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Capítulo II 

O CERCO AO TABACO 

 

2.1 A saúde pública adverte! 

 

 No início do século 18, o tabaco estava cada vez mais associado aos problemas 

crônicos de saúde e algumas vozes começaram a se manifestar contra o consumo livre, 

pedindo maior controle sobre o produto. Por mais que se soubessem dos malefícios causados 

pelo cigarro, governos, cientistas e a sociedade de maneira geral, pouco se interessaram. Para 

se ter uma idéia, os primeiros estudos acerca do tabagismo só aparecerão a partir de 1950 na 

Inglaterra e nos EUA, quando o hábito de fumar e as suas conseqüências começaram a ser 

melhor estudadas. No início dos anos 60, a relação entre câncer de pulmão e tabagismo foi 

definitivamente estabelecida. A partir de 1962, o Governo Britânico decretou que os produtos 

derivados do tabaco deveriam ter avisos sobre os riscos potenciais. Os EUA tomaram atitude 

semelhante em 1964. 

 Os anos setenta foram o ápice da revolução sexual e libertária, onde o consumo de 

drogas, entre elas o cigarro, era visto como um modo de contestar os governos e o sistema 

sóciopolítico em boa parte do mundo, inclusive no Brasil. Paralelamente, alguns estudos 

científicos continuaram a demonstrar associações entre o tabagismo e doenças clínicas, entre 

elas, as doenças do sistema respiratório e os diferentes tipos de câncer. O conceito de 

sustância prejudicial à saúde crescia entre as pessoas. Um sinal de reação mercadológica a 

esse movimento foi o aparecimento de anúncios com mensagens do tipo: “menos nicotina e 

alcatrão, sem cortar seu prazer de fumar”. A década de 80 se consagrou pelo surgimento de 

políticas públicas voltadas para a prevenção e combate ao fumo. Já não havia dúvida sobre os 

malefícios causados pelo tabaco e nunca o consumo havia sido alvo de controle e 

normatização como foi durante esta década. 

 Todo esse movimento que apontava os malefícios do fumo se embasou, 

principalmente, a partir do conhecimento das substâncias contidas na fumaça do cigarro. O 

tabaco leva ao organismo mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo nicotina, alcatrão, 

monóxido de carbono (o mesmo gás que sai do escapamento de automóveis), agrotóxicos e 

substâncias radioativas, que dificultam a oxigenação do sangue e propiciam o 

desenvolvimento do câncer e outras doenças. De 3% a 6% da fumaça do cigarro ou tabaco, é 

composta de monóxido de carbono (CO). O Instituto Nacional do Câncer – INCa – afirma que 
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a concentração dessa substância na fumaça do cano de descarga de um carro é de 30 a 80 mil 

partes por milhão (ppm) e na fumaça do cigarro é de 20 a 60 mil ppm, o que equivale em 

média a 75% de CO expelido pelo escapamento. Quando inalado, o monóxido de carbono 

combina-se com a hemoglobina do sangue, que interfere na habilidade do organismo de obter 

e utilizar o oxigênio. Um registro do professor Sérgio Boeira e Julia Guivant (2003, p. 45-78), 

sobre o alcatrão, também nos alerta sobre as substancias encontradas no cigarro. 

 

O alcatrão, existente na fumaça do cigarro, é constituído de arsênico, níquel, 

benzopireno e cádmio. Além disso, são encontrados resíduos de agrotóxicos 

e substâncias radioativas como polônio 210 e carbono 14. Algumas 

substâncias são comprovadamente cancerígenas. Os índices oficiais de 

alcatrão, impressos nas embalagens, não representam a quantidade contida 

no tabaco e nem na fumaça, apenas reproduzem as quantidades retidas em 

máquinas de fumar. 

 

 Segundo Henningfield (1988), os fabricantes de cigarro também controlam uma ampla 

gama de fatores como: manter o cigarro aceso entre as baforadas, reduzir o desperdício de 

tabaco, alterar o sabor do fumo e controlar a quantidade de substâncias (alcatrão e nicotina) 

medidas pelos órgãos governamentais. Costuma-se adicionar fosfatos ao papel para garantir 

uma queima constante e utilizar aditivos para controlar o sabor, como por exemplo: açúcares, 

xaropes, licores, bálsamos, extratos de frutas, óleos mentolados, coca, substâncias aromáticas 

e aditivos sintéticos. Além do próprio tipo de tabaco e dos processos de curtição, uma grande 

variedade de outras substâncias é adicionada nas múltiplas etapas de processamento. 

 De todas as substancias, a nicotina e os efeitos à saúde humana, são os mais 

complexos e combatidos pela sociedade médica. A nicotina acelera a freqüência cardíaca e 

contribui para o surgimento de doenças cardiovasculares. Entre as principais doenças 

atribuídas à nicotina estão o infarto do miocárdio  e o câncer. Basta dizer que 45% dos infartos 

agudos do miocárdio em pessoas abaixo de 65 anos são causados por tabagismo. A nicotina 

também estimula a produção de ácido clorídrico, causando azia, podendo levar a uma úlcera e 

até a um câncer de estômago.Ela é responsável pela sensação de prazer ao fumar um cigarro e 

pela dependência química, fisiológica e psicológica. Conforme um artigo publicado na revista 

brasileira de psiquiatria : 
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Já em 1988, um importante relatório norte-americano concluiu que: (1) o 

cigarro e outras formas de uso do tabaco geram dependência; (2) a nicotina é 

a droga presente no tabaco que causa essa dependência; (3) os processos 

farmacológicos e comportamentais que determinam a dependência de 

nicotina são similares àqueles que determinam a dependência de outras 

drogas como a heroína e a cocaína (MARQUES, 2001). 

 

 A queima de um cigarro produz monóxido de carbono e dezenas de outros produtos 

tóxicos. Segundo Ana Cecília Marques (2001, p.202), “a queima também libera nicotina, a 

substância responsável pela dependência do tabaco, capaz de estimular, deprimir ou perturbar 

o sistema nervoso central e todo o organismo, dependendo da dose e da freqüência com que é 

utilizada”. Afirma ainda que, “cada cigarro contém 7 a 9 mg de nicotina, dos quais se estima 

que pouco mais de 1 mg seja absorvido pelo fumante. A nicotina é rapidamente absorvida 

pelos pulmões, atingindo o cérebro em dez segundos e sendo distribuída para todos os 

sistemas”. A pesquisadora conta que a eliminação da nicotina é de aproximadamente duas 

horas e que sua metabolização ocorre principalmente no fígado, sendo que apenas 5% da 

nicotina são excretados em sua forma original pelos rins. A nicotina promove um rápido, mas 

pequeno aumento do estado de alerta, melhorando a atenção, a concentração e a memória. A 

sensação de relaxamento e calma descrita pela maioria dos usuários tem sido atribuída à 

inibição de sintomas desagradáveis da síndrome de abstinência,  além da diminuição do 

apetite. Ou seja, tragar um cigarro produz um rápido efeito estimulante semelhante àquele 

descrito por alguns usuários de drogas como cocaína e crack, por exemplo. 

 O INCa constatou que o crescimento do consumo de cigarros no Brasil em 1945 foi 

acompanhado, 30 anos depois (1975), pelo crescimento da taxa de mortalidade por câncer de 

pulmão entre homens (INCa, 1996, p.37). De cada dez fumantes, um morre de câncer. No 

caso do câncer de pulmão, de 80% a 90% ocorrem em fumantes, o que significa dizer que 

esse tipo de anomalia seria raro sem a participação da indústria de tabaco. Além disso, os 

órgãos de saúde pública têm constatado que o tabagismo está relacionado a 30% das mortes 

causadas por todos os outros tipos de câncer, como os da cavidade oral, faringe, esôfago, 

laringe, rins, bexiga, colo de útero, etc. Também é causa de 85% dos casos de enfisema e 

bronquite, 25% dos infartos do miocárdio e angina e 25% dos acidentes vasculares cerebrais. 

De acordo com alguns pesquisadores, o fumo contém substâncias que podem produzir 

mudanças genéticas tanto no óvulo quanto no espermatozóide, de tal forma que pais fumantes 
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aumentam a taxa de mortalidade pré-natal e infantil em função de defeitos congênitos (Costa, 

1996, 45). 

 A impotência sexual é outra conseqüência atribuída ao tabagismo. Já se constatou que 

o tabagismo baixa o nível de testosterona, o que contribui com a carência de fertilidade 

masculina. É no mínimo irônico que a publicidade associe cigarros à masculinidade (por 

exemplo, no caso de Marlboro). Outro malefício do fumo foi constatado na pesquisa realizada 

pela Universidade da Califórnia e publicada pela revista Veja (2006, p.46). Feita com 4.500 

americanos, nos últimos 15 anos, concluiu que o hábito de fumar dobra a probabilidade de 

desenvolver diabetes. Os pesquisadores acreditam que as toxinas presentes no fumo se 

acumulam no pâncreas e comprometem a produção de insulina. O risco também aumenta 

entre os fumantes passivos. 

 Pelo que podemos perceber, o tabagismo aumenta o risco de mortes prematuras e 

limitações físicas por doença coronariana, hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, 

bronquite, enfisema e câncer. Representa um problema de saúde pública, não somente nos 

países desenvolvidos como também em países em desenvolvimento, como o Brasil. Segundo 

a Organização Mundial da Saúde - OMS, é a principal causa de morte evitável em todo o 

mundo e considerado uma epidemia que compromete não só a saúde, como também o meio 

ambiente e a economia de um país. A OMS estima que um terço da população mundial adulta, 

isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, sejam fumantes. Destes, 200 milhões são mulheres e 

100 mil jovens engrossam essa estatística diariamente. Com o crescimento do consumo no 

mundo esses números devem aumentar nos próximos anos (Quadro 1). 

 Não havendo uma mudança de curso da exposição mundial ao tabagismo, a OMS 

estima que o número de fumantes passará do ano 2000 a 2030 de 1,2 bilhões para 1,6 bilhões 

e que o número de mortes anuais atribuíveis ao tabagismo aumentará de 4,9 para 10 milhões, 

sendo que 70% ocorrerão nos países menos desenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. O 

total de mortes devido ao uso do tabaco atingiu a cifra de 4,9 milhões de mortes anuais, o que 

corresponde a mais de 10 mil mortes por dia, o que representa cerca de uma em cada oito 

mortes. Outro dado alarmante é que um em cada três adolescentes fumantes morrerá 

prematuramente devido ao tabagismo. Segundo a Organização Pan-americana de Saúde 

(OPAS, 2002), estima-se que no Brasil, cerca de 200.000 mortes por ano sejam decorrentes 

do tabagismo, excedendo as mortes resultantes do alcoolismo, AIDS, acidentes de trânsito, 

homicídios e suicídios juntos. 
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Quadro 1: 

 
Fonte: Atlas epidemiológico do consumo de tabaco no mundo. (Site: Álcool e drogas sem distorção – Hosp. 

Albert Einstein). 

 

2.2 O movimento antitabagismo 

  

 O consumo de tabaco sempre motivou fortes críticas. Conforme Sebastião Barros 

(1996, p.5), foi o rei Jaime I da Inglaterra que, em 1603, iniciou a primeira campanha 

governamental antitabagismo, com o seu famoso tratado: “A Counterblaste to Tobacco” (Um 

Contra-ataque ao Tabaco), e em 1604, escreveu a obra traduzida como: “O outro lado do 

tabaco”. Para conter o avanço do tabaco resolve elevar a alíquota de importação em 

exatamente dois mil por cento, o que acarreta um aumento da sonegação de impostos por 

meio de contrabando e cultivo doméstico. A partir daí, o rei muda de tática novamente e, em 

1615, tornou a importação do tabaco monopólio da coroa, ou seja, o opositor mais forte do 

consumo de tabaco tornou-se um dos seus principais beneficiários. 
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 Muitas das medidas proibitivas relacionavam-se com motivos religiosos, como a 

proibição colocada pelo Rei Felipe III da Espanha. Alegava-se que as folhas de tabaco 

prejudicavam tanto o corpo como o espírito, além de irem contra as regras do cristianismo 

colocadas pela Igreja e controladas pela Inquisição. A prática do fumo foi perseguida em 

muitos outros países além da Espanha, incluindo localidades do Oriente Médio, Japão, Rússia, 

entre outros. Robert Proctor, em The Nazi War on Cancer (2000), explica que as campanhas 

antitabagistas do mundo moderno nasceram na Alemanha das décadas de 1930 e 1940, com a 

preocupação nazista em combater o vício e humilhar publicamente os fumantes. Quando 

Hitler chegou ao poder em 1933, o tabaco era reconhecido como semente do mal e principal 

causa da infertilidade, impotência, câncer, enfarte e outras enfermidades. Uma ameaça direta 

à pureza da raça ariana e sua excelência física e mental. Segundo Proctor (2000), o próprio 

Hitler se empenhou pessoalmente no caso, ele não fumava e gostava de dizer que não fumava, 

ao contrário de Churchill e Roosevelt, que eram conhecidos fumantes, exemplos de ruína 

pessoal e moral. É importante citar que no início do século 20, os Estados Unidos e a 

Inglaterra dominavam cerca de 80% do mercado mundial de tabaco e em 1912, atingiram uma 

produção anual de 13 bilhões de cigarros. 

 A partir de 1933, as campanhas estavam nas ruas com gigantescas imagens onde o 

fumante típico era tratado como débil sem dignidade ou vergonha. As mulheres eram pintadas 

em pose masculina, a versão clássica da “mulher barbuda”, personagem circense, utilizada 

para horrorizar a burguesia. Os homens fumantes eram seres sexualmente arruinados, com 

traços femininos, lânguidos, tristemente adocicados. O tabaco era associado com tudo que era 

condenável: jazz, álcool, jogo, devassidão. O domínio da industria norte americana e britânica 

passa a refletir também na questão cultural e passa a vincular o cigarro ao charme 

hollywoodiano, à rebeldia sem causa da juventude transviada de James Dean e à liberdade 

pregada pelos beatnicks, poetas e escritores do pós-guerra. O cigarro continuou sua trajetória 

próspera até a metade do século 20, apesar da publicação contínua de trabalhos associando o 

cigarro a problemas crônicos de saúde e do crescimento dos movimentos antitabagismo. 

 As campanhas contra o tabagismo se tornaram a principal arma na luta para reduzir os 

números de fumantes. Anualmente, os governos e grupos antitabagismo realizam campanhas 

educativas para divulgar os malefícios causados pelo fumo. Contam com diversos tipos de 

parcerias e de profissionais envolvidos e acontecem nas mais variadas formas e tem como 

objetivo divulgar os problemas causados pelo tabaco e a fórmula eficaz para ficar longe da 

fumaça. A comunicação é o ponto chave dessas campanhas que utilizam os diversos veículos 

de comunicação para alertar a população e mais precisamente os jovens. Entretanto, Wladir 
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Dupont (2006), em artigo publicado no site do Observatório da Imprensa, faz algumas críticas 

ao resultado dessas campanhas. Segundo relata: 

 

Os fumantes mexicanos não estão nem aí sobre os resultados preliminares da 

mais recente campanha contra o tabagismo, intitulada, “O paraíso dos 

fumantes – Fumar mata”, que custou 90 milhões de pesos, cerca de 9 

milhões de dólares, e cujo retorno chegou a apenas 17% da população entre 

19 e 29 anos. Ou seja, 83% das pessoas, que participaram da pesquisa não 

lembram de ter ouvido, visto ou lido as novas advertências sobre os 

tremendos estragos do cigarro na saúde. 

 

 As campanhas normalmente dividem-se em spots no rádio, comerciais de TV, 

anúncios nos jornais e revistas, cartazes em pontos de ônibus, etc. Muitos setores vêm 

questionando a eficácia comunicativa dessas campanhas, principalmente por adotarem uma 

linguagem descontraída, com fundos musicais, e que apresentam situações cotidianas 

agradáveis, nas quais o cigarro está presente à mesa, nas relações familiares, no escritório, 

num vôo de avião. Para várias ONG’s, “textos e imagens trivializam o fato de fumar e 

ridicularizam os fumantes, e isso pode gerar uma rejeição as mensagens publicitárias e uma 

posição ainda mais radical dos fumantes” (DUPONT, 2006). Devemos levar em consideração 

que o publico alvo dessas campanhas são os jovens, assim, o objetivo é fazer com que os 

fumantes deixe o cigarro, e para tanto eles precisam se identificar com a mensagem, e por 

isso, muitos de nós talvez não consigamos entender bem as mensagens. 

 O governo, pressionado por grupos internos e externos ligados à saúde, é obrigado a 

armar campanhas contra o cigarro, assim fazendo coro ao clamor mundial contra os horrores 

do tabagismo, mas, ao mesmo tempo, depende das astronômicas quantidades de grana em 

impostos pagos pelas industrias tabagistas. Além do mais, acordos entre autoridades e 

fabricantes permitem e estimulam a doação, por parte destes últimos, de generosas somas no 

combate às doenças causadas pelo fumo, em troca de uma redução gradual nos impostos. Há 

também, como no Brasil, fortes suspeitas de irregularidades na concessão de contratos 

publicitários na área. Em outras palavras, poucas e privilegiadas são as agências que abrem 

champanhe e estouram fogos quando avisadas de que pegaram o “filé mignon” que essas 

campanhas oficiais contra o cigarro representam. 

 Em 1987, os Estados Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS), criaram o 

Dia Mundial sem Tabaco. O objetivo é atrair a atenção do mundo sobre a epidemia do 
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tabagismo, e sobre as doenças e mortes evitáveis a ele relacionadas. Em 1988, a Assembléia 

Mundial de Saúde determinou que a celebração do Dia Mundial sem Tabaco acontecesse, a 

cada ano, no dia 31 de maio, no Brasil comemoramos essa data desde 1989, sob a organização 

do INCa, Instituto Nacional do Câncer, órgão vinculado ao ministério da Saúde. Desde então, 

anualmente, a OMS articula em todo o mundo a comemoração, definindo um tema correlato 

ao tabagismo, a ser abordado pelos 191 países membros com a finalidade de por em evidência 

as diferentes interfaces ou problemáticas do consumo de tabaco, e assim engajar diferentes 

atores sociais no controle do tabagismo. São abordados diferentes aspectos do tabagismo 

como os riscos para a saúde dos fumantes, dos não fumantes, prejuízos para o meio ambiente, 

para a economia e demais áreas da vida social. Vejamos os temas das campanhas ao longo dos 

anos: 

1990 Infância e juventude sem tabaco: crescendo sem tabaco 

1991 Locais públicos e transportes: melhor serem livres de tabaco 

1992 Locais de trabalho livres de tabaco: mais seguros e saudáveis 

1993 Serviços de saúde: nossa janela para um mundo livre de tabaco 

1994 Mídia e Tabaco: levando a mensagem adiante 

1995 Tabaco custa mais do que você pensa 

1996 Esporte e arte sem tabaco: faça-os livre de tabaco 

1997 Unidos por um mundo livre de tabaco 

1998 Crescendo sem tabaco 

1999 Deixe o maço para trás 

2000 Tabaco mata, não seja enganado 

2001 Fumo Passivo mata. Vamos limpar o ar 

2002 Esporte livre de tabaco 

2003 Filmes livres de tabaco e moda livre de tabaco 

2004 Tabaco e Pobreza, um círculo vicioso 

2005 Profissionais de Saúde contra o Tabaco _ Ação e Respostas 

2006 Tabaco: mortal sob qualquer forma ou disfarce 

 

 Dessa forma, todos os países desenvolvem atividades no mesmo período, fortalecendo 

assim, a mensagem em todo o mundo e cada país adapta o tema escolhido à sua realidade 

sócio-econômica e cultural, mas nunca deixando o foco central do tema escolhido. O tema 

escolhido para a campanha mundial de 2000 foi “Tobacco Kills, don’t be duped” traduzido e 

adaptado para o português para “Fumar faz mal até na propaganda”. O objetivo foi colocar em 
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evidência o efeito da propaganda sobre a expansão do consumo de tabaco, sobretudo entre 

jovens, e envolver atores sociais ligados a área de propaganda e marketing. A estratégia da 

campanha incluía a utilização da figura do cowboy do Marlboro como forma de alertar à 

população sobre o efeito da propaganda (Figura 4). 

 
            Figura 4: 

 
              Fonte : Ministério da Saúde. Brasil. 
 
 

 Além das campanhas e demais ações a OMS também apoiou a série “O Cigarro em 

Julgamento”, realizada pela BBC Brasil, com o objetivo de demonstrar o impacto do consumo 

de cigarro no país. Para retratar os diversos aspectos do debate em torno do fumo no Brasil, 

foram realizadas uma série de reportagens com os principais envolvidos na questão do tabaco 

no Brasil: a industria, médicos, produtores, a mulher fumante, adolescentes fumantes, ex-

fumantes, os motivos que levam pessoas a não conseguir largar o vício, o ponto de vista de 

um defensor do fumo, as recentes proibições da publicidade de cigarro no Brasil, e o 

contrabando. A série foi dividida em dez partes, transmitidas pelas emissoras brasileiras 

associadas à BBC Brasil e o projeto culminou com um debate sobre a questão do cigarro 

envolvendo rádio, televisão e a Internet. Na TV, as entrevistas puderam ser assistidas por 

meio das emissoras associadas da TVE e pela Rede Brasil, via  satélite e cabo, em todo o país. 

Além de perguntas da platéia, os ouvintes, telespectadores e usuários da Internet puderam 

enviar perguntas e comentários para o e-mail ou participar por telefone com ligação gratuita. 
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 Em 1986, o Ministério da Saúde criou o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 

comemorado no dia 29 de agosto. Essa data é emblemática no Brasil, pois, a partir dela, o 

cerco ao fumo ve io se fechando, leis surgiram proibindo as propagandas de cigarro nos meios 

de comunicação, obrigando a publicação de frases de advertência nos maços e proibindo que 

os fabricantes de cigarro patrocinem eventos culturais ou esportivos. Várias entidades da área 

social e de saúde como hospitais, organizações filantrópicas, a iniciativa privada e 

governamental, realizam projetos de orientação e atividades de lazer. Durante a semana que 

antecede a data, uma campanha de âmbito nacional alerta a população, em particular os 

adolescentes e os jovens, alvos preferidos da indústria do tabaco, sobre os males a saúde 

causada pelo fumo. 

 Na Europa também são utilizadas as campanhas publicitárias direcionadas aos jovens 

como arma poderosa na luta contra o tabaco. Exemplo disso foi a campanha “HELP: For a life 

without tobacco”, lançada em 2005, com o objetivo de alertar os jovens para deixar de fumar 

e viver uma vida sem tabaco. A campanha “HELP” se caracterizou como uma ação integrada 

de comunicação com eventos itinerantes de relações públicas, uma campanha publicitária e a 

elaboração de um website (Figura 5), onde as pessoas encontravam conselhos para as ajudar 

a deixar de fumar. Na televisão alguns anúncios relacionaram o hábito de fumar a situações 

ridículas. “Esses anúncios tentam mostrar que o tabaco não é ‘cool’, glamoroso, ou 

precisamente normal”, disse o comissário de Saúde da UE,  Markos Kyprianou, num 

comunicado. “Com humor, a campanha mostrará como é realmente ridículo fumar e, ao 

mesmo tempo, irá transmitir uma mensagem séria de que as pessoas podem ser ajudadas a 

levar uma vida sem tabaco”, emendou. A campanha foi concebida para a Comissão Européia, 

por um consórcio de peritos de saúde e empresas de comunicação, em parceria com as ONG’s 

e os organismos de saúde pública reunidos na Rede Européia de Prevenção do Tabagismo. 

Circulou por 25 capitais da União Européia e foi vinculada na televisão e nos cinemas ao 

longo do verão. 

  Figura 5: Campanha “HELP: For a life without tobacco”. 
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 Uma das estratégias do movimento antitabagismo de grande sucesso na Europa, foi a 

utilização das imagens-choque para afastar fumantes atuais ou futuros. Como no Brasil, mas 

com imagens mais chocantes como: corpos mutilados pelo câncer, cadáveres e claro, a 

imagem triste de um pênis triste, precocemente arruinado. No Brasil, a utilização das fotos de 

doentes e vítimas do tabaco em maços de cigarro faz parte da política antitabagista e compõe 

o Programa Nacional de Combate ao fumo. Na opinião do diretor do Núcleo de Estudos da 

Saúde Coletiva – NESC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Medronho 

(2003): 

 

As inserções de fotos de doentes nos maços de cigarro e as propagandas são 

atitudes de impacto que têm como objetivo uma mudança no 

comportamento dos seus usuários. Quanto à eficácia, é muito controversa 

porque nós não temos uma forma de avaliação dos programas no sentido de 

medir quantos fumavam e quantos deixaram de fumar após a veiculação da 

campanha. Não é uma coisa fácil de ser feita. Nós temos tecnologia, temos 

procedimentos estatísticos e qualitativos para buscar saber se a campanha 

educativa foi suficiente para mudar o hábito do usuário, mas ela não é feita 

na prática. É uma lástima, porque se gasta muito dinheiro em publicidade e 

ela é pouco eficaz. 

 

 Outro fator importante segundo Paula Johns (2004), coordenadora da Rede Tabaco 

Zero – RTZ, foi o engajamento das Organizações Não Governamentais (ONG’s) na luta 

contra o tabagismo, composta de organizações da sociedade civil, sociedades médicas e 

ativistas, entre outros grupos e indivíduos. E conclui: 

 

A constatação de que as pessoas continuam fumando apesar das campanhas 

de governo, restrições à publicidade, advertências com imagens nos maços 

de cigarro, criações de centros de tratamento para os fumantes, criação de 

sistemas de telefonia 0800 com informações para quem quer parar de fumar, 

aumentos de preços, fiscalização de ambientes de trabalho livres do fumo, 

entre outras medidas, levou à articulação da sociedade civil na luta contra as 

grandes industrias do tabaco, no Brasil e no mundo (JOHNS, 2004). 

 

 Nos últimos 20 anos o movimento antitabagismo cresceu no Brasil e no mundo, 

especialmente nos países mais desenvolvidos, e isso se deu por meio de um conjunto de 
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iniciativas que contrariam, direta ou indiretamente, as estratégias das indústrias de tabaco. 

Esse movimento antitabagista é formado por cidadãos, ONG’s, movimentos sociais, governo 

federal, empresas e outras organizações. Para que possamos entender melhor o movimento 

antitabagismo no Brasil e as relações conflituosas com a indústria do tabaco, vamos utilizar 

dois conceitos desenvolvidos pelo Prof. Sérgio Boeira (2000): rede estratégica e rede 

multifragmentária. O primeiro se refere ao setor produtivo, às forças que operam dentro das 

regras do sistema capitalista e na lógica do mercado. É o grupo formado pela indústria do 

tabaco, onde se inclui a Philip Morris. Este grupo age articulado em defesa do setor fumageiro 

e com o objetivo de influenciar politicamente outros setores da sociedade: stakeholders, a 

mídia, as associações comerciais e industriais, o governo, o parlamento, os órgãos técnicos 

dos poderes executivos, e outros. O segundo se refere ao conjunto das forças que se opõem às 

estratégias das indústrias do tabaco e nos remete para um conjunto de setores da sociedade 

civil e grupos sociais, que por meio de sua atuação descentralizada ampliam os espaços da 

cidadania. A temática do antitabagismo, da qualidade de vida e dos direitos humanos 

constitui-se como denominador comum, ainda que com diferenças significativas de 

interpretação, de interesses, abrangência de atuação, poder, autonomia, etc. Numa abordagem 

bastante rápida, observamos nove setores ou fragmentos que compõem o movimento 

antitabagismo segundo Boeira e Guivant (2003): 

 

Tradição Religiosa 

As igrejas formam os representantes deste setor e tem na Igreja Adventista o seu núcleo mais 

explícito. O trabalho antitabagista deste grupo cristão que atua em diversos países é 

sistemático e envolve orientação alimentar, além de combate ao alcoolismo. Também os 

metodistas e os mórmons fazem parte desse setor. Procuram fazer uma síntese, vinculando a 

saúde física à espiritual, articulando-se em forma de rede estratégica por meio de escolas, 

igrejas e orientada por uma solidariedade cristã. 

 

Organizações Médicas 

Por ser um setor técnico, vinculado à saúde pública, assume uma postura reivindicativa diante 

do Estado. Este setor é responsável pela intermediação do diálogo da sociedade civil com a 

sociedade política e por dar continuidade no Brasil às deliberações das assembléias mundiais 

de saúde promovidas pela OMS, e também produz pesquisa e propõe políticas públicas 

específicas sobre tabagismo. Uma das organizações mais atuantes é a Associação Médica 

Brasileira - AMB. 
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Saúde Pública 

O Instituto Nacional do Câncer – INCa, é o órgão que centraliza as ações governamentais do 

Ministério da Saúde, não somente no que se refere a prevenção, detecção precoce, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos relativos ao câncer, mas também ao 

controle do tabagismo, embora este esteja associado a diversas doenças. O INCa tem sua 

história ligada ao Centro de Cancerologia do Hospital Estácio de Sá (Rio de Janeiro), na 

década de 30, período em que os efeitos sociais da industrialização de cigarros no país 

começavam a acentuar-se. É somente na década de 80 que o INCa passa a valorizar a 

prevenção das doenças e é com esse propósito que o combate ao tabagismo ganha certa 

relevância. A partir da segunda metade da década de 90, as “advertências”, resumem o 

trabalho de contrapropaganda do INCa, que recentemente passou a exigir fotos de pessoas 

doentes nas carteiras de cigarro. 

 

Movimento Antifumo 

Esse movimento cresce ano a ano nas regiões ou microrregiões produtoras de fumo, como 

Santa Cruz do Sul, sede das fábricas da Philip Morris e Souza Cruz no Brasil e centro da 

influência e da força econômica, cultural e política do setor fumageiro. Trata-se de uma rede 

local, com representantes de vários setores e com o objetivo de somar esforços na luta contra 

o Fumo. Esse movimento tem um histórico de seminários e projetos e citamos como exemplo, 

o “1º Seminário Regional de Alternativas à Cultura do Fumo”, que ocorreu em Cachoeira do 

Sul, em 1991, no Rio Grande do Sul, com cerca de 80 participantes. A coordenação foi de 

setores da Igreja Católica, com a colaboração de membros das igrejas Luterana e Adventista, 

e entre os participantes estavam bispos, agricultores, sindicalistas, técnicos agrícolas, 

professores, enfermeiros, jornalistas, médicos, agrônomos, secretários de saúde e de 

agricultura, prefeitos, vereadores, estudantes, funcionários públicos, dentre outros. 

 

Setor Ambientalista 

No sentido de propor uma sustentabilidade ecológica na produção do tabaco, neste grupo 

destacam-se algumas ONG’s ambientalistas, técnicos de órgãos públicos e setores político-

partidários. As causas defendidas por este setor estão relacionadas à eliminação de 

agrotóxicos nas plantações de fumo, pela regeneração das matas nativas e na agricultura 

sustentável. Embora contrários à fumicultura, o setor esbarra nos interesses imediatistas da 

maior parte dos produtores de fumo, ou seja, o aumento de lucro na industrialização de fumo. 
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As industrias também aproveitam a educação ambiental para reduzir custos, agregar valor 

econômico ao fumo na exportação aos países mais exigentes, ganhar prêmios de marketing 

ecológico, etc. 

 

Organizações advocatícias 

Poucas organizações no Brasil têm como prioridade a luta judicial em defesa da saúde de 

fumantes e de ex-fumantes, além da conscientização social em escolas e empresas. O 

surgimento desse tipo de organização de advogados, em meados da década de 90, sinaliza 

uma característica específica da rede antitabagista que é o confronto direto com as estratégias 

da industria do tabaco, muitas vezes com base em documentos sigilosos e em processos 

judiciais. Não se trata aqui de luta contra o cigarro ou contra o vício, mas contra o ator social 

mais relevante na determinação das doenças provocadas pelo tabagismo. Destacam-se nesse 

campo a Associação de Defesa da Saúde dos Fumantes – ADESF, a Associação Cearense de 

Defesa da Saúde do Fumante e Ex-Fumante, ACEDESFE, e a Associação Nacional de 

Assistência ao Consumidor e Trabalhador, ANACONT. 

 

Mídia 

Este grupo é formado por iniciativas de algumas empresas de comunicação ou líderes de 

opinião das mesmas, tanto no Brasil quanto no exterior. São os veículos de comunicação, tais 

como, jornais, revistas, websites, dentre outros, que utilizam os seus espaços editoriais para a 

publicação de artigos contra o tabaco. Por exemplo, quando uma revista dirigida a jovens 

brasileiros de classe média, publica um editorial banindo a publicidade de cigarros e dando 

início a uma campanha contra as estratégias das empresas de tabaco. Jornais que resolvem 

abdicar de um faturamento de milhões por ano em anúncios por recusarem a veicular 

comerciais de cigarros. Além das empresas da mídia, alguns líderes e formadores de opinião 

que fazem parte da mídia, como jornalistas, publicitários e RP’s, que também assumem uma 

postura antitabagismo e produzem artigos, fazem comentários, ou simplesmente se negam a 

trabalhar para a industria do tabaco. 

 

Grupos de Anônimos 

São organizações que estão se expandindo pelo mundo, nos moldes da muito conhecida 

“Alcoólicos Anônimos”, que estão assumindo a luta antitabagista e também lutam contra as 

drogas que geram dependência. Tais ONG’s não cobram taxas, cada grupo é auto-sustentado, 

não assumem compromissos com qualquer organização civil ou religiosa, embora seja 
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explícito o enfoque tanto social e comunitário quanto espiritual. Preservam o anonimato 

diante da imprensa e não fazem campanha de filiação. A abordagem é de ajuda-mútua e visa a 

melhoria da saúde por meio de mudança no estilo de vida. O apoio externo de terapeutas, 

inclusive como iniciadores de grupos, faz parte dos objetivos dessas organizações. 

 

Antitabagismo mercadológico 

Há diversos centros e institutos terapêuticos, além de clínicas, farmácias e grandes 

laboratórios que têm entre suas atividades o tratamento ou a produção e comercialização de 

produtos antitabagistas. É um setor dos mais contraditórios, por um lado permite o acesso a 

produtos que viabilizam o autocontrole da saúde pelo próprio cidadão e, por outro, participa 

das mesmas regras de mercado das industrias do tabaco. São empresas que assumem papéis 

socialmente justificáveis no atendimento de demandas da população, mas que ampliam seus 

interesses e lucros particulares. Associam-se e se constituem em organizações sem fins 

lucrativos como a Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica, ABIFARMA, mas com 

fins estratégicos e corporativistas. 

 

 Segundo Paula Johns (2005), a Rede Tabaco Zero – RTZ, foi criada para responder de 

forma rápida, dinâmica e articulada às estratégias de expansão da indústria do tabaco. 

Segundo Johns, o maior desafio é juntar as ações pontuais e pequenos projetos de forma que 

possam formar uma estratégia mais ampla, visando promover ações mais eficientes. E 

completa, “temos uma base importante, que é uma legislação forte e um programa de governo 

bem-estruturado, mas ainda falta muita mobilização e participação”. Segundo a coordenadora, 

o movimento antitabagismo deu passos importantes, como reunir um grupo de trabalho 

envolvendo algumas pessoas de referência em controle do tabaco no país, criar uma 

plataforma de ação e disponibilizar ferramentas de articulação, participação e interação por 

meio de uma página na Internet (www.tabacozero.net). Pelo que percebemos, o movimento 

antitabagismo sofre das mesmas limitações em relação aos recursos humanos e financeiros, 

dependência de trabalho voluntário, engajamento e ativismo de seus membros, que as outras 

organizações e redes relacionadas a outros movimentos sociais e ao Terceiro Setor. A RTZ 

teve um importante papel na mobilização e articulação da sociedade civil para apoiar o 

processo de ratificação da “Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco”, pelo governo 

brasileiro, bem como monitorar a implementação das obrigações, contidas no tratado 

internacional, na legislação brasileira. 
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2.3 Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) 

  

 Na década de 90, dentre alguns acontecimentos importantes, um deles foi a 

internaciona lização da luta contra o fumo. Um exemplo de internacionalização é a 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), um tratado internacional que visa à 

uniformização das estratégias de controle e combate ao fumo. Trata-se do primeiro tratado 

internacional na área da saúde. Foi convocado pela OMS e negociado entre 1999 e 2003 pelos 

seus países membros. É um conjunto de leis internacionais para regulamentação da produção, 

da comercialização e do consumo do tabaco e seus derivados. A Convenção-Quadro prevê  

medidas que envolvem todos os temas de controle do tabaco, indo de medidas para lidar com 

o contrabando, alternativas ao plantio do fumo, passando por restrição de publicidade e 

promoção, proteção da saúde dos não-fumantes, até tratamento para os fumantes que desejam 

parar, entre outras medidas. 

 A Convenção-Quadro, adotada pelos países membros da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 21 de maio de 2003, foi assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003 e 

entrou em vigor internacional em 27 de fevereiro de 2005. Somente no dia 27 de outubro de 

2005 a Convenção-Quadro teve o seu texto aprovado pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 1.012 e foi ratificada pelo Governo brasileiro em 3 de novembro de 

2005. Com isso, o Brasil tornou-se oficialmente o 100º país, entre os 168 signatários do 

tratado, a confirmar sua participação e já poderia contar, dentre outros benefícios, com o 

apoio internacional, técnico e financeiro para o fortalecimento de uma política agrícola de 

alternativas ao fumo e beneficiar as 200 mil famílias brasileiras que hoje dependem da 

plantação do tabaco. Além disso, a Convenção-Quadro contém iniciativas para controlar o 

tabagismo como: proibição da propaganda, educação e conscientização da população, 

proibição de fumar em ambientes fechados, controle do mercado ilegal de cigarros, 

tratamento da dependência da nicotina, inserção de mensagens de advertências sanitárias 

fortes e contundentes nas embalagens dos produtos de tabaco, regulação dos produtos de 

tabaco quanto aos seus conteúdos, emissões, entre outras. Em 2 de janeiro de 2006, a 

Convenção-Quadro foi finalmente aprovada e por meio do Decreto nº 5.658, entrou em vigor 

no Brasil em 1º de fevereiro de 2006. 

 Em seu Artigo 13, a Convenção-Quadro proíbe totalmente a publicidade, promoção e 

patrocínio do tabaco, reconhecendo que essa medida reduzirá o consumo de produtos de 
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tabaco. De acordo com o Parágrafo 4º, cada país signatário da Convenção-Quadro (ver Anexo 

1), se compromete a: 

 

a) proibir toda forma de publicidade, promoção e patrocínio do tabaco, que promova um 

produto de tabaco por qualquer meio, que seja falso, equivocado ou enganoso ou que possa 

induzir ao erro, a respeito de suas características, efeitos para a saúde, riscos e emissões; 

b) exigir que toda publicidade de tabaco e, quando aplicável, sua promoção e seu patrocínio, 

venha acompanhada de advertência ou mensagem sanitária ou de outro tipo de mensagem 

pertinente; 

c) restringir o uso de incentivos diretos ou indiretos, que fomentem a compra de produtos de 

tabaco pela população; 

d) exigir, caso não tenha adotado a proibição total, a divulgação para as autoridades 

governamentais competentes, de todos os gastos da indústria do tabaco em atividades de 

publicidade, promoção e patrocínios, ainda não proibidos. Essas autoridades poderão divulgar 

aquelas cifras, de acordo com a legislação nacional; 

e) proceder, em um prazo de cinco anos, a proibição total ou, se não puder impor a proibição 

total em razão de sua Constituição ou de seus princípios constitucionais, à restrição da 

publicidade, da promoção e do patrocínio do tabaco no rádio, televisão, meios impressos e, 

quando aplicável, em outros meios, como a Internet; 

f) proibir ou, se não puder fazê- lo em razão de sua Constituição ou de seus princípios 

constitucionais, restringir o patrocínio do tabaco a eventos e atividades internacionais e/ou a 

seus participantes.  

 Este artigo estabelece ainda que os países signatários da Convenção-Quadro 

desenvolvam tecnologias e outros meios necessários para facilitar a eliminação da publicidade 

além de suas fronteiras, ou seja, que possam conter o avanço da publicidade e promoção do 

tabaco desenvolvida por países vizinhos que não assinaram o tratado e coibir as estratégias da 

industria tabagista.  

 A participação do Brasil durante todo o processo de negociação do tratado da 

Convenção-Quadro mostrou à Organização Mundial de Saúde (OMS) que tem adotado 

voluntariamente e antecipadamente, ações recomendadas pela organização contra o 

tabagismo. O País passou a ser reconhecido mundialmente por sua legislação avançada, sobre 

a restrição à publicidade e o uso de advertências contra o fumo nas embalagens de cigarros. E 

apesar do Brasil também ser o maior exportador da folha de tabaco no mundo e segundo 

maior produtor, temos uma das mais avançadas legislações para o controle do tabaco. 
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Entretanto, a industria do tabaco entende a ratificação deste tratado como uma oportunidade 

de regulamentar o mercado e continuar obtendo o seu lucro. A Philip Morris cita em seu 

website que a Convenção-Quadro deveria incentivar mais os governos a adotar uma ampla 

regulamentação sobre o tabaco, ser um marco regulatório em que a política fiscal, as 

informações ao consumidor, o licenciamento e outras medidas se complementassem. Ou seja, 

a Convenção-Quadro seria simplesmente: 

 

Uma oportunidade de revisar as regulamentações sobre o tabaco, 

introduzindo um sistema de licenciamento para todos os participantes da 

cadeia de negócios do tabaco, incluindo fabricantes, importadores, 

exportadores e varejistas, e tratar todos os produtos de tabaco convencionais 

do mesmo modo em termos de padronização e taxação do produto (PHILIP 

MORRIS). 

 

 Não há somente uma visão distorcida por parte da Philip Morris, toda a indústria 

tabagista tentou impedir a ratificação da Convenção-Quadro, utilizando os produtores de 

fumo como massa de manobra para defender seus interesses. 

 

Chama atenção o poder de manipulação daqueles que são contrários à 

ratificação e a pobreza de argumentos coerentes e sustentáveis [...] que os 

fumicultores estejam preocupados e confusos diante da campanha de 

desinformação promovida pela Associação dos Fumicultores do Brasil e 

suas aliadas é altamente compreensível. O que causa indignação é ver que 

estão sendo usados para que o monopólio da indústria do fumo nos 

municípios fumageiros jamais seja desafiado e que são justamente os 

fumicultores os maiores prejudicados com a não-ratificação do Brasil 

(JOHNS, 2000). 

 

 A Convenção-Quadro ficou parada no Senado federal de forma inexplicável por mais 

de um ano, sempre que se aproximava o dia da apreciação pelo plenário, algo de novo 

acontecia, assim, as forças ocultas (Industria do Tabaco) postergaram a apreciação da 

Convenção-Quadro e sua aprovação. Não foi uma tarefa fácil para o movimento 

antitabagismo no Brasil, entre setembro de 2004 e agosto de 2005 foram realizadas diversas 

audiências públicas, organizadas pelo Senado em Brasília (DF), Santa Cruz do Sul (RS), Irati 

(PR), Florianópolis (SC), Camaquã (RS) e Cruz das Almas (BA). Além das audiências 
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públicas, foram escritos artigos e realizados seminários para desmistificar o cenário trágico 

disseminado pela indústria do fumo, sobre o impacto do tratado nos empregos gerados pelo 

setor. Durante o período de aprovação da Convenção-Quadro pelo Congresso Nacional, 

também foi lançada uma campanha intitulada “Dando Nome aos Bois”, durante a qual foi 

anunciado à mídia e à população o nome dos senadores que votaram a favor e dos que 

votaram contra. Segundo Paula Johns, coordenadora da Rede Tabaco Zero (RTZ), que reúne 

mais de cem organizações sociais, associações médicas e científicas, “o triunfo mais 

importante do movimento contra o cigarro foi eliminar a aprovação social a essa 

dependência”. As organizações civis se articularam nos últimos anos, ganhando força para 

pressionar decisivamente pela ratificação brasileira da Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco, que o Senado aprovou. “Os avanços futuros dependem de uma associação entre 

governo e sociedade civil”, afirmou. 

 

2.4 O Estado e a lei contra o tabaco 

  

 Parar de fumar envolve uma série de questões e não apenas o conhecimento de que  

fumar causa câncer, de que fumar faz mal à saúde. Não se trata apenas de uma questão 

individual, mas política. Nos grandes centros urbanos, existem diversas leis restritivas ao 

fumo, o que não impede as industrias tabagistas, como a Philip Morris, de lançarem sua 

produção num mercado livre e sem fiscalização. Algumas leis já foram aprovadas, como é o 

caso da proibição do fumo em vôos domésticos, em restaurantes, dentro de hospitais, etc. 

Infelizmente no Brasil, temos uma cultura meio subversiva, nós subvertemos freqüentemente 

as leis, mesmo as leis boas, comumente conhecidas como “as leis que não pegam”. O governo 

também não tem tanto interesse em adotar leis restritivas porque um dos maiores pagadores 

de impostos do Brasil é a indústria do fumo. O que não garante lucro ao governo, pois a renda 

conseguida através dos impostos não paga a assistência dada aos pacientes com os problemas 

derivados do tabaco. Segundo Medronho (2003), “c riar leis restritivas ao tabaco é um grande 

negócio, pois teremos famílias, sadias mais produtivas e gastos reduzidos com a saúde 

decorrente de doenças que tem como substrato o fumo”. 

 Entretanto, o governo brasileiro conseguiu algumas vitórias: a legislação restritiva à 

propaganda enganosa que induz os jovens a se tornarem novos alvos da industria tabagista, a 

proibição do consumo em recintos coletivos, a proibição da venda para menores de 18 anos, 

dentre outras. Nos últimos anos, como vimos anteriormente, se intensificou a luta contra o 
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tabaco, e o governo brasileiro exigiu por lei, a obrigatoriedade das inserções nos maços de 

cigarro de imagens com vítimas de doenças relacionadas ao tabaco. Vários foram os artifícios 

da indústria do tabaco para encobrir as imagens que, de modo decisivo, passaram a gerar um 

impacto não somente nos consumidores habituais do cigarro, como também nos potenciais 

consumidores. Na opinião do médico Alberto José de Araújo, diretor do Núcleo de Estudo e 

Tratamento do Tabagismo da UFRJ, “o direito de apresentar opiniões sobre temas polêmicos 

como o tabagismo, não se contrapõe ao dever do Estado de utilizar todos os meios para 

preservar a saúde de seus cidadãos”. 

 Conforme comentam Boeira e Guivant (2003, p. 51-60), 

 

No início do século 20 surgem diversas leis contra o tabagismo nos EUA, 

mas ao final da década de 20 quase todas estão abolidas, porque as 

empresas conseguem driblar as várias legislações, utilizando-se de 

estratégias pró-ativas e reativas. Por exemplo, vender os componentes do 

cigarro (o tabaco picado e o papel), introduzir ilegalmente pacotes nos 

estados em que a venda está proibida ou estabelecer negócios no exterior. A 

estratégia do contrabando é retomada em vários momentos da história da 

indústria fumageira, especialmente na década de 90, quando surgem 

denúncias sobre o caso, baseadas em documentos sigilosos das empresas. 

As leis meramente restritivas acabam servindo para concentrar o setor, na 

medida em que os pequenos fabricantes não suportam a concorrência na 

busca de brechas na legislação. 

 

 Com todas as dificuldades que cercam as questões relacionadas ao tabaco e à saúde 

pública, um fato deve ser apontado como surpreendente. A legislação brasileira, em muitos 

aspectos, está relativamente, avançada em relação ao resto do mundo. Por exemplo, na 

Europa, alguns países também estão adotando medidas rígidas de controle ao tabagismo, 

inclusive com multas para quem não respeitar as leis. O governo francês estipulou um prazo 

até 2008 para que restaurantes, hotéis, bares, tabacarias, casas noturnas, cassinos e outros, se 

prepararem para nova legislação. Como acontece em algumas cidades no Brasil, “só será 

permitido fumar em locais autorizados, fumódromos, ambientes devidamente isolados e 

equipados com sistema de ventilação independente” comenta Vivian Awad (2006). Segundo 

informa, “na lei francesa, os clientes não receberão atendimento nesses espaços, pois a 

legislação visa proteger também os funcionários da exposição à fumaça”. Em outros países, 
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como Espanha, Irlanda, Itália, Holanda, Suécia e Noruega já não é mais permitido fumar em 

locais públicos, nem em bares e restaurantes. 

 Dados sobre a legislação do tabaco no Brasil, registram que a Lei n.º 9.294, de 15 de 

julho de 1996 (ver anexo 2), foi a primeira lei antitabagismo no país e proibia o uso de 

cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou de qualquer outro produto derivado do tabaco, 

em recinto coletivo, privado ou público, tais como, repartições públicas, hospitais, salas de 

aula, bibliotecas, ambientes de trabalho, teatros e cinemas, exceto em “fumódromos”. Quatro 

anos depois, no ano 2000, a Lei 10.167 (ver anexo 3), acrescentou a proibição do uso de 

produtos derivados do tabaco em aeronaves e demais veículos de transporte coletivo. 

Conforme comenta Daniela Mendes (2003), o período entre 2000 e 2001, foi um marco na 

história da luta antitabagismo no Brasil, “auge do acirramento do debate em virtude do envio 

ao Congresso Nacional do projeto de lei antitabagismo que resultaria na aprovação da Lei 

10.167/2000, fruto da luta dos grupos sociais envolvidos na questão do fumo”. Vejamos a 

seguir algumas das leis em vigor no Brasil: 

 

a) Proteção contra os riscos à poluição ambiental do tabaco: 

 

Portaria Interministerial 3.257 (22 de setembro de 1988) - Recomenda medidas restritivas ao 

fumo nos ambientes de trabalho e cria fumódromos, ou seja, áreas destinadas exclusivamente 

ao tabagismo, devidamente isoladas e com arejamento conveniente. 

 

Lei 9.294 (15 de julho de 1996) - Proíbe o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, 

ou de qualquer outro produto derivado do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, tais 

como, repartições públicas, hospitais, salas de aula, bibliotecas, ambientes de trabalho, teatros 

e cinemas, exceto em fumódromos. 

 

Decreto 2.018 (1º de outubro de 1996) - Regulamenta a Lei 9.294/96, definindo os conceitos 

de recinto coletivo e área devidamente isolada e destinada exclusivamente ao tabagismo. 

 

Portaria do Ministério da Saúde 2.818 (28 de maio de 1998) - Proíbe fumar nas dependências 

do Ministério da Saúde, tanto as sediadas no Distrito Federal, como nos Estados e Municípios. 

 

Lei 10.167 (27 de dezembro de 2000) - Altera a Lei 9.294/96, proibindo o uso de produtos 

derivados do tabaco em aeronaves e demais veículos de transporte coletivo. 
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Portaria Interministerial 1.498 (22 de agosto de 2002) - Recomenda às instituições de saúde e 

de ensino a implantarem programas de ambientes livres da exposição ambiental do tabaco. 

 

b) Prevenção de acidentes de transito 

  

Lei 9.503 (23 de setembro de 1997) – Código de Trânsito Brasileiro - Proíbe dirigir sob a 

influência de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou 

psíquica, ou dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais 

regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios 

do veículo. 

 

c) Restrição ao acesso de produtos derivados do tabaco 

  

Lei 10.167 (27 de dezembro de 2000) - Altera a Lei 9.294/96, proibindo a venda por via 

postal, a distribuição de amostra ou brinde e a comercialização em estabelecimentos de ensino 

e de saúde. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 15 (17 de janeiro de 2003) - Proíbe 

a venda de produtos derivados do tabaco na Internet. 

 

Lei 10.702 (14 de julho de 2003) - Altera a Lei 9.294/96, proibindo a venda em órgãos ou 

entidades da Administração Pública. 

 

d) Proteção aos jovens  

  

Lei 8.069 (13 de julho de 1990) – Estatuto da Criança e do Adolescente. - Proíbe vender, 

fornecer ou entregar, à criança ou ao adolescente, produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica. 

 

Lei 10.167 (27 de dezembro de 2000) - Altera a Lei 9.294/96, proibindo a participação de 

crianças e adolescentes na publicidade de produtos derivados do tabaco. 

 

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 06 (05 de fevereiro de 2001) - Proíbe o 

trabalho do menor de 18 anos na colheita, beneficiamento ou industrialização do fumo. 
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Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 304 (07 de novembro de 2002) - 

Proíbe a produção, importação, comercialização, propaganda e distribuição de alimentos na  

forma de cigarro, charuto, cigarrilha, ou qualquer outro produto derivado ou não do tabaco. 

Proíbe o uso de embalagens de alimentos que simulem ou imitem as embalagens de cigarros, 

bem como o uso de nomes de marcas pertencentes a produtos derivados ou não do tabaco. 

 

Lei 10.702 (14 de julho de 2003) - Altera a Lei 9.294/96, proibindo a venda de produtos 

derivados do tabaco a menores de 18 anos. 

 

e) Tratamento e apoio ao fumante 

  

Portaria do Ministério da Saúde nº 1.035 (31 de maio de 2004) - Amplia o acesso à 

abordagem e tratamento do tabagismo para a rede de atenção básica e de média complexidade 

do Sistema Único de Saúde. 

 

Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde nº 442 (13 de agosto de 2004) - Aprova o Plano 

para Implantação da Abordagem e Tratamento do Tabagismo no SUS e o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas – Dependência à Nicotina. 

 

f) Publicidade e patrocínio dos produtos derivados do tabaco 

 

Constituição da República Federativa do Brasil (05 de outubro de 1988) - Determina que a 

publicidade de tabaco estará sujeita à restrições legais e conterá advertência sobre os 

malefícios decorrentes do seu uso. 

 

Lei 8.078 (11 de setembro de 1990) – Código de Proteção e Defesa do Consumidor. - Proíbe a 

publicidade enganosa e abusiva. 

 

Portaria Interministerial nº 477 (24 de março de 1995) - Recomenda às emissoras de televisão 

que evitem a transmissão de imagens em que apareçam personalidades conhecidas do público 

fumando. Recomenda aos órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde, a recusa do 

patrocínio, colaboração, apoio ou promoção de campanhas de saúde pública pelas indústrias 

produtoras de tabaco e seus derivados. 
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Lei 10.167 (27 de dezembro de 2000) - Altera a Lei 9.294/96, restringindo a publicidade de 

produtos derivados do tabaco à afixação de pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos 

locais de venda, proibindo, conseqüentemente, em revistas, jornais, televisão, rádio e 

outdoors. Proíbe a propaganda por meio  eletrônico, inclusive Internet, a propaganda indireta 

contratada, também denominada merchandising e a propaganda em estádios, pistas, palcos ou 

locais similares. Proíbe o patrocínio de eventos esportivos nacionais e culturais. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 15 (17 de janeiro de 2003) - Define 

os conceitos de “propaganda de produtos derivados do tabaco” e “parte interna do local de 

venda”. 

 

Lei 10.702 (14 de julho de 2003) - Altera a Lei 9.294/96, proibindo o patrocínio de eventos 

esportivos internacionais por marcas de cigarros a partir de 30 de setembro de 2005. 

Determina a veiculação de advertências sobre os malefícios do tabagismo na abertura, no  

encerramento e durante a transmissão de eventos esportivos internacionais, em intervalos de 

quinze minutos. Faculta ao Ministério da Saúde a colocação de propagandas fixas, com 

advertências sobre os malefícios do tabagismo, no local da realização do evento. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 199 (24 de julho de 2003) - 

Regulamenta a Lei 10.702/03 sobre as frases de advertência do Ministério da Saúde exibidas 

durante a transmissão no país de eventos esportivos e culturais internacionais. 

 

g) Disseminação de informação ao público 

  

Lei 7.488 (11 de junho de 1986) - Cria o Dia Nacional de Combate ao Fumo e determina a 

realização de comemorações no dia 29 de agosto em todo o território nacional. 

 

Portaria Interministerial nº 3.257 (22 de setembro de 1988) - Confere certificados de honra ao 

mérito às empresas que se destacarem em campanhas para o controle do tabagismo. 

 

Medida Provisória nº 2.190-34 (23 de agosto de 2001) - Altera a Lei 9.294/96, determinando 

que o material de propaganda e as embalagens de produtos derivados do tabaco, exceto as 
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destinadas à exportação, contenham advertências acompanhadas de imagens que ilustrem o 

seu sentido. 

 

Portaria Interministerial nº 1.498 (22 de agosto de 2002) - Confere certificados de honra ao 

mérito às instituições de saúde e de ensino que se destacarem em campanhas para o controle 

do tabagismo. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 335 (21 de novembro de 2003) - 

Revoga as Resoluções da ANVISA n.º 104/01 e 14/03. Dispõe sobre a inserção de novas 

advertências, acompanhadas de imagens, nas embalagens e no material de propaganda dos 

produtos fumígenos derivados do tabaco. Determina a impressão da seguinte frase nas 

embalagens dos produtos derivados do tabaco: “Venda proibida a menores de 18 anos - Lei 

8.069/1990 e Lei 10.702/2003”, proibindo o uso de frases como “Somente para adultos” e 

“Produto para maiores de 18 anos”. 

Altera a Resolução da ANVISA nº 46/01, determinando a impressão da seguinte informação 

nas embalagens de cigarros: "Este produto contem mais de 4.700 substâncias tóxicas, e 

nicotina que causa dependência física ou psíquica. Não existem níveis seguros para consumo 

destas substâncias". 

  

Portaria Interministerial nº 1.034 (31 de maio de 2004) - Institui, no âmbito da Secretaria de 

Educação a Distância, Grupo de Trabalho com a finalidade de promover a inserção do tema 

“Controle do Tabagismo” no recurso didático do ensino a distância, promovido pelo 

Programa TV Escola. 

 

h) Controle e fiscalização dos produtos derivados do tabaco 

  

Decreto nº 2.637 (25 de junho de 1998) - Determina que a comercialização de cigarros no 

País, inclusive a sua exposição à venda, seja feita exclusivamente em maços, carteiras ou 

outros recipientes que contenham vinte unidades. 

 

Lei 9.782 (26 de janeiro de 1999) - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Cria a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), responsável pela regulamentação, 

controle e fiscalização dos cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto derivado 

ou não do tabaco. 
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Lei 10.167 (27 de dezembro de 2000) - Altera a Lei 9.294/96, definindo o valor da multa a ser 

aplicada em caso de descumprimento e os órgãos competentes para exercer a fiscalização do 

cumprimento da Lei. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 46 (28 de março de 2001) - 

Estabelece os teores máximos permitidos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono 

presentes na corrente primária da fumaça dos cigarros comercializados no País, para no 

máximo 10 mg/cig, 1mg/cig e 10 mg/cig. 

Proíbe a utilização, em embalagens ou material publicitário, de descritores, tais como, classes, 

ultra baixos teores, baixos teores, suave, light, soft, leve, teores moderados, altos teores, e 

outros que possam induzir o consumidor a uma interpretação equivocada quanto aos teores 

contidos nos cigarros. 

 

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 346 (02 de dezembro de 2003) - 

Revoga a Resolução da ANVISA nº 105/01. - Estabelece novas normas para o cadastro anual 

das empresas beneficiadoras de tabaco e fabricantes nacionais, importadoras ou exportadoras 

de produtos derivados do tabaco, bem como de todos os seus produtos, exigindo a 

apresentação de relatórios sobre seus componentes. 

 

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 396 (06 de fevereiro de 2004) - 

Aprova o Programa Gerador da Declaração Especial de Informações Fiscais relativas à 

tributação dos cigarros (DIF – Cigarros). Esse Programa permitirá à Receita Federal um maior 

controle das empresas instaladas e aquelas em fase de instalação no país, no que se refere ao 

registro, à distribuição, exportação e importação de cigarros, bem como à arrecadação 

tributária. 

 

i) Convenção-Quadro para o controle do Tabaco 

 

Decreto (1º de agosto de 2003) - Cria a Comissão Nacional para Implementação da 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e de seus Protocolos. A Comissão Nacional é 

composta pelos Ministérios da Saúde, das Relações Exteriores, da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, da Fazenda, da Justiça, do Trabalho e Emprego, da Educação, do 
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Desenvolvimento Agrário, das 

Comunicações e do Meio Ambiente. 

 

j) Financiamento à cultura do Tabaco 

 

Resolução do Banco Central do Brasil nº 2.833 (25 de abril de 2001) - Determina que fica 

vedada a concessão de crédito público relacionado com a produção de fumo, no âmbito do 

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em regime de 

parceria ou integração com a indústria do tabaco. 

 

l) Taxação sobre os produtos derivados do tabaco 

  

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 60 (30 de maio de 1999) - Estabelece 

normas para os cigarros, ficando os mesmos sujeitos ao Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), fixado em reais (R$) por vintena, de acordo com as suas classes. Tal 

Instrução Normativa distribui as marcas em quatro classes identificadas pelos números de I a 

IV, sendo as classes I e II para marcas vendidas exclusivamente em maços e as classes III e 

IV para marcas com apresentações tanto em maços, quanto em embalagens rígidas (box). 

 

Decreto 4.924 (19 de dezembro de 2003) - Eleva o valor do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) incidente sobre os cigarros. 

 

m) Medidas para conter o mercado ilegal de cigarros 

 

Decreto 2.876 (14 de dezembro de 1998) - Determina que os cigarros, quando exportados 

para a América do Sul e América Central, inclusive Caribe, ficam sujeitos à incidência do 

imposto de exportação à alíquota de 150%. Posteriormente, houve  ampliação de tal alíquota 

também para matérias-primas utilizadas na fabricação de cigarros. 

 

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 95 (28 de novembro de 2001) - 

Estabelece diversas normas para os selos de controle a que estão sujeitos os cigarros. 

Determina que a exportação de cigarros deverá ser feita pelo estabelecimento industrial 

diretamente para o importador no exterior e que os selos de legitimidade duvidosa passarão 

por um exame mais rigoroso. 
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Medida Provisória nº 66 (29 de agosto de 2002) - Majora o valor das penalidades com relação 

aos selos que estiverem em desconformidade com as normas estabelecidas pela Secretaria da 

Receita Federal. 

 


