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São Paulo, 5 de outubro de 2011.

ANVISA RECEBE APOIO DA DIVISÃO DE PNEUMOLOGIA DO INCOR SOBRE AS
MEDIDAS DE CONTROLE DO TABAGISMO.
Autores: Stella Martins e Ubiratan de Paula Santos *
*Médicos assistentes da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração‐HCFMUSP

Dia 6 de outubro será realizada no Rio de Janeiro, pela ANVISA, a discussão de duas
consultas públicas extremamente relevantes como medidas de saúde pública e um grande
avanço no controle do tabagismo no nosso país.
Sabendo que os jovens não gostam do gosto ruim e característico do tabaco, a indústria
para conquistá‐los insere vários aditivos como aromas e sabores adocicados e agradáveis,
como chocolate, menta, cravo, morango e etc, nos cigarros e no tabaco usado no Narguilé.
Essa estratégia torna a tragada mais suave, estimula a iniciação, e posteriormente a
instalação da dependência nos jovens brasileiros. A consulta 112 visa à proibição desses
aditivos no tabaco.
A medida 117 trata da proibição da propaganda de cigarro nos pontos de venda, como
caixas de padaria, banca de jornal e etc. Os cigarros expostos junto com balas, chocolates
e chicletes estimulam tanto a percepção visual, quanto levam à falsa crença que esses
produtos não são nocivos a saúde. A proposta da ANVISA é que esses produtos sejam
guardados e fiquem longe da visão dos clientes. Essa simples medida dificultará não

somente a iniciação, mas protegerá os fumantes em tratamento para cessação.
As medidas da ANVISA estão em pleno acordo com o compromisso assumido,
internacionalmente, pelo Brasil ao ratificar a Convenção Quadro para o Controle do
Tabaco, o primeiro tratado internacional de saúde, que visa à proteção da população
mundial das devastadoras consequências do tabagismo ativo e passivo.
Alertamos à população que TODA FORMA DE CONSUMO DO TABACO É PREJUDICIAL À
SÁUDE, merecendo todo apoio a consulta pública nº 112 e 117 da ANVISA.

Solicite sua pauta pela Internet
Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor pelo site
www.incor.usp.br – seção Imprensa – formulário “solicite sua pauta”.
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