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Tabagismo:

- é uma doença crônica, inserida no Código Internacional

de Doenças da Organização Mundial da Saúde (OMS).

- é fator de risco para doenças graves e fatais: câncer,

cardiovasculares, enfisema e outras.

- mata cerca de 5 milhões de pessoas por ano no mundo,

sendo 200 mil no Brasil.

- Entre 1989 e 2008, a prevalência de fumantes na

população acima de 15 anos que era 32% em 1989, em 2008 caiu

para 17,2%, segundo dados do IBGE

- Dados mostram que no Brasil temos mais ex-fumantes

(26 milhões) do que fumantes (24,6 milhões)

Dados gerais sobre o tabagismo



Tabagismo passivo: 

- aumenta entre não fumantes o risco de câncer, infarto, 

infecções respiratórias, dentre outros agravos.

- nos ambientes de trabalho é considerado risco 

ocupacional.

- Recente pesquisa realizada pelo IBGE , mostrou que

apesar da Lei 9294 estar em vigor desde 1996, 27% da

população acima de 15 anos ainda é exposta à fumaça

ambiental de tabaco em ambientes fechados.

Dados gerais sobre o tabagismo passivo



Diante disto e reconhecendo...

Que a epidemia do tabagismo é um problema de saúde

pública globalizado, que transcende as fronteiras dos

países e cujo controle depende de medidas intersetoriais.

Que existem medidas intersetoriais efetivas para controlar 

essa expansão da epidemia tabagística. 

Que a eficácia dessas medidas depende de uma ampla

cooperação internacional e da participação integrada de

todos os países.

Em 1999, a 52ª AMS propôs a adoção de um tratado

internacional para o controle do tabaco.

Este tratado internacional recebeu o nome de

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco



Como o Brasil se preparou para participar das  

negociações da Convenção-Quadro 

Criação da Comissão Nacional para Controle do Uso do 

Tabaco

• 1999 - Decreto 

• Interministerial - 9 Ministérios

• Presidência: Ministro da Saúde 

• Secretaria Executiva: INCA

• Perfil: consultivo

• Objetivo – subsidiar o governo brasileiro nos 

posicionamentos durante as negociações do 

tratado

•Audiências públicas



A participação do Brasil nas negociações 

da Convenção-Quadro 
fase 1: entre 1999 e 2003-192 países

• Presidiu o Órgão Intergovernamental para negociação da 

Convenção-Quadro durante 4 anos (1999-2003)



Objetivo da Convenção-Quadro

“proteger as gerações presentes e futuras das

devastadoras conseqüências sanitárias, sociais,

ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela

exposição à fumaça do tabaco, proporcionando uma

referência para as medidas de controle do tabaco, a

serem implementadas pelas Partes ... a fim de reduzir

de maneira contínua e substancial a prevalência do

consumo e a exposição à fumaça do tabaco “

FASE 2: APROVAÇÃO

Em 2003 - 56ª Assembléia Mundial da Saúde



Medidas (baseadas em evidências) para redução da 

demanda

 proteção contra o tabagismo passivo

 regulação do conteúdo dos produtos

 regulação da divulgação das informações sobre os 

produtos de tabaco

 embalagem e etiquetagem dos produtos de tabaco

 educação, comunicação, conscientização

 publicidade, promoção e patrocínio do tabaco

 promoção da cessação do tabagismo

Medidas previstas na Convenção-Quadro



Medidas (baseadas em evidências) para redução da oferta

 controle do comércio ilícito do tabaco

 proibição da venda a menores de idade ou de comércio 

por menores de idade

 apoio a atividades alternativas economicamente viáveis

Medidas previstas na Convenção-Quadro

A CQCT entrou em vigor em 

fevereiro de 2005, após 40 países 

ratificarem



A dificuldade do Brasil em ratificar a 

Convenção-Quadro

http://www.inca.tabagismo.gov.br/

Congresso Nacional  - 27 meses

• Câmara – 9 meses

• Senado – 18 meses



•gerar pânico e rejeição ao tratado por parte das 190 

mil famílias fumicultoras, região Sul do Brasil, + 90% 

da produção nacional de fumo. 

• clima de incerteza e confundir o julgamento da 

matéria pelos parlamentares brasileiros.

Campanha de desinformação

Indústria do Tabaco/AFUBRA  

Missão: OBSTRUIR a ratificação da Convenção pelo Brasil

O PROCESSO DE RATIFICAÇÃO DA CONVENÇÃO

FASE SENADO



AFUBRA lidera o processo anti-Convenção



Alinhamento de discurso para defesa da ratificação da CQ 

http www inca gov br tabagismo frameset asp?item publicacoes&link indice htm

INCA - Secretaria Executiva da Comissão Nacional



... Se o acordo ( Convenção -Quadro) vigorar, o 

Sindicato da Indústria do Fumo (Sindifumo) estima 

que 33 mil empregos nas cidades e mais de 100 

mil no campo serão cortados no Estado, que 

também diminuirá em 15% as exportações... 

... A Convenção quer acabar com a fumicultura... 

Mitos e inverdades disseminadas na mídia 

e entre os Senadores

Campanha da Indústria do Tabaco para impedir a ratificação 

da Convenção pelo Brasil



BSB – I AUDIÊNCIA PÚBLICA - SENADO 15/09/2004

Comissão de Relações Exteriores 



4 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

REALIZADAS NAS REGIÕES FUMICULTORAS



31 de maio de 2005

Ministro da Saúde lidera uma 

caminhada até a Presidência 

do Senado  - obtém o 

compromisso  do Senador  

Renan Calheiros de priorizar a  

ratificação da Convenção 

Quadro

TRAMITAÇÃO DA RATIFICAÇÃO NO SENADO FICA PARADA

O Setor Saúde pressiona 



INDÚSTRIA  DO TABACO PRESSIONA TAMBÉM

Junho de 2005

AFUBRA visita Presidência do Senado  - 195 mil 

assinaturas contra a ratificação.

Votação adiada – Programada mais 3 audiências públicas 

pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do 

Senado - Tubarão, Salvador e Brasília.



O Congresso Nacional ratifica a Convenção-Quadro em 

novembro de 2005  

Brasil - Estado Parte da Convenção-Quadro
Compromisso de Governo

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Decreto/D5658.htm

Art. 1º - A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, 
adotada pelos países membros da Organização Mundial de 
Saúde em 21 de maio de 2003… será executada e 
cumprida tão inteiramente como nela se contém.

Decreto Presidencial nº 5.658, de 02/01/2006

Promulga a Convenção-Quadro para o Controle do 

Tabaco.



Ações de controle do tabagismo passam a ser uma
Política de Estado  

A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 
se torna a 

Política Nacional de Controle do Tabaco



•Sociedade Civil Organizada – importante papel para

impulsionar a ratificação da Convenção-Quadro no

Brasil.

• Importância do artigo 4.7 da Convenção:

“A participação da sociedade civil é essencial para

atingir o objetivo da Convenção e de seus

protocolos”

O PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL NA  

RATIFICAÇÃO  E IMPLEMENTAÇÃO DA 

CONVENÇÃO NO BRASIL 



CENÁRIO ATUAL

5 anos  da entrada em vigor do Tratado

Foram realizadas 3 Conferências dos Estados Partes:

discutir e avaliar a implementação do tratado pelos países.

Diretrizes (orientações aos países) já aprovadas: arts. 8º

(ambientes livres da fumaça do tabaco); 11 (embalagens

dos produtos); 13 (promoção, publicidade e patrocínio);

5.3 (Proteção das políticas de controle do tabaco dos

interesses comerciais da indústria do tabaco)

Diversos grupos de trabalho em andamento. Ex: art. 9 e

10/ art 12/ art.14/ art. 17 e 1 Negociação de Protocolo em

andamento - art. 15 - combate ao comércio ilícito de

produtos do tabaco.



Comissão Nacional para Implementação da Convenção 

Quadro para Controle do Tabaco (CONICQ)

Criada por Decreto em 2003

Interministerial - 16 Ministérios

Fórum de sinergia e compartilhamento de ações

Presidência - Ministro da Saúde

Secretaria Executiva – INCA

Perfil executivo

Objetivo – construir uma agenda intersetorial de 

Estado para implementar a Convenção-Quadro

Como o  Brasil se preparou para 

implementar a Convenção- Quadro 



Principais Competências

Artigo 2º:

I - assessorar o governo brasileiro nas decisões relativas à
formulação das políticas nacionais para cumprimento das
obrigações;

III - articular a organização e implementação de uma agenda
intersetorial de governo para o cumprimento das obrigações
da Convenção Quadro;

IV - promover o desenvolvimento, a implementação, a avaliação
das estratégias, planos e programas, assim como as
políticas, legislações e outras medidas para o cumprimento
das obrigações da Convenção;

Comissão Nacional para Implementação da Convenção 

Quadro para Controle do Tabaco (CONICQ)
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A TV Escola exibe ... uma 

programação diversificada, com 

destaque para o Saber Saúde, 

série exibida na faixa ensino 

fundamental, produzida pelo 

Instituto Nacional de Câncer 

(Inca), ... alerta para os riscos do 

tabagismo no ambiente escolar e 

ensina como prevenir infartos e 

doenças graves como o câncer.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO



A situação do Brasil quanto ao cumprimento 

das obrigações da CQCT

O Brasil e a 

Convenção-Quadro 

Como estamos?



- Advertências sanitárias fortes

- Programa Nacional de Diversificação da Cultura do Tabaco

- Política progressiva de aumento de preços e impostos

- Ações de combate ao contrabando e comércio ilícito

- Proibição de descritores: light, baixos teores

- Ações educativas, campanhas

- Apoio à cessação do tabagismo nas unidades de saúde

- Proibição da propaganda e do patrocínio

- Pesquisas, inquéritos

BRASIL JÁ CUMPRE GRANDE PARTE DAS MEDIDAS 

PREVISTAS NA CONVENÇÃO-QUADRO

ALGUNS DESAFIOS AINDA A SEREM ENFRENTADOS

- Proibição do tabagismo em ambientes fechados

- Fortalecimento  do Programa Nacional de Diversificação da 

Cultura do Tabaco

- Incremento do tratamento do tabagismo no SUS

- Restringir os pontos de venda dos produtos do tabaco



Obrigada
cfvianna@inca.gov.br

Informações em www.inca.gov.br/tabagismo

http://www.who.int/tobacco/framework/en/index.html

mailto:cfvianna@inca.gov.br
http://www.inca.gov.br/tabagismo

