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REDAÇÃO

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua portuguesa, sobre
o tema “O incessante combate ao tabagismo no Brasil ”, apresentando proposta de
conscientização social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
Texto I

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente
nos produtos à base de tabaco. No mercado nacional e internacional há uma variedade de produtos
derivados de tabaco que podem ser usados de várias formas: fumado/inalado, aspirado, mascado,
absorvido pela mucosa oral. Todos contém nicotina, causam dependência e aumentam o risco de
contrair doenças crônicas não transmissíveis. No Brasil, a forma predominante do uso do tabaco é o
fumado.
O tabaco fumado em qualquer uma de suas formas causa até 90% de todos os cânceres de pulmão
e é um fator de risco significativo para acidentes cérebro-vasculares e ataques cardíacos mortais. Os
produtos de tabaco que não produzem fumaça também são responsáveis pelo desenvolvimento de
câncer de cabeça, pescoço, esôfago e pâncreas, assim como muitas patologias buco-dentais[1].
O tabagismo é responsável pelos seguintes cânceres[2]: leucemia mielóide aguda; câncer de bexiga;
câncer de pâncreas; câncer de fígado; câncer do colo do útero; câncer de esôfago; câncer nos rins;
câncer de laringe (cordas vocais); câncer de pulmão; câncer na cavidade oral (boca); câncer de
faringe (pescoço); câncer de estômago.
O tabagismo é considerado uma doença pediátrica, pois 80% dos fumantes começam a fumar antes
dos 18 anos. No Brasil, 20% dos fumantes começaram a fumar antes dos 15 anos[3].
Os produtos de tabaco matam seis em cada dez consumidores. Todos os anos sete milhões de
mortes são causadas pelo tabagismo, e há um custo global em saúde e perda de produtividade para
os governos de 1,4 trilhões de dólares[4].
No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência a nicotina. 56,9 bilhões de reais
são perdidos a cada ano devido a despesas médicas e perda de produtividade, e 156.216 mortes
anuais poderiam ser evitadas. O maior peso é dado pelo câncer, doença cardíaca e doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC).
Das mortes anuais causadas pelo uso do tabaco: 34.999 mortes correspondem a doenças cardíacas;
31.120 mortes por DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica); 26.651 por outros cânceres; 23.762
por câncer de pulmão; 17.972 mortes por tabagismo passivo; 10.900 por pneumonia; 10.812 por AVC
(acidente vascular cerebral)[5].
Disponível em https://www.inca.gov.br/tabagismoAcesso em 25/04/2019

Texto II

Desde 2006, o número de fumantes diminuiu de 15,7% para 10,1% em 2017. A redução no hábito
de fumar é resultado de uma série de ações desenvolvidas pelo Governo Federal
Dados inéditos do Ministério da Saúde apontam que a frequência do consumo do tabaco entre os
fumantes nas capitais brasileiras reduziu em 36%, no período de 2006 a 2017. Nos últimos anos, a
prevalência de fumantes caiu de 15,7%, em 2006, para 10,1% em 2017. Os novos números foram
divulgados nesta quarta-feira (30) após a cerimônia em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, na sede
do Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Rio de Janeiro.
Em 2016, o número total de adultos que fumam era de 10,2%. Quando separado por gênero, a
frequência de fumantes, em 2017, é maior no sexo masculino (13,2%) do que no feminino (7,5%).
Se analisado por faixa etária, a frequência de fumantes é menor entre os adultos com 65 anos e
mais (7,3%). Já as faixas etárias de 18 a 24 anos (8,5%) e 35 a 44 anos (11,7%) apresentaram um

pequeno aumento em relação ao ano anterior, quando foram registrados 7,4% e 10%,
respectivamente.
A frequência do hábito de fumar foi maior entre os adultos com menor escolaridade (13,2%), e cai
para 7,4% entre aqueles com 12 anos e mais de estudo. O inquérito também mostrou que entre as
capitais do país com maior prevalência de fumantes estão Curitiba (15,6%), São Paulo (14,2%) e
Porto Alegre (12,5%). Salvador foi a capital com menor prevalência de fumantes (4,1%).
As informações são da pesquisa Vigitel 2017 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico). A pesquisa foi feita por telefone nas 26 capitais e
Distrito Federal e contou com 53.034 entrevistas.
Disponível em http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/43401-habito-de-fumar-cai-em-36-entre-os-

brasileiros Acesso em 25/04/2019
Texto III

http://portaldasgerais.com.br/hoje-e-o-dia-nacional-de-combate-ao-tabagismo-e-a-pbh-prefeiturade-belo-horizonte-pretende-ampliar-a-assistencia-gratuita-para-quem-quer-parar-de-fumar/Acesso em 25/04/2019

Disponível em

Texto IV

Lei Antifumo nº12.546/2011
Além da proibição de fumar nos locais totalmente fechados, em todo o país, agora também impede o
fumo nos locais parcialmente fechados em qualquer um de seus lados por uma parede, divisória, teto
ou toldo. E nada de fumódromos. A lei vale também para áreas comuns de condomínios e clubes
O que muda para a população e para os estabelecimentos?
Agora é proibido fumar em locais parcialmente fechados em qualquer um de seus lados por uma
parede, divisória, teto ou toldo. Os estabelecimentos serão fiscalizados, poderão receber advertência,
multas que podem chegar a R$ 1,5 milhão (descumprimento das normas sanitárias) e até mesmo
serem interditados e terem sua autorização de funcionamento cancelada. A Lei vale também para
áreas comuns de condomínios e clubes.
Disponível em http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/leiantifumo/index.html Acesso em 25/04/2019

