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Resumo e recomendações de “Menthol and flavored tobacco products in LMICs: A 
growing menace” por Zatoński M., Silver K., Plummer S., Hiscock R., 2022

Preocupações com aromatizados

A crescente ameaça do tabaco aromatizado 
em países de baixa e média renda
Cerca de 80% dos usuários de tabaco do mundo vivem em países de baixa e média renda (LMICs). 
Muitos países de baixa e média renda são signatários da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco da 
Organização Mundial da Saúde (CQCT da OMS), o primeiro tratado de saúde global do mundo, mas seus 
esforços de controle do tabaco são consistentemente prejudicados pela indústria do tabaco. São necessárias 
mais ações e pesquisas para deter a epidemia de tabaco em países de baixa e média renda.

Os cigarros aromatizados parecem ser um produto 
“inicial” comum, especialmente entre os jovens. Cigarros 
em cápsula, onde as cápsulas dentro do filtro do cigarro 
podem ser esmagadas para liberar um sabor, são um 
truque de sabor mais recente e estão se tornando cada 
vez mais populares.   
 
As diretrizes para os signatários da CQCT da OMS 
recomendam restringir os sabores. Os sabores estão 
sendo proibidos principalmente em países de alta renda, 
mas mais proibições em todo o mundo ajudariam a 
proteger mais pessoas. 

Sobre a pesquisa

A epidemia de tabaco em curso nos países de baixa 
e média renda significa que é importante entender 
o que está impulsionando as taxas de tabagismo e 
dependência, e como as políticas de controle do tabaco 
podem ser apoiadas. Este estudo usou análise de dados 
de mercado para entender os padrões de participação 
de mercado de cigarros aromatizados nos países de 
baixa e média renda. Os pesquisadores procuraram 
entender como as atividades da indústria do tabaco se 
relacionam com esses padrões por meio de uma revisão 
sistemática da literatura e um exercício de escopo com 
defensores do controle do tabaco.

Principais achados

• Os produtos de tabaco aromatizados estão prontamente 
disponíveis em países de baixa e média renda.

• A falta de embalagens padronizadas e proibições de 
publicidade e exibição aumentam a atratividade e o 
impacto dos produtos aromatizados. As empresas de 
tabaco comercializam ativamente esses produtos de 
forma ampla, inclusive perto de escolas.

• Houve um rápido aumento no ritmo de crescimento 
da participação de mercado de 2016 a 2017, após 
proibições de sabores na União Europeia e no Canadá. É 
possível que as empresas de tabaco tenham aumentado 
sua comercialização de produtos aromatizados, incluindo 
mentolados, nos países de baixa e média renda, já que 
as vendas em outros lugares estavam diminuindo.

• As empresas de tabaco tentaram retardar e enfraquecer 
o desenvolvimento da legislação de proibição do tabaco 
aromatizado nos países de baixa e média renda.

Recomendações

• É necessária legislação para restringir a venda de 
produtos de tabaco aromatizados. 

• Como medida provisória, promulgar proibições 
padronizadas de embalagens e publicidade e 
exibição em países onde ainda não estão em vigor 
reduziria o impacto da comercialização de produtos 
aromatizados, além de outros efeitos positivos 
dessas políticas.

• Exigir que as empresas de tabaco forneçam detalhes 
sobre as vendas de produtos aromatizados em seu 
país ajudaria os governos de países de baixa e média 
renda a monitorar produtos aromatizados e seus 
danos.
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