
 

 

 

 

  

31 maio 2022 

DIA MUNDIAL 

SEM TABACO 

ALERTAS ACERCA DOS 
PERIGOS DO TABACO… 

 

• O número de países da Região Europeia da OMS 

que apresentam grandes rótulos com advertências 

de saúde ilustradas, nos maços de tabaco, 

aumentou de três em 2007 para 40 em 2020. 

• Dez países da Região aprovaram legislação para 

embalagens de tabaco sem marca, tendo alguns 

deles já implementado esta medida. 

•  O número de países com avisos pictóricos de 

saúde nos maços aumentou de 21 em 2014 para 

45 em 2020. 

•  Em 2020, 15 países europeus (28%) realizaram 

campanhas antitabagismo nacionais veiculadas na 

TV e/ou rádio e que duraram pelo menos três 

semanas. 

•  As diretrizes para implementação do Artigo 11 

af irmam que “cada parte deve adotar e implementar 

medidas para embalagens e rotulagem ef icazes no 

prazo de três anos após a entrada em vigor da 

Convenção”. Atualmente, 12 Estados ainda não 

implementaram esta medida ao mais alto nível, e o 

prazo já expirou. 

O QUE DEVE SER FEITO? 
 

•  Implementação de medidas comprovadas para 

reduzir o uso de tabaco, que incluam rótulos de 

advertência de saúde obrigatórios nos maços de 

tabaco; 

• Campanhas contundentes na comunicação social 

que mostrem os malef ícios do uso do tabaco; 

• Etiquetas de advertência ef icazes, incluindo 

advertências ilustradas que aumentam a 

conscientização dos fumadores sobre os riscos 

para a saúde; 

•  Priorização na implementação de medidas 

conducentes ao aumento da probabilidade de os 

fumadores pensarem em cessar ou reduzir o 

consumo de tabaco; 

• Implementação de regulamentações nacionais 

mais abrangentes para produtos novos e 

emergentes; 

• Campanhas antitabagismo na comunicação social  

com temas contundentes para ajudar a convencer 

as pessoas com um impacto efetivo e duradouro; 

• Campanhas com uma abordagem sensível ao 

género; 

• Campanhas focadas nos determinantes que 

predispõem crianças, de grupos socialmente 

desfavorecidos, a danos relacionados com o 

tabaco. 



 

 

 

 

 

 

As taxas de consumo de tabaco 
entre rapazes e raparigas na 

região são semelhantes (13,8% 
em meninos e 11,5% nas 
meninas), mas noutras regiões 
da OMS (africana, mediterrânica 

oriental, sudoeste asiática e 
pacífica oriental) é, em média, 
1,5-3,5 vezes menor nos 

meninos. 

 

Número estimado de 
utilizadores atuais de 

tabaco, com idades de 13 a 15 
anos, por sexo, região 
europeia da oms, 2020 

 

Prevalência do uso do tabaco 
e de cigarros eletrónicos por 

jovens 

O fumo é o causador 

da emissão de 

inúmeras substâncias 

tóxicas associadas ao 

desenvolvimento de 

cancro, doenças 

respiratórias e 

cardiovasculares e a 

mortes precoces. 

Número aproximado de utilizadores de tabaco, com 13-15 anos, em 2020 

Número estimado de 
consumidores atuais de tabaco 
sem fumo, com idades 13-15 

anos,região europeia da oms, 
2020 

Em todo o mundo, mais de 38 milhões de jovens de 

13 a 15 anos (cerca de 10%) usam algum tipo de 

tabaco. O número na Região Europeia da OMS é de 

4 milhões (12,7%). 

Cigarros 

eletrónicos e 

tabaco aquecido 

são duas das 

opções de tabaco 

sem fumo 

RAPAZES RAPARIGAS 


