


• 200 mil mortes por ano 

• 25% das mortes por angina e infarto do miocárdio 

• 45% das mortes por infarto agudo do miocárdio (abaixo de 65 anos) 

• 85% das mortes por bronquite crônica e enfisema pulmonar 

•  90% dos casos de câncer no pulmão (entre os restantes, 1/3 é de fumantes 

passivos) 

• O câncer de pulmão é o tumor mais letal e uma das principais   causas de morte 

no Brasil  

• Estima-se 27.330 novos casos de câncer de pulmão no país (2015) 

 

No Brasil, o tabagismo é responsável por: 
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Número de fumantes caiu 30,7% em 9 anos  
* Vigitel 

Meta Plano DCNT 2011- 2022 reduzir em 30% até 2022 
Meta OMS 2015 – 2025 em 30% 
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O uso do tabaco após as políticas de prevenção 

¹ Uso do tabaco incluindo produtos fumados do tabaco e produtos sem fumaça  

²  Considerado atual nos últimos 30 dias 

³ inclui fumantes de todos os produtos de tabaco: como cigarros industrializados e de palha, narguile e cachimbo 

⁴ produtos do tabaco fumado são aqueles que você pode martigar ou inalar (rapé). Não inclui os cigarros eletrônicos. 

* Indicador não aferido na PNS 

PETab (2008) 



 
 
1. Política de preços mínimos para os cigarros e 

aumento da taxação  
 

2. Proibição da propaganda comercial de tais produtos 
em todo o território nacional. É permitida apenas a 
exposição dos produtos nos locais de vendas 
 

3. Em 2014, decreto proibiu o fumo em ambientes 
fechados de uso coletivo, abolindo áreas para 
fumantes ou fumódromos 
 

4. Aumento das advertências no maços 
 

5. Oferta de serviços de apoio aos tabagistas no SUS 
 

 

Medidas importantes tomadas a partir de 2011: 

Controle do tabaco 



O atendimento ao tabagista é 
realizado por 23 mil equipes de 
saúde da família nas Unidades 
Básicas de Saúde. 
 
Para o biênio 2015/2016, o 
foram destinados R$ 46 milhões para 
compra de medicamentos, ofertados 
no tratamento contra o tabagismo  
 

Tratamento para deixar de fumar 



Uso do narguilé entre fumantes (PNS 2013)  
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Uso do narguilé entre fumantes (PNS 2013)  
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Dentre 6,8% da população que fuma narguilé  
diariamente, maior parte são jovens (PNS 2013)  
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população adulta brasileira:  Pesquisa Nacional de Saúde (PNS),  2013 
 
Revista Brasileira de epidemiologia 2015 / Prelo  



Uso do narguilé por estado (PNS 2013)  

Demais estados não 
tiveram resultados 
estatisticamente 
relevantes 



Em 5 anos, consumo do narguilé  
entre jovens homens* mais que dobrou (PETab e PNS) 

* 18 a 24 anos 
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139% 

Fonte: INCA 



Fumo regular em adolescentes (13 a 15 anos)  

cigarro e outros produtos como narguilé 
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Uma sessão de narguilé (20 a 80 minutos) corresponde 
a fumaça de 100 cigarros* 

 
 45 minutos de sessão provoca a elevação das concentrações plasmáticas de 

nicotina, de monóxido de carbono expirado e dos batimentos cardíacos  
 

 Contribui para o desenvolvimento de câncer de pulmão, doenças 
respiratórias, coronarianas, além de câncer de boca, laringe, esôfago, 
orofaringe, bexiga e leucemia 
 

 O compartilhamento do bucal entre os usuários pode transmitir outras 
doenças 

Malefícios do Narguilé 

Fonte: *WHO Study Group on Tabacco Product Regulation (TobReg) 



O que diz a lei nº12.546/11 e o 
decreto nº 8.262/ maio de 2014 

 
Define o conceito de recinto coletivo fechado, onde é proibido o fumo 

É proibido fumar em local, público ou privado, que seja acessível ao público geral ou 
de uso coletivo, total ou parcialmente fechado 
 
Inclui áreas com toldos, divisórias, teto ou parede em qualquer um dos lados 
 

Com a regra, não é mais permitido delimitar áreas para fumantes: fim dos 
fumódromos em todo país 
 
Até então, a legislação federal não regulamentava os locais fechados coletivos onde 
era proibido fumar 



Onde é proibido fumar 
 

 No interior de bares, boates, restaurantes e lanchonetes 

 Em escolas, universidades, museus, casas de espetáculos, cinemas e 
bibliotecas 

 Nas áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas 

 Açougues, padarias, farmácias, supermercados, shoppings e bancos  

 Ambientes de trabalho, veículos públicos ou privados de transporte 
coletivo e taxis 

  
 



Fiscalização dos ambientes  
livres de fumo 
As atividades de controle de ambientes livres do tabaco são realizadas pelas 
vigilâncias sanitárias estaduais e municipais com a coordenação da Anvisa*.  
 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
De janeiro a agosto de 2015:  831 fiscalizações e 19 autuações 
  
ESTADO DE SÃO PAULO 
De maio a agosto de 2015:  1.390.163 fiscalizações e 3.314 autuações 
  
DISTRITO FEDERAL 
Nos dias 26 e 27 de agosto foram realizadas: 90 fiscalizações;  18 autuações e 9 
interdições 
   
 Ações de orientações e palestras em escolas e órgãos públicos; 

 
 Reuniões para instrução de representantes de restaurantes, bares e 

lanchonetes e Associação de Bares e Restaurantes. 
 
 

*Anvisa consolidará os dados nacionais ao fim de 2015 



CAMPANHA PUBLICITÁRIA 



Ação: Da Saúde Se Cuida Todos os Dias 
 
Campanha: Parece Inofensivo, mas 
fumar narguilé é como fumar 100 
cigarros 
 
Período: 28 de agosto a 30 de 
setembro 
  
Meios: 
Rádio 
Internet 
Redes Sociais 
Totem em shoppings 
 



Ação: Instalação no Park Shopping de 
totem com informações referentes 
aos malefícios do uso do narguilé. 
 
Na caixa de acrílico com o narguilé 
foram colocados 100 cigarros fazendo 
referência à identidade visual da 
campanha. 
 
Duração: O totem estará disponível 
até dia 11/9 no piso térreo, próximo à 
praça central. 
 




