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Comunica PISC apresenta:
DIA MUNDIAL SEM TABACO
         O dia 31 de maio foi instituído pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), como o dia de combate ao tabagismo.  O objetivo é informar o
público dos riscos da substância, as estratégias da indústria e as ações
da OMS para controle do tabagismo.
         O  tabaco é responsável por mais de sete milhões de mortes por
ano em todo o mundo e por inúmeras doenças relacionadas, com
destaque ao câncer de pulmão. A doença é causada pela dependência
à nicotina presente em produtos derivados de tabaco e é a maior causa 
evitável de adoecimento e mortes precoces.



O tabagismo é uma
doença?

  O tabagismo é considerado uma doença crônica que está
integrada ao  grupo de transtornos mentais e comportamentais. A
OMS afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia e
como tal precisa ser combatido. Ele está atrelado à diversas
doenças, tanto como causa principal quanto como fator pré
disponente.
  A estimativa é de que o tabagismo esteja relacionado a
aproximadamente 50 doenças e a cerca de 8 milhões de óbitos
anuais. Destas, mais de 7 milhões de mortes são resultado do uso
direto do tabaco, enquanto cerca de 1,2 milhões é o resultado de
não-fumantes serem expostos ao fumo passivo.
   O Brasil é uma referência internacional no controle do tabaco,
sendo um dos primeiros países a regular a descrição, o conteúdo e
as emissões dos produtos derivados do tabaco e a adotar imagens
de advertência nas embalagens de cigarros.



Você sabe o que é
PCNT?

       A criação da Política Nacional de Controle ao Tabagismo (PCNT) veio com o
objetivo de reduzir a prevalência de fumantes e a consequente morbimortalidade.
Assim, o SUS, como o previsto pela Lei Orgânica da Saúde, institucionalizou
diversas políticas públicas. 
         Estas abrangem ações de prevenção e promoção, realizadas constantemente
pelas equipes de atenção básica, englobando também o álcool e outras drogas,
ações de recuperação da saúde, garantindo acesso ao tratamento gratuito para
quem deseja parar de fumar, além de abarcar a vigilância em saúde, controle e a
educação sanitária.
          Sabemos que o tabagismo é uma doença grave e que necessita de tratamento
adequado. O primeiro passo é a decisão de parar, após isso a melhor atitude é
procurar ajuda em serviços de saúde para receber as orientações e tratamento
adequados. Parar de fumar pode ser complicado, mas saiba que você não está
sozinho.



e agora como agir?
        O tabagismo é um importante problema de saúde pública, sendo assim, em
2005 entrou em vigor a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, o primeiro
tratado Internacional sobre saúde pública da OMS. O tratado emergiu durante a 52º
Assembleia Mundial da Saúde, em 1999, visando combater a epidemia do tabagismo
em todo o mundo.
          No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA),
é o órgão do Ministério da Saúde que coordena o Programa Nacional de Controle do
Tabagismo e é o responsável pela divulgação e comemoração da data de acordo
com o tema estabelecido a cada ano pela Organização Mundial da Saúde.
       As ações comemorativas envolvem a sociedade civil e ocorrem de forma
conjunta com as secretarias estaduais e municipais de Saúde dos 26 estados e
Distrito Federal.   São promovidas diferentes ações de mobilização em escolas,
unidades de saúde, ambientes de trabalho e outros. Essas ações, na maioria, são
abertas ao público possibilitando a troca de informações e sensibilização da
população em geral. Dentre as atividades desenvolvidas ocorrem caminhadas,
corridas, atividades ao ar livre, medições referentes ao consumo de tabaco com
uso de monoxímetro, entre outras.



OMS LANÇA A Campanha
2020:

Protegendo os jovens da manipulação da indústria e
impedindo-os do uso de tabaco e nicotina:
           A OMS, busca esse ano alertar sobre a indústria do tabaco, agressiva em
suas propagandas, visa alcançar os jovens. As campanhas publicitárias são
cuidadosamente feitas a fim de atingir esse público, para que haja uma nova
geração de usuários de tabaco,substituindo aqueles que nos deixam em
decorrência das complicações  do uso da substância.
           É necessário que haja um engajamento em mostrar para estes jovens os
riscos do uso do tabaco, a manipulação da indústria para tornar o tabaco mais
atrativo, capacitar os influenciadores digitais e todas as mídias para que eles
tenham acesso ao conhecimento.
       A indústria usa várias formas de tornar o tabaco atraente tais como, 
 sabores inovadores dos cigarros, minimizar os danos que o ato de fumar pode
causar, dar um desing inovado ao produto, ter celebridades representativas 
 para os jovens promovendo os produtos que contenham tabaco.
 
PORTANTO DEVEMOS DISSEMINAR INFORMAÇÃO AOS JOVENS DO QUANTO O TABACO
É NOCIVO!!!



EDITORIAL:LIVRES DO
TABACO!

  No dia de hoje comemoramos 33 anos alusivos do combate ao
tabagismo e seus impactos. O que outrora era considerado um hábito
corriqueiro e socialmente aceito, hoje, resume-se ao isolamento social
minoritário e ao entendimento de que ajuda profissional para o controle
desse hábito é necessária. Essa impactante mudança sócio
comportamental ocorreu em detrimento do desenvolvimento de muitos
trabalhos científicos, sociais e político ao longo desses anos. É de
conhecimento geral o impacto negativo do uso do tabaco e a exposição
ao fumo passivo sobre a saúde pulmonar, especialmente a ocorrência
de até 90% dos cânceres de pulmão.

Antônio Adolfo Mattos de Castro



 Estudos sobre tabagismo mostravam elevadas prevalências de consumo associadas a
aumentos exponenciais das mortes por doenças cérebro cardiovasculares (como o
infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico), cancerígenas (como os
diversos tipos de câncer de pulmão) e respiratórias (doenças respiratórias crônicas
como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica - que inclui bronquite e efisema-).
Especialmente para indivíduos com doença pulmonar, em 2005, um grande estudo
chamado PLATINO (Projeto Latinoamericano de Investigação em Obstrução Pulmonar)    
avaliou 5315 indivíduos tabagistas com sintomas respiratórios. Considerado como um
“divisor de águas”, esse estudo não apenas mostrou a prevalência do tabagismo em
uma esfera mundial, mas também relação direta de mortalidade associada ao
desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica nesses indivíduos tabagistas.
Adicionalmente à doença respiratória outros estudos mostraram a relação direta do
tabagismo com o cancêr.Um grande estudo mostrou o tabagismo como responsável
pelo desenvolvimento de câncer nas vias aéreas superiores (i.e. nariz e boca),
pulmões, estômago, fígado, rins, útero e leucemia mieloide. Foi identificado que o risco
de morte por câncer foi até 30 vezes maior em indivíduos tabagistas. Também, que o
tabagismo é a terceira maior causa de morte por câncer em países ocidentais.Apesar
disso, o tabagismo não é, isoladamente, o vilão dessa história! Há evidência de que
quando idade avançada, tabagismo pas sivo, poluição ambiental, exposição a gases
tóxicos ocupacionais, gênero, raça e doença pulmonar pré-existente estiverem
associados ao tabagismo aumentará a chance de desenvolvimento de câncer. No
entanto, muitas evidências apontam que a melhor medida para prevenir isto é nunca
fumar ou parar de fumar.



Esses estudos trouxeram um alerta quanto ao tratamento do tabagismo; este, com
finalidade de cessar ou minimizar o consumo, prevenindo essas complicações
associadas. Programas de cessação do tabagismo são considerados tratamentos
eficazes quando a interrupção do hábito de fumar dura mais que cinco anos.
Dentre as diversas formas de tratamento popularizou-se o uso da terapia de
reposição de nicotina (TRN)(goma de mascar de nicotina, pastilha de nicotina ou
adesivo transdérmico de nicotina) associado ao cloridrato de bupropiona em
pacientes gravemente dependentes do tabaco. Com uma avaliação e tratamento
individualizado é possível diminuir o consumo tabagístico em 4 semanas com o
uso da TRN e/ou o cloridrato de bupropriona.
Como método de tratamento comportamental do fumante destacam-se diversos
métodos de aconselhamento a parar de fumar como o breve, mínimo e o básico.
Estes possuem sistemas de abordagem diferentes ao indivíduo (como o sistema
PAAP [perguntar, avaliar, aconselhar e preparar] e/ou PAPA [perguntar,
aconselhar, preparar e acompanhar]) com o intuito de interromper o hábito de
fumar de forma abrupta ou gradual. Entretanto, todos os métodos de
aconselhamento tem em comum a inclusão do tabagista que deseja para de fumar
como responsável primário para o sucesso da interrupção. 
Ao longo de uma década e meia após os estudos multicêntricos iniciais terem sido
publicados, outros estudos foram realizados e suas evidências reafirmadas; este
cenário mudou o posicionamento e formas de intervenções de diversas classes
profissionais responsáveis pelo tratamento do tabagismo. Essas mudanças
trouxeram benefícios sociais para a população atendida, além de benefícios
econômicos para gestores públicos locais e regionais.



Consequentemente,políticas públicas foram implementadas com o intuito de
restringir o consumo do tabaco em ambientes públicos. A lei antifumo de 1996 (Lei
Nº9.294/96) foi a primeira a ser promulgada e, adicionalmente, em 2009, a lei
Antifumo do Estado de São Paulo (13.541/09) proibiu o ato de fumar cigarros,
cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos em locais de uso
coletivo, públicos ou privados, como “halls” e corredores de condomínios,
restaurantes, clubes, bares, casas de shows e shopping centers.
A partir de 2014 a lei 12.546 estendeu as medidas de restrição ao consumo do
tabaco a todo o território nacional. Ao longo dos anos, essas ações combinadas
diminuíram a prevalência do tabagismo e suas consequências. Não apenas isso,
fumar tornou-se um hábito nocivo à saúde reconhecido pela maioria da população.
Finalmente, comemoramos o 31 de maio de 2020 com a certeza que devemos não
iniciar fumar ou, para aqueles que são tabagistas, parar de fumar imediatamente
para que possamos desfrutar vidas com mais saúde para os próximos anos que
virão.

SOBRE NOSSO AUTOR: Antônio Adolfo Mattos de Castro .Atualmente é professor adjunto da Universidade
Federal do Pampa (Unipampa) e ministra disciplinas de UTI, supervisão de estágio e TCC. Também possui
a função de coordenador de TCC. É coordenador substituto, tutor e orientador do programa de Residência
Multiprofissional em Urgência e Emergência da Unipampa. Tem experiência na área de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional com ênfase em Fisioterapia Respiratória, UTI e Reabilitação Cárdio Pulmonar. Link
do Lattes: http://lattes.cnpq.br/3488358978951622



Dicas para deixar de
fumar!

Tenha determinação.
Marque um dia para parar.
Corte gatilhos do fumo.
Escolha um método.
Encontre substitutos saudáveis.
Livre-se das lembranças do cigarro.
Encontre apoio de amigos e familiares.
Escolha a melhor alimentação.
Procure apoio médico
Troque experiências em um grupo de apoio.

O ministério da saúde  tem uma série de dicas para quem deseja parar de fumar,

os chamados 10 passos:

Lembre-se o tratamento é oferecido gratuitamente pelo sus, onde um profissional
capacitado irá atende-lo para orientar sua situação individualmente!

além disso existem os grupos de apoio que são muito importantes! 



cuidado:



 
I-Instituto Nacional do Câncer, INCA. Dia Mundial sem Tabaco, 2020. Disponível em <http:// https://www.inca.gov.br/campanhas/dia-mundial-sem-tabaco/2019/tabaco-e-saude-
pulmonar> Acesso em: 24/05/2020.
2-     Kaiye Gao, Xin Shi, Wenbin Wang. The Life-CourseImpact of Smoking on Hypertension, Myocardial Infarction and Respiratory Diseases. Sci Rep. 2017; 28;7(1):4330.
3-      A J Sasco, M B Secretan, K Straif. Tobacco Smoking and Cancer: A Brief Review of Recent Epidemiological Evidence. Lung Cancer. 2004; 45 Suppl 2:S3-9.
4-      Patricia de Groot, Reginald F Munden. Lung Cancer Epidemiology, Risk Factors, and Prevention. Radiol Clin North Am. 2012; 50(5):863-76.
5-      Yoshiki Ishii.  Smoking and Respiratory Diseases. Nihon Rinsho. 2013; 71(3):416-20.
6-      Pierre-Olivier Bridevaux, Thierry Rochat. Passive Smoking and Respiratory Health. Rev Med Suisse. 2006; 15;2(87):2611-5.
7-      Menezes AM, Perez-Padilla R, Jardim JR, et al. Chronic obstructive pulmonary disease in five Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study. Lancet 2005; 366:1875–
1881.
8-      Martin C Tammemägi, Christine D Berg, Thomas L Riley, Christopher R Cunningham, Kathryn L Taylor. Impact of Lung Cancer Screening Results on Smoking Cessation. J Natl Cancer
Inst. 2014; 28;106(6):dju084.
9-     Brasil.Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Coordenação de prevenção e vigilância (CONPREV). Abordagem e tratamento do fumante. Consenso 2001 [Internet]. Rio de
Janeiro: INCA; 2001 [citado 2010 Jun 28]. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/profissional/destaques/tratamentofumo-consenso.pdf Acesso em: 24 maio de 2020.
10-  Soobin Jang, Ju Ah Lee, Bo-Hyoung Jang, Yong-Cheol Shin, Seong-Gyu Ko, Sunju Park. ClinicalEffectiveness of Traditional and Complementary Medicine Interventions inCombination
With Nicotine Replacement Therapy on Smoking Cessation: A Randomized Controlled Pilot Trial. J Altern Complement Med. 2019; 25(5):526-534.
11-  NunesSOV , Castro MRP. Tabagismo: Abordagem, prevenção e tratamento [online]. Londrina: EDUEL, 2011.
12-  Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Constituição (1989). Lei Nº 9.294, de 15 de julho de 1996. Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9294.htm. Acesso em: 24/05/2020.
13-   Casa Civil, Estado de São Paulo. Lei nº13.541, de 7 de maio de 2009. Dispõe sobre a Lei Antifumo do Estado de São Paulo. Disponível em: https://governo-
sp.jusbrasil.com.br/legislacao/231462/lei-antifumo-do-estado-de-sao-paulo-lei-13541-09. Acesso em: 24/05/2020.
14-  Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Constituição (1989). Lei Nº 12.546, de 3 de dezembro de 2014. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-
12/lei-antifumo-passa-valer-partir-de-hoje. Acesso em: 24/05/2020.
15-  MarioOlivieri, NicolaMurgia, Anne-ElieCarsin, et. al. Effects of Smoking Bans on Passive Smoking Exposure at Work and at Home. The European Community Respiratory Health Survey.
Indoor Air. 2019;29(4):670-679.

REFERÊNCIAS:
Organização Mundial da Saúde. World No Tobacco Day. OMS.2020. Disponível em: <https://www.who.int/tobacco/wntd/previous/en/>   Acesso
dia 03/05/2020.Ás 08h:10min.
CUNHA,V;Programa de Controle ao Tabagismo; Instituto Nacional do Câncer José Alencar Silva;Ministério da Saúde.1986.
Organização Mundial da Saúde.World No Tobacco Day – 31 May 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news-
room/events/detail/2020/12/18/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-
them-from-tobacco-and-nicotine-use. Acessado 08/05/2020. Ás 19h:06.
BRASIL, Ministério da Saúde. Tabaco e pobreza, um círculo vicioso (PDF). Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
BRASIL, Ministério da Saúde (2018). Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Consultado em 7 de maio de 2018.
BRASIL.  Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10 - 1997). Disponível
em: http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060203 . Acessoem: 11 de Maio de 2020.
BRASIL.  Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde.  Glossário temático:  fatores deproteção e de risco de
câncer. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.
PORTES, L.H. et al. A Política de Controle do Tabaco no Brasil: um balanço de 30 anos. Ciência e Saúde Coletiva,  v.23, n.6, p.1837-1848, 2018. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232018236.05202018 Acesso em: 11 de Maio de2020.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Tobacco. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco . Acesso em:11 de Maio de
2020.
Ministério da Saúde. Confira os 10 passos para parar de fumar.Saúde.gov.com .08 Junho 2017 Dísponível
em<:https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-parar-de-fumar/confira-os-10-passos-para-parar-de-fumar>. Acessado dia 16/05/2020. Ás
15h:00min

 RefErÊncias do nosso editorial:



ACOMPANHE as NOSSAS
REDES SOCIAIS:

facebook.com/petpisc

instagram.com/petpisc

sites.unipampa.edu.br/petpisc/

youtube.com/pisctv



EQUIPE DO INFORMATIVO:

Gabriela Souza,  Natália Gomes, Laísa
Stija e Luana Sigaran.


