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Workshop “Tabagismo – Repostas Locais para um Problema Global 

 

Nos passados dias 24 e 31 de outubro realizou-se, nas 

instalações do ACES Porto Oriental, um workshop intitulado 

“Tabagismo – Respostas Locais para um Problema Global”, 

destinado aos parceiros integrantes do Plano Local de Saúde 

(PLS) da nossa área geográfica, no qual se identificou o Tumor 

Maligno da Traqueia, Brônquios e Pulmões como uma das 

principais causas de mortalidade por entre a população do ACES, 

com o consumo de tabaco, como se sabe, como o fator de risco 

mais preponderante nesta patologia. 

O intuito da atividade consistiu na transmissão de conhecimentos sobre as características da 

doença, a evolução da epidemia tabágica, e na capacitação e treino dos profissionais para as 

diferentes intervenções de prevenção e controlo deste problema. 

Para além dos membros da equipa do Programa Local de Prevenção e Controlo do Tabagismo 

(PPCT) da USP Porto Oriental (USP), tivemos também o prazer de contar com a eloquente 

participação do Dr. Manuel Rosas, psicólogo clínico e membro integrante da Equipa Regional de 

Prevenção e Tratamento do Tabagismo da ARS Norte, e da Dr.ª Patrícia Cadavez, responsável 

pelas consultas de cessação tabágica no ACES Porto Oriental.  

Ambas as manhãs começaram com as boas-vindas aos formandos, tanto da parte da Sr.ª Diretora 

Executiva Drª Dulce Pinto, da Sr.ª Coordenadora da USP Drª Eduarda Ferreira e da Drª Rosa 

Branca Mansilha, responsável pelo PPCT da USP Porto Oriental, seguindo-se a apresentação do 

PPCT e dos resultados obtidos durante o ano de 2019, pela Dr.ª Sandra Almeida. 

De salientar o facto de, de entre os 30 estabelecimentos com dístico azul (nos quais, por 

conseguinte, era permitido fumar) ou misto (com áreas reservadas a fumadores) priorizados para 

intervenção desde o início do ano, 24 tinham já passado a ter dístico vermelho (proibição total 

de fumar) à data do primeiro workshop. 

Seguiram-se as apresentações feitas tanto por mim (no dia 24), como pelo Dr. Rui Malheiro (no 

dia 31), acerca da epidemiologia da epidemia e estratégias globais de prevenção e controlo do 

tabagismo. Focámo-nos essencialmente no programa M-POWER, apresentado pela OMS a 7 de 

fevereiro de 2008. 



NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

outubro 2019 

Este é um pacote de políticas evidence-based cujo intuito é providenciar aos governos dos 

diversos países uma luz-guia na implementação de intervenções de controlo do tabagismo 

efetivas. São políticas que vão desde a monitorização do consumo e da incidência e prevalência 

de doenças relacionadas com este, ao domínio legal com medidas que visam proibir publicidade 

ao tabaco, o seu uso em locais públicos fechados, ou promover o aumento dos impostos que lhe 

são imputados. É composto por 6 dimensões, a saber: 

 M – Monitorizar o consumo de tabaco e medidas de prevenção 

 P – Proteger a população contra o fumo do tabaco 

 O – Oferecer Ajuda para Deixar de Fumar 

 W – Avisar acerco dos malefícios do tabaco 

 E – Fazer cumprir as proibições sobre publicidade, promoção e patrocínios 

 R – Aumentar os impostos sobre o tabaco  

O Dr. Manuel Rosas partilhou connosco sua já vasta experiência nesta área. A sua intervenção 

focou-se, entre outras coisas, no poder que a indústria tabaqueira teve ao longo das décadas 

para influenciar a opinião pública, os governos, e até os próprios cientistas de forma a suprimir a 

verdade sobre os malefícios do tabagismo, e as formas como o faz ainda hoje, principalmente em 

países onde a legislação antitabaco é ainda imatura. 

Discutiram-se também os novos produtos de tabaco, como os cigarros eletrónicos e o tabaco 

aquecido, os malefícios que lhe começam a estar associados e a forma como a tabaqueira, mais 

ou menos sub-repticiamente, está a tentar aliciar as faixas etárias mais jovens a iniciar o 

consumo, uma vez que já deram a sua Cruzada pelo cigarro tradicional como perdida. 

A Dr.ª Patrícia Cadavez, por sua vez, apresentou as estratégias ao nosso dispor para apoiar a 

cessação tabágica, nomeadamente a intervenção breve e a intervenção motivacional, e 

descreveu a consulta de cessação tabágica que leva a cabo no ACES Porto Oriental elaborando 

sobre as diferentes estratégias a adotar conforme o estádio motivacional do utente para deixar 

de fumar. 

Este workshop permitiu reforçar as competências e os conhecimentos dos diferentes parceiros 

no combate ao tabagismo, que continua a ser um problema de saúde relevante na nossa 

população. Esta multidisciplinaridade ilustra, igualmente, a importância da articulação entre as 

várias entidades, para que a Saúde Pública possa pertencer realmente a todos, e seja 

verdadeiramente de proximidade.  
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