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tabaco :  evolução do consumo 

IM Acumulado janeiro,fevereiro de 2016 

me  Acumulado janeiro fevereiro de 2017 

CIGARROS (milhões de unidades) 

Fumar provoca 
lesões nos seus 
dentes e gengivas 

CIGARRILHAS (milhares de unidades) 

1080,8 \ -86,6% 

CHARUTOS (milhares de unidades) 

.23,6% 

TABACO DE CORTE FINO (milhões de gramas) 

TABACO PARA CACHIMBO DE AGUA (milhares de gramas) 
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Saber 
mais 

Há menos 2% de 
fumadores diários 

Segundo os dados do último 
relatório sobre "Prevenção e 
Controlo do Tabagismo", relati-
vo a comportamentos de 
2014, a prevalência dos fuma-
dores diários registou uma re-
dução de 2% em quase 10 
anos, passando para 16.8%. 

Ex-fumadores 
aumentam 6% 

0 número de ex-fumadores au-
mentou quase 6% em nove anos 
mas, por outro lado, a percenta-
gem dos que nunca fumaram caiu 
5%. Segundo o relatório, nos ho-
mens houve uma diminuição no 
consumo do tabaco mas nas mu-
lheres houve um ligeiro aumento 

        

        

         

(it'ide  Faz hoje um ano que entrou em vigor a obrigatoriedade de imagens-choque nos maços, mas especialistas acreditam que efeito resulta do at 

Cigarros normais em 
queda no início do ano 
Diria Margato 
dina.margato@jilpt 

O volume de venda dos cigarros 
normais caiu 34% nos primeiros 
dois meses deste ano, comparan 
do com igual período do ano an 
tenor, segundo dados dos impos-
tos divulgados pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira. Contra 
riando a tendência de queda, pa 
rece estar o cachimbo de água. 
também conhecido por shisha. 
que cresceu 27% neste período 
(ver texto ao lado). 

As mais de 1,08 milhões de em-
balagens dispensadas no ano pas-
sado em janeiro baixaram para 
713 mil unidades em fevereiro. Ou 
seja, um ano após a introdução das 
imagens-choque nos maços de ta-
baco, o consumo de cigarros e ci-
garrilhas parece estar a cair. Em 
contrapartida, os charutos e o ta 
baco para cachimbo de água estão 
a aumentar. 

O pneumologista António 
Araújo, presidente da Associação 
Portuguesa contra o Cancro do 
Pulmão, Pulmonale, não estranha 
estes dados. "Nesta fase, com tudo 
o que tem sido feito, seria de es-
perar". declara. Por um lado, acre-
dita que refletem o efeito das mui-
tas campanhas e informação que 
se tem sido divulgada sobre o as-
sunto. Por outro, acredita que se 
estará também a assistir a uma 
"deslocação dos fumadores tradi-
cionais (cigarros convencionais) 
para o cigarro eletrónico e sem 
combustão, precisamente porque 
se tem falado muito neles". 

"Preço está muito elevado" 
O setor reconhece as quebras. "O 
mercado está em queda", admite 
Helena Lopes Manuela, presiden-
te da Associação de Armazenistas 
do Tabaco, embora insista que "o 
valor da quebra não deve ser tão  

elevado" como os números indi-
cam. Com  o anúncio do aumento 
do imposto, a I de fevereiro - que, 
em média, encareceu o preço em 
dez cêntimos -, 'houve quem de-
salfandegasse tabaco em dezem-
bro. Pode haver algum efeito des-
sa antecipação", justifica. 

Contudo, a associação admite 
que com o aumento de preço a re-
dução de vendas é inevitável. "O 
fator preço conta muito. O tabaco 
está com um preço muito elevado 
em Portugal. muito elevado para o 
nosso nível vida", declara. A in-
dústria aponta o dedo ao efeito 

Imagens chocantes 
funcionam mais 
nó início, médicos 
admitem que preço 
é que é determinante 

perverso do aumento dos impos-
tos. "Assim que aumenta o preço. 
aumenta a contrafação e com esta 
os cigarros que não oferecem ga-
rantia nenhuma de. qualidade", 
sublinha Helena Lopes Manuela. 
"A Direção-Geral de Saúde tam-
bém se devia preocupar com isso, 
pois põe em causa a saúde dos 
portugueses". 

António Araújo não duvida que 
o "preço é comprovadamente a 
ação mais dissuasora para deixar 
de fumar". "O preço não só difi-
culta o consumo junto dos jovens, 
como pesa no bolso das famílias". 

Reconhece também o efeito das 
imagens chocantes nos maços, 
embora seja um efeito que desva-
nece no tempo, se torna diminuto. 
e dá lugar à habituação. "Funcio-
na mais no princípio". 

"O que se deve considerar são 
as ações no conjunto - preço, cam-
panhas de sensibilização e ima-
gens. Estamos a atravessar um 
momento crucial de viragem na 
forma de ver o problema", diz. 
sem esquecer o facto de, desde ja-
neiro. os medicamentos para a 
cessação tabágica serem compar-
ticipados em 37%. • 
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Contrabando 
de folhas de 
tabaco subiu 

Operação da GNR, no ano passado, levou a 182 toneladas de folhas de tabaco 

4000 novos casos 
de cancro por ano 

Em Portugal, surgem quatro 
mil novos casos de cancro do 
pulmão por ano e a doença 
continua a liderar na tabela dos 
cancros mais fatais. Normal-
mente, entre o início do consu-
mo e o aparecimento das 
doenças, distam 10 a 20 anos. 

Vai ser proibido fumar 
nos parques infantis 

Sobre a revisão da lei do tabaco, 
ainda em curso, sabe-se que caiu 
o impedimento de fumar a cinco 
metros das portas de hospitais e 
escolas, mas que será proibido 
fumar no interior dos parques in-
fantis. Os cigarros sem combus- 

. tão foram equiparados aos outros. 

mento do preço flash : 

José Pedro Beléo-Tomé 
Coordenador da Comissão de Trabalho de Tabagismo 

: da Sociedade Portuguesa de Pneumologistas 

"Está provado que 
quanto mais sobe 
o preço, menos 
se consome" 
Os números indicam uma descida na venda de 
cigarros. Tem essa perceção? Ou haverá mais 
contrafação? 
Não me parece. A nível europeu, têm sido tomadas 
muitas medidas de controlo do contrabando e con-
trafação. É um mito dizer que quando aumenta o 
preço aumenta a contrafação. Não e verdade. 

O fator preço determina a dissuasão? 
Está demonstrado que o fator preço é um dos que 
têm mais impacto. Quanto mais sobe, menos se 
consome. E os países onde mais aumentou tem 
quedas proporcionais (Austrália). 

E as imagens chocantes tiveram efeito? 
Está provado que têm efeito: não têm tanto impacto 
como o preço, mas têm. No nosso caso, a introdução 
foi faseada e as pessoas adaptaram-se. Demorou 
quase um ano até que saíssem todas as embalagens 
anteriores e as novas apareceram ao fim de quatro 
meses. Junto dos jovens, funcionam. Os jovens são 
sensíveis às embalagens apelativas. Não fomos foi tão 
longe como devíamos, com a embalagem "standar( 
zada" (Reino Unido). Lá, não há o vermelho e o bran 
co, que são cores atrativas. Só uma cor - mostarda -
a menos atrativa. A nossa descida podia ser muito 
maior se tivessem sido tomadas medidas mais claras. 

Não se aproveitou a nova lei para proibir o fumo 
ao pé das escolas... São passinhos, em vez de pas-
sos larps? 
É isso. As vezes, damos um passo em frente e de-
pois outro para o lado. 

Pelo menos, deixou de ser moda fumar? 
Sim, a sociedade vai mudando. Se olharmos para o 
que era admissivel há uns anos e para o que é agora, 
as pessoas ficam espantadas. lá ninguém gosta de 
ambientes de fumo, mesmo os fumadores. Nos in-
quéritos com fumadores, a larga maioria é a favor 
das proibições, mesmo os que querem continuar a 
fumar. 

►A quantidade de tabaco apreen-
dido pela Unidade de Ação Fiscal 
(tJAF) da GNR registou um au-
mento significativo no ano passa-
do, à boleia de uni novo fenóme-
no que ganhou força no nosso 
país: o contrabando massivo de 
folhas de tabaco de Espanha. 

De acordo com dados forneci-
dos ontem ao IN, em 2016 foram 

MEDICAMENTO  A venda do medi-
camento mais popular para a ces-
sação tabágica, através do SNS. 
conhecido por "Champix" (molé-
cula vareniclina). cresceu 72% de 
janeiro - quando começou a ser 
comparticipado pelo Estado em 
37% -até março. Comparando 
com o ano anterior, no mesmo 
período (primeiro trimestre), a 
venda deste medicamento sobe 
também 72% de 7756 unidades 
para 13 353. 

Através do SNS, foram dispen- 

apreendidas mais de 187 tonela-
das daquele produto, muito supe-
rior, portanto, aos 343 quilogra-
mas confiscados no ano anterior. 
A fuga ao Fisco foi na ordem dos 
27.7 milhões de euros. 

O número de cigarros também 
disparou:10,8 milhões no ano pas-
sado - cinco vezes mais do que 
em 2015 (1,9 milhões). 

sadas 2,5 mil embalagens em ja-
neiro: no mês seguinte, cresceu 
para 3 mil unidades: e, em mar-
ço. outras 1,3 mil embalagens. 
Houve, portanto, um total de 9,8 
mil embalagens comparticipa-
das, cujo valor ascende a mais de 
195 mil euros. Ou seja. o Estado 
gastou. até março, cerca de 200 
mil euros com a nova medida, 
que era unia reivindicação anti-
ga dos médicos. No total, este 
produto envolveu custos de 681 
mil euros. 

O tenente-coronel Paulo Mes-
sias. da UAF, referiu que o comér-
cio ilegal e em grande escala da 
tolha de tabaco pode ser explica-
do pelo facto de, em 2014, ter pas-
sado a ser mercadoria tributada. 
"Começámos a analisar este fenó-
meno após algumas apreensões e 
percebemos que não era uma si-
tuação esporádica. Abrimos uma 
investigação, com a Autoridade 
Tributária, e acabamos por 
apreender numa só operação 182 
toneladas", acrescentou o oficial 
da GNR, referindo-se à operação 
"Virgínia Express". desencadeada 
em janeiro do ano passado. 

As investigações apuraram que 
o chamado tabaco de enrolar é 
por norma adquirido em Espanha 
e trazido para Portugal por via ter-
restre, sendo triturado e vendido 
pela internei ou a estabelecimen-
tos que não cumprem as obriga-
ções fiscais. A tendência para este 
tipo de contrabando parece estar 
consolidada, pois durante este ano 
já foram realizadas apreensões si-
gnificativas, como 48 toneladas, 
no distrito de Castelo Branco. 

Paulo Messias realçou que o 
ano de 2016 foi também "fértil" 
na apreensão de cigarros, muitos 
quais de "marcas brancas". que 
são produzidos em fábricas em 
vários países da Europa, sobretu-
do no Leste, têm uma qualidade 
superior ao tabaco contrafeito 
proveniente da Ásia e proporcio-
nam mais lucro aos contraban-
distas. "Sempre que há aumento 
dos impostos, a tentação do con-
trabandista é maior e o risco 
compensa". concluiu o oficial da 
GNR. NUNO SILVA 

As 3,8 mil unidades não subsi-
diadas poderão corresponder a 
compras associadas a seguros, 
explica fonte da Associação Na-
cional de Farmácia. ANF. 

A procura destes comprimidos 
tem vindo sempre a crescer. Em 
2015, igualmente no primeiro tri-
mestre, as vendas corresponde-
ram a 6,4 mil embalagens. 

Cada embalagem de Champix 
custa cerca de 50 euros e o seu 
custo elevado era apresentado 
como obstáculo ao tratamento. 

A vareniclina alivia os sintomas 
de abstinência e dependência da 
nicotina e, simultaneamente, re-
duz os efeitos compensatórios e 
de reforço do tabaco e é, segundo 
os médicos, uma das formas mais 
eficazes para combater o vicio. um. 

A nova 
moda 
de fumar 
shisha 
PRODUTO  O consumo 
do tabaco para utilizar 
em cachimbo de água 
aumentou 20% em ja-
neiro, face ao mês ho-
mólogo de 2016; e 
34% em fevereiro, se-
gundo os números da 
Autoridade Tributária. 
A nova moda parece 
ter pegado. O produto 
não só é vendido na 
Internet, como em lo-
jas localizadas em 
pontos centrais das 
principais cidades. Há 
também bares que 
oferecem esta modali-
dade. O cachimbo de 
água não é propria-
mente um equipa-
mento novo, antes 
pelo contrário. Existe, 
pelo menos , desde o 
século XVII, no Médio 
Oriente e é muito usa-
do também em Marro-
cos, destino de férias 
de muitos portugue-
ses. A Europa chegou 
nos últimos anos. 
Este equipamento 
tanto pode ser utiliza-
do com tabaco como 
com outras substãn-
das, não sendo vendi-
do pelas tabaqueiras. É 
um mercado lateral. E, 
segundo os médicos, a 
nocividade é igual ou 
maior do que a dos ci-
garros. 

Medicamento cresce 
72% em três meses 
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