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O Tabaco
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História do Tabaco
O uso do tabaco surgiu aproximadamente no ano 1000 a.C., nas sociedades 
indígenas da América Central, em rituais mágicos-religiosos. A planta, 
cientificamente chamada Nicotiana Tabacum, chegou ao Brasil, 
provavelmente, pela migração de tribos tupis-guaranis.
Já na Europa, o tabaco só chegou na segunda metade do século XVI, sendo 
usada, inicialmente, para fins medicinais. Um século mais tarde, tornou-se um 
costume social entre os homens ricos, acreditando-se que fazia bem à saúde.
Contudo, só no século XX é que os cigarros se começaram a vulgarizar, 
estendendo-se também às mulheres como sinónimo de charme e elegância. Um 
pouco mais tarde, na altura da segunda guerra mundial, o tabaco passou ser 
identificado como sinal de patriotismo, ao ponto de estes fazerem parte do 
equipamento básico dos soldados. Havia nessa altura, empresas tabaqueiras 
que até sugeriam que fumar era sinónimo de competência e respeitabilidade.
Conhecendo-se, hoje, os malefícios do tabaco, as empresas tabaqueiras 
optaram por produzir outro tipo de tabaco, os chamados “light”, de forma a 
reduzir os riscos para a saúde, contudo, o perigo de ter, por exemplo, cancro 
do pulmão, é igual.
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O Tabaco e a Lei

Não é ilegal possuir, comprar ou fumar tabaco, mas é ilegal que 
os logistas vendam tabaco a pessoas menores de 16 anos.
Na Rússia do século XVII, a pena por se fumar era extremamente 
pesada. O Czar Miguel odiava tanto o tabaco, que decretou que as
pessoas que fossem apanhadas a fumar pela primeira vez 
deveriam ser açoitadas nas solas dos pés com um pau. Aos que 
repetissem pela segunda vez, ser-lhes-ia cortado o nariz, e os que 
voltassem a “pecar” seriam executados.
Nos dias de hoje as penas não são assim severas mas são 
diferentes de país para país. Por exemplo, em Inglaterra, se 
tiveres menos de 16 anos, não podes comprar tabaco, seja para 
teu uso ou não. Já em Portugal não há qualquer legislação que 
proíba os logistas de vender, ou que te proíba de comprares ou 
consumires.
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Propriedades

O alcatrão é um dos principais ingredientes 
de tabaco.

É uma substância pegajosa e de cor castanha, 
que se concentra nos pulmões e nas passagens 
de ar entupindo-as.
É uma substância cancerígena, isto é, causadora 
de cancro. Juntamente com outras substâncias 
nocivas existentes no fumo, produz cancro na 
boca, língua, gengivas, laringe, esófago, 
pulmão e bexiga, enfisema, bronquite crónica e 
tosse
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Propriedades

A nicotina é a substância que é responsável 
pela dependência que o tabaco origina.

É um líquido amarelado e oleoso, responsável 
basicamente por duas coisas: dependência e 
vasoconstrição.
È um químico altamente venenoso e viciante.
A nicotina é uma droga viciante, absorvida a 
partir dos pulmões e que actua principalmente 
sobre o sistema nervoso.
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Propriedades

O monóxido de carbono é um gás que 
reduz a capacidade do sangue para 
transportar oxigénio.

É um gás, que se liberta através do processo da 
queima do tabaco.
Provoca irritação das vias respiratórias, tosse, 
bronquite crónica, asma, insuficiência 
respiratória.
Diminui a capacidade de os glóbulos vermelhos 
transportarem oxigénio para o corpo.
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Factos

O tabaco é a causa do número muito 
elevado de mortes no nosso país, como em 
todo o mundo.
Milhares de pessoas consomem diariamente 
muito milhares de cigarros, charutos, 
cachimbos, cigarrilhas. Muitas crianças e 
muitos jovens são consumidores de tabaco 
devido a várias causas, essencialmente 
sociais e comportamentais.
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Factos

O número de fumadores passivos cresce a 
par do número de fumadores.
Muitos fumadores querem deixar de fumar 
e não conseguem, outros não querem, 
outros ainda não têm outra hipótese senão 
fumar o tabaco dos colegas ou dos 
familiares que fumam.
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Porquê Fumar? 
Alguns Motivos

É Porreiro FumarSentia-me Aborrecido

É SociávelTodos os Meus Amigos o Faziam Mantém-te Magra

Queria Ver Como Era Acalma-me se Estou Cansado Sinto-me Mais Seguro

Experimentei, Porque os Meus Pais não Queriam que eu Fumasse

Agora Não Consigo Parar

Os Meus Amigos Deram-me Um. Gostei, e Continuei
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E que tal pensares nisto?!!

O melhor de tudo é não começares a fumar. 
Se pensares “(…) mas, todos os meus 
colegas fumam!”, sê diferente, sê original, e 
tenta que os teus amigos venham a ser 
também originais.
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E que tal pensares nisto?!!

Numa experiência, realizada por investigadores, 
uma gota de nicotina pura colocada na pele de um 
coelho foi o suficiente para, em 10 segundos, lhe 
causar a morte.
Pensa nas vantagens dos não fumadores:

poupam dinheiro (o tabaco é cada vez mais caro)
têm um hálito mais fresco
têm menos constipações
têm mais tempo de vida
têm menos hipótese de vir a ter vários tipos de cancro e, 
a ter alguma doença cardiovascular, bronquite crónica, 
entre outras.
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E que tal pensares nisto?!!

Os fumadores têm os dentes, a língua e os 
dedos manchados do alcatrão do tabaco.
Não penses “(…) o tio José fumou e durou 
até aos 90” – isso é a excepção, a regra 
geral não é assim: os estudos provam que, 
em média, o fumador morre 10 anos mais 
cedo do que os que não fumam. Pensa se 
vale a pena arriscar.
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E que tal pensares nisto?!!
No caso de fumares, lembra-te que nunca é tarde 
para parares. Vale a pena, tens tudo a ganhar. 
Tenta sozinho, mas se não conseguires pede ajuda. 
Se és fumador passivo começa a fazer valer os 
teus direitos: estás a ajudar-te, a ajudar os outros 
não fumadores e até a ajudar os próprios 
fumadores, mesmo que eles não o reconheçam.
Os carros novos estão equipados com aparelhos 
para reduzirem a libertação de monóxido de 
carbono (uma das propriedades do tabaco). Apesar 
disso, os fumadores escolhem respirar este gás tão 
letal.
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