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Rótulos de Advertência 
de Saúde
Os rótulos advertências de saúde ilustrados são uma 
importante oportunidade de comunicar os riscos do consumo 
de tabaco
⚫ A indústria do tabaco usa as embalagens de cigarros como uma 

oportunidade promocional. 1

⚫ A maioria dos fumantes não consegue se lembrar dos efeitos específicos 
para a saúde associados ao tabagismo.2

⚫ Até mesmo os fumantes que compreendem os perigos do tabagismo 
subestimam a severidade de seu impacto sobre a saúde.3

⚫ A maioria dos fumantes acredita que outros fumantes estão sob maior 
risco do que eles mesmos.4

⚫ Os fumantes tendem a ter ainda menos consciência dos riscos do fumo 
passivo para outras pessoas.5

⚫ Um entendimento tanto dos riscos quanto da severidade do tabagismo 
são fatores importantes para motivar os fumantes a pararem.2

Os defensores da saúde pública vêem as embalagens de cigarros como 
uma oportunidade educacional. Pessoas que fumam um maço por dia estão 
expostas a imagens impressas nas embalagens pelo menos 20 vezes por 
dia (e 7,000 vezes ao ano), ao comprarem e consumirem cigarros. São 20 
oportunidades por dia para entregar mensagens antifumo em conjunturas 
críticas: no ponto de compra e no momento do consumo.6 O uso de imagens 
gráficas aumenta o impacto da mensagem de saúde pública.

Os rótulos de advertências de saúde ilustrados efetivamente 
aumentam o conhecimento sobre os danos do fumo à saúde
Fumantes relatam que recebem mais informações sobre os riscos do 
tabagismo nas embalagens de cigarros do que de qualquer outra fonte, 
exceto a televisão.2  À medida que mais países introduzem os rótulos de 
advertências de saúde mais fortes e avaliam sua eficácia, cada vez mais 
evidências mostram que os rótulos advertencias ilustrados têm um impacto 
maior do que advertências de texto apenas para a conscientização dos 
riscos do consumo de tabaco.

⚫ Uma revisão de mensagens de advertências de saúde para produtos 
de tabaco de 2011 concluiu que os rótulos de advertencia ilustrados 
provocando reações emocionais são significativamente mais eficientes 
do que advertências de texto apenas para aumentar o conhecimento 
sobre saúde e a percepção de risco, promover o abandono do fumo e 
evitar que jovens comecem a fumar.8

⚫ Uma revisão de 2015 de 37 estudos experimentais revelou que, 
comparado a advertências de texto apenas, os rótulos de advertencia 
ilustrados:

⚪ Atraíam e mantinham mais a atenção;
⚪ Provocavam reações cognitivas e emocionais mais fortes;
⚪ Resultavam em atitudes mais negativas em relação aos maços e ao 

fumo;
⚪ Desestimulavam o início do fumo e aumentavam a intenção de parar 

com mais eficácia.9

Evidências sobre 
Advertências 
Ilustradas 

“...se você fuma, o maço 

de cigarros é uma das 

poucas coisas que você 

usa que dizem algo sobre 

você. O maço de cigarros é 

a única coisa que você tira 

do bolso 20 vezes por dia e 

deixa à mostra para todos 

verem.” 7

-- Documento da Brown & Williamson 

Tobacco Corp., 1985

(Bolivia, 2011)
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⚫ Ao avaliar o impacto do fortalecimento das advertências nas 
embalagens de cigarros, uma revisão de 2016 concluiu que introduzir 
advertências mais fortes — passando de apenas texto para imagens, e/
ou aumentando o tamanho — levou a um maior conhecimento e ligações 
para apoio para parar de fumar, além de reduzir a incidência de fumo.9

Estudos de países individuais reportam achados similares 
sobre a maior eficácia dos rótulos de advertencia ilustrados 
altamente visíveis comparadas a advertências de texto 
apenas nas embalagens de cigarros
Estudos baseados em população mostraram que passar de apenas texto 
para imagens aumentou significativamente a eficácia das advertências de 
saúde:

⚫ Depois que o Canadá introduziu rótulos de advertencia de saúde 
ilustrados grandes em 2000, 91% dos fumantes pesquisados disseram 
que leram as advertências e foram capazes de demonstrar um amplo 
conhecimento dos tópicos cobertos pelas advertências. Fumantes 
que haviam lido e discutido as advertências tinham maior probabilidade 
de parar ou fizeram tentativas de parar no acompanhamento de três 
meses.6

⚫ Depois da mudança de rótulos de advertencia apenas texto para 
ilustrados na Tailândia, os fumantes tinham quase duas vezes mais 
chance de notar as advertências, lê-las com atenção e pensar nos 
riscos relacionados ao fumo em comparação a antes.10

⚫ Após a implementação dos rótulos de advertencia ilustrados no 
República de Maurício em 2009, os fumantes tinham quase quatro 
vezes mais chance de notar as advertências, e quase três vezes mais 
chance de ler as advertências com atenção do que advertências de 
texto apenas.11

Os rótulos de advertencia ilustrados influenciam o início e 
motivam fumantes a parar de fumar
⚫ Estudos mostram que as intenções de parar de fumar aumentam 

quando um número de telefone de apoio é fornecido junto com a 
advertência:

⚪ Depois que a Austrália introduziu HWLs ilustradas com telefones de 
apoio em 2006, a taxa de ligações dobrou em relação aos dois anos 
anteriores.12

⚪ Depois que a Nova Zelândia introduziu HWLs ilustradas com telefones 
de apoio em 2008, o número de novas ligações aumentou.13

⚫ Um estudo com fumantes adultos do Brasil, Uruguai e México revelou 
que os brasileiros tinham maior probabilidade que os uruguaios ou 
mexicanos de estarem cientes sobre e terem usado números de 
telefone para assistência antifumo. No Brasil, as linhas de assistência 
foram anunciadas em advertências de saúde e em campanhas antifumo 
na mídia, enquanto no México e no Uruguai foram apenas anunciadas em 
campanhas de mídia. 14

⚫ Um estudo com fumantes canadenses e americanos descobriu 
que mais representações gráficas das consequências para a saúde 
evocavam mais medo e resultavam em intenções mais fortes de parar 
de fumar.15 

⚫ Depois que o Brasil introduziu novas HWLs ilustradas em 2002, 67% 
dos fumantes afirmaram que as novas advertências os fizeram querer 
parar de fumar.16 

(Brasil, 2009)

(Índia, 2015)

Evidências sobre Advertências Ilustradas 
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⚪ O Brasil introduziu uma segunda rodada de rótulos em 2004. Em um 
estudo avaliando as duas rodadas, os pesquisadores descobriram 
que as imagens que mais ameaçavam e traziam medo em rótulos de 
advertência aumentavam as intenções de evitar fumar.17

⚫ Depois da introdução de HWLs ilustradas em cigarros em Taiwan 
em 2009, a incidência de pensar sobre os danos do fumo à saúde 
aumentaram de 51% para 80% entre os fumantes, e de 69% para 
94% entre não fumantes. Adicionalmente, a incidência de fumantes 
pensando em parar de fumar subiu de 30% para 52%.18

⚫ Uma investigação de acompanhamento do estudo com quatro 
países revelou que HWLs ilustradas maiores (como as do Canadá e 
Austrália) estavam associadas a mais intenções de parar de fumar em 
comparação com rótulos apenas de texto (como nos EUA).19 

⚫ Em um estudo comparando o impacto de advertências pequenas de 
texto apenas na Malásia com advertências ilustradas grandes na 
Tailândia, as advertências tailandesas tinham maior probabilidade de 
levar a comportamentos de parar de fumar.20 

⚪ Um estudo adicional na Tailândia antes e depois da implementação 
de advertências ilustradas descobriu que fumantes tinham uma 
probabilidade significativamente maior de pensar em parar de fumar 
em resposta às advertências ilustradas maiores em comparação com 
as advertências anteriores de texto apenas.10 

⚫ Depois da implementação de advertências sanitárias ilustradas na 
Repúblico de Maurício, os fumantes tinham duas vezes mais chances de 
pensar nos riscos à saúde relacionados ao fumo ou de pensar em parar 
de fumar do que antes.11

Evidências sobre Advertências Ilustradas 

(República de Maurício, 2009)
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Referências

Principais Mensagens
 ⚫ As advertências ilustradas contra-atacam a publicidade da indústria do tabaco de seus produtos, 

aumentam o conhecimento sobre os riscos associados ao consumo de tabaco, reduzem as 
intenções de adolescentes de fumar e motivam fumantes a parar.

 ⚫ Advertências ilustradas têm maior impacto do que advertências apenas com texto e podem 
ser reconhecidas pelo público menos alfabetizado e por crianças — dois grupos populacionais 
vulneráveis.

 ⚫ A Convenção-Quadro para Controle do Tabaco da OMS obriga as Partes a implementar advertências 
de saúde ilustradas grandes, claras e alternantes em todas as embalagens de produtos de tabaco 
dentro de três anos após a ratificação do tratado.


