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PARECER DA SOCIEDADE PORTUGUESA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – 
SPAVC – SOBRE O PROJECTO DE DIPLOMA RELATIVO A PREVENÇÃO DO 

TABAGISMO 

 
 

 
Estando em fase de discussão pública o diploma sobre prevenção do 

tabagismo, tomou a SPAVC a iniciativa de produzir o presente documento que 

submete à consideração da Assembleia da República, com base no artigo 3º 
dos seus Estatutos que define como objecto social prevenir e reduzir a 
mortalidade, morbilidade e incapacidade devido ao AVC, promover o estudo, 

investigação sobre esta doença, mediante criação de planos de acção e de 
apoio, identificando os níveis de intervenção mais efectivos, contribuindo assim 
para a melhoria da Saúde em Portugal. A alínea I do artigo 4º refere o dever de 

colaborar com as Autoridades de Saúde em programas de intervenção sobre a 
doença. 

 

As doenças vasculares são em larga medida, produzidas ou agravadas 
pela aterosclerose. A sua importância social é grande e, em particular, as 
doenças vasculares cerebrais pois constituem a primeira causa de morte e 

incapacidade permanente em Portugal. 
As causas principais deste fenómeno estão identificadas e prendem-se com 
vários factores de risco. Destes, sobretudo o consumo de tabaco tem grande 

importância resultante de um hábito social que, embora combatido de forma 
progressivamente mais activa, está longe de alcançar os objectivos, assistindo-
se mesmo entre nós, à expansão do hábito de fumar entre grupos da população 

onde a sua expressão era diminuta: o género feminino e as camadas mais 
jovens. 

A inalação do fumo do tabaco tem vários efeitos deletérios que são 

amplamente conhecidos e documentados cientificamente de modo inequívoco, 
nomeadamente o favorecimento da aterosclerose. 

Em relação à aterosclerose, salientam-se as doenças vasculares quer 

sejam cardíacas, quer sejam das artérias periféricas, especialmente dos 
membros inferiores quer da circulação cerebral o que leva à ocorrência dos 
chamados “Acidentes Vasculares Cerebrais” (AVC).   

A evidência de que o tabagismo é um factor de risco major independente 
para AVC isquémico é forte e convincente, encontrando-se presente em todas 
as idades, em ambos os sexos e entre diferentes grupos étnicos e raciais. O 

tabagismo aumenta entre 2 a 6 vezes o risco dos fumadores relativamente aos 
não fumadores. Os mecanismos de aumento de risco incluem alterações 
hemodinâmicas e estenose vascular (aterosclerose). Estudos observacionais 

demonstraram que o risco aumentado diminui após a sua interrupção e 
desaparece após 5 anos. A interrupção dos hábitos tabágicos reduz também os 
internamentos hospitalares relacionados com AVC, o que suporta também o 

esforço da sua prevenção. O tabagismo passivo aumenta o risco de doença 
cardio e cérebro-vascular, dada  a sua alta prevalência. A exposição ambiental 

ao fumo de tabaco necessita ser equacionada quando se considera a avaliação  
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global de risco. A dependência de tabaco é uma doença crónica para a qual 
existe actualmente terapêutica comportamental e farmacológica. A combinação 

de terapêutica substitutiva da nicotina, com suporte social e treino técnico 
mostrou ser a abordagem mais eficaz da desabituação tabágica. 

Dado que, como se disse, as doenças vasculares cerebrais são a primeira 

causa de morte e incapacidade permanente em Portugal e o tabagismo um 
factor de risco muito prevalente, torna-se indispensável tomar medidas que 

combatam este hábito social que afecta não só quem o pratica (fumadores 
activos), como quem é forçado a inalar o fumo ambiente (fumadores passivos).  

 

As medidas em curso e as que se antevêem, estão na linha das já 
praticadas em vários países da Europa Comunitária, Estados Unidos, Canadá e 
Austrália. Em muitos destes países têm vindo a ser aplicadas medidas que 

proíbem o consumo em restaurantes, locais de diversão nocturna, recintos 
desportivos, de espectáculo, escritórios, salas de espera e nos locais de 
trabalho em recinto fechado. Em alguns países como a Austrália é proibido 

fumar mesmo em espaços ao ar livre como praças públicas. 
Assim urge em Portugal, serem tomadas medidas legislativas que 

combatam o tabagismo.  

 
Sublinha-se a grande responsabilidade que impende sobre os 

legisladores que têm nas suas mãos instrumentos que podem alterar as 

consequências deste importante factor prejudicial da Saúde Pública e que se 
traduz por doenças, incapacidades temporária ou permanente e também nas 
mortes prematuras provocadas pelas patologias desencadeadas ou agravadas 

pelo tabagismo. 
 
A SPAVC reitera a necessidade de serem tomadas medidas avançadas e 

enérgicas que contribuam para o desencorajamento do consumo do tabaco.  
 
Porto, 29 de Maio de 2006 

 

A Direcção da SPAVC 

 


