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Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco no SUS
&
Apoio à implementação de medidas intersetoriais

Ações do Programa Nacional de Controle do Tabagismo
Apoio técnico e gerencial aos estados e municípios:
capacitações, visitas técnicas, produção e distribuição de
material técnico científico, didático, campanhas, dentre outras.

27 Coordenações
Estaduais do PNCT em TODOS os Estados
Brasileiros.
Cerca de 3000
Coordenações Municipais
do PNCT
(num total de 5565)

Programa Nacional de Controle do Tabagismo
Reduzir o número de enfermidades e mortes causadas pelo tabagismo
(morbimortalidade por doenças relacionadas ao tabaco )
Através da redução da prevalência de tabagismo

Reduzir a iniciação
Proteger contra a fumaça do tabaco
(Ambiente 100% Livre de Tabaco)

Diminuir a aceitação
social do uso do
tabaco

Promover a Cessação
do tabagismo

Apoiar a adoção de
medidas legislativas e
econômicas de controle do
tabaco
Comemoração

Dia Mundial sem Tabaco &
Dia Nacional de Combate ao Fumo

Ações do PNCT
Ações educativas pontuais – Dia Mundial sem Tabaco & Dia Nacional de Combate ao Fumo
Desenvolvimento de materiais de apoio e fornecimento de
orientações técnicas sobre o tema

DMST/DNCF 2015
DMST 2010

DNCF 2016

DMST 2016

DMST/DNCF 2012

DMST/DNCF 2017

Publicação lançada em 2017 – Histórico
das Campanhas

Ações do PNCT
Programa Saber Saúde – capacitações presenciais & a distância
Desenvolvido com objetivo de capacitar e estimular os profissionais da
educação/saúde para que trabalhem com os conteúdos relacionados aos fatores de
risco e de proteção em seu local de trabalho
(escolas 4 a 14 anos/unidades de saúde) em todo o País.

2.400.000 de alunos atingidos
1.627 profissionais capacitados em EAD

Ações do PNCT
Programa de Cessação do tabagismo
Metodologia de apoio e estímulo para cessação do tabagismo, apoiada na abordagem
cognitivo comportamental, viabilizada integralmente pelo SUS, fornecendo:
capacitações, materiais técnicos e medicamentos gratuitos

Medicamentos e Materiais de Apoio
Manual do Coordenador
Manual do Participante
Terapia de
Reposição de Nicotina
Bupropiona

Adesivo (21, 14 e 7mg)
Goma de mascar de nicotina 2mg

Disponibilizado gratuitamente
pelo SUS desde 2005

Ampliação do acesso
Crescimento da Rede de Cessação do Tabagismo no SUS
309.393
154.207

2.560

604

TABACO e suas políticas
Tema transversal a várias políticas públicas

Tratado Internacional
assinados por 192 Países

Aprimoramento de legislações pró - Saúde Pública
Lei nº 12.546/2011
Impactos:
Lei de Ambiente Livre (Decreto nº8.262/14) – ambientes coletivos 100% livres de
fumaça;
Política de preços e Impostos (Decreto nº 8.656/16) – aumento do preço mínimo de
cigarros R$5,00;
Advertências Sanitárias (RDC nº. 194/17) – 30% da parte frontal da embalagem com
advertência

Alguns Resultados
Redução de 35% no número de fumantes no Brasil - últimos 10 anos
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Alguns Resultados
Redução das doenças cardiovasculares, respiratórias crônicas e
neoplasias contribuíram para o aumento na expectativa de vida do
brasileiro em 6 anos: muito desse sucesso foi devido à redução do
consumo de produtos derivados do tabaco

2,3 anos a mais de vida por
redução da morte por
Doenças Cardiovascular
Aumento na
expectativa
de vida em
+6,5 anos

Fonte: Global Burden of Disease Study 2015 (GBD 2015)

Alguns Resultados
A prevalência de fumantes passivos no trabalho foi decrescente
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da
Saúde.
Vigitel Brasil 2016: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico : estimativas sobre frequência e distribuição
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Alguns Resultados
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Desafios:
Precisamos efetivar medidas importantes que terão um
impacto diretamente nos jovens:
• Fazer valer a proibição de venda de produtos de tabaco a menores;
• Inibir a venda unitária do produto – proibida por lei;
• Regulamentar os pontos de venda que hoje são usados como locais
de propaganda e marketing dos produtos de tabaco;
• Implementar as embalagens padronizadas de tabaco
desassociando imagens, cores e formas desse produto que mata 2
em cada 3 consumidores.

Enfim, muitas medidas ainda precisam ser tomadas e eventos
como esse, nos possibilitam ter a oportunidade de esclarecer
mais e mais consumidores e usuários, que a nicotina é uma
droga, que causa dependência, mas é possível viver sem
tabaco... é possível dizer não a essa droga e é possível parar de
consumi-la.

Obrigado

