
Tabaco matou mais de 1 0 mil portugueses no ano passado

DGS

Mais de 10 mil pessoas morreram em Portugal no ano

passado devido ao tabaco, o que corresponde a cer-
ca de 10% da mortalidade global na população com
mais de 30 anos. Os dados são da Direcção-Geral da
Saúde (DGS).
Na União Europeia, o tabaco mata, por ano, cerca
de 700 mil pessoas, estimando-se que em Portugal
tenha sido responsável por 10.600 mortes em 2012 -

cerca de 29 pessoas por dia.
Segundo a DGS, a esmagadora maioria (mais de 90%)
dos portugueses começa a fumar antes dos 25 anos,
com oito em cada 10 fumadores a iniciarem o consu-
mo pela influência dos amigos.
No Alentejo, cerca de 70% dos alunos do ensino se-
cundário já experimentaram fumar. Em Lisboa e Vale

do Tejo, no Alentejo e no Algarve, a experiência com
o tabaco é mais elevada nas raparigas do que nos

rapazes do terceiro ciclo e secundário.
"A prevalência de consumo de tabaco foi superior
entre as pessoas desempregadas ou com maiores
dificuldades económicas", refere a autoridade de
saúde.
Sobre os avisos de saúde impressos nos maços de

tabaco, a DGS conclui que tiveram um impacto em
cerca de metade dos fumadores e ex-fumadores por-
tugueses, com 7% a sentirem-se encorajados a fu-
mar, 20% a fumar menos e 22% a aumentarem os seus
conhecimentos sobre os efeitos do tabaco.
Entre os factores que mais influenciam a escolha do
tabaco estão o sabor, a marca e o preço, tendo Por-

tugal um nível de pre-
ço dos cigarros abaixo
da média europeia.
O relatório "Portugal
- Prevenção e Con-
trolo do Tabagismo
em Números" vai ser
apresentado hoje em
Lisboa.
Em entrevista à Re-

nascença, Carlos Ro-

balo Cordeiro, presi-
dente da Sociedade
Portuguesa de Pneu-
mologia, explica quais
são as doenças cada
vez mais associadas
ao tabaco e também

por que é que a zona
do Alentejo sai des-
tacada de uma forma
negativa neste estu-
do.



Investigadores sugerem "perímetro de segurança" para fumadores
Isabel Pacheco

Investigadores da Universidade do Mi-
nho defendem a criação de um "pe-
rímetro de segurança" para os fuma-
dores à entrada dos estabelecimentos
públicos e a redefinição do conceito de

espaço exterior.
0 objectivo é a proibição total do
fumo no interior de veículos e à porta
de edifícios.
"A ideia é que as pessoas se afastem
das portas. Para já, é uma questão de

sensibilização. Não vamos propor nada,
nenhuma alteração à lei. Se a lei não

consegue contemplar a proibição total
de fumar no interior, claro que haveria
uma grande resistência na proibição
de fumar próximo. Mas, acho que as

pessoas de uma forma civilizada perce-
bem o que está a acontecer e deveriam
afastar-se das portas", explica à Re-

nascença o investigador José Precioso.
As propostas surgem no âmbito do pri-
meiro retrato feito após a aplicação
da lei antitabaco em Portugal, levado
a cabo pela Faculdade de Medicina de
Lisboa e pela Universidade do Minho e
segundo o qual a contaminação do ar
em locais fechados vem do outro lado
da porta.
José Precioso, investigador da Uni-
versidade do Minho, vai mais longe e
propõe a proibição total de fumo nos

carros.
"Os fumadores que se preparem para

uma vaga de legislação de proibição de
fumar em espaços exteriores. Os gran-
des problemas estão a ocorrer em casa
e no carro.
No carro, aí, somos peremptórios em
achar que a lei deveria ser restritiva.
Seríamos, talvez, o primeiro país da

Europa a proibir o fumo nos carros.
Além da protecção das crianças, está
[em causa] o menor risco de aciden-
te", sustenta.
A ideia desenvolveu-se depois de um
estudo da mesma universidade ter
revelado que 32% das crianças estão

expostas ao fumo do tabaco dentro de
casa e cerca de 33% quando andam de
carro.


