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C
onhecer as principais característi-

cas, efeitos e riscos das drogas mais

consumidas pode ajudar os pais a

falar com os filhos sobre o tema,bem como

a contrabalançar mensagens erradas e a

estabelecer normas familiares acerca do

seu consumo. Os dados da investigação

revelam que os adolescentes que tomam

conhecimento dos riscos do consumo de

drogas através dos pais têmmenos 50% de

probabilidades de vir a experimentar as

drogas que os adolescentes cujos pais

nunca tenham abordado nada em casa.
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1. Descrição

O que é o tabaco?
O tabaco é uma substância tóxica que provoca dependência.

Hoje em dia todos sabem que fumar é prejudicial, mas, dado o

número de fumadores ser muito elevado e tratar-se de um produ-

to legal e fácil de adquirir, o tabaco não costuma ser visto como

uma droga, mas, sim como algo que não é saudável, como por

exemplo o fumo dos carros. No entanto, a nicotina (substância

principal da folha do tabaco) causa elevada dependência, que

inclui uma síndrome de abstinência manifestada por ansiedade,

irritabilidade, dor de cabeça, insónia, etc.

¿Quais são os seus componentes?
Além de nicotina, o tabaco contém alcatrão e outras substân-

cias cancerígenas,monóxido de carbono e gases irritantes. A nico-

tina é uma substância que causa dependência e vicia rápida e
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facilmente. Além disso, os fabricantes costumam acrescentar

outros produtos para alterar o seu sabor ou aumentar o seu

potencial viciante.

Quais são os seus efeitos?

A nicotina provoca um aumento da tensão arterial e da frequên-

cia cardíaca (faz comque o coração batamais depressa), reduz

a sensação de fome e ajuda amodular o nível de alerta e aten-

ção em função das necessidades do momento. Assim, apesar

de ser uma substância estimulante, se se quiser, também pode

ajudar a descontrair. Por isso, há pessoas que fumam mais

quando estão tranquilas e outras que o fazem quando estão

tensas.

O alcatrão é a principal substância responsável pela capacidade

do tabaco para provocar cancro. Não obstante, o fumo do

tabaco contém muitas outras substâncias cancerígenas, se

bem que menos conhecidas pela população.

O monóxido de carbono é responsável, juntamente com outros

factores, pela diminuição da resistência dos fumadores habi-

tuais ao exercício físico. Além disso, provoca alterações nos

vasos sanguíneos.

Os gases irritantes, como o seu nome indica, explicam a comi-

chão nos olhos e garganta, provocada pelo fumo do tabaco,

devido à acção que exercem sobre as mucosas.
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2. Dados de interesse

Qual a quantidade de adolescentes
e jovens que consomem tabaco?

Mais de 62 % dos estudantes de Castilla y León dos 14 aos 18

anos fumaram pelomenos uma vez na vida.21,1% dos estudantes

inquiridos em 2004 revela que fuma diariamente. As estudantes

dos 14 aos 18 anos fumam emmaior proporção que os seus cole-

gas do sexo masculino.

Em que idade se inicia o consumo?
Hoje em dia, praticamente não existem pessoas que come-

çam a fumar na idade adulta. Os primeiros contactos com o taba-

co acontecem aos 13 anos, a idade de início no consumo diário

situa-se em torno dos 14 anos.

Como evolui o consumo?
O hábito de fumar aumenta com a idade. Se aos 14 anos 44%

dos estudantes já experimentou tabaco, aos 18 anos fê-lo 77%.Da

mesma forma que com o álcool,o período crítico para que os ado-

lescentes fumem diariamente situa-se na faixa etária que vai dos

15 aos 18 anos.

Qual é a atitude dos fumadores habituais
em relação ao abandono do hábito de fumar?

Um dado relevante é que a grande maioria dos estudantes de

Castilla y León que fumam têm a intenção de deixar de fumar

(89,4%), e uma percentagem significativa tem tentado deixar de

fumar (46,1%).
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Como influencia o facto de os pais
fumarem no consumo de tabaco dos filhos?

Para uma criança, um dos modelos que vai condicionar a sua

conduta e os seus hábitos são os pais, e, portanto, é muito impor-

tante levar em conta que conviver com fumadores no lar aumen-

ta a probabilidade de que a criança se torne fumadora. Esta afir-

mação é corroborada pelo Inquérito escolar sobre drogas, cujos

resultados assinalam que a proporção de estudantes que vive em

lares nos quais o pai ou a mãe fuma e que o fazem diariamente é

de 26,2%, ao passo que a percentagem de estudantes fumadores

que vive em lares nos quais o pai ou a mãe não fuma é de 16,2%.

Existe consciência de risco no consumo?
A percepção de risco que os inquiridos têm relativamente ao

consumo de ummaço de cigarros por dia é alta (76%). Contudo, a

percepção que os filhos têm de que os pais os proíbem totalmen-

te de fumar é baixa. Apenas um em cada quatro estudantes da

Comunidade Autónoma considera que os pais os proíbem com-

pletamente de fumar.
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Os pais devem ter critérios claros sobre o que os filhos

podem ou não fazer no que diz respeito ao tabaco, ao álcool

e ao resto das drogas, e tal deve ser-lhes comunicado. Não

se pode esperar que os filhos actuem como os pais querem,

a menos que estes lhes tenham definido e comunicado as

normas sobre o tema.
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3. O que leva os nossos
adolescentes
e jovens a fumar?

Mercado/Publicidade
Muitos adolescentes consideram que fumar é algo normal e

que os faz tornar adultos. A propaganda do tabaco influencia

muito esta forma de pensar e o consumo. A indústria tabaqueira

concentra os seus esforços publicitários nosmenores.A publicida-

de do tabaco dirigida a adolescentes e jovens vem envolvida num

discurso no qual se apela a necessidades e valores importantes

nestas idades: autonomia, rebeldia, desejo de alcançar o proibido;

explorandomotivações como a capacidade de sedução e sucesso

sexual, liberdade, sociabilidade, amizade, desinibição,maturidade,

aventura, triunfo e competição.

Além disso,devido aos impedimentos legais de lançar publici-

dade de tabaco de maneira directa aos jovens, a indústria utiliza

vias indirectas para chegar a este sector da população. O patrocí-

nio de filmes nos quais os actores, aparecem a fumar ou de con-

certos musicais e eventos desportivos são algumas delas. De

modo semelhante, a abundante publicidade de tabaco, inserida

em publicações de imprensa gratuita (geral e universitária), cons-

titui mais uma maneira de fazer chegar as suas mensagens aos

jovens,dado quemuitos deles acedemmais facilmente a este tipo

de imprensa que à de pagamento.

Adolescentes
As principais razões que levam os estudantes de Castilla y

León a fumar são: porque gostam (62,2%), porque o tabaco des-
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contrai (60,5%); e, em terceiro lugar, mas bastante afastado, mani-

festam que fumam porque não conseguem deixar (22,5%), sendo

esta última razãomuito mais significativa nas raparigas (24,8%) do

que nos rapazes (20,1%).

4. Quais os riscos
do consumo de tabaco?

O consumo de tabaco constitui a primeira causa evitável de

morte em Espanha. O número de mortes que provoca em

Espanha (56.000) por ano é muito superior às causas sociais de

grande impacto, consideradas também evitáveis. Assim, em cada

1.000 mortes, que acontecem no nosso país, estima-se que 147 se

devem ao consumo de tabaco, 20 a acidentes de trânsito e 2 à

sida.

Todos sabem que fumar aumenta o risco de vir a sofrer de

cancro do pulmão. Mas o tabaco também está implicado no

desenvolvimento de muitas outras doenças: desde resfriados a

enfartes de miocárdio, passando por bronquite crónica, úlcera de

estômago e diversos tipos de cancro (de boca, garganta, esófago,

bexiga, etc.), além do de pulmão.

Maior risco correm os que começam a fumar de forma regular

na adolescência, como faz a maioria dos fumadores. Neste caso, o

consumo continua durante a maior parte da vida adulta, que é a

situação mais frequente, supõe que muitos deles morrerão ou

adoecerão devido à sua exposição ao tabaco. Além disso, nos últi-

mos anos tem-se vindo a alertar sobre a grande importância da
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exposição precoce ao tabaco, especialmente no referente ao risco

de contrair cancro do pulmão. Consta que o organismo das crian-

ças e dos adolescentes é mais susceptível aos efeitos canceríge-

nos presentes no fumo do tabaco.

Lamentavelmente, os adolescentes costumam ver isto tudo

como algo muito afastado do seu mundo. Por outro lado, podem

ser mais sensíveis a factos como o de que fumar provocar mau

hálito, fazer com que os dedos fiquem amarelos, obscurecer os

dentes, envelhecer a pele da cara, reduzir o sentido do paladar ou

afectar o rendimento desportivo (os fumadores são menos resis-

tentes ao exercício físico).Em todo o caso, se se fala com eles sobre

os riscos do tabaco para a saúde, convém ir além das estatísticas e

personalizar o tema: mais do que convencê-los de que o tabaco

provoca cancro (coisa que já sabem), trata-se de tentar que se

dêem conta de que é a eles (a ele próprio ou a ela própria) que o

pode provocar.
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Se se evitar o consumo de tabaco e de álcool enquanto se é

jovem, reduz-se também o risco de vir a consumir outras

drogas posteriormente. Aqueles que não se iniciaram no con-

sumo de álcool e de tabaco no final da adolescência, muito

provavelmente, não serão fumadores ou consumidores habi-

tuais de bebidas alcoólicas na etapa adulta.
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5. O que é o tabagismo
passivo e quais
os seus riscos?

O tabagismo passivo constitui um problema sério de saúde
pública, que provoca todos os anos pelo menos 700 mortes em
Espanha. Consiste na inalação involuntária da mistura do fumo
provocado directamente pela combustão do cigarro e do fumo
exalado pelos fumadores. Portanto, o tabaco não prejudica só as
pessoas que decidem fumar, afecta também quem respira invo-
luntariamente o fumo, por outras pessoas ao seu redor fumarem,
sendo um facto demonstrado que os fumadores passivos correm
maior risco de padecer cancro do pulmão, bronquite, doença pul-
monar obstrutiva crónica (DPOC) e doenças cardiovasculares do
que as pessoas que não estão expostas ao fumo do tabaco.A OMS
considera o ar contaminado pelo fumo do tabaco, cancerígeno e
um dos principais agentes causadores de cancro no âmbito de
trabalho.

As crianças constituem um grupo especial de fumadores pas-
sivos. Corremmaior risco de padecer sinusite,bronquite,pneumo-
nias, asma, morte súbita do lactante, etc. Além disso, apresentam
com maior frequência: irritação ocular, otite média aguda, faringi-
te, tosse e outros sintomas.

O elevado número de pessoas expostas ao fumo do tabaco
em locais fechados, quer no lar, no trabalho ou em estabelecimen-
tos de lazer, torna especialmente relevante o seu impacto sanitá-
rio e a importância de preservar o direito dos não fumadores a res-
pirar ar livre de fumo de tabaco em locais públicos.O fumo proce-
dente do extremo incandescente dos cigarros, o que vai parar
directamente ao ambiente, contém concentrações maiores de

12

GUIA
SOBRE DROGAS
PARA OS PAIS

Padres tabaco portugues:drogas  25/2/08  10:49  Página 12

GERMINAL



substâncias tóxicas (monóxido de carbono, alcatrão, nicotina, etc.)
do que o que aspiram os fumadores activos.

Este ponto de vista determina a importância das medidas que
se estão a realizar de forma a estabelecer espaços livres de fumo
do tabaco.

6. É necessário introduzir
medidas de controlo?

O conhecimento dos efeitos da exposição ao ar contaminado

por fumo de tabaco sobre a saúde humana torna inevitável a

necessidade de regular os produtos do tabaco, o seu comércio,

promoção, e consumo, em defesa de bens públicos como a saúde

da população e a protecção da infância e da juventude. De facto,

tanto os não fumadores como a maioria dos fumadores apoiam o

regulamento do uso do tabaco em espaços públicos.

A maioria das publicações mais lidas pela população dos 14

aos 24 anos de idade são dirigidas à população, em geral e é preci-

samente nestas que a indústria do tabaco em Espanha gasta mais

dinheiro. Os meios radiofónicos, emissoras de grande audiência

adolescente, emitem constantemente publicidade sobre o tabaco.

Existem factos científicos que ilustram como actuam os regu-

lamentos rigorosos, de promoção e comercialização do tabaco, e o

aumento da fiscalidade, reduzindo significativamente os níveis de

consumo, sobretudo em jovens.

A nossa legislação, entre outras limitações, proíbe o consumo

de tabaco a menores de 16 anos no território de Castilla y León e
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proíbe fumar em transportes públicos, centros sanitários, centros

de ensino, escritórios da Administração Pública, etc.,

Tudo isto com a finalidade de atrasar e reduzir a incidência no

consumo de tabaco,em benefício da saúde de todos e em especial

dos menores e dos jovens.

Por isso, ante as progressivas limitações à publicidade do

tabaco e o aumento da fiscalidade a estes produtos, impostas pela

União Europeia e os governos de vários países desenvolvidos, a

indústria do tabaco desenvolve uma política de desinformação,

tenta criar obstáculos ao desenvolvimento de regulamentos e dar

a impressão de que o regulamento do uso do tabaco é umproble-

ma social controverso. O objectivo é normalizar o comportamen-

to de fumar, e apresentá-lo como algo normal e socialmente acei-

tável. Além disso inova e amplia as suas estratégias de marketing

para atingir os seus objectivos de angariação de novos clientes,

com especial preferência pelos adolescentes e jovens, sabendo

que a maior parte das pessoas que fumam começam a fazê-lo

durante essa idade. Desse modo, adquirem novos clientes que

possivelmente se manterão fiéis ao seu produto por muitos anos.

Exemplo disso é a saída de maços de cigarros com 10 unidades
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É importante que a família e a sociedade em geral tenham

um papel activo no cumprimento das normas, denunciando

o seu incumprimento, impedindo o acesso de menores ao

tabaco, não comprando em locais onde não se cumpram as

normas, respeitando os locais livres de fumo, etc.
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7. O que é que os pais
podem fazer para evitar
que os filhos consumam
drogas?

A educação dos filhos é uma tarefa difícil. Por isso, além de
se formar em cursos específicos, também é importante levar
em conta as recomendações e critérios que a seguir se expõem
de forma resumida e que pretendem orientar o trabalho edu-
cativo de mães e pais.

• Ser exemplo de conduta. Os pais são exemplo de condu-

ta para os filhos,modelos a imitar. É importante estar aten-

to às mensagens que se transmitem e ao próprio compor-

tamento relativamente ao uso e/ou abuso de álcool, taba-

co e outras substâncias.Não consuma tabaco,bebidas alco-

ólicas ou outras drogas à frente dos seus filhos, nem mos-

tre atitudes favoráveis às mesmas.

Se é fumador, lembre-se que os fumadores passivos, como

os filhos que convivem em lares com fumo do tabaco,

correm maior risco de vir a sofrer de problemas físicos. O

15
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-

em vez dos tradicionais 20 para o mercado, orientado claramente

para a angariação de clientes com reduzido poder de aquisição,

como os adolescentes.
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melhor é não fumar em casa ou diante dos seus filhos, e, no

caso de o fazer, é recomendável restringir o consumo a

determinados espaços da casa. Se o seu objectivo é aban-

donar o hábito do tabaco, a nossa Comunidade Autónoma

disponibiliza, no final deste documento, diferentes formas

de o ajudar a deixar de fumar.

• Manter uma comunicação franca e aberta e uma relação
de intimidade e confiança com os filhos favorecerá a coe-
são e a relação entre os membros da família. Saber escutar

com atenção e respeito as opiniões dos filhos;mostrar inte-

resse pelas coisas que lhes interessam e lhes preocupam,

sem prejulgar, criticar ou ridicularizar o que nos dizem; e

não considerar superficialmente os seus problemas; são os

primeiros passos para poder falar com eles das coisas que

vos preocupam enquanto pais. É importante procurar

espaços e oportunidades para falar, e se for necessário,

tomar a iniciativa. Um bom costume é conversar sobre as

actividades diárias, interessarem-se pelos problemas deles,

e discutir sobre temas da actualidade que possam ser de

interesse para todos.

• Desenvolver vínculos afectivos com os filhos, avaliando e

reforçando aquilo que gostam e que fazembem.Mostre-lhes

o seu afecto, faça com que se sintam queridos e respeitados

ao mesmo tempo que os educa a serem responsáveis.

• Fomentar a auto-estima e a confiança em si próprios,

reconhecendo as suas qualidades e esforços através da

atenção, o estímulo e o elogio.

• Estabelecer normas e limites de comportamento.O pai e

a mãe devem ser coerentes e manter os mesmos critérios

no momento de estabelecer as normas e os limites que

devem reger a conduta dos filhos. Devem estar de acordo
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no que toca a comportamentos que esperam deles, o que

é aceitável e o que não é. Além disso, é necessário precisar

os limites de conduta: fazer com que os filhos percebam

até onde se pode chegar, e a partir de que ponto já não é

aceitável determinada conduta.

As normas e limites devem ser claros e coerentes, de acor-

do com a idade; devem ser estabelecidos de forma racional

e negociada àmedida que os filhos vão crescendo.É neces-

sário antever as consequências negativas se as normas fixa-

das não forem respeitadas. Deste modo, quando se mos-

tram responsáveis e respeitam as normas e os limites esta-

belecidos, os pais devem reconhecer, premiar, reforçar a

conduta positiva dos filhos.

Lembre-se que as normas e os limites de conduta ajudam a

estruturar a conduta dos seus filhos, e fomentam o seu

auto controlo e amadurecimento pessoal.

• Supervisionar o comportamento geral dos filhos. Do
mesmomodo que estabelecemos normas e limites de con-

duta, é necessário conhecer e supervisionar o comporta-

mento geral dos filhos de maneira sensata e não como

detectives. Em casa e na escola, é necessário supervisionar

o rendimento escolar, estar atentos às actividades e às rela-

ções que têm com os amigos, etc.A supervisão permite um

melhor conhecimento e um maior controlo da conduta

dos filhos, saber onde estão e o que fazem ao longo do dia,

especialmente aos fins-de-semana. Por outro lado, os filhos

ficam também a saber que os pais se interessam por eles.

• Estabelecer uma posição familiar clara sobre o uso do
tabaco,o álcool e outras drogas. É importante que os pais

tenham alguns critérios claros sobre aquilo que os filhos

podem ou não fazer com o tabaco, o álcool e o resto das
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drogas, ao mesmo tempo que devem arranjar formas de

transmitir e falar com os filhos sobre estes assuntos.

• Informar e falar com os filhos acerca do álcool, do taba-
co e de outras drogas. Não devemos esperar que os filhos

obtenham informação na rua, através dos meios de comu-

nicação ou dos amigos. É importante que os pais estejam

informados para depois dialogar, reflectir e informar aos fil-

hos sobre as características e os riscos associados ao con-

sumo de drogas. Falar com eles, pode ajudá-los também a

identificar as situações de risco e a maneira de enfrentar as

pressões favoráveis ao consumo de drogas.

• Ensinar os filhos a usufruir do tempo livre e a partilhá-lo
com eles. Partilhar e usufruir de actividades saudáveis de

lazer é uma forma de reforçar os vínculos familiares, a

comunicação, o intercâmbio de sentimentos positivos, ao

mesmo tempo que se criam laços de afectividade e interes-

ses nos filhos,que vão actuar como um factor de protecção

contra o consumo de drogas. É importante fomentar uma

diversidade de opções saudáveis e ajustadas aos interesses

e motivações dos filhos, que lhes proporcione diversão e

lhes façam sentir bem.

• Fomentar o vínculo da família em geral e dos filhos em
particular, com agentes socializadores e com a rede
comunitária do bairro e especialmente com a escola. É

recomendável que tanto os pais como os filhos colaborem

e/ou participem nas actividades desportivas, culturais,...

organizadas pelas associações do bairro, pela associação

de mães e pais de alunos, etc.
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8. Onde pode obter mais
informação e ajuda?

8.1. Quer deixar de fumar?
Caso queira deixar de fumar, estas são as formas de que os

fumadores dispõem para começar:

• COMISIONADOREGIONAL PARALADROGA
DE LA JUNTADECASTILLAYLEÓN

– TELEFONE DE ATENÇÃO AO FUMADOR: 901 30 50 30

– PROGRAMA DE DESABITUAÇÃO DOTABACOVIA E-MAIL:

atencionalfumador@jcyl.es

– GUIA DE AUTO-AJUDA "Guia prático para deixar de fumar" na página

web do Comisionado Regional para la Droga: www: jcyl.es/crd

• CENTROS DE SAÚDE

Servicio de deshabituación del tabaco

de los Centros de SaluddeAtención Primaria

• PROGRAMA DE DESABITUAÇÃO DOTABACO DA
ASOCIACIÓNESPAÑOLACONTRAEL CÁNCER (AECC):

LOCALIDADE MORADA TELEFONE

Ávila San Juan de la Cruz, 20, esc. 1, 3.º 920 250 333

Burgos Pza. Rey San Fernando, 2 1.º izda. 947 278 430

Aranda de Duero Josefina Arias de Miranda 2, 3.º F 947 512 790

León Plaza de Santo Domingo, 4, 8.º 987 271 634 �
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LOCALIDADE MORADA TELEFONE

Palencia Portillo de Doña María, 1, 1.º B 979 706 700

Salamanca P.º San Vicente, 81 923 211 536

(Hospital Provincial)

Segovia Marqués de Mondéjar, 3, 1.º dcha. 921 426 361

Soria Avda. Navarra, 5, 1.º 975 231 041

Valladolid San Diego, 1, bajo 983 351 429

Zamora Libertad, 20, entreplanta 980 512 021

Benavente Pasaje San Nicolás, 4 980 632 824

Toro Pza. Colegiata, 5 980 692 969

8.2. Onde dirigir-se para obter informação e
assessoramento sobre temas relacionados
com a prevenção e o consumo de drogas?

Em cada província existem planos das autarquias e/ou muni-

cipais sobre drogas, que lhe fornecerão informações sobre estes

assuntos. Não hesite em entrar em contacto através de qualquer

um dos números de telefone que aparecem a seguir, segundo o

lugar onde resida:

ÁVILA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE ÁVILA 920 25 57 37
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE ÁVILA 920 25 74 74

BURGOS

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE BURGOS 947 28 88 23
PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE ARANDA DE DUERO 947 51 26 48

20

GUIA
SOBRE DROGAS
PARA OS PAIS

�
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PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE MIRANDA DE EBRO 947 34 91 18
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE BURGOS 947 25 86 23

LEÓN

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE LEÓN 987 22 86 75
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE PONFERRADA 987 42 84 62
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE S. ANDRÉS DO RABANEDO 987 84 87 30
PROGRAMA SOBRE DROGAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEON 987 29 21 19

PALENCIA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE PALENCIA 979 71 81 45

SALAMANCA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SALAMANCA 923 27 91 63
PROGRAMA SOBRE DROGAS DA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 923 27 24 44

SEGOVIA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SEGOVIA 921 46 05 46

SORIA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE SORIA 975 23 41 00
975 10 10 71

VALLADOLID

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE VALLADOLID 983 42 61 05
PROGRAMA MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE MEDINA DEL CAMPO 983 81 28 80
PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE VALLADOLID 983 42 71 00

ZAMORA

PLANO MUNICIPAL SOBRE DROGAS DE ZAMORA 980 53 66 78
980 69 32 09
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O que devem saber os pais sobre o tabaco?

C
om esta informação esperamos ter

contribuído para que vocês, pais e

mães de adolescentes e jovens, sejam

mais conscientes, não só dos riscos do consu-

mo de drogas ilegais como a cannabis, mas

também dos riscos que representam para eles

o abuso do álcool ou o hábito de fumar. Dois

comportamentos que podem ter um impacto

muito negativo sobre a saúde e o bem-estar

deles durante o resto da sua vida.
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