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Introdução 

A mensagem da Organização Mundial da Saúde sobre do Dia Mundial Sem 

Tabaco 

O Dia Mundial Sem Tabaco é uma celebração anual que tem como objetivo 

informar a população sobre: os perigos do uso do tabaco; as estratégias das companhias 

produtoras para seduzir os jovens; as ações que a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) desenvolve para controlar sua epidemia no mundo; assim como as atitudes que a 

sociedade pode promover para reivindicar o seu direito à saúde e à vida saudável e para 

proteger as gerações presentes e futuras. Sendo assim, em 1987, os Estados-Membros 

da OMS criaram o Dia Mundial Sem Tabaco (31 de maio) para chamar a atenção sobre 

a epidemia do tabaco e as doenças e mortes evitáveis que causa. Em 2012, a OMS 

escolheu o tema A Interferência da Indústria do Tabaco para a celebração da data. Esse 

tema refere-se ao artigo 5.3 da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), 

o qual enfatiza que os países devem agir para proteger as políticas de saúde pública dos 

proveitos comerciais ou outros interesses garantidos para a indústria do tabaco, em 

conformidade com a legislação nacional. Devido às inúmeras estratégias e complexas 

interferências da indústria do tabaco na sociedade, que representam um entrave ao 

desenvolvimento sustentável dos países, o Brasil adaptou a abordagem para o contexto 

nacional e optou pelo enfoque nos danos causados, em toda a cadeia de produção do 

tabaco, ao meio ambiente e à saúde da população.  

Podem-se citar os diferentes danos ao meio ambiente, em todas as etapas da 

produção, no consumo e no uso dos produtos derivados do tabaco. São exemplos: a 

utilização de agrotóxicos, que agridem ecossistemas e fumicultores; as ações de 

desmatamento; o trabalho adolescente e infantil nas plantações; os danos à saúde da 

população, como a dependência química à nicotina e o fumo passivo e, em 

consequência, o aumento do risco para a ocorrência das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNTs), como acidente vascular cerebral (AVC), infarto e câncer. A 

escolha do tema enfatiza também as recomendações do artigo 18 da CQCT, que orienta 

os países signatários a promover ações para a proteção do meio ambiente e da saúde das 

pessoas.1

Diante desse cenário, para os eventos do Dia Mundial Sem Tabaco no Brasil, 

apresenta-se o conceito: Fumar: faz mal pra você, faz mal pro planeta.



6

1. Tabagismo: um entrave ao desenvolvimento 

Em 1995, um grupo formado por 22 organizações internacionais reuniu-se em 

Bellagio, Itália, para discutir as implicações das tendências mundiais do consumo e da 

produção do tabaco, especialmente nos países em desenvolvimento. Os participantes 

concluíram que o tabaco é a maior ameaça para o desenvolvimento sustentável e 

equitativo, o que ficou conhecido como a Declaração de Bellagio.2 Concluíram ainda 

que, nos países em desenvolvimento, o tabaco é o maior desafio não só para a saúde, 

mas também para o desenvolvimento social e econômico e para a sustentabilidade 

ambiental. 

Posteriormente, entidades ligadas às Nações Unidas, como a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) e o Banco Mundial, concluíram que o consumo de tabaco vem 

impondo uma carga econômica e social cada vez mais pesada sobre os países de média 

e baixa renda, muitos dos quais ainda lutam para controlar doenças transmissíveis, 

reduzir a desnutrição e as taxas de mortalidade infantil. Além de acarretar prejuízos 

diretos aos sistemas públicos de saúde, o tabagismo vem sendo cada vez mais 

reconhecido como um fator agravante da pobreza, da fome e da desnutrição, e, portanto, 

um entrave ao desenvolvimento sustentável de um país.3,4,5,6

Recentemente, em março de 2012, a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, 

durante o discurso de abertura da 15a Conferência Mundial Tabagismo ou Saúde, em 

Singapura, enfatizou o problema da interferência da indústria na sociedade, dos seus 

danos à saúde pública, e convocou os presentes a uma ação global em busca de um 

mundo livre de fumo. Em seu discurso, Chan chamou a indústria do tabaco de “inimigo 

cruel e diabólico” e informou que acredita ser dever de governos e da sociedade civil 

"parar a contribuição massiva da indústria para a doença e morte". Alertou os presentes 

também sobre os efeitos negativos dos produtos derivados do tabaco para a saúde 

pública e as consequências diretas do seu uso para o consumidor e acrescentou que, em 

um mundo “conturbado com crescentes crises econômicas, superpopulação, aumento 

das doenças crônicas, custos de saúde elevados, combater uma enorme e totalmente 

prevenível causa de doenças e mortes passa a ser o mais urgente”.8
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2. Impacto no meio ambiente 

2.1. Fumicultura 

No Brasil, no século XX, a característica mais relevante das lavouras de tabaco 

foi a crescente concentração na Região Sul.  

Sendo assim, grande parte do fumo produzido no Brasil é oriundo do cultivo 

realizado pelas mãos de agricultores familiares da Região Sul, proprietários ou não de 

terras, com uso intensivo de mão de obra e nível baixo de mecanização, em sistema de 

integração com empresas fumageiras, que negociam os preços a serem pagos no final da 

safra, com associação de representação dos produtores. O Rio Grande do Sul, além de 

ser o maior produtor do país (responsável por 52,3% da produção), também concentra 

grande parte do tabaco produzido em Santa Catarina, 27,1% e no Paraná, 17,3%. Esse 

tabaco é levado ao estado vizinho para ser industrializado e exportado. Além da região 

Sul, o fumo também é cultivado na região Nordeste, porém em menor escala e com 

algumas especificidades. Essa região é especializada na produção de tabacos escuros, 

utilizados na confecção de charutos e fumo de corda. Nela, destacam-se os estados de 

Alagoas, Bahia e Sergipe.10

Enfatiza-se, portanto, que o ônus que a indústria do tabaco gera para a saúde da 

população, especialmente considerando-se a morte de mais de 600 mil pessoas por dia 

no mundo devido ao tabagismo passivo, supera os argumentos positivos da produção de 

tabaco enquanto atividade geradora de empregos e lucros para o país. Além disso, a 

fumicultura não se constitui como atividade agrícola que protege e garante qualidade de 

vida aos indivíduos envolvidos na produção, o elo mais vulnerável da cadeia produtiva. 
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2.2. Desmatamento e contaminação do solo 

O fumo de tabaco, além de prejudicar a saúde de quem o utiliza, agride o meio 

ambiente, pois florestas inteiras são devastadas e utilizadas como combustível para 

alimentar os fornos à lenha e as estufas, que secam as folhas do fumo antes que elas 

sejam industrializadas. O desmatamento para a produção do fumo de tabaco contribui 

de forma significativa para o desflorestamento global, correspondendo a 

aproximadamente 5% do total realizado nos países em desenvolvimento que cultivam 

tabaco. Além disso, contribui para a ocorrência de erosões e destruição do solo, o qual 

se torna exposto às chuvas fortes e à insolação. Contribui ainda para a perda de matéria 

orgânica, com consequente empobrecimento da terra. O desmatamento também é 

associado a surtos de parasitismo e a outras doenças infecciosas.11,12

 Para o cultivo do tabaco, além da destruição de florestas nativas, a combustão 

da madeira nos fornos e nas estufas, realizada para a secagem do tabaco, provoca a 

emissão de inúmeros gases nocivos no meio ambiente. Cada estufa queima cerca de 50 

m³ de madeira por safra e, muitas vezes, os números referentes ao reflorestamento não 

são suficientes para a reposição. Além disso, essa recuperação não favorece a 

biodiversidade, a heterogeneidade, o habitat e os nichos ecológicos que existem nas 

matas nativas. O prejuízo natural é imensurável. 13

Ao considerar as ações de desmatamento para o plantio de tabaco, outros dados 

são relevantes. Para cada 300 cigarros produzidos, uma árvore é queimada. Portanto, um 

maço de cigarros por dia sacrifica uma árvore a cada 15 dias.  

Acrescenta-se ainda que filtros de cigarros, desprezados no chão e em outros 

locais inadequados e, depois, levados pela chuva para os lagos, rios, oceanos, florestas e 

jardins, demoram cerca de cinco anos para se decompor, podendo prejudicar peixes e 

aves marinhas que podem ingeri-los.17 As pontas de cigarro lideram também a lista de 

itens mais coletados nas praias, correspondem de 25% a 50% de todo o lixo recolhido 

em ruas e rodovias e, quando descartadas acesas, provocam cerca de 25% de todos os 

incêndios, tanto domésticos quanto em matas e florestas, o que resulta em destruição e 

mortes.18
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2.3. Contaminação domiciliar  

Grande parte da produção do fumo é realizada por agricultores familiares e 

inclui a partição de toda a família em algumas fases do cultivo, inclusive de crianças e 

adolescentes. Esses agricultores possuem áreas inferiores a cinco hectares. Alguns não 

possuem terras próprias, arrendando-as de terceiros especificamente para o cultivo de 

tabaco. 

Na lavoura do fumo, trabalham de três a quatro integrantes de cada família, o 

que equivale a cerca de 520 mil pessoas atuando nessa atividade, principalmente nos 

períodos de plantio, colheita, classificação e cura do fumo. Um levantamento realizado 

com fumicultores na região Sul do Brasil concluiu que 55% deles não usam roupas de 

proteção, tais como máscaras, luvas e botas. Eles justificam essa situação com 

argumentos sobre os altos custos dos equipamentos e sua inadequação ao clima tropical.  

A pesquisa também concluiu que cerca de 48% dos familiares dos agricultores 

sofrem de problemas de saúde associados ao uso de substâncias químicas, como dores 

de cabeça persistentes e vômitos, e 42% conhecem alguém com problemas físicos de 

nascença. O estudo revelou também que aproximadamente 80% das famílias se 

desfazem dos resíduos inadequadamente, jogando os recipientes de agrotóxicos já 

utilizados nas florestas ou queimando-os.19
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2.4. O uso de pesticidas e agrotóxicos e os ricos para a saúde 

Com o objetivo de obter melhores safras e maiores lucros, a indústria fumageira 

tem estimulado o amplo emprego de fertilizantes e de agrotóxicos nas plantações de 

tabaco. Decorre daí o problema vivido pelos fumicultores, quanto aos riscos a que se 

submetem em razão da intoxicação por uso de agrotóxicos. Estudos realizados nas 

regiões fumicultoras do Brasil têm demonstrado uma forte associação entre o 

aparecimento de problemas de saúde em agricultores e o cultivo de tabaco.20

Para garantir uma folha de boa qualidade, a produção de tabaco requer o uso 

intensivo de pesticidas, que têm provocado graves danos à saúde dos agricultores e de 

suas famílias. Cabe ressaltar que os dados oficiais de envenenamento por agrotóxicos, 

em muitos países em desenvolvimento, provavelmente subestimam sua incidência, em 

razão da carência de profissionais de saúde, em especial médicos, nas áreas rurais e 

também pelo fato de que muitos casos de envenenamento por agrotóxicos, presenciados 

por esses profissionais, não são noticiados.  

Ainda em relação ao uso de agrotóxicos e seus efeitos, pode-se enfatizar o 

problema da saúde mental dos agricultores. Verifica-se, entre os fumicultores, um maior 

risco de desenvolver alterações neurocomportamentais, as quais podem evoluir para um 

quadro de depressão e até levar ao suicídio.  

Nesse contexto, deve-se considerar também que o plantio de fumo leva cerca de 

10 meses, desde a preparação dos canteiros de mudas até a colheita e posterior secagem 

das folhas. Durante todo o período, são usados diversos tipos de agrotóxicos, como 

inseticidas, herbicidas e fungicidas, sendo que muitos deles são classificados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como extremamente tóxicos e 

altamente tóxicos (Classes I e II).22

Sendo assim, a utilização desses produtos químicos, principalmente de 

agrotóxicos, gera o risco de contaminações diversas, inclusive a dos recursos hídricos, 

as quais produzem efeitos nocivos ao ambiente, mesmo que os químicos sejam 

utilizados conforme estabelece a legislação. 
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2.5. Doença da folha de tabaco verde 

Outro grave dano à saúde dos fumicultores é a “doença do tabaco verde” ou 

“doença das mãos verdes”. Essa ocorre porque a nicotina, ingrediente ativo da folha de 

tabaco, é rapidamente absorvida pela pele dos fumicultores que lidam com essa folha.  

Esse tipo de intoxicação é considerado uma doença ocupacional e sua maior 

ocorrência é na época da colheita, quando as altas temperaturas, do ambiente (verão) e 

corporal dos trabalhadores, em virtude do esforço físico que realizam no processo de 

colheita, podem aumentar a absorção da nicotina, ampliando sua concentração no 

plasma sanguíneo em 30% a 45%. A situação é mais grave quando os fumicultores 

manuseiam as folhas molhadas, uma vez que a nicotina é dissolvida pela umidade. 

A doença do tabaco verde se caracteriza por sintomas que incluem náusea, 

vômito, fraqueza, dor de cabeça, tonteira, dores abdominais e dificuldade para respirar, 

assim como flutuações na pressão sanguínea. Agricultores e profissionais de saúde 

muitas vezes confundem esses sintomas com cansaço ou envenenamento por 

agrotóxicos, principalmente se tiverem sido aplicados recentemente nas plantações.27

Os estudos recentes mostram também que, comparadas com adultos, as crianças 

apresentaram maior vulnerabilidade à doença do tabaco verde, em razão do seu menor 

tamanho físico, quando considera-se a dose de nicotina absorvida e a falta de tolerância 

aos seus efeitos.29
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2.6. Poluição Tabagística Ambiental 

A poluição tabagística ambiental (PTA) é oriunda da fumaça exalada pelo 

fumante e é considerada a maior causa de poluição de ambientes fechados, provocando 

sérios riscos à saúde de quem não fuma: o fumante passivo. Segundo a OMS, a PTA 

torna-se mais grave em ambientes fechados e é considera a terceira maior causa de 

morte evitável no mundo.30

A fumaça que sai dos cigarros é cancerígena e genotóxica para seres humanos. 

Os fumantes passivos inalam os mesmos elementos tóxicos da fumaça tragados por 

fumantes ativos.31 A presença dessa fumaça interfere significativamente na qualidade do 

ar, principalmente em ambientes fechados, por não haver nível seguro de exposição e 

nenhum meio capaz de controlar os riscos impostos pela exposição.  

Define-se, portanto, o tabagismo passivo como a inalação da fumaça dos 

derivados de tabaco (cigarro, charuto, cigarrilhas, cachimbo e outros produtores de 

fumaça) por indivíduos não fumantes que convivem com fumantes em ambientes 

fechados. Lembra-se que o ar poluído contém, em média, três vezes mais nicotina e 

monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que 

entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro.  

Estudos revelam também que, em pessoas expostas ao fumo passivo, há maior 

risco de câncer de pulmão (30% mais chances), 30% mais riscos de sofrerem doenças 

cardíacas e de 25% a 35% mais riscos de sofrerem doenças coronarianas agudas. Além 

disso, têm mais propensão à asma, à redução da capacidade respiratória, 24% a mais de 

chances de infarto do miocárdio e maior risco de arteriosclerose, aneurisma arterial, 

trombose vascular, infecções respiratórias e úlcera do aparelho digestivo.  

Outras consequências do fumo passivo são o impacto para crianças e mulheres 

grávidas. As crianças fumantes passivas (filhos de pais fumantes) apresentam maior 

possibilidade de contrair doenças como pneumonia, bronquite aguda, bronquiolite, 

broncopneumonia, infecção do ouvido médio e exacerbação de crise de asma.  

As substâncias da fumaça do cigarro também prejudicam a saúde da mulher 

grávida e do seu feto. Essas substâncias chegam até a placenta pela corrente sanguínea, 

podendo causar baixo peso ao recém-nascido, aborto espontâneo, prematuridade, morte 

perinatal, lábio leporino e redução da função pulmonar nos bebês. A gestante aumenta 

também o risco de placenta prévia e descolamento de placenta. Além disso, a mulher 
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grávida que não fuma, mas convive com fumantes em casa ou no trabalho, também 

apresenta grande possibilidade de ter seu bebê com baixo peso. 

O fumo em ambientes fechados agrava-se como um problema de saúde pública à 

medida que o nível de partículas suspensas no ar nesses ambientes costuma ser bem 

superior ao limite aceitável (60 mcg/cm³). O nível de monóxido de carbono pode atingir 

limites absurdos (mais de três vezes do limite máximo) quando pessoas fumam em 

recintos fechados.32

Dados recentes (INCA e UFRJ, em 2008) mostram também que, no Brasil, 

2.655 não fumantes morrem a cada ano por doenças atribuíveis ao tabagismo passivo. O 

que equivale dizer que, a cada dia, ao menos sete brasileiros morrem por doenças 

provocadas pela exposição passiva à fumaça do tabaco.33

Diante desse cenário no Brasil, pode-se destacar um recente e importante avanço 

na política nacional de controle do tabagismo: a aprovação da lei federal no 12.546, de 

2011, que proibiu o fumo em recintos coletivos fechados em todo país. Essa medida 

garantiu a promoção de ambientes 100% livres de fumaça de tabaco e a consequente 

melhoria da qualidade do ar em ambientes fechados, protegendo especialmente 

trabalhadores de restaurantes, boates e outros estabelecimentos comerciais, que eram 

submetidos a mais de 4 mil substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro durante 

toda jornada de trabalho.34

Com a aprovação dessa medida, o Brasil enfatiza o cumprimento do artigo 8º da 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), que determina que os países 

adotem medidas para proteger a população dos riscos do tabagismo passivo em 

ambientes públicos, locais de trabalho e meios de transporte. 

Portanto, torna-se necessário divulgar a nova legislação à população, assim 

como esclarecer sobre as novas regras, alinhá-las às legislações locais e sensibilizar 

cada vez mais a sociedade para que exerça sua cidadania para o cumprimento e a 

fiscalização da nova legislação, como medida de promoção da qualidade de vida de 

todos.�
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4. Propostas de atividades comemorativas 

A realização de atividades comemorativas para a população e/ou  para as escolas 

(trabalho em conjunto com alunos, pais e comunidade) é uma ótima  oportunidade para 

divulgar informações sobre o tabagismo e alertar a população sobre o tema escolhido: a 

interferência da indústria do tabaco no Brasil, com o conceito Fumar: faz mal pra você, 

faz mal pro planeta. 

Pensando nisso, elaboramos algumas sugestões de atividades que poderão ser 

desenvolvidadas pelas escolas, adaptando-as às séries/ano dos grupos de alunos em 

diferentes áreas/abordagem do conhecimento. Bom Trabalho! 

� Abordagem na Educação Física   

• Proponha gincanas e circuitos de jogos e brincadeiras entre os alunos e suas 
famílias que destaquem os benefícios para o nosso corpo ao parar de fumar - 
em que as regras e toda a construção das atividades sejam coletivas. Ex: 
“Olimpíadas da vida saudável”, “Circuito Vivendo melhor”, entre outros. 

• Crie jogos usando diferentes tipos de materiais: tecidos, lonas, materiais 
recicláveis entre outros, abordando a importância da realização de atividades 
físicas e do uso de tais materiais para a saúde do nosso planeta! 

� Abordagem na Informática 

• Crie jogos interativos sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de 
Doenças Crônicas não Transmissíveis, nos quais os estudantes sejam 
desafiados a encontrar soluções e a prevenir, em especial o tabagismo. 

• Promova pesquisas em sites que abordem o tema “tabagismo e meio 
ambiente” para posterior confecção de painéis e socialização dos 
conhecimentos com a comunidade. 

• Crie contas em redes sociais que possibilitem a promoção do debate acerca 
de temas que visem à promoção da saúde, o tabagismo e o meio ambiente e a 
interferência da indústria tabagista. 
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� Abordagem em Matemática  

• Pesquise dados sobre impostos e custos do tabagismo para a saúde pública. 
• Elabore gráficos e situações problema envolvendo dados do tabagismo: 

preço dos produtos derivados de tabaco, quanto o fumante gasta, quanto é 
produzido, exportado e consumido nos diferentes países, entre outros. 

• Proponha situações-problema  envolvendo a seguinte temática: Sabendo-
se que para fabricar 300 cigarros uma árvore é derrubada, calcule quantas 
árvores serão derrubadas para produzir 600 maços ou 1.200 cigarros. 

� Abordagem na Educação Ambiental  

• Pesquise notícias de mídia sobre questões ambientais relacionadas ao 
processo de cultivo do tabaco, de alimentos, o uso de agrotóxicos e os 
prejuízos para o solo e para a saúde humana. 

• Produza materiais, tais como: livretos, fôlderes, displays, peças impressas 
em formato de postais, cards, entre outros, a serem distribuídos para a 
comunidade a fim de socializar os conhecimentos apreendidos, 
decorrentes das pesquisas realizadas. 

• Promova dinâmicas socializantes para viabilizar uma participação mais 
ativa dos estudantes no estudo sobre o tabagismo e suas implicações 
ambientais. 

� Abordagem em Artes 

• Realize concursos culturais de desenhos, logos de prevenção, música, 
teatro e dança sobre o tabagismo e o cuidado com o meio ambiente. 

• Pesquise as estratégias empregadas pela publicidade para induzir os 
adolescentes e jovens a consumirem produtos que fazem mal à sua saúde: 
produtos derivados de tabaco, alimentos, entre outros. 

• Promova um circuito cultural para expor as produções realizadas pelos 
estudantes. 

• Pesquise e construa uma linha do tempo sobre a produção de propagandas 
de produtos derivados de tabaco, sua evolução e o emprego da tecnologia 
na fabricação desses produtos ao longo do tempo para atrair novos 
consumidores. 

� Abordagem na Língua Portuguesa  

• Trabalhe com diferentes tipos de textos e linguagens na abordagem de 
conteúdos relacionados à promoção da saúde. 

• Realize concursos de paródia, redação, poesia, jingle, fotografia, produção de 
jornais informativos com notícias sobre o tabagismo para o desenvolvimento 
de doenças crônicas não transmissíveis. 

• Realize entrevistas com familiares e pessoas da comunidade que possam 
contribuir nas análises e discussões acerca do uso do tabaco e seus derivados 
e de como isso afeta a qualidade de vida da população local. 



16

� Abordagem na Língua Estrangeira 

• Pesquise notícias divulgadas em diferentes mídias sobre a produção dos 
produtos derivados do tabaco e seu impacto no meio ambiente . 

• Trabalhe com textos sobre prevenção do tabagismo na Língua estudada, 
utilizando diferentes fontes, tais como, livros, jornais, artigos, revistas, sites, 
entre outros. 

� Abordagem em Ciências  

• Pesquise o processo de cultura do tabaco e as doenças tabaco 
relacionadas, como a doença da folha verde, entre outras. 

• Realize Feiras de Ciências abordando os malefícios do tabaco para o ser 
humano e para o meio ambiente. 

•  Promova experiências que demonstrem os malefícios do uso do tabaco 
pelo ser humano e suas conseqüências ao meio ambiente. 

• Pesquise os componentes tóxicos e propriedades presentes nos produtos 
derivados de tabaco. 

� Abordagem em Geografia 

• Pesquise dados sobre os Estados Brasileiros produtores de tabaco. 

• Pesquise quais são as culturas alternativas à produção de tabaco, entre 
outros. 

• Pesquise as mudanças que ocorrem no solo, decorrentes do cultivo do 
tabaco. 

• Analise reportagens sobre a degradação ambiental causada pelo 
desmatamento em propriedades produtoras de tabaco. 

� Abordagem em História 

• Pesquise a história do tabaco e produza uma linha do tempo sobre o 
processo produtivo. 

• Promova debates sobre como o consumo de produtos derivados de tabaco 
se insere em nossa sociedade. 

• Realize entrevistas com familiares, amigos e conhecidos: História Oral - o 
uso de produtos derivados de tabaco ao longo do tempo nas diferentes 
culturas.  

• Promova jogos e brincadeiras tendo como base fatos históricos. 
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mil mortes; os custos econômicos líquidos de tabaco são profundamente negativos – como os custos de 
mortalidade e tratamento que ultrapassam as estimativas dos benefícios econômicos aos produtores e 
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desenvolvimento atualmente, e o número continua a aumentar. Estima-se que metade dos homens e quase 
10% das mulheres fumam nos países em desenvolvimento; o fumo durante a gravidez reduz 
substancialmente o peso ao nascer, e esse baixo peso está fortemente associado com mortalidade infantil e 
doenças; o tabagismo dos pais aumenta a incidência de infecções respiratórias agudas e asma em crianças, 
e mulheres e jovens nos países em desenvolvimento são como os grupos em crescimento para o tabaco. 
Os participantes concluíram que o tabaco é uma grande ameaça para o desenvolvimento sustentável e 
equitativo e que, no mundo em desenvolvimento, o tabaco representa um grande desafio, não só para a 
saúde, mas também para o desenvolvimento social e econômico e para a sustentabilidade ambiental. Para 
obter mais informações sobre a Declaração de Bellagio: 
http://www.who.int/tobacco/research/economics/bellagio/en/index.html. Acesso em 10 de abril de 2012. 
3 PAHO, TOBACCO INCREASES THE POVERTY OF COUNTRIES, 2004. Disponível em: 
http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2004/en/factsnations_en.pdf. Acesso em 10 de 
abril de 2012.   
4 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) & WHO 
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and Development (OECD) and WHO, 2001. Disponível em: 
http://www.oecd.org/dataoecd/16/36/33965811.pdf. Acesso em 10 de abril de 2012. 
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6 WORLD BANK, Tobacco & Health in the Developing World. A Background Paper for the High Level 
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collaboration with the World Health Organization and the World Bank, Brussels, 2003. 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/tobacco/documents/who_en.pdf. Acesso em 
10 de abril de 2012. 
8 Site do Instituto Nacional do Câncer (INCA), na seção Agência de Notícias. Disponível em: 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/agencianoticias/site/home/noticias/2012/e_preciso_parar_a_c
ontribuicao_da_industria_do_tabaco_para_a_doenca_e_morte_diz_diretora_geral_da_oms. Acesso em: 
10 de abril de 2012. 
10 Tabaco: Da produção ao consumo - Uma cadeia da dependência. Deser. 2010. Disponível em: 
http://actbr.org.br/uploads/conteudo/585_RevistaTabacoACT.pdf. Acesso em 12 de abril de 2012. 
11  Tobacco: A Driving Force of Environmental Change in the Miombo Woodland Zone of Southern 
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