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             China
Dos mais de 1,3 bilhão de habitantes 
da China, cerca de 66% dos homens 
fumam. Já entre as mulheres, este 
número é bem mais baixo, 3,1%. 
Por ano, o país consome cerca de 
1,8 bilhão de unidades de cigarro. A 
publicidade é proibida em TV, jornais 
e revistas. Segundo dados da OMS, o 
fumo é proibido somente em centros 
educacionais e universidades. Preço 
do maço: 12 yuans (R$ 3,53).

              França
Entre os 60,5 milhões de franceses, 33,3 % dos homens e 26,5% das mulheres 
fumam. A cada ano são consumidos cerca de 50 milhões de cigarros no país. Na 
França, a publicidade é permitida apenas em pontos de venda. O governo local 
também proibiu o consumo de tabaco em todos os ambientes públicos fechados. 
Preço do maço: 5,30 euros (R$ 14,77).

                 Alemanha
Na Alemanha, com aproximadamente 82,6 milhões de habitantes, 33,2 % dos 
homens e 22,4% das mulheres fumam. A cada ano, o país europeu consome cerca 
de 200 milhões de unidades de cigarro. Segundo a OMS, os alemães proibiram a 
publicidade de tabaco apenas nas redes de TV e rádios nacionais. No país, o fumo é 
proibido em repartições públicas e escritórios. Preço do maço: 4,45 euros (R$ 12,40).

               Índia
No segundo país mais populoso
do mundo, com cerca de 1,1 bilhão 
de habitantes, 57% da população 
adulta masculina fuma. Já entre as 
mulheres a taxa é bem mais baixa: 
3,1%. Por ano, a Índia consome 
aproximadamente 100 milhões de 
unidades de cigarro. A publicidade 
é permitida apenas em pontos 
de venda. O fumo é proibido em 
hospitais, escolas, universidades, 
repartições públicas, escritórios, 
bares e pubs. Nos restaurantes, 
é permitido. Preço do maço: 68 
rúpias (R$ 2,82).

             Itália
Das cerca 58 milhões de pessoas que vivem na Itália, 
28,3% dos homens fumam. Entre as italianas, o índice 
é de 16,2%. Anualmente, são consumidos cerca de 100 
milhões de cigarros no país. A publicidade é proibida 
na TV, rádio, jornais, revistas, outdoors e pontos de 
venda. Também não é permitida a aparição de cigarro 
ou produtos relacionados em programas de TV ou filmes. 
O fumo é proibido em todos os ambientes públicos 
fechados. Preço do maço: 3,20 euros (R$ 8,92).

             Japão
No país asiático, com uma população de 
aproximadamente 130 milhões, 43,3% dos 
homens e 12% das mulheres fumam. Por ano, são 
consumidas cerca de 280 milhões de unidades de 
cigarro. A publicidade é permitida e o fumo não é 
proibido em nenhum ambiente público fechado. 
Preço do maço: 300 ienes (R$ 6,29).

             Rússia
Da população de cerca de 143 
milhões de pessoas, 60,4% dos 
homens e 15,5% das mulheres 
fumam. Anualmente, a Rússia 
consome 400 milhões de unidades 
de cigarro. A publicidade é proibida 
apenas em emissoras de televisão e 
rádio. Além disso, não é permitida a 
aparição de cigarro ou derivados em 
filmes ou programas de TV. O fumo 
é permitido em ambientes públicos 
fechados. Preço do maço: 24 rublos 
(R$ 1,53).

                África do Sul
Dos cerca de 47 milhões de sul-africanos, 36% dos homens e 10,2% das mulheres fumam. 
Não existem dados recentes, mas até meados da década de 90 o país consumia por ano 
aproximadamente 22 milhões de unidades de cigarro. A publicidade, promoção e patrocínio foram 
totalmente banidos da África do Sul. O ato de fumar em ambientes públicos fechados só não é 
proibido em bares e restaurantes. Preço do maço: 15,70 randes (R$ 3,84).

Agosto de 2009 | 13 

             Reino Unido
Entre os cerca de 69 milhões de 
habitantes, 27% dos homens e 25%
das mulheres fumam. Anualmente 
o país consome 70 milhões de 
unidades de cigarro. A publicidade 
só é permitida em pontos de venda 
e internet. Já o fumo é proibido em 
todos os ambientes públicos fechados. 
Preço do maço: 5,66 libras (R$ 18,60).

               Argentina
No país vizinho, com aproximadamente 38,7 milhões de habitantes, cerca de 35,1 % 
dos homens adultos e 24,9% das mulheres adultas fumam. Por ano, são consumidos 
aproximadamente 40 milhões de unidades de cigarro. A publicidade, promoção e 
patrocínio de empresas de tabaco ainda é permitida. Em quase todas as províncias do 
país é proibido fumar em lugares públicos fechados, bares, restaurantes e repartições 
públicas. Preço do maço: 4,20 pesos argentinos (R$ 2,23).

              México
Entre os cerca de 107 milhões de mexicanos, 30,4% dos 
homens e 9,5% das mulheres fumam. Por ano, o país latino 
consome aproximadamente 43 milhões de unidades de 
cigarros. A publicidade é proibida apenas na TV e no rádio. 
Além disso, é permitido fumar em qualquer ambiente público 
fechado. Preço do maço: 16 pesos mexicanos (R$ 2,40).

                Estados Unidos
Na nação com aproximadamente 300 milhões de 
habitantes, 27,5% e19% dos homens e mulheres, 
respectivamente, fumam. Por ano, os norte-americanos 
consomem aproximadamente 500 milhões de unidades 
de cigarros. No país, a publicidade é proibida somente em 
emissoras de televisão e rádio. Já o fumo é proibido em 
lugares públicos fechados dependendo da legislação do 
estado ou cidade. O governo federal não possui leis nesse 
sentido. Preço do maço: 4 dólares (R$ 8,04).

              Espanha
Na Espanha, que tem uma população de 43 milhões de habitantes, 40% 
dos homens e 26,8% das mulheres fumam. Anualmente, o país consome 
cerca de 100 milhões de unidades de cigarro. O governo local proibiu 
a publicidade e promoção de cigarro em TVs, rádios, revistas, jornais, 
pontos de venda e eventos. Também não é permitida a aparição de 
cigarro e derivados em filmes e programas de televisão. O fumo é proibido 
em ambientes como hospitais, universidades, escritórios e repartições 
públicas. Preço do maço: 2 euros (R$ 5,57).

Esforço mundial
Veja o que alguns dos 192 países que assinaram 

a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco 

(CQCT) já fizeram para combater o consumo do 

cigarro e seus derivados. Fonte: Organização 

Mundial de Saúde (OMS)
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