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Entre os programas e as ações que atualmente integram a PNCT, tem-se:

•  Programa Nacional de Controle do Tabagismo – existente desde 1989, hoje tem como foco a internalização da 
Convenção-Quadro no SUS sob a coordenação do INCA, em parceria com outros órgãos do Ministério da Saúde e secretarias de 
saúde e educação de Estados e municípios. Tendo como ações principais a promoção de ambientes livres de fumo e a 
implantação da cessação de fumar na rede SUS, o programa também busca promover uma interação com as áreas de educação 
nos Estados, municípios e em nível federal por meio da parceria com o Ministério da Educação (MEC), integrante da CONICQ. 
Mais recentemente, passou a contar com a participação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no sentido de 
promover a inclusão de ações de controle do tabagismo nos planos de saúde.

 

•  Regulação dos produtos de tabaco e fiscalização do cumprimento da legislação nacional – as ações de implementação e 
fiscalização do tabagismo em recintos coletivos, de restrição da propaganda e de regulamentação dos conteúdos e das 
embalagens dos produtos de tabaco estão, desde 1999, sob a coordenação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
sendo implementadas em parceria com a rede de vigilância sanitária do SUS.

 

•  Vigilância epidemiológica – Ministério da Saúde (INCA e Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)/ Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Secretaria Nacional de Política sobre 
Drogas (Senad)/Ministério da Justiça (MJ) – a estruturação de um sistema de vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis 
(DANT) e seus fatores de risco, de um sistema de vigilância de câncer pelo Ministério da Saúde (INCA e SVS), a realização de 
inquéritos periódicos mais aprofundados sobre tabagismo entre jovens (Vigescola/INCA; Cebrid/Senad) e grandes inquéritos 
nacionais em parceria com o IBGE (Petab – adultos e Pense – escolares), tudo isso tem permitido visualizar a situação do 
tabagismo no Brasil e seu impacto sobre a saúde, oferecendo subsídios para orientar a PNCT.

 

•  Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco – programa que vem sendo desenvolvido desde 2005 
sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e que requer a contribuição setorial das representações da 
CONICQ, inclusive do setor saúde. Esse programa tem uma grande importância política, pois a sua criação foi condicionante para 
a ratificação da CQCT pelo Congresso Nacional em 2005.

•  Internalização da CQCT na Política Nacional sobre Drogas – a Senad/MJ, que faz parte da CONICQ, tem participado 
ativamente na inclusão do tema “tabagismo” nas suas ações educativas, nas de divulgação e comunicação e nas pesquisas 
sistemáticas que desenvolve para monitorar o consumo de drogas ilícitas e lícitas no Brasil.

 

•  Política de preços e impostos sobre o setor fumo – sob a coordenação do Ministério da Fazenda, essa política vem sendo 
alinhada paulatinamente aos objetivos da Convenção, por sucessivos ajustes nos impostos sobre cigarros com repercussões 
importantes nos preços desses produtos.

•  Combate ao mercado ilegal de produtos de tabaco – essa ação vem sendo conduzida principalmente por medidas de 
controle adotadas pelo Ministério da Fazenda e como parte dos projetos estratégicos de combate à pirataria da Polícia 
Federal/Ministério da Justiça.

 

•  Cooperação internacional – o Brasil tem sido uma grande referência internacional para o controle do tabaco, o que se tem 
tornado cada vez mais visível frente às atividades de cooperação geradas pela interação global trazida pela Convenção. Nessa 
perspectiva, a participação do Brasil nas Conferências das Partes da Convenção e em grupos de trabalho e órgãos de negociação 
da Convenção se tem dado de forma organizada e integrada graças à participação ativa do Ministério das Relações Exteriores 
(MRE) e da Assessoria Internacional de Saúde do Ministério da Saúde como partes integrantes da CONICQ. Merece destaque 
também a representação do Brasil nas atividades da Comissão Intergovernamental para o Controle do Tabaco do Mercosul, 
ligada à Reunião de Ministros de Saúde do bloco, que vem sendo feita pela SE-CONICQ e pela Coordenação Nacional de Saúde 
no Mercosul/Assessoria de Assuntos Internacionais em Saúde (AISA)/MS.
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A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) é 
o primeiro tratado internacional de saúde pública 
negociado sob os auspícios da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

O Brasil desempenhou um papel de destaque na 
negociação da Convenção, pois foi eleito, por consenso de 
192 países, para presidir o seu Órgão de Negociação 
Intergovernamental entre 2000 e 2003. 

A confiança depositada no Brasil durante as negociações 
desse tratado foi resultado do reconhecimento 
internacional da sua liderança no controle do tabagismo, 
pois, apesar de ser um país em desenvolvimento e um 
grande produtor de fumo, tem conseguido desenvolver 
ações abrangentes para prevenção e redução do 
tabagismo com resultados expressivos.

Em novembro de 2005, a adesão do Brasil à CQCT foi 
ratificada pelo Congresso Nacional e, em janeiro de 2006, 
foi promulgada pelo Presidente da República, pelo 
Decreto nº 5.658.

Com isso, a implementação nacional desse tratado 
ganhou o status de Política de Estado, e o Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo, até então articulado 
pelo Ministério da Saúde (MS), por intermédio do Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), 
junto com outras instâncias do Sistema Único de Saúde 
(SUS), passou a integrar a Política Nacional de Controle do 
Tabaco (PNCT), de caráter multissetorial e norteada pelos 
objetivos, princípios, obrigações e medidas da CQCT. 

Para a PNCT, as medidas da Convenção, seus protocolos e 
diretrizes são o mapa de obrigações legais a serem 
cumpridas pelo Brasil na sua política de desenvolvimento. 

Um dos grandes passos para o fortalecimento da 
governança dessa política foi a criação da Comissão 
Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para 
o Controle do Tabaco e de Seus Protocolos (CONICQ), com 
representações de diferentes setores do governo, tendo 
como principal função articular a organização e a 
implementação de uma agenda intersetorial para o 
cumprimento das obrigações da CQCT.

O quadro a seguir resume os marcos legais, a 
representatividade e as competências da CONICQ:

Nome completo da unidade e sigla

Natureza 

Representações 

Normativos de criação, definição 
de competências e estrutura 
organizacional

Competências 

Sede da Secretaria Executiva da 
CONICQ

 
Endereço eletrônico

Sítio eletrônico

Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco e de Seus Protocolos (CONICQ)

Comissão governamental formada por representações de 16 diferentes áreas do governo federal 

Pastas que a integram:
I – Ministério da Saúde
II – Ministério das Relações Exteriores
III – Ministério da Fazenda
IV – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
V – Ministério da Justiça
VI – Ministério da Educação
VII – Ministério do Trabalho e Emprego
VIII – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
IX – Ministério do Desenvolvimento Agrário
X – Ministério das Comunicações
XI – Ministério do Meio Ambiente
XII – Ministério da Ciência e Tecnologia
XIII – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
XIV – Casa Civil da Presidência da República
XV – Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
XVI – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça

O Ministro da Saúde ocupa a presidência da CONICQ e o INCA, sua Secretaria Executiva

Decreto s/nº da Presidência da República, de 1° de agosto de 2003 – Cria a Comissão Nacional para Implementação da CQCT e de seus Protocolos e define suas 
competências, sua presidência, sua Secretaria Executiva, assim como as pastas do governo federal que a integrarão 
Decreto nº 5.658, de 2 de janeiro de 2006 – Promulga a Convenção-Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco, adotada pelos países membros da OMS em 21 de maio 
de 2003 e assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003
Portaria do Ministério da Saúde n.º 1.083, de 12 de maio de 2011 – Aprova o regimento interno da CONICQ
 
I – Assessorar o governo brasileiro nas decisões relativas à formulação das políticas nacionais para ratificação da CQCT e no efetivo cumprimento das obrigações nela 
previstas
II – Assessorar o governo brasileiro na negociação e na adoção de protocolos complementares, anexos e emendas à CQCT, assim como em outros eventos a ela relacionados
III – Articular a organização e a implementação de agenda governamental intersetorial para o cumprimento das obrigações previstas na CQCT
IV – Promover o desenvolvimento, a implementação e a avaliação de estratégias, planos e programas, assim como políticas, legislações e outras medidas, para cumprimento 
das obrigações previstas na CQCT
V – Identificar, promover e facilitar a mobilização de recursos financeiros para o seu funcionamento, assim como respaldar o cumprimento das obrigações da CQCT
VI – Promover estudos e pesquisas sobre temas relacionados a assuntos de interesse da CQCT 
VII – Estabelecer diálogo com instituições e entidades nacionais e internacionais, cujos objetivos e atividades possam trazer contribuição relevante para as questões de sua 
competência
VIII – Requerer, quando apropriado, cooperação e informações de órgãos governamentais competentes e de outras organizações ou órgãos não governamentais, nacionais 
ou internacionais, bem como de especialistas em assuntos ligados às suas áreas de   interesse
IX – Considerar, quando apropriado, a adoção de outras ações que sejam necessárias para o alcance do objetivo da CQCT
X – Executar outras atribuições quando apropriadas para o cumprimento do Decreto que cria a CONICQ 

Rua do Resende, nº 128 – 3º andar – sala 303
Centro – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20231-092
Tel.: (21) 3970-7803 / 3970-7805 / 3970-7134 

conicq@inca.gov.br

www.inca.gov.br/observatoriotabaco


