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CARTA MOÇÃO PELA REGULAMENTAÇÃO DO USO DOS ADITIVOS NOS CIGARROS
Vimos manifestar nossa indignação pelo adiamento da votação sobre o uso dos aditivos nos
cigarros, discussão que vimos acompanhando desde o lançamento da consulta pública 112, em
dezembro de 2010. A proibição dos aromatizantes nos cigarros é uma importante medida de
prevenção à iniciação ao tabagismo, comprovada por pesquisas como a do INCA que mostram
que 45% dos fumantes com idades entre 13 e 15 anos consomem cigarros com sabor. A
medida também conta com um amplo apoio da sociedade civil organizada, comunidades
médicas e da população brasileira, segundo dados de pesquisas de opinião realizadas pelo
Instituto Datafolha.
Para quem acompanhou a reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa, realizada dia 14/02 em
Brasília, ficou clara a interferência de representantes da indústria do tabaco, presentes ao
evento, apresentando argumentos inconsistentes com o objetivo de postergar a decisão sobre
a proibição dos aromatizantes nos cigarros. Proteger os interesses do controle do tabagismo
da interferência da indústria é um dever das autoridades governamentais comprometidas com
a saúde pública segundo preconizado no artigo 5.3 da Convenção-Quadro para o Controle do
Tabaco, tratado internacional da OMS assinado e ratificado pelo Brasil em 2005.
Como representantes da sociedade civil organizada comprometida com o controle do
tabagismo, esperamos que a Anvisa cumpra seu papel na implementação de medidas que
protejam a saúde da população e não atendam aos interesses da indústria do tabaco.
ABEAD – Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas
ABO – Associação Brasileira de Odontologia
AMB – Associação Médica Brasileira
Ambulatório de Prevenção, Controle e Tratamento do Tabagismo do HU/UFJF
ACT – Aliança de Controle do Tabagismo
DESER – Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais
GEMDAC – Gênero Mulher Desenvolvimento e Ação para a Cidadania
HCOR – Hospital do Coração
IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
ING – Instituto Guardiões da natureza
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Instituto Dante Pazzanese
Proteste – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor
SBC - Sociedade Brasileira de Cardiologia
SBP - Sociedade Brasileira de Pediatria

