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#DiCa_1 – Não fique perto de fumaça de cigarro!

Nossa, olha quanta 
fumaça saindo daquele 

cigarro! 

Vem com a gente Pipa!
Somos os Irmãos Pulmolino

e queremos te levar 
para o ar puro!

Gostei desta dupla!
Espero que eles me 

assoprem boas dicas!

~



#DiCa_2 – cuide bem dos seus pulmoes

Que lugar bonito este aqui!
Mas por quê eu devo sair de 

perto da fumaça? 

Por que seus pulmões dão
a energia que você precisa para 
voar! Além de ser a parte mais 

linda do seu corpo!

Legal saber isto 
da energia! Mas tem
gente que se acha...

~



#DiCa_3 – Publicidade de cigarro não pode te enganar!

Olha ali que 
propaganda 

linda! 

Não se engane Pipa! As 
propagandas de cigarro 

investem milhões para chamar 
sua atenção!

Eu só gostei do cavalo!
O nome do cigarro

já diz tudo...

~



#DiCa_4 – É proibido fumar em paradas cobertas!

É permitido fumar
em  parada de ônibus,

Irmãos Pulmolino? 

Não é permitido. Desde 
2011 existe uma lei que proíbe 

fumar nestes espaços limitados,
como esta parada coberta!

Espero que ele não 
perca o ônibus, porque 
o respeito está difícil

de achar .



#DiCa_5 – A epidemia do tabaco é um problema mundial!

Irmãos Pulmolino, 
é verdade que o cigarro 
mata no mundo inteiro? 

Infelizmente sim, Pipa! Por
isto que desde 2003 a Organização 

Mundial da Saúde age para combater
a Epidemia do Tabaco!

O mundo dá tantas
voltas que este 

pessoal que fuma 
só pode estar tonto.



#DiCa_6 – Sua saúde não tem preço!

Por quê as Pipas de 
dinheiro estão indo 

em direção à luz? 

Elas morreram de câncer.
O dinheiro representa os U$23 milhões 

de dólares gastos por dia pela indústria 
do cigarro em marketing!

Muito triste isso. 
A verdade é que 

minha saúde não 
está a venda!

~



#DiCa_7 – Viaje nas estrelas do céu da boca saudável!

Imãos Pulmolino, 
que lugar é este que 

está tudo vermelho? 

Pipa, estamos no céu da boca! 
Este mês é conhecido como Maio 

Vermelho, pois serve de alerta para as  
pessoas.  Alerta sobre o Câncer de Boca,

um dos grandes males do tabaco!

Que horror! Tô fora! 
Céu da boca é bom 

para beijo 
de astronauta!



#DiCa_8 – Não deixe o Design enganar a sua saúde!

Olha que coisa mais
bonita em cima

desta mesa!

Cuidado Pipa! Isto é um Narguilé.
A indústria do tabaco vem investindo 

nisto, com aromas e cheiros para atrair
os jovens. Saiba que o Narguilé traz 

malefícios piores que o cigarro!

Típico objeto que é 
Bonito por fora, mas 
que nos deixa horrível

por dentro

~



#DiCa_9 – Cigarro eletrônico choca sua saúde!

Que divertido aquele 
cigarro! Tem até 

luzinha que pisca!

É um cigarro eletrônico! Mais um 
produto da Indústria do Tabaco, que 

inovou com tecnologia, para atrair os 
jovens! Não se iluda, é um cigarro que faz 

muito mal à saúde!

É eletrônico, mas quem 
sofre o curto-circuito 

é a nossa saúde! 



#DiCa_10 – deixe o Cachimbo somente para o saci!

Fui convidado para uma 
festa à fantasia e vou de 

Sherlock Holmes!

Legal a fantasia Pipa! 
Mas saiba que o cachimbo 

causa mais câncer de boca e de 
língua do que o cigarro!

Não se preocupe.  Só uso 
cachimbo vazio na fantasia. 

Cachimbo de verdade
eu deixo para o Saci!



#DiCa_11 – Cuide-se hoje para não se arrepender depois!

Nossa que nuvens pretas
são estas? E por quê 

estão todos acamados?

Essa nuvem escura representa
o Enfisema. Estão todos acamados,

por causa desta doença que o cigarro  
provocou! Agora, eles já não 

podem mais voar!

Se pudessem, 
voariam no tempo 

para nunca 
terem fumado!

~



#DiCa_12 – ter saúde faz você voar alto!

É tão lindo aqui em cima.
Por quê será que aquela 

pipa voa tão baixo? 

Ela está lá embaixo, pois 
teve sua capacidade física 

debilitada. O fumo prejudicou 
as habilidades dela!

Puxa, que ruim! Isto que
eu chamo de um verdadeiro

Baixo Astral!



#DiCa_13 – Uma boa saúde começa na barriga da mamãe!

Cof, cof! Se eu me incomodo com 
esta fumaça, isto não é ruim 

para a Pipa na barriga? 

Sim, é muito ruim! O 
bebê vai nascer com baixo peso
e terá problemas respiratórios 

que poderão incomodá-lo
durante a vida inteira.

A gravidez é tão linda 
que devia ser proibido 

mancharem ela com 
fumaça!

~



#DiCa_14 – cuidar dos pulmões ajuda a encher balões!

Meu amigo Pipônio disse que 
vai precisar fazer uma 

Espirometria. Isso é 
perigoso?

Hehe, não se preocupe Pipa!
Ele vai ficar bem! A Espirometria é  

um exame rotineiro para ver a 
quantidade de ar que entra 

e que sai dos pulmões!

Se ele for bem, vai ser 
meu enchedor oficial de 

balões!

~~



#DiCa_15 – aprenda com os melhores e fique melhor!

Irmãos Pulmolino, por quê 
vocês queriam que eu 

conhecesse essa pipa de 
gravatinha borboleta? 

Essa é a Pipa Rigatto! 
A Pipa do Dr. Mário Rigatto, o 

pioneiro no combate ao 
tabagismo no Brasil!

Muito prazer Pipa Rigatto! 
Sempre é bom conhecer os 
pioneiros. Você aprendeu 

a remar com o seu pai?



#DiCa_16 – quem faz história, fica na história!

Eu queria saber um
pouco mais sobre o 

teu pai, Pipa Rigatto! 

O Dr. Mário Rigatto foi
membro da Academia Nacional de 

Medicina e ocupou por lá a cadeira 
de número 15!  Ele foi um 

Pneumologista brilhante!

Eu só tenho cadeira
numerada quando

vou ao teatro!

´´



#DiCa_17 – a ciência e o conhecimento são poderosos!

O que era esta Sociedade 
que teu pai fazia parte? 

Era de Super-heróis?

Na verdade, às vezes eles fazem 
trabalhos de heróis. A Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia  
(SBPT) reúne os melhores

desta área no Brasil!

Eu já estava
Preparado para 
gente fazer uma 
dupla de heróis!

~



#DiCa_18 – usufrua com saúde as coisas lindas da vida!

Que  lugar lindo
para mergulhar! 

Um bom mergulhador faz 
muitas trocas gasosas! Por isso 

que quem fuma, não consegue um bom 
desempenho ao mergulhar!

Entendi por que o fumante
fica só no rasinho...



#DiCa_19 – marketing que te prejudica é papo furado!

Nossa! Como pode um 
comercial de cigarro

tão grande ?

O marketing do cigarro 
É o único que mata o 

cliente de satisfação!

Vamos denunciar! Hoje em
Dia, é proibida a propaganda de 
produtos derivados de Tabaco.



#DiCa_20 – ambiente saudável não tem cigarro!

Como é bom poder
voar onde não há 

fumaça de cigarro!

É verdade Pipa! Por isto 
a Lei Antifumo proíbe fumar em 
locais públicos. Isto é pensar 

em saúde coletiva!

E que bom que aqui no
espaço, ninguém vai 
conseguir acender

um cigarro!

~



#DiCa_21 – explore possibilidades, sempre com saúde!

Vamos entrar Neste 
buraco de minhoca para ver 

quem somos no Universo 
Paralelo!

Que legal! Espero que 
neste mundo paralelo não 

exista o tabaco e todos 
tenham muita saúde!

Parece que o seu 
trabalho é purificar, 

e o meu é ensinar!



#DiCa_22 – caso fume, seu perfume será de estrume!

Não vejo ninguém fumando
por aqui, mas sinto um

fedor de cigarro... 

Isto é por que o cheiro
fica impregnado no corpo da 

pessoa que fuma, mesmo horas 
depois de fumar!

Realmente, fumante
não é flor que 

se cheire!!



#DiCa_23 – invista alto na sua saúde!

Irmãos Pulmolino, ´
é verdade que o 

cigarro dá câncer?

Você tem dúvidas, Pipa? 
O cigarro causa câncer de boca, 
de pulmão, de laringe, de bexiga, 

de esôfago, de pâncreas...

Pelo visto, Tecnicamente,
o cigarro não dá câncer. 

O fumante tem que
pagar por ele!



#DiCa_24 – Não faça maldades para o seu coração!

Uau! Onde estamos ? 
Que lugar é esse 

Irmãos Pulmolino? 

Estamos numa
artéria que leva ao coração. 
Quem fuma, acaba fechando 

este caminho!

O fumante devia ficar 
vermelho de 

vergonha por isto!

~~~~



#DiCa_25 – pulmão transparente é saúde para gente!

Que lugar maluco 
é este Irmãos 
Pulmolino. ? 

Trouxemos você
numa estrela emissora de 

raios X, para que conhecesse
nossa beleza interior! 

Obrigado por esclarecer!
Vocês sempre foram 

muito transparentes!

~



#DiCa_26 – A natureza é uma beleza!

Respirar ar puro é 
muito bom, não é mesmo

Irmãos Pulmolino? 

Sim! Não lhe parece
Que as árvores são o 

pulmão do mundo?

Verdade! O pulmão que 
alegra o coração!!



#DiCa_27 – toda fumaça deixa os pulmões em desgraça!

Irmãos Pulmolino, por quê 
vocês me trouxeram nestas 

chaminés horríveis?

Isto é para lembrar que a 
população mundial de fumantes 

produz 200 toneladas diárias de 
monóxido de carbono!

E a saúde da 
População vai

virando fumaça!

~ ~~



#DiCa_28 – Cigarro é grave, polui e mata árvore!

Que horror! Cadê
aquele bosque que 

estava aqui? 

A indústria do tabaco matou!
A cada 15 maços produzidos, uma 

árvore é derrubada. A madeira é usada 
como combustível na secagem 

da folha de tabaco.

Cigarro maldito... 
Além de sujar o ar, 

ainda derruba 
quem o limpa.



#DiCa_29 – há gente maluca que joga no chão bituca!

A reserva florestal 
está em chamas! 

Como pode? 

Aqui foi culpa do cigarro! 
Sabia que 25% dos incêndios 

florestais são provocados por 
pontas de cigarros acesas

atiradas no solo?

Tão ruim quanto 
o cigarro, é quem 
joga ele no chão!

~



#DiCa_30 – atente: o cigarro te deixa menos inteligente!

Ué? Por quê viemos  
parar em uma sala de 

aula, Irmãos Pulmolino?

Para lembrar que a fumaça
do cigarro dificulta o aprendizado. 
prejudica a leitura, o raciocínio e a 

compreensão da matemática.

Definitivamente, fumar
não é uma atitude

inteligente!



#DiCa_31 – CIGARRO PIRATA É uma verdadeira roubada!

Que lugar sombrio é este que 
vocês me trouxeram, Irmãos 

Pulmolino? 

Queríamos te alertar 
para o grande perigo que são os 

cigarros Piratas! Eles são 
contra a lei e ainda 

mais perigosos!

É o verdadeiro
Pirata

Que Mata.



#DiCa_32 – o pulmão faz academia todo santo dia!

E o vírus da Covid-19 
tem alguma relação 

com o tabagismo? 

Sim Pipa! Existe estudo 
que relaciona o tabagismo com
a forma mais grave da doença

e uma maior letalidade.

Cuidar da saúde 
é o melhor 
remédio!

~



#DiCa_33 – o pulmão é belo e rico em alvéolos!

Que legal Irmãos
Pulmolino! Vamos 
jogar Tênis hoje? 

Viemos aqui para lhe dizer 
que a área de troca gasosa dos 

alvéolos pulmonares é equivalente a 
área de uma quadra de tênis!

Incrível! Só vai ser mais 
surpreendente quando 
eu sozinho ganhar de 

vocês em dupla!

~



#DiCa_34 – atenção: a água ajuda na faxina do pulmão!

Irmãos Pulmolino, por quê 
nós viemos aqui no 

meio de tanta água? 

Apenas para lembrar 
que beber água ajuda na limpeza 

dos pulmões! Se hidratar 
bastante, ajuda a limpar as 

impurezas do pulmão.

O bom de ficar perto das 
nuvens, é que posso beber 

direto da fonte!

~
´

~



#DiCa_35 – é certo: A Matemática nos deixa esperto!

Legal este gráfico Irmãos 
Pulmolino! A Matemática 
sempre ajuda a entender 

melhor as coisas! 

Verdade Pipa! Estudos 
matemáticos comprovam que 

maiores impostos sobre produtos 
do tabaco, impactam em menos 

mortes e doenças!

A matemática do Tabaco
só sabe somar mortes

e doentes!

youtube.com/c/Matematizoom



#DiCa_36 – A tendência é por a saúde em evidência!
O que diz este gráfico,

Irmãos Pulmolino?
Diz que 100 milhões morreram 

no  séc. XX por causa do tabaco. 
Seguindo a tendência, no séc. xxi, 

1 bilhão de pessoas morrerá!

youtube.com/c/Matematizoom

Séc. XX       Séc. XXI

Às vezes não é bom
seguir tendências!

tobaccofreekids.org



#DiCa_37 – Nem precisa contar, basta se cuidar!

O que são todas 
estas bolinhas,

Irmãos Pulmolino? 

Só para lembrar
que temos cerca de 480 

milhões de alvéolos 
Pulmonares!

youtube.com/c/Matematizoom

Sempre dei bola 
para a saúde do 

meu Pulmão! 



#DiCa_38 – o pulmão faz academia todo santo dia!

Eita nós! Que calculeira
danada é esta que vocês estão 
fazendo, Irmãos Pulmolino? 

Estamos fazendo uma 
conta para te mostrar que 

o corpo humano transporta
até 10 mil litros de

ar por dia

Só não digo que é de tirar o 
fôlego, pois é justamente o 

contrário!

~

youtube.com/c/Matematizoom



#DiCa_39 – atenção: Big Tobacco é um grande vilão!

Irmãos Pulmolino, me ajudem!
meu amigo esfumantino caiu na 

conversa do Big Tobacco!

Big Tobacco é o nome
dado para se referir às maiores
empresas globais da indústria 

do tabaco! É um inimigo rico
da saúde planetária. 

Odeio super-vilões
com poderes.

~ ~
´



#DiCa_40 – Seja bom amigo e tire os outros do perigo!

O Esfumantino me disse que  
pensou em parar de fumar!

Será que ele consegue?

Claro que sim! Às
vezes a única coisa que uma 

pessoa precisa para iniciar, é 
de uma mãozinha dos

seus bons amigos!

Que não seja 
por isso! Vem comigo!



#DiCa_41 – O mundo gira´ e o tonto é quem fuma!

Quem diria que você era o 
maior fumante que eu 

conhecia, Esfumantino! 

Quem para de
fumar, colhe os benefícios 

até o fim da vida !

Parabéns, amigo!  Você e a 
roda gigante nos mostram 

que a vida dá voltas!



#DiCa_42 – ter saúde faz você voar alto!

Ainda não entendi 
por que devo te levar no 
hospital, Esfumantino.

O tabagismo é uma 
doença! Os profissionais da 
saúde  vão poder ajudar da 

melhor maneira!

Vai ser legal!
Você vai ficar com uma

saúde contagiante!



#DiCa_43 – Corpo saudável é muito mais agradável!
Eu sabia que você 
conseguiria subir

alto, Esfumantino! 

Muito legal! O 
condicionamento físico 

melhora quando a pessoa
deixa de fumar !

Então acho que ele está 
pronto para pegar umas 

ondas!



#DiCa_44 – Pratique esporte e deixe o pulmão forte!

Praticar esportes ajuda a 
regenerar seu pulmão. 

Esfumantino, vem pra onda!

Verdade! A atividade
física aumenta o volume de 

oxigênio nos pulmões.

E no surf, só dá para 
mandar brasa 

nas ondas!

~



#DiCa_45 – Corpo saudável é muito mais agradável!

Não acredito que você falou 
que não conseguia dormir

de noite, Esfumantino! 

Acredite nele Pipa. Os
fumantes têm dificuldade para 

pegar no sono e se sentem
inquietos nas manhãs!

Pelo visto,  Parece que 
ele já esta melhorando!



#DiCa_46 – aprende quando ensina para mais gente!

O livro está acabando 
Irmãos Pulmolino!

Como iremos lembrar 
de tudo que aprendemos?

Mantenham-se saudáveis
e longe do tabaco. A melhor 

forma de aprender é ensinando
os outros a terem saúde!
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CONHEça o doutor Mário Rigatto!

O Doutor Mário Rigatto foi
membro da Academia Nacional de Medicina,
ocupando a cadeira de número 15. Graduou-se
em Medicina, com Pós-graduação em
Fisiopatologia Cardiorrespiratória. Recebeu o
Prêmio Nacional de Cardiologia (1968); de
Ciências Médicas (1969) e, por duas vezes, o
Prêmio Academia Nacional de Medicina (1966 e
1971). Foi agraciado com a Ordem do Mérito
Médico, pelo Ministério da Saúde, em 1988.
Obteve um Special Citation Award da American
Cancer Society.

1930-2000

Mário
Rigatto!



CONHEça o doutor Mário Rigatto!

O Doutor Mário Rigatto
se destacou no combate ao
Tabagismo e salvou milhares de
vidas com seu trabalho
incansável em prol da saúde e
da educação.

Vamos honrar sua luta!

Pipa
Rigatto!



FIQUE distante do tabaco e similares!

A Indústria do Tabaco investe 23 milhões de dólares por dia em marketing para 
atrair sua atenção e buscar novos consumidores. Nosso plano é contra-

atacar, trazendo informação para todos e alertando sobre os malefícios do 

cigarro e derivados para a saúde. Seguimos as orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do MINISTÉRIO DA SAÚDE, para que você tenha as 

informações científicas corretas. Estamos alinhados também com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU.
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