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Todos os dias, cerca de 80.000-100.000 jovens no mundo tornam-se viciados no tabaco.1 Se a tendência atual 
continuar, 250 milhões de crianças vivas atualmente morrerão devido a doenças relacionadas ao tabagismo.2 
O tabagismo é a principal causa de mortes evitáveis no mundo.3 A menos que uma ação urgente seja tomada para 
conter a nova geração de fumantes, haverá mais de 8 milhões de mortes todos os anos até 2030.

Consumo Global de Tabaco entre os Jovens

O consumo de cigarro entre os adolescentes é um grande problema de saúde pública em todo o mundo.

�� Mais de 17% dos jovens com 13-15 anos consome algum tipo de produto relacionado ao tabaco.4

�� 9,5% dos estudantes fumam cigarros atualmente e 1 a cada 10 estudantes consome hoje produtos relacionados 
ao tabaco que não são cigarros (por exemplo, charuto, tabaco mastigável, bidis).5 
�� O consumo de cigarros entre os estudantes é mais alto na Europa (19,2%), enquanto outras formas de tabaco são 

mais consumidas na Região do Mediterrâneo Oriental (12%).6

Exposição Global dos Jovens ao Fumo Passivo (SHS)

Mesmo para os jovens que não fumam, a exposição ao fumo passivo é alta.

�� 42,5% dos estudantes (13-15 anos) estão expostos ao fumo passivo em casa.7

�� Mais da metade (55,1%) dos estudantes está exposta ao fumo passivo em locais públicos.8

�� 78,3% dos estudantes de todas as regiões acham que deveria ser proibido fumar em todos os locais públicos.9

Perigo Durante a Gravidez

A saúde das mulheres grávidas e a dos bebês que ainda não nasceram é constantemente colocada em risco pela 
exposição ao fumo passivo. Estudos revelam que cerca de 20-50% das mulheres grávidas fumam ou estão expostas 
ao fumo passivo.10

�� O fumo e a e�posição ao fumo passivo entre mulheres grávidas causam abortos espontâneos, gravidez ect�pica, 
natimortos, bebês abaixo do peso e outras complicações na gravidez e no parto que requerem cuidados intensivos 
ao recém-nascido.11, 12, 13

�� Ap�s o parto, os efeitos ainda permanecem, aumentando as chances de haver síndrome da morte súbita infantil, 
distúrbios respirat�rios, problemas nos olhos e ouvidos, retardamento mental e do crescimento, transtorno do 
déficit de atenção e outros problemas de desenvolvimento e aprendizagem.14

Danos Causados aos Jovens pelo Hábito de Fumar na Família

Fumar dentro de casa ou entre os familiares ap�s o nascimento também aumenta as chances de as crianças e�postas 
terem problemas relacionados ao fumo, como tosse e dificuldade para respirar, bronquite, asma, pneumonia, 
possíveis infecções no trato respirat�rio inferior, problemas nos olhos e ouvidos, bem como danos ou morte por 
incêndios causados pelo cigarro.15, 16, 17
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Ações para Reduzir as Mortes Causadas pelo Tabagismo

�� Monitorar o consumo do tabaco e avaliar o impacto das políticas de prevenção.
�� Proteger as pessoas do fumo passivo.
�� Oferecer ajuda para que todos os usuários deixem o vício.
�� Advertir e instruir, de forma eficaz, todas as pessoas sobre os perigos do tabagismo por meio 

de fortes advertências sobre saúde, com imagens, e de poderosas e constantes campanhas de 
instrução ao público nos meios de comunicação de massa.
�� Decretar e colocar em vigor proibições gerais da publicidades, da promoção e do patrocínio 

do tabaco e do uso de termos enganosos como “leve” e “bai�o alcatrão”.
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Danos Causados aos Jovens pelo Fato de Fumarem

Efeitos a curto prazo
A maioria das pessoas preocupa-se com os riscos a longo prazo e acha que os danos causados pelo fumo não 
aparecem durante anos. Porém, muitas conseqüências à saúde podem ocorrer muito rapidamente.

�� Fumar provoca leve obstrução das vias respirat�rias, funcionamento pulmonar reduzido e crescimento lento do 
funcionamento pulmonar entre adolescentes.18, 19

�� O ritmo cardíaco de jovens adultos fumantes são dois ou três batimentos por minuto mais rápidos do que em 
não fumantes. Estudos revelam que sinais prematuros de problemas cardíacos e derrames podem acontecer em 
jovens que fumam.20

 

Efeitos a longo prazo
O vício em tabaco normalmente começa antes dos 18 anos.21  O consumo de tabaco a longo prazo causa vários tipos 
de câncer e doenças crônicas, como câncer no pulmão, no estômago, derrame e aterosclerose coronariana.22  Metade 
de todos os fumantes a longo prazo morrerá por causa de doenças relacionadas ao tabaco.23
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