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O ÔNUS
DO TABACO



O ônus do tabaco

• O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer e é responsável por cerca de 
30% das mortes por câncer;

• Fumantes chegam a ter 20 vezes mais chances de ter câncer de pulmão que não 
fumantes;

• Estudo do INCA mostrou que o tabagismo custa cerca de 57 bilhões de reais por 
ano ao Brasil (devido ao tratamento de doenças relacionadas e perda de 
produtividade);

• Impostos pagos pela indústria não chegam a 13 bilhões de reais – ou seja, há um 
déficit de mais de 40 bilhões de reais por ano;

• Estima-se que cerca de 90% dos tabagistas começaram a fumar antes dos 18 anos



Um novo estudo publicado na revista The Lancet mostrou que o tabagismo foi o 
segundo principal fator de risco para morte e perda de anos de vida saudável em 
2017, no mundo.

Foi o principal fator de risco para morte e incapacidade entre os homens em 2017.

Em 2017, o fumo causou 7,10 milhões de mortes

A maioria das mortes causadas pelo fumo em 2017 foi por doença cardíaca 
isquêmica (1,62 milhões de óbitos), doença pulmonar obstrutiva crônica (1,23 
milhão de óbitos), câncer de pulmão, traquéia e brônquios (1,19 milhões de 
óbitos) e acidente vascular cerebral (887.000 óbitos).

O ônus do tabaco



CONQUISTAS



2005: Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), foi o primeiro tratado internacional de saúde pública.

Conta com 181 ratificações, incluindo o Brasil (decreto 5658/2006) 

Cinza escuro: países 
que ratificaram a CQCT. 
Neles, está mais de 
90% da população 
mundial.

Legalmente vinculante, ou 
seja, os signatários têm o 
dever de aplicar medidas que 
estejam de acordo com as 
recomendações e diretrizes 
do tratado



Atuação em Rede
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Lei antifumo

A lei estadual de São Paulo criou um efeito cascata: vários 
estados aprovaram leis semelhantes até que a versão 
nacional foi aprovada em 2011 e finalmente 
regulamentada em 2014. 

Adesão por parte dos estabelecimentos após 8 
anos de adoção da lei (2017): 99,7%

Pesquisa Vigitel: São Paulo em 2010 tinha 20% 
de adultos fumantes; em 2017, 14,2% 



• Advertências sanitárias rotativas

Nova rodada de advertências 
sanitárias (2018)

Outras conquistas

• Proibição da publicidade comercial de produtos de tabaco em mídia 
de massa e pontos de venda, com exceção da exposição do produto



• Aprovação do Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito 
de Produtos de Tabaco, em 2018

• Após aumento de preços e 
impostos sobre cigarros, em 2011, 
12 capitais brasileiras 
apresentaram redução de número 
de fumantes

Outras conquistas



Queda na prevalência de fumo no Brasil:

• 1989: 34,8% (PNSN)

• 2013: 14,7% (PNS)

• 2017: 10,1% (Vigitel)

Resultado

• Êxito resultou de medidas educativas, preventivas, legislativas e regulatórias
• Políticas Públicas são fundamentais!
• Diminuição da aceitação social do tabagismo
• Redução da mortalidade de câncer de pulmão em homens (2016)



DESAFIOS



• Tornam o cigarro mais palatável e facilitam a iniciação por jovens, além de 
aumentarem o potencial de dependência ao elevar a eficiência da liberação 
da nicotina.

• No Brasil, a Anvisa proibiu o uso de aditivos em 2012. A indústria questionou 
a constitucionalidade da medida, mas ela foi confirmada pelo STF. Liminares, 
entretanto, ainda impedem que ela entre em vigor.

Aditivos de aroma e sabor



Exibição em pontos de venda

No Brasil, apesar da publicidade ser proibida, 
a lei ainda permite a exposição dos maços 
em pontos de venda.

O posicionamento perto do caixa, onde ficam 
as balas e doces, é uma estratégia para 
chamar a atenção de crianças e jovens.

A Anvisa já publicou nova regulamentação para exposição (RDC 213/2018), mas 
ainda são restrições parciais e com prazo de implementação gradativo até 2020



Embalagens padronizadas

A padronização das embalagens:

• Reduzem a atratividade e o apelo dos maços;

• Melhoram a eficácia das advertências sanitárias;

• Garantem que os consumidores não sejam confundidos 
ou enganados pela aparência das embalagens.

No Brasil, está em tramitação o projeto de lei do Senado 
(PLS) 769/15, que teve parecer favorável do relator.
Na Câmara dos Deputados há o PL 1744/2015, mas ambos 
enfrentam oposição de aliados do setor fumageiro



Petição: change.org/embalagempadronizada

Campanha: Embalagem Padronizada Já!



Novos produtos de tabaco, como dispositivos de tabaco aquecido e cigarros eletrônicos, 
são proibidos no Brasil por meio da RDC 46/2009 da ANVISA

Novos produtos de tabaco

• A regulação é prudente, pois o discurso de menor nocividade/redução de 
danos já foi usado de forma enganosa no passado: cigarros “light” estão 
associados ao aumento do adenocarcinoma pulmonar nos últimos 50 anos

• Dado as controvérsias e a falta de evidências científicas independentes, os 
países-parte da CQCT solicitaram à OMS que produza um relatório para 
apresentação na próxima reunião mundial, em 2020.

• Não são produtos inócuos, contém elementos tóxicos e cancerígenos

• Além disso, em países em que eles são liberados nota-se um aumento de 
consumo por jovens: Nos EUA, 20,8% dos alunos de ensino médio declaram 
usar cigarros eletrônicos, um aumento de 78% em apenas um ano.



O contato com a folha de tabaco e com agrotóxicos, 
resulta em um aumento de casos de depressão e 
suicídios entre os produtores, além da doença da 
folha verde do tabaco.

Produção de tabaco

• O Brasil exporta 87% da sua produção e há 25 anos é líder mundial em exportações
• Medidas de saúde pública adotadas no país não têm afetado significativamente este 

setor, mas mudanças no cenário internacional, inclusive com os novos produtos de 
tabaco, podem fazê-lo

• Há um programa do governo para fomento à diversificação da fumicultura e o 
mesmo deveria ser ampliado para garantir apoio ao agricultor familiar



ALERTA: NOVAS
FORMAS DE
MARKETING



Marketing sorrateiro: Influenciadores

Recentemente, pesquisadores de dez países mostraram que a indústria do tabaco 
usa mídias sociais para fazer propaganda ilegal de seus produtos.

https://www.takeapart.org/wheretheressmoke/

• Parcerias com influenciadores digitais que 
fazem posts com produtos de tabaco 
aparecendo (normalmente, sem aparência 
de propaganda);

• Uso de hashtags específicas (a princípio, 
não parecem relacionadas com o fumo);

• Postagens foram vistas mais de 25 bilhões 
de vezes globalmente.



Marketing sorrateiro: Festas e eventos

• Associação de eventos com as hashtags;

• Participação de influenciadores jovens e 
com muitos seguidores, que postam 
fotos e vídeos.

O objetivo de todas essas ações é mostrar os produtos de uma perspectiva 
benéfica, para recuperar sua aceitação social e atrair novos consumidores.



A quem se direciona o marketing?

Propaganda no PDV e 
proximidade com doces

Parcerias com 
influenciadores digitais

Sabores e aromas

Embalagens atraentes

PDVs perto
de escolas

Associação com
festas e eventos

ALERTA:  prevalência de fumantes entre jovens de 18 a 24 anos das 
capitais brasileiras cresceu de 7,4% para 8,5% entre 2016 e 2017 
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http://actbr.org.br/

Dê seu apoio e Participe!

Muito obrigada!


