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Os fumantes brasileiros estão gradativamente se rendendo ao apelo das campanhas 
antitabagistas. É o que aponta o maior estudo global realizado sobre o hábito de fumar. A 
Pesquisa ITC Brasil (International Tobacco Control) é a primeira internacional que tem por 
objetivo avaliar os impactos das políticas públicas implementadas nos países, entre eles, o 
Brasil, decorrentes da assinatura da Convenção-Quadro para controle do Tabaco (CQTC). 
 
No País, o Inca (Instituto Nacional de Câncer) é o responsável pela divulgação do material. 
 
No levantamento, mais de 91% dos fumantes brasileiros afirmam estar preocupados com a 
saúde e 82% revelaram já ter tido problemas relacionados ao tabaco. O Brasil também é o 
campeão quando o assunto é arrependimento: 91% preferiam não ter se tornado fumantes. 
Mais da metade (51%) têm planos de deixar de fumar nos próximos seis meses, mas eles 
reconhecem a dificuldade de adotar essa prática e querem ajuda. 
 
Ações 
 



O Brasil está no terceiro ciclo de advertências sanitárias nos maços de cigarro 2001, 2004 e 
2008, sendo este último o mais impactante do ponto de vista das imagens, trazendo temas 
como substâncias tóxicas, letalidade do câncer do pulmão, malefícios para o feto, 
envelhecimento precoce, fumo passivo, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, 
mutilação, dependência e impotência.  
 
A pesquisa ITC Brasil revela a percepção dos brasileiros em relação ao segundo ciclo (2004). 
Quase a metade dos fumantes pesquisados (47%) afirmou que as advertências os fazem 
pensar “muito” sobre os riscos à saúde, e um terço (31%) disse que as imagens nos maços os 
tornaram mais inclinados a parar de fumar. Apesar das advertências brasileiras terem imagens 
repulsivas, 57% dos fumantes e 70% dos não-fumantes entrevistados afirmaram que elas 
deveriam conter mais informações sobre os danos que o cigarro causa à saúde. 
 
Segundo Cristina Perez, psicóloga da Divisão de Tabagismo do Inca, a próxima pesquisa deve 
trazer um percentual ainda maior em relação à eficácia das advertências, tendo em vista que 
serão consideradas as imagens do terceiro ciclo, que são as mais impactantes. “O que 
queremos atacar agora são as ações em PDV e em eventos por meio de patrocínios 
direcionados. Também queremos que o País tenha maços genéricos para todas as marcas de 
cigarros, sem apelos visuais nas embalagens”, afirmou. O projeto está sendo avaliado 
juridicamente pelo Inca.  
 
Ambientes 
 
Em relação aos ambientes livres da fumaça de tabaco, no momento da pesquisa, os Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e o município de Porto Alegre já haviam aprovado (mas não 
implantado) leis proibindo totalmente o ato de fumar em ambientes públicos fechados ou 
restringido a prática aos chamados “fumódromos”.  
 
O estudo revela um alto nível de apoio à política de restrição do fumo: 66% dos fumantes 
cariocas, 65% dos paulistas e 63% dos gaúchos aprovam as políticas regionais de proibição 
total do fumo em ambientes fechados. Quando os não-fumantes respondem a essa mesma 
pergunta, o nível de aprovação é ainda maior: quase 80% dos entrevistados apoiam esse tipo 
de regulamentação. 
 
Histórico 
 
A Convenção-Quadro é o primeiro tratado internacional de saúde pública, desenvolvido sob a 
chancela da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, a pesquisa ouviu 1.826 pessoas 
(1.215 fumantes e 611 não fumantes) em três das maiores capitais: São Paulo, Rio de Janeiro 
e Porto Alegre, entre abril e junho de 2009. Outros 19 países participaram da pesquisa. 
 
O Brasil ratificou a sua adesão à Convenção-Quadro em novembro de 2005 e tem sido um dos 
líderes na sua implantação. Desde 2001, o País exige advertências sanitárias nos maços de 
cigarro vendidos no Brasil. Desde dezembro de 2000, restringiu a propaganda direta de cigarro 
aos pontos internos de venda. E a partir de 2008, alguns estados e municípios aprovaram leis 
que proíbem totalmente o ato de fumar em ambientes fechados. 
 
O tratado prevê, entre outras medidas, a proibição do ato de fumar em recintos coletivos, a 
restrição total à propaganda (incluindo promoção e o patrocínio de produtos de tabaco); o 
aumento de impostos e preços dos cigarros, a inserção de advertências sanitárias nas 
embalagens dos produtos de tabaco e ações de promoção do tratamento para deixar de fumar. 
Além disso, os países precisam estruturar alternativas econômicas à produção de fumo. Ao 
todo, 168 países assinaram a Convenção. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 15 mar. 2010, p. 23.  


