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VOCÊ SABIA QUE...VOCÊ SABIA QUE...

� Cada cigarro possui 4.720 substâncias tóxicas já
isoladas?

� No Mundo, existem 1,2 bilhão de fumantes , que 
consomem em torno de 15 bilhões de cigarros por dia 

� Ocorrem 4,9 milhões de mortes ao ano por doenças 
tabaco-relacionadas, uma morte a cada 8 segundos 

� No Brasil, morrem  cerca de 200.000 pessoas por ano

� O uso do tabaco ainda cresce em países em

desenvolvimento (3,4% ao ano)

Tabagismo - Principal causa de doenças
e mortes passível de prevenção



Principais doenças que acometem o fumante

Câncer de pulmão Câncer de pulmão ------------------90%90%

BronquiteBronquite----------------------------------------80%80%

Enfisema pulmonarEnfisema pulmonar------------------90%90%

DoenDoençças Coronarianasas Coronarianas--------60%60%

InfartosInfartos---------------------------------------- 40%40%

Outras 

Acidente Vascular cerebralAcidente Vascular cerebral

Impotência e  dimImpotência e  dimiinuinuiçção doão do

desempenho sexual masculinodesempenho sexual masculino

Infertilidade Infertilidade 

Aborto Aborto 

56 tipos de doen56 tipos de doençças tabacoas tabaco

relacionadas foram descritas, entrerelacionadas foram descritas, entre

elas 13 tipos de câncerelas 13 tipos de câncer



� Estudos apontam que 90% dos fumantes iniciou o
tabagismo antes  dos 19 anos
� Principais motivos alegados p/ iniciação:

Curiosidade/Brincadeira
Propaganda/Marketing
Influência de amigos
Modelo parental/familiar

E por que será que é tão difícil para o fumante    
parar de fumar? 
� Dependência        Determinada por processos biológicos, 
psicológicos e socioculturais

Dependência nicotínica
Hábito
Ligação emocional

O que leva uma pessoa a começar a fumar?



� O fumante passivo possui um risco 50% maior de adquirir 
câncer de pulmão e doença isquêmica do coração do 
que a população geral

� As crianças são muito sensíveis à ação irritante e 
inflamatória da fumaça do cigarro, havendo maior 
incidência de bronquite e outras infecções

� A fumaça que sai da ponta do cigarro contém maior 
concentração de substâncias tóxicas do que aquela 
inalada pelo fumante

� O fumante passivo após uma jornada de 8 horas de 
trabalho, num ambiente poluído pelo cigarro, pode 
chegar a inalar a quantidade de tóxicos equivalente a ter 
fumado um a quatro cigarros no período

Fumo Passivo



Impacto Ambiental do Tabagismo

� 12% das árvores cortadas anualmente no mundo 
destinam-se à produção de cigarros (OMS, 1997)

� Um fumante que consome 30 cig/dia derruba uma 
árvore a cada 10 dias

� Uso extenso de pesticidas na cultura do tabaco atinge 
aos seres humanos, flora e fauna, contaminando a 
água, solo, alimentos e ar



Convenção Quadro para o Controle do Tabaco

� O que é a CQCT?

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco é o
primeiro tratado internacional na área de saúde pública.

Prevê a adoção global de um conjunto de medidas para 
deter a expansão mundial do consumo de tabaco e suas 
graves consequências.  

O tratado foi proposto pela OMS em 1999 e finalizado em 
maio de 2003, após audiências públicas e 
seis reuniões de negociações envolvendo os 
192 países membros da Organização. 



Convenção Quadro para o Controle do Tabaco

☺☺ O objetivo principal da ConvenO objetivo principal da Convenççãoão--Quadro Quadro éé
preservar as gerapreservar as geraçções, presentes e futuras, das ões, presentes e futuras, das 
devastadoras conseqdevastadoras conseqüüências sanitências sanitáárias, sociais, rias, sociais, 
ambientais e econômicas do consumo e da ambientais e econômicas do consumo e da 
exposiexposiçção ão àà fumafumaçça do tabaco.a do tabaco.



Convenção Quadro para o Controle do Tabaco

� Qual a importância da CQCT?

A entrada em vigor do tratado é considerada um 
marco histórico para a saúde pública global. 

Em seu texto, estão medidas básicas de controle do 
tabagismo, como:
Proibição da propaganda, promoção e patrocínio, 
advertências nos maços, proteção ao fumo passivo, 
aumento da taxação, combate ao contrabando, 
criação de programas de tratamento e cooperação 
internacional.



Convenção Quadro para o Controle do Tabaco

ApApóós assinatura do tratado, 40 pas assinatura do tratado, 40 paííses deveriam ses deveriam 
ratificratificáá--lo para que entrasse em vigor em 90 dias, lo para que entrasse em vigor em 90 dias, 
o que se deu em 27 de fevereiro de 2005o que se deu em 27 de fevereiro de 2005

� A CQCT foi o tratado com aprovação mais 
rápida na história das Nações Unidas

Atualmente, 70 países já ratificaram o tratado



Convenção Quadro para o Controle do Tabaco

� E o Brasil?

O Brasil, apesar de ter assumido um papel de 
liderança nas discussões do texto e ter fortes 
medidas de controle do tabagismo, assinou o 
tratado mas ainda não o ratificou. Nosso prazo  
é até 07 de novembro de 2005, para 
participarmos da 1ª Conferência das Partes
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O processo de ratificaO processo de ratificaçção encontraão encontra--se atualmente se atualmente 
em trâmite no Senado, onde se faz presente em trâmite no Senado, onde se faz presente 
intenso lobby da indintenso lobby da indúústria do tabaco stria do tabaco 

AlegaAlega--se principalmente que o acordo trarse principalmente que o acordo traráá
prejuprejuíízos econômicos aos zos econômicos aos fumicultoresfumicultores e ao pae ao paíís s 

(1(1ºº exportador e 2exportador e 2ºº maior produtor de fumo) maior produtor de fumo) 



� Questão básica:

“A vida humana não tem preço e o desenvolvimento 
do país depende de uma população com saúde; não 
há liberdade sem responsabilidade e a liberdade 
comercial não pode ser maior do que a garantia de 
saúde e qualidade de vida de uma nação” (MS)



A considerar:A considerar:

�� A CQCT se concentra nos aspectos da reduA CQCT se concentra nos aspectos da reduçção da ão da 
demanda e não oferta, dado que o tabaco demanda e não oferta, dado que o tabaco éé llíícitocito

�� Prevê medidas de apoio a produtores, que podem Prevê medidas de apoio a produtores, que podem 
inclusive beneficiarinclusive beneficiar--se da gradual diversificase da gradual diversificaççãoão

�� Estabelece claro compromisso polEstabelece claro compromisso políítico em favor da tico em favor da 
sasaúúde pde púública blica 

�� Reconhece o papel da sociedade civil na elaboraReconhece o papel da sociedade civil na elaboraçção ão 
e execue execuçção das polão das polííticas de controle do tabacoticas de controle do tabaco

Convenção Quadro para o Controle do Tabaco



� A importância da participação

“A participação da sociedade civil é essencial para atingir o

objetivo da Convenção e seus protocolos” (um dos 7 princípios

Norteadores da CQCT)

2002 – Parceria Inca + Redeh Realização de projetos 
de capacitação e Formação de uma Rede p/ fortalecer a 
Participação da Sociedade Civil no Controle do Tabaco
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2003 – Criação da Rede Tabaco Zero Conjunto de 
organizações de diversos setores com adesão à causa de 
controle do tabaco autonomia e soma de esforços

• Articulação e Parceria com organizações 
governamentais e não-governamentais, nacionais e 
internacionais para a ratificação da CQCT e 
elaboração de estratégias de controle do tabaco

• Site www.tabacozero.net

• Folhetos informativos: Fórmula 1, Mitos e Verdades

• Participação no Forum Social Mundial

• Participação em Congressos, Pesquisas e Campanhas 

• Formação de Multiplicadores 

• Mobilização da mídia 

Algumas
Iniciativas
da RTZ
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Rede Tabaco Zero

Site
http://www.tabacozero.net

Contato
tabacozero@redeh.org.br

Coord. Institucional
REDEH

Coord. Geral
Paula Johns
Premiação pela OPAS em 2005
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�� O que podemos fazer juntos?O que podemos fazer juntos?

Aproximação e Articulação da Sociedade Civil,

Governo Municipal, Estadual e Federal em torno

de uma causa comum

� Controle do Tabaco e Saúde Pública

�� Ex. Coleta de Assinaturas


