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Uma pesquisa multicêntrica, realizada em sete países do Cone Sul, concluiu que é mais barato para 
o governo oferecer tratamento para livrar os fumantes do vício do que arcar com os gastos causados 
por seus malefícios. O levantamento realizado por pesquisadores do hospital universitário 
Clementino Fraga Filho, responsáveis pela parte brasileira do estudo, mostrou que o custo do 
tratamento para abandonar o vício sairia por R$ 428 por pessoa, enquanto um enfarte custa 18 
vezes mais caro, saindo, em média, R$ 8 mil para o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Para o pneumologista e coordenador do Núcleo de Estudos e Tratamentos do Tabagismo do hospital 
universitário, Alberto Araújo, a importância do estudo é fornecer parâmetros locais para a 
formulação de políticas antitabagistas no Cone Sul. "Os estudos que nos baseávamos eram todos da 
Europa ou da América do Norte". 
As informações utilizadas foram recolhidas no Datasus, sistema de informações do Ministério da 
Saúde, e referem-se ao ano de 2005. Segundo o estudo, 15% dos gastos do SUS - ou R$ 1 bilhão -, 
foram com as cinco principais doenças provocadas pelo tabagismo: acidente vascular cerebral (AVC), 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), câncer de pulmão e ataque cardíaco. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), os custos pelo uso do tabaco têm causado 
perda de US$ 200 bilhões por ano. Os R$ 428 necessários para cada tratamento antitabagista inclui 
sessões de apoio psicológico em grupo, terapias com medicamento, goma de mascar e adesivo de 
nicotina. 
A pesquisa também analisou o sucesso dos programas antitabagistas oferecidos no País. Em média, 
eles alcançam de 35% a 45% de sucesso, o que significa que o paciente fica sem fumar pelo menos 
um ano depois do tratamento. O núcleo do hospital universitário do Rio já tratou 1 136 pessoas, 
sendo que 826 concluíram o tratamento. "O cigarro é um dos responsáveis por hipertensão arterial, 
ataque cardíaco, derrame, doença obstrutiva crônica, enfisema pulmonar e anemia, entre outros 
males. O desafio que se coloca para cada um de nós, nos dias atuais, é o de encorajar um colega de 
trabalho, um amigo ou um familiar fumante a deixar de fumar", explicou Araújo. O cigarro possui 
4.700 substâncias nocivas à saúde, das quais 80 são comprovadamente cancerígenas, responsáveis 
por tumores malignos nos pulmões, na boca, na garganta, na próstata, nos rins e no estômago, 
entre outros órgãos. A Organização Pan-Americana da Saúde estima que, a cada ano, o cigarro mate 
cerca de 200 mil pessoas no Brasil. 

Fonte: AE

A partir de outubro, os 
fumantes britânicos irão 

conviver com imagens de 
pulmões enegrecidos pelo 

câncer e mandíbulas 
amareladas, que passarão 

a vir estampadas nos 
maços de cigarro vendidos 

no Reino Unido, como 
parte de uma campanha 

antitabaco.

Além das fotos, os maços 
terão a frase "fumantes 
morrem antes" escrita.

Dentro de um ano, as 
imagens passarão a ser 

obrigatórias em todos os 
produtos relacionados ao 

tabaco, segundo as 
autoridades sanitárias do 

Reino Unido.

Apesar das várias medidas 
aplicadas pelo governo nos 

últimos anos para 
combater o tabagismo, 
cerca de 10 milhões de 

britânicos fumam, o que 
corresponde a quase um 
sexto da população total.

Fonte: AFP

Tratamento antitabagismo sai mais barato que gastos com 
doenças.

Pulmões com câncer 
nos maços britânicos

A partir de outubro, os 
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Pulmões com câncer 
nos maços britânicos

O grande pensador, escritor e médico Drauzio Varella, revela sua opnião sobre o projeto de lei do 
Governador José Serra. (entrevista na íntegra, nesta edição).

Mudaça de comportamento. Ter uma vida mais saudável sem cigarros é possível? Não tenha dúvida 
disso, a Fisioterapeuta e Educadora Física Stella Krieger, fornece algumas dicas para manter a 
forma  e adquirir condicionamento físico no processo de abandono do cigarro.  

Opiniões divididas: Estudo apresentado por uma organização britânica, afirma que a maconha é
menos prejudicial que o álcool e que o tabaco. Os peritos britânicos avaliam a questão da
perseguição ao tráfico para reduzir o consumo da maconha, e avaliam a legalização do uso da
droga. A questão é de grande importância, mas vamos com cautela, afirmar que uma droga tem 
benefícios em relação a outra é muita ousadia. A todo instante observamos o aumento da
prevalência, tanto para o uso do tabaco quanto para o uso de maconha entre os adolescentes. Isso 
é de se preocupar e droga é droga em qualquer instância e não traz benefícios para a saúde de 
ninguém.

Ainda na terra da Rainha, novas imagens nos maços de cigarros serão exibidas ainda este mês. Os 
fumantes terão que se acostumar com pulmões enegrecidos e mandibulas amareladas.  

Vinicius Iamonti, intervencionista do PrevFumo e Sérgio Ricardo Santos, coordenador do 
PrevFumo



Drauzio Varella

Médico e colunista da Folha

“Falar em direito dos fumantes é um absurdo. O direito de fumar está garantido. O que não dá é querer que o outro 
respire a sua fumaça." 

FOLHA - Como o senhor vê a lei de restrição ao fumo que o governador José Serra quer implantar em São Paulo? 

DRAUZIO VARELLA - De um lado você tem um projeto como esse, que já está em vigor em vários países. Do outro, essa 
discussão absurda sobre os direitos dos fumantes. Por R$ 1 você compra um maço de cigarro no Brasil. Vendem para qualquer 
faixa etária, na padaria e na banca de jornal. 
Cigarro mais livre que no Brasil é impossível. Somos é supertolerantes com o cigarro e com os fumantes.

FOLHA - A lei não vai contra o direito de liberdade individual? 

VARELLA - Não é questão de você negar direito algum. Qualquer um tem o direito de comprar cigarros e fumar. O que a lei 
proíbe é fumar em lugar fechado. Você não pode alegar que tem o direito de fazer os outros fumarem o seu cigarro. E não é
verdade o que estão dizendo, que essa lei pode prejudicar o setor de turismo. Em Nova York não caiu a freqüência nos hotéis 
porque é proibido fumar. Os fumantes são minoria, e mesmo eles estão de acordo. 
É só ver a pesquisa que saiu na Folha no domingo [referindo-se à pesquisa nacional do Datafolha, que diz que 81% dos 
brasileiros apóiam lei contra o fumo em ambientes coletivos fechados]. 

FOLHA - Donos de bares e restaurantes também reclamam... 

VARELLA - É um absurdo eles não se preocuparem com a saúde dos funcionários, dos garçons, que passam seis, oito horas no 
meio da fumaça. Se você dosar a cotinina [metabólico da nicotina] no sangue ou na urina de um menino desses, verá que ele 
fumou o equivalente a mais de meio maço por dia, sem nunca ter dado nenhuma tragada. Há estudos no mundo inteiro que 
provam isso. E tem essa bobagem de separar fumantes de não-fumantes nos estabelecimentos. Isso é ridículo. Fumaça de 
cigarro vai pra tudo que é lado. Quem diz que isso funciona é porque é ignorante no assunto. 

FOLHA - E se ao invés da proibição o Estado fizesse um trabalho voltado à educação da população quanto aos malefícios do 
cigarro? 

VARELLA - Se dependêssemos de um trabalho de educação não estaríamos usando cinto de segurança. Ninguém imaginou que 
no Brasil, seis meses depois da lei, usaríamos mais cinto de segurança do que no Canadá. Precisaria de séculos para que isso 
acontecesse por meio da educação. 
A pessoa não tem o direito de fazer os outros fumarem o seu cigarro. Ponto. 

FOLHA - O que acontece com o fumante passivo? 

VARELLA - A nicotina que sai da ponta do cigarro chega no pulmão do não-fumante com uma concentração de nicotina e 
poluentes mais alta do que aquela que o fumante exala. Porque toda a fuligem do que o fumante exalou já ficou presa no 
pulmão dele. E a nicotina já foi absorvida. Mas a que sai da ponta do cigarro, essa vem com tudo: com fuligem, nicotina, 
hidrocarbonetos e outras substâncias cancerígenas. Sem falar dos gastos que o governo tem para tratar de doenças decorrentes 
do tabagismo. Esses gastos são maiores do que é divulgado porque só entram na conta oficial as despesas com câncer e 
enfisema, doenças de fumantes. Não entram na conta os dias perdidos de trabalho, gripes prolongadas, resfriados que 
complicam com a sinusite... 

FOLHA - O senhor seria a favor de medidas ainda mais extremadas, como proibir o tabagismo em certas regiões da cidade? 

VARELLA - Acho que no futuro o fumante vai ser tratado como um dependente de droga. Agora, não é função do Estado 
proteger o cidadão do mal que ele causa a si mesmo. Porque se ele tiver de fazer isso, terá de acabar com todos os prédios, 
porque eu posso me jogar pela janela. A função do Estado é proteger os cidadãos contra o mal que terceiros possam causar. 
Então, nesse caso é muito claro: o fumante que fuma em público causa mal para terceiros. E a função do Estado é proteger 
esses terceiros. 

Fonte: Folha Online

Campanha da AMATA aletar: “Quando você fuma, tudo em volta fuma junto”

Para receber o Jornal do PrevFumo regularmente, envie mensagem para jornaldoprevfumo@gmail.com informando seu interesse. Não há qualquer custo.  
O mesmo contato pode ser usado para solicitar descontinuidade do envio das edições. Sugestões de pautas, entrevistas, conteúdo e divulgações 
patrocinadas podem ser enviados também ao mesmo e-mail, sendo considerados para possível publicação.  É importante citar a fonte da informação 
enviada. As notícias, reportagens e entrevistas são de responsabilidade das fontes e profissionais divulgados junto ao conteúdo.  
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A unidade brasileira da Associação Mundial Antitabagismo –
AMATA, lançou em 31 de maio de 2008, Dia Mundial Sem 
Tabaco, campanha nacional que objetiva alertar os pais e adultos
em geral sobre os efeitos de se fumar próximo a crianças. 

Uma lembrança de que um adulto nunca fuma sozinho, todos que 
estão em volta sempre fumam juntos com ele. As peças da 
campanha mostram elementos do universo infantil fumando. São 
bichos de pelúcia de uma estante de brinquedos, e bonequinhos 
de um móbile, com cigarros acesos na boca. As imagens são 
fortes e buscam mostrar na prática o que acontece em lugares 
em que se encontram fumantes. 

O conceito que assina as peças é: Quando você fuma, tudo em 
volta fuma junto. Proteja quem você ama. Fumo Passivo também 
mata. Desenvolvida pela EURORSCG do Brasil para a Associação 
Mundial Antitabagismo - AMATA, visa demonstrar os malefícios do 
fumo passivo às crianças.



O combate ao fumo é tema cada dia mais freqüente nas rodas sociais e na mídia brasileira. Nada mais óbvido: são inúmeros os 
prejuízos que este hábito causa ao organismo e não há quem não os conheça. Mesmo assim, os fumantes precisam de muita 
força de vontade para largar o vício. E uma das desculpas mais utilizadas para não ir em frente é o aumento de peso. O medo de 
engordar aflige homens e mulheres que temem perder a forma. 

A consultora esportiva Stella Krieger, formada em Educação Física e Fisioterapia, e pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela 
Universidade Federal de São Paulo, alerta que há, sim, a possibilidade do ganho de peso após a parada com o cigarro. Mas que 
este problema pode ser revertido facilmente com a combinação de exercícios físicos e a conquista de hábitos alimentares 
saudáveis. "A questão é que de nada adianta permanecer magro fumando sendo que, com isso, há o prejuízo de tantos outros 
fatores e a grande probabilidade de adquirir doenças que podem levar à morte", diz a consultora. 

Determinação

Quem fuma tem 10 vezes mais chances de ter câncer pulmonar, 50% a mais de chances de ter infarto, 5 vezes mais chances de 
ter enfisema, entre outras estatísticas cruciais. "Determinação é a palavra-chave. Quem fuma está prejudicando um bem que não 
tem preço, o próprio corpo", comenta. 

"Quando o organismo sente falta da nicotina, ele inicia um processo de abstinência que gera dores de cabeça além de crises de 
irritabilidade e ansiedade. Durante a prática da atividade física, são liberadas endorfina e serotonina, hormônios que 
proporcionam sensação de prazer semelhante à provocada pela nicotina", complementa Stella.

A dica da consultora para quem acaba de abandonar o cigarro e procura uma atividade física, é investir em exercícios aeróbios. O 
ideal é fazer um trabalho de queima calórica com fortalecimento muscular. "Assim não haverá contratempo", diz.

Mais sabor

A nicotina serve como inibidor de apetite além de prejudicar olfato e paladar. É natural que, com a parada brusca do consumo do 
cigarro, as pessoas sintam mais fome, mais vontade de comer. Além disso com a melhora dos sentidos, os alimentos se tornam 
mais apetitosos e cheirosos. Aí é que mora o perigo. "Aumentar, bruscamente, a ingestão de doces e comidas calóricas no geral, 
levará a um possível aumento considerável de peso", comenta Stella.

Emagrecendo

Mas esta característica varia de indivíduo para indivíduo. Segundo a nutricionista Gabriela Motta, há relatos de pessoas que 
chegaram a engordar de seis a 10 quilos após parar de fumar. Mas bons hábitos podem reverter este quadro. "Tenho uma 
paciente que parou de fumar há 10 anos e conseguiu perder oito quilos ao aliar alimentação balanceada com exercícios físicos", 
afirmou.

Os benefícios do abandono do cigarro são muitos. E rápidos. Apenas 20 minutos após parar de fumar, a pressão sanguínea e a 
pulsação do indivíduo voltam ao normal; após duas horas já não há mais nicotina circulando no sangue; após oito horas o nível 
de oxigênio do sangue se normaliza; após 24 horas os pulmões voltam a funcionar melhor e após dois dias o olfato e o paladar 
já começam a se recuperar.

"É comum que haja uma substituição do cigarro por algum outro hábito. Mas que seja por um hábito saudável, que vá
proporcionar melhorias gerais para o corpo e mente", finaliza Stella. Formada em Educação Física e Fisioterapia, Stella Krieger é
pós-graduada em Fisiologia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM), em 
Marketing Esportivo pela Universidade Gama Filho (UGF), além de possuir curso em Psicologia aplicada ao Desenvolvimento 
Humano. A empresária ministra palestras em grandes empresas e em eventos relacionados a esporte e saúde. 

Fonte: BRPress

O PrevFumo atende gratuitamente pacientes fumantes 
interessados em receber apoio profissional para deixar de 

fumar.   O tratamento consiste em entrevista inicial, 
acompanhamento em grupo para treinamento de habilidades e 

promoção da mudança comportamental e participação em 
encontros mensais de manutenção aos que conseguirem deixar 

de fumar. Encaminhe pacientes ao PrevFumo fornecendo o 
telefone de contato: 5904-8046.

O estágio conta com atividades teórico-práticas onde o 
profissional discutirá todos os temas relevantes ao tratamento 
do tabagismo e acompanhará pacientes durante tratamento na 
unidade.  Ao final, o estagiário pode conduzir seu primeiro 
grupo de intervenção comportamental sob supervisão 
especializada.

Se você está interessado em realizar o estágio ou deseja obter 
mais informações, escreva para o e-mail  
jornaldoprevfumo@gmail.com, ou ligue para o telefone 
5904-8046.

Encaminhe pacientes ao PrevFumo! Estágio no PrevFumo

É possível parar com cigarro e manter a forma

Um estudo apresentado pela organização sem fins lucrativos Beckley Foundation, sediada em Oxford, afirma que a maconha é
menos prejudicial que o álcool e o tabaco. Segundo o jornal El País, o relatório sugere que os governos devem "reconsiderar 
seriamente" a sua atual política repressiva sobre a maconha baseado no fato de que apenas duas mortes diretamente atribuídas 
à droga foram registradas no mundo, enquanto o álcool e o tabaco matam 150 mil pessoas ao ano apenas no Reino Unido.

"Muitos dos males associados à cannabis são, na verdade, uma conseqüência da proibição mais do que da própria substância. 
Isso acontece em particular pelos prejuízos sociais a partir de detenções e prisões", diz o relatório. "Só através de um mercado 
regulamentado pode-se proteger melhor os jovens de outras formas mais poderosas de dependência de tóxicos", acrescenta.

Fonte: Circuito Mato Grosso

Estudo: maconha é menos prejudicial que álcool ou tabaco


