
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nº 18 – DEZEMBRO 2016 
 
DESTAQUES 
 
OMS divulga tema do Dia Mundial sem Tabaco 2017 
Data comemora 30 anos e destaca controle do tabagismo na agenda do desenvolvimento 
sustentável 
 
No ano em que completa 30 anos como data comemorativa do controle global do tabaco, 
a OMS divulgou o tema do Dia Mundial Sem Tabaco 2017, ao ressaltar o tabaco como 
ameaça ao desenvolvimento.  
 
Segundo a OMS, a campanha pretende destacar as ameaças que a indústria do tabaco 
representa para o desenvolvimento sustentável dos países, incluindo a saúde e o bem-
estar econômico dos seus cidadãos.  
 
A agência da ONU justifica ainda que “o controle do tabaco pode quebrar o ciclo da 
pobreza, contribuir para acabar com a fome, promover a agricultura sustentável e o 
crescimento econômico e combater as mudanças climáticas”.  
 
O controle do tabagismo foi consagrado na Agenda de Desenvolvimento Sustentável. É 
visto como um dos meios mais eficazes para ajudar a redução, até 2030, em 1/3 de 
mortes prematuras por doenças não transmissíveis (DNT), incluindo doenças 
cardiovasculares, câncer e doença pulmonar obstrutiva crônica.  
 
O reforço da implementação da Convenção-Quadro da OMS sobre Tabaco em todos os 
países é um objetivo adicional a ser alcançado pelos governos que elegeram o 
desenvolvimento sustentável em suas agendas. 
 
Fonte: SE-Conicq 
 
A CONICQ é responsável por articular a implementação da agenda governamental para o cumprimento dos 
artigos da Convenção-Quadro para Controle do Tabaco. É presidida pelo Ministro da Saúde e composta por 
representantes de 18 órgãos federais. Acesse o Observatório da Política Nacional de Controle do Tabaco. 
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