhado para 
outros itens, nomeadamente, de luxo.
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A composiA composiA composiA composiçççção do fumo ão do fumo ão do fumo ão do fumo do tabaco pode ser dividida em 
duas partes, a nicotina e os restantes compostos.

A Nicotina é o agente que cria a dependência e que como tal 
cria uma das principais dificuldades de abstinência dos fumadores.

O hábito de fumar adquire-se rapidamente em poucos dias, 
mesmo que todos os que lá estão ou por lá passaram saibamos tudo 
começa com a sensação de intoxicação, passando posteriormente pela 
tolerância para depois se instalar a dependência física e psíquica.

Quando a esta dependência se associa o consumo do álcool a 
situação clínica é deveras mais complicada no que toca quer ás doenças 
quer à desabituação de qualquer uma delas e em especial das duas.

A absorção da nicotina produz efeitos similares às da morfina 
produzindo taquicardia, HTA, e vasoconstrição periférica.
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Adição da nicotina
Necessidade imperiosa do consumo

Síndrome de abstinência

Tolerância
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NICOTINA/ CO
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FUNÇÃO PULMONAR / TABACO
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Dado o elevado número dos outros componentes apenas irei 
abordar os mais significativos e destes os mais conhecidos.

O Monóxido de Carbono que representa 1 a 5% do fumo, e 
tem uma afinidade para se ligar à hemoglobina do sangue circulante 200 
X superior à ligação do Oxigénio e é igual ao fumo do escape dos 
automóveis e à exposição do fumo dos incêndios.

A  Amónia
Cetonas
Formaldeído
Acetaldeido
Acróleina
Etc… gases irritantes que aumentam a secreção de muco 

pelos pulmões dificultando a expectoração, provocando tosse e bronquite 
crónica.
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O Níquel
Arsénio que se depositam no fígado, rins, coração, ossos e 

dentes e que provocam gangrena dos pés lesões do coração entre 
outros.

O Chumbo
Cádmio
Etc, metais pesados que se concentram no fígado, rins e 

pulmão e que dão perda da capacidade ventilatória dos pulmões, 
dispneia, enfisema, fibrose pulmonar, HTA, cancro do pulmão, próstata, 
rins e estômago. 

Para além destes temos também substâncias radioactivas como 
o Polónio 210, o carbono 14 etc.



Tabagismo

RADIOGRAFIA DO CIGARRO
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ACETONA
Removedor 
de esmalte

TEREBENTINA 
Diluente de tinta 
a óleo

FORMOL
Conservante 
de cadáveres

AMÓNIA
Desinfectante 
para pisos, 
azulejos e 
casas de 
banho

NAFTALINA
Eficiente 
como 
mata-baratas

FÓSFORO 
P4/P6
Usado em 
venenos para 
ratos

NICOTINA

ALCATRÃO 
Provoca 
cancro 

MONÓXIDO DE 
CARBONO

SUBSTÂNCIAS 
RADIOACTIVAS

METAIS 
PESADOS

AGROTÓXICOS

SUBSTÂNCIAS 
IRRITANTES
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ArtesanalArtesanalArtesanalArtesanal "versus" industrialversus" industrialversus" industrialversus" industrial

São cada vez mais os portugueses que veem no tabaco de enrolar uma 
solução mais económica. 

De acordo com dados da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), o comércio de tabaco de 
corte fino, como também é conhecido, mais do que duplicou em 
Dezembro de 2011 em relação a igual período de 2010.

Contas feitas, cada 20 cigarros fica a cerca de €2,80.

Menos 90 cêntimos do que um maço.
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Artesanal ou industrial, tanto faz - são ambos prejudiciais à saúde. 
Factores como o papel usado na elaboração do cigarro são de ter 
em conta.

“Quanto mais pesado for, mais alcatrão leva”, alerta a pneumologista 
Isabel Gomes, que dá consultas de cessação tabágica no Hospital 
de São João no Porto. 

O tabaco de enrolar é “uma alternativa mais económica” e por isso pode 
“levar a determinado tipo de conceitos, de ser 'eco-friendly' ou 
natural”, mas a verdade é que os malefícios “não deixam de existir”, 
realça.

O facto de, no caso do tabaco de enrolar, haver a possibilidade de não 
colocar filtro é outra preocupação destes especialistas, que veem 
aumentar esta alternativa de consumo entre os portugueses. 

“O consumo de tabaco de enrolar sem filtro leva à entrada de uma maior 
carga de substâncias poluentes tóxicas para os pulmões”.
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ESTUDANTES PREFEREM TABACO DE ENROLAR

Uma investigação realizada pelo Departamento Universitário de Saúde 
Pública da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de 
Lisboa, junto de estudantes do Ensino Superior revela que a maioria 
dos estudantes consome tabaco de enrolar e que a maioria dos 
inquiridos desconhece os malefícios para a saúde.

Foram inquiridos 911 alunos fumadores, com idades entre os 18 e os 30 
anos.

54% dos estudantes preferem fumar tabaco de enrolar por ser mais
barato.

O estudo diz ainda que 25% dos estudantes só fumam tabaco de enrolar, 
que são os homens os maiores consumidores e que é à noite e em 
locais recreativos que mais se fuma.
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O fator económico é a principal razão apontada pela maioria dos jovens 
fumadores inquiridos, que admitem desconhecer a composição e os 
efeitos secundários do tabaco de enrolar na saúde.

Os autores do estudo consideram que deve haver uma maior aposta na 
divulgação dos «verdadeiros malefícios do tabaco de enrolar, de 
forma a acabar com a crença errónea de que o tabaco de enrolar faz 
tanto ou menos mal que o tabaco de maço».

O estudo recorda que «está comprovado que o tabaco de enrolar é mais 
prejudicial do que o tabaco de maço, uma vez que o primeiro contem 
uma maior percentagem de níveis de nicotina, alcatrão e monóxido 
de carbono, estando mesmo associado a um maior risco de cancro 
da boca, laringe, faringe e pulmão»
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Os cigarros eletrónicos contêm até dez vezes mais agentes 
cancerígenos do que o tabaco convencional, de acordo com uma 
investigação levada a cabo por uma equipa de cientistas japoneses, 
revelada dia 27/11/2014.
Uma equipa de investigadores, comissionada pelo Ministério da Saúde 
do Japão, descobriu cancerígenos, como formaldeído e acetaldeído, no 
vapor produzido por vários tipos de líquido existentes no cigarro 
eletrónico,
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FUMAR CIGARROS COM 
BAIXO TEOR DE 

NICOTINA

É MENOS PREJUDICIAL



Tabagismo

O processo de recolha de 
madeira destinada á queima 
para a secagem de tabaco 
tem destruído milhares de 
hectares de área de floresta.

Dum modo directo podemos 
afirmar que para a produção  de 
uma tonelada de tabaco se 
obriga ao sacrifício de um 
hectare de floresta 

Com o processo de secagem e 
fermentação das folhas de tabaco o 
teor de nicotina baixa de 70% para 
40%
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Continuamos a ter no entanto muita desinformação e alguma 
dela deriva do próprio marketingmarketing , com o conceito light conceito light dando uma falsa 
ideia de segurança quando é precisamente ao contrário, podendo o o 
alcatrão e o monalcatrão e o mon óóxido de carbono inalados ser superiorxido de carbono inalados ser superior , impedindo 
assim que muitos fumadores consigam abandonar este hábito.

Enquanto que os cigarros não são enrolados em folha de 
tabaco, e as folhas que os compõem não são fermentadas; o teor de 
nicotina por cigarro é de apenas 1 ou 2 mg e o fumo é frequentemente 
inalado, já os charutos são enrolados na folha do tabaco, em fo lhas os charutos são enrolados na folha do tabaco, em fo lhas 
envelhecidas e fermentadas, o teor de nicotina cheg a a atingir 4envelhecidas e fermentadas, o teor de nicotina cheg a a atingir 4 00 00 
mgmg .

A maioria das pessoas não inala o fumo, no entanto esse fumo 
na boca dissolve-se mais facilmente na saliva, dando aso a que a 
dependência possa ser igual ou atdependência possa ser igual ou at éé superiorsuperior .
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Aos charutos é atribuído também o cancro do pulmão, do lábio, 
da língua, da faringe, do esófago e da laringe.

Nas pessoas que inalam esse fumo parece haver forte relação 
com cancro do pâncreas da bexiga, enfarte do miocárdio, disfunção 
eréctil e D.P.O.C.

As cigarrilhas são e tão só uma versão mais curta e estreita dos 
charutos com 2 a 3 vezes mais tabaco que os cigarros

Quando o consumo de tabaco é por via do cachimbo em 
exclusivo, os riscos são semelhantes ao do charuto, acrescido do cancro 
do cólon e do reto, esófago, pâncreas, doenças coronárias e 
cerebrovasculares, entre outras.
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Cancro da língua e orofaringe / consumo de tabaco
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Cancro da orofaringe / consumo de tabaco
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Cancro do lábio / consumo de tabaco
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CEREBRO                                Acidente Vas cular Cerebral

BOCA  E  FARINGE                 Cancro

LARINGE E TRAQUEIA           Cancro  Inflamação

ESÓFAGO E ESTOMAGO       Cancro  e Úlceras

CARDIACAS                             Doenças coron árias Morte Súbita

PULMÃO                                   Cancro, Br onquite, Enfisema e DPOC

PÂNCREAS                               Cancro

URINÁRIAS                               Cancro da B exiga e Rins

GINECOLÓGICAS        Infertilidade, Aborto, Menopausa preco ce,          

Cancro Colo do Útero

TESTÍCULOS                             Infertilidad e e Impotência

ARTÉRIAS PERIFÉRICAS        Arterite

PELE                                          Rugas  e Seca

OSSOS                                      Osteopor ose
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Consumo de tabaco
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Lesões vasculares periféricas
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Consumo de tabaco e circulação periférica
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Tabaco / AVC
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Os benefOs benef íícios da cessacios da cessa çção tabão tab áágica são gica são :

20 Minutos - normalização do monóxido de carbono

24 Horas - diminuição do risco de enfarte miocárdio

2 Semanas a 3 meses - melhoria da circulação sanguínea e função Respiratória 

1 a 9 meses  - diminuição da tosse, cansaço, normalização da função ciliar

1 ano        - diminuição em 50% do risco de doença Coronária

5 anos      - diminuição 50% risco de AVC

10 anos     - diminuição do risco de cancro do pulmão e de outras neoplasias

15 anos    - risco de doença coronária igual ao de um não Fumador
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Do exposto torna-se fácil perceber que as vantagens dos não 
fumadores são de longe superiores aos fumadores.

Que os ex-fumadores podem vir a ter essas vantagens, assim 
consigam  deixar esse velho hábito aditivo.

É que sozinho já matou mais que todas as guerras.

Hoje é já a 4ª causa de morte a nível mundial e a 3ª a nível 
europeu
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A ESCOLHA É TUA
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Vejam :Vejam :”” Obrigado  por fumarObrigado  por fumar””





Cancro da face e cavidades anexas



Cancro da boca


