Advertências sanitárias
nas embalagens de produtos
fumígenos derivados de tabaco

Manual de aplicação

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

Manual de aplicação de advertências sanitárias

MANUAL DE APLICAÇÃO
Este manual tem como objetivo fornecer parâmetros e orientações para que o setor
regulado faça a aplicação adequada das advertências sanitárias nas embalagens de
produtos fumígenos derivados do tabaco.
Este Manual não substitui ou altera o disposto na RDC 195, publicada em Diário
Oficial da União em 15 de dezembro de 2017 e nos Anexos republicados em DOU de
19/12/2017.
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ADVERTÊNCIA SANITÁRIA FRONTAL
PROPORÇÃO

A imagem da advertência deve ocupar, no mínimo, 30% (trinta por cento) da altura
da parte inferior da face frontal da embalagem do produto e toda extensão da largura
desta face, independente do tamanho da embalagem.
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COR
Fundo - escala PANTONE 116C ou sua correspondente na escala CMYK
Fonte - escala PANTONE Process Black C ou correspondente na escala CMYK

TIPOGRAFIA
A família tipográfica escolhida para a advertência foi a Arial, uma tipografia tradicional,
de boa legibilidade e alinhada ao padrão das outras advertências já utilizadas nas
embalagens de tabaco.
Arial regular ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
Arial bold ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
Aplicação da tipografia
Arial bold em caixa alta, com espaçamento simples (automático), alinhamento
centralizado.
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APLICAÇÃO
O esquema abaixo apresenta um diagrama para orientar a construção da advertência
e a aplicação do Selo Disque Saúde do Ministério da Saúde.

Advertência:

Frase PARE DE FUMAR
centralizado, no limite
de 50% da largura da
embalagem

Proporção da imagem em vetor: A x L = 2,49 x 5 cm
Frases de advertência:
“Este produto causa câncer.”
“Pare de fumar.
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Frase de advertência
centralizado no limite de 30%
da altura
Selo DISQUE SAÚDE - 136
centralizado no limite de 50%
da largura da embalagem
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OBSERVAÇÕES
Nenhuma alteração poderá ser feita na tipografia ou padrão cromático definidos neste
manual.
Para os casos de embalagens maiores do que a embalagem padrão, a advertência
sanitária frontal deverá ser aumentada para ocupar o tamanho máximo da área
estabelecida, sem que haja alteração na proporção entre os elementos.
Nos casos de embalagens onde a dimensão da advertência frontal necessite ser
menor do que a da embalagem padrão, os elementos deverão ser aumentados sem
alteração da proporção entre si e dispostos de maneira alterada, de forma a ocupar o
tamanho máximo da área ocupada pela advertência.
Portanto, a ocupação mínima de 30% da face frontal, bem como os critérios de
proporcionalidade e legibilidade deverão ser respeitados em todos os formatos de
embalagem de produtos derivados de tabaco.
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MENSAGEM DE PROIBIÇÃO DE VENDA A MENOR DE 18 ANOS

VENDA
PROIBIDA A
MENOR DE
18 ANOS

VENDA
PROIBIDA A
MENOR DE
18 ANOS

PROPORÇÃO

Proporção da imagem em vetor – A x L = 2,1 x 2,0 cm
A mensagem de proibição de venda a menor de dezoito anos “Venda proibida a menor de 18 anos” – deve ocupar, obrigatoriamente, 25% (vinte e
cinco por cento) da área da mesma face ocupada pela advertência sanitária lateral
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COR
Fundo - escala PANTONE 485C ou sua correspondente na escala CMYK
Fonte - BRANCO

TIPOGRAFIA
A família tipográfica escolhida para a advertência foi a Arial, uma tipografia tradicional,
de boa legibilidade e alinhada ao padrão das outras advertências já utilizadas nas
embalagens de tabaco.

Arial regular ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
Arial bold ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
Aplicação da tipografia
Arial bold em caixa alta, com espaçamento simples (automático), alinhamento
centralizado.
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APLICAÇÃO
O esquema abaixo apresenta um diagrama para orientar a construção da advertência.

VENDA
PROIBIDA A
MENOR DE
18 ANOS

VENDA
PROIBIDA A
MENOR DE
18 ANOS

Advertência:

Frase de advertência:
“Venda proibida a menor de 18 anos”
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Frase de advertência
texto centralizado - altura x largura
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OBSERVAÇÕES
Nenhuma alteração poderá ser feita na tipografia ou padrão cromático definidos neste
manual.
A mensagem deverá ser aumentada ou reduzida até ocupar 25% da face lateral no
caso de embalagem padrão e 10% da face ou vista posterior externa das embalagens
com menos de 6 faces.
Caso a maior face lateral tenha proporções diferentes, menor ou maior do que a
embalagem padrão, deverá ser alterada a disposição entre as palavras e deverá
ser aumentado o tamanho das letras de forma a ocupar o tamanho máximo da área
destinada a esta mensagem. O mesmo se aplica às embalagens com menos de 6
faces.
Portanto, as proporções estabelecidas, os critérios de proporcionalidade e legibilidade
deverão ser respeitados em todos os formatos de embalagem de produtos derivados
de tabaco.
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ADVERTÊNCIA SANITÁRIA LATERAL
PROPORÇÃO
PERIGO: PRODUTO TÓXICO

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

BENZENO, presente neste produto e também
na gasolina, causa leucemia e
outros tipos de câncer.

AMÔNIA, presente neste produto e em
desinfetantes de pisos e privadas, causa
pigarro, falta de ar, bronquite e enfisema.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
NICOTINA, presente neste produto, causa
dependência e prejudica o desenvolvimento
dos pulmões nos fetos.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
MONÓXIDO DE CARBONO, presente na fumaça
deste produto e do escapamento dos carros,
causa doenças circulatórias e do coração.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

ARSÊNICO, presente neste produto e
também em veneno de ratos, destrói a
gengiva e os dentes.

METAIS PESADOS, presentes neste produto e
também em pilhas e baterias, causam doenças
circulatórias e danos cerebrais.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

NITROSAMINAS, presentes neste produto, estão
entre os mais potentes cancerígenos já conhecidos, causam câncer de boca, esôfago e pulmão.

FORMALDEÍDO, presente neste produto e
também usado para preservar cadáveres, causa
câncer, bronquite e outras doenças respiratórias.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
GÁS CIANÍDRICO, presente neste produto e também usado em armas químicas, causa vertigem,
dor de cabeça, fraqueza e dor de estômago.

A advertência sanitária lateral deve ocupar, obrigatoriamente, 75% (setenta e cinco
por cento) da área de uma das maiores laterais da embalagem padrão e 20% da área
da face ou vista posterior externa, quando se tratar de embalagens com menos de 6
faces.
Caso a maior face lateral tenha proporções diferentes, menor ou maior do que a
embalagem padrão, os 2 elementos que compõe a advertência: Perigo: Produto Tóxico
e Frases com malefícios, devem ser aumentados e a disposição alterada para ocupar
o tamanho máximo da área da advertência lateral. As proporções entre os elementos
devem ser mantidas.
Proporção da imagem em vetor – A x L = 6,2 x 2,0 cm
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COR
Fundo - escala PANTONE Process Black C ou correspondente na escala CMYK.
Fonte título - escala PANTONE 485C ou correspondente na escala CMYK
Fonte frase sobre malefícios - BRANCO

TIPOGRAFIA
A família tipográfica escolhida para a advertência foi a Arial, uma tipografia tradicional,
de boa legibilidade e alinhada ao padrão das outras advertências já utilizadas nas
embalagens de tabaco.
Arial regular ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
Arial bold ABCDEFGHIJLMNOKPQRSTUVXZ
abcdefghijlmnokpqrstuvxz 123456789+-*/=
Aplicação da tipografia
Arial bold em caixa alta, com espaçamento simples (automático), alinhamento
centralizado.
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APLICAÇÃO
O esquema abaixo apresenta um diagrama para orientar a construção da advertência
sanitária lateral.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
BENZENO, presente neste produto e também
na gasolina, causa leucemia e
outros tipos de câncer.

Frase de advertência
distribuído proporcionalmente

Frases de advertência:
Genérica:
“PERIGO: PRODUTO TÓXICO”
Malefícios:
“BENZENO, presente neste produto e também na
gasolina, causa leucemia e outros tipos de câncer.”
“NICOTINA, presente neste produto, causa dependência
e prejudica o desenvolvimento dos pulmões nos fetos.”
“ARSÊNICO, presente neste produto e também em
veneno de ratos, destrói a gengiva e os dentes.”
“NITROSAMINAS, presentes neste produto, estão
entre os mais potentes cancerígenos já conhecidos,
causam câncer de boca, esôfago e pulmão.”
“GÁS CIANÍDRICO, presente neste produto e também
usado em armas químicas, causa vertigem,
dor de cabeça, fraqueza e dor de estômago.”
“MONÓXIDO DE CARBONO, presente na fumaça deste
produto e do escapamento dos carros, causa doenças
circulatórias e do coração.”
“METAIS PESADOS, presentes neste produto e
também em pilhas e baterias, causam doenças
circulatórias e danos cerebrais.”
“FORMALDEÍDO, presente neste produto e
também usado para preservar cadáveres, causa
câncer, bronquite e outras doenças respiratórias.”
“AMÔNIA, presente neste produto e em
desinfetantes de pisos e privadas, causa pigarro,
falta de ar, bronquite e enfisema.”
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OBSERVAÇÕES
Nenhuma alteração poderá ser feita na tipografia ou padrão cromático definidos
neste manual.
Os critérios de proporcionalidade e legibilidade deverão ser respeitados em todos os
formatos de embalagem de produtos derivados de tabaco.

15

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa

ADVERTÊNCIA SANITÁRIA PADRÃO
PROPORÇÃO
*

* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA
APENAS COMO EXEMPLO
A advertência sanitária padrão deve ocupar, obrigatoriamente, 100% (cem por cento)
da área da face posterior externa, e ser impressa conforme modelos disponíveis no
sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - (http://portal.anvisa.gov.br/
tabaco/imagens-de-advertencia).
A área da face posterior externa que não puder ser ocupada com a advertência
sanitária padrão deve ser preenchida com a cor Pantone 448C ou sua correspondente
na escala CMYK, ficando proibida qualquer outra impressão ou adesivagem nesta
área.
Nos casos de embalagens com menos de 6 faces, a advertência sanitária padrão
deve ocupar no mínimo 60% da face posterior externa da embalagem.
Quando o ajuste da advertência sanitária padrão não permitir a ocupação de 60%
desta face posterior, o restante da área deve ser preenchida com a cor Pantone 448C
ou sua correspondente na escala CMYK, ficando proibida qualquer outra impressão
ou adesivagem nesta área.
As proporções das imagens vetorias estão expressas a seguir.
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS
MAÇO - 50mm x 83mm

Formato: 5x8,3 cm
*

H máx = 83mm

A = 21mm

B = 46mm

C = 16mm

ESTE PRODUTO CAUSA
ENFISEMA, CÂNCER DE PULMÃO E MORTE

L máx = 50mm
Pantone 116 C

Pantone 485 C

Pantone Black C

* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA
APENAS COMO EXEMPLO
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS
QUADRADO - 80mm x 80mm

Formato: 8x8 cm (Quadrado)

H máx = 80mm

A = 20mm

B = 43mm

C = 17mm

ESTE PRODUTO CAUSA
ENFISEMA, CÂNCER DE PULMÃO E MORTE

L máx = 80mm
Pantone 116 C
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Pantone 485 C

Pantone Black C
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS
QUADRADO - 240mm x 240mm
Formato: 24x24 cm (Quadrado)

H máx = 240 mm

A = 63mm

B = 121mm

C = 56mm

ESTE PRODUTO CAUSA
ENFISEMA, CÂNCER DE PULMÃO E MORTE
L máx = 240 mm

Pantone 116 C

Pantone 485 C

Pantone Black C

(Redução proporcional para demonstração)
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS
REDONDO - 70mm x 70mm

Formato: 7x7 cm (Circular)
*

H máx = 70mm

A = 14mm

B = 39mm

ESTE PRODUTO CAUSA
ENVELHECIMENTO PRECOCE

C = 17mm

L máx = 70mm
Pantone 116 C

Pantone 485 C

Pantone Black C

* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA
APENAS COMO EXEMPLO
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS
REDONDO - 100mm x 100mm

Formato: 10x10 cm (Circular)
*

H máx = 100mm

A = 20mm

B = 55mm

C = 25mm

A SAÚDE ATÉ DE QUEM NÃO FUMA,
AO CONSUMIR ESTE PRODUTO

L máx = 100mm
Pantone 116 C

Pantone 485 C

Pantone Black C

* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA
APENAS COMO EXEMPLO
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS

RETANGULAR - 55mm x 75mm

Formato: 5,5x7,5 cm

H máx = 75mm

A = 17mm

B = 40mm

C = 18mm

ESTE PRODUTO CAUSA
ENFISEMA, CÂNCER DE PULMÃO E MORTE

L máx = 55mm
Pantone 116 C
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Pantone 485 C

Pantone Black C
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS
RETANGULAR - 75mm x 55mm

Formato: 7,5x5,5 cm
A = 3,5mm
C = 34mm

VOCÊ
MORRE

ESTE PRODUTO CAUSA
ENFISEMA, CÂNCER DE
PULMÃO E MORTE

H máx = 55mm

B = 37,5mm

L máx = 75mm
Pantone 448 C

Pantone 116 C

Pantone 485 C

Pantone Black C
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS
RETANGULAR - 300mm x 100mm

Formato: 30x10 cm
A = 19mm

L máx = 300mm
B = 162mm

C = 119mm

*

VOCÊ
ADOECE
ESTE PRODUTO CAUSA
CEGUEIRA

Pantone 448 C

Pantone 116 C

Pantone 485 C

Pantone Black C

(Redução proporcional para demonstração)

* ADVERTÊNCIA ESCOLHIDA
APENAS COMO EXEMPLO
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS

TRIANGULAR - 100mm x 100mm

Formato: 10x10 cm (Triângulo)

A = 38mm
H máx = 100mm

B = 44mm

C = 18mm

ESTE PRODUTO CAUSA
ENFISEMA, CÂNCER DE PULMÃO E MORTE

L máx = 100mm
Pantone 116 C

Pantone 485 C

Pantone Black C
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PROPORÇÃO DAS IMAGENS EM VETOR - FORMATOS DIVERSOS
TRAPEZOIDAL - 95mm x 100mm

Formato: 9,5x10 cm (Triângulo Invertido)
L máx = 95mm

H máx = 100mm

A = 25mm

B = 54mm

C = 21mm

ESTE PRODUTO CAUSA
ENFISEMA, CÂNCER DE PULMÃO E MORTE

L máx = 77mm
Pantone 116 C
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Pantone Black C
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OBSERVAÇÕES

Nenhuma alteração poderá ser feita na tipografia ou padrão cromático definidos
neste manual.
Se a face posterior externa da embalagem tiver proporções diferentes dos modelos
disponíveis no sítio da Anvisa, a advertência sanitária padrão deverá ser ampliada ou
reduzida até ocupar a maior área possível da face, sem alteração da proporcionalidade
entre os seus elementos, bem como dos seus parâmetros gráficos.
Nos casos de necessidade de redução das advertências sanitárias padrão, estas
somente poderão ser reduzidas até atingir a proporção de 65% (sessenta e cinco por
cento) do tamanho original da advertência, a fim de manter sua legibilidade.
Portanto, os percentuais os critérios de proporcionalidade e legibilidade deverão ser
respeitados em todos os formatos de embalagem de produtos derivados de tabaco.
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CORRELAÇÃO OBRIGATÓRIA NA UTILIZAÇÃO DAS ADVERTÊNCIAS
Segue abaixo a correlação obrigatória do uso de cada advertência sanitária padrão
com a respectiva advertência sanitária lateral.
Esta utilização em conjunto é obrigatória na mesma embalagem.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
BENZENO, presente neste produto e também
na gasolina, causa leucemia e
outros tipos de câncer.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
NICOTINA, presente neste produto, causa
dependência e
prejudica o desenvolvimento
dos pulmões nos fetos.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
AMÔNIA, presente neste produto e em
desinfetantes de pisos e privadas, causa
pigarro, falta de ar, bronquite e enfisema.
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CORRELAÇÃO OBRIGATÓRIA NA UTILIZAÇÃO DAS ADVERTÊNCIAS

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
MONÓXIDO DE CARBONO, presente na fumaça
deste produto e do escapamento dos carros,
causa doenças circulatórias e do coração.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
METAIS PESADOS, presentes neste produto e
também em pilhas e baterias, causam doenças
circulatórias e danos cerebrais.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
ARSÊNICO, presente neste produto e
também em veneno de ratos, destrói a
gengiva e os dentes.
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CORRELAÇÃO OBRIGATÓRIA NA UTILIZAÇÃO DAS ADVERTÊNCIAS

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
NITROSAMINAS, presentes neste produto, estão
entre os mais potentes cancerígenos já conhecidos, causam câncer de boca, esôfago e pulmão.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
FORMALDEÍDO, presente neste produto e
também usado para preservar cadáveres, causa
câncer, bronquite e outras doenças respiratórias.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
GÁS CIANÍDRICO, presente neste produto e também usado em armas químicas, causa vertigem,
dor de cabeça, fraqueza e dor de estômago.
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DIAGRAMA DE APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS
Exemplo para visualização
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32
AMÔNIA, presente neste produto e em
desinfetantes de pisos e privadas, causa
pigarro, falta de ar, bronquite e enfisema.

VENDA
PROIBIDA A
MENOR DE
18 ANOS

VENDA
PROIBIDA A
MENOR DE
18 ANOS

PERIGO: PRODUTO TÓXICO

AMÔNIA, presente neste produto e em
desinfetantes de pisos e privadas, causa
pigarro, falta de ar, bronquite e enfisema.

PERIGO: PRODUTO TÓXICO
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APLICAÇÃO

O esquema abaixo apresenta um exemplo de aplicação da advertência sanitária lateral
e a advertência padrão, para orientar a construção da embalagem.

*

*

* FRASE ESCOLHIDA APENAS COMO EXEMPLO

