
Especialistas lançam entidade voltada à redução de danos do tabagismo.

A DIRETA – Diretório de Informações para Redução dos Danos do Tabagismo é uma
organização não governamental, sem fins lucrativos, formada por usuários de nicotina,
profissionais da área da saúde, representantes do campo legal, social e ambiental, com
a proposta de debater as questões relacionadas ao tabagismo sem julgamento moral,
envolvendo todos os atores interessados neste debate.

O lançamento será na próxima sexta-feira (13/08), em cerimônia virtual, com transmissão
ao vivo, no canal da associação no YouTube/diretaorg, às 20 horas.

De acordo com seu presidente, o jornalista e ex-fumante Alexandro Lucian:

“Queremos diminuir o impacto que o consumo de cigarros causa na saúde, que acaba
custando caro em recursos financeiros e, principalmente, vidas.

Defendemos um debate não ideológico, baseado na realidade científica, combatendo a
desinformação que acaba por estigmatizar quem fuma, ao invés de acolher e oferecer
alternativas menos prejudiciais no consumo da nicotina, que já se mostraram eficazes em
diminuir danos e salvar vidas.”

Mônica Gorgulho, psicóloga e conselheiro consultiva, destaca:

“Somos a primeira associação do Brasil focada na redução de danos do tabagismo.
Queremos conversar de forma aberta e sem preconceitos, para que as pessoas possam
conhecer as propostas da Redução de Danos, uma estratégia utilizada no mundo todo e
que prioriza as pessoas que usam tabaco/nicotina. Além disso, oferece a oportunidade de
diminuir riscos e danos relacionados ao hábito de fumar.”

A entidade defende o direito das pessoas adultas fazerem suas escolhas de forma
responsável em relação ao consumo do tabaco e/ou nicotina, uma vez que, dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que ainda existem mais de um bilhão de
fumantes no mundo.

Uma das principais áreas de atuação da DIRETA será a divulgação de conteúdos científicos
que estimulem práticas de menor risco à saúde, considerando desde estratégias baseadas
na abstinência até as de redução de danos.

A associação também quer dialogar com os poderes públicos para garantir a incidência
política e a participação das pessoas que usam nicotina na definição das políticas públicas
sobre o consumo do tabaco e suas interfaces.

Mais informações sobre a DIRETA estão disponíveis no site: www.direta.org
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