Editorial - Após décadas de trabalho árduo da saúde pública, uma única pessoa, Ministra do
Supremo Tribunal Federal (STF), é responsável, há quarenta e cinco dias, pela autorização da
fabricação de cigarro mentolado, com outros sabores ou com a inclusão de inúmeros aditivos, a
maioria cancerígenos, no Brasil. A regra é clara, medida cautelar em ação direta de
constitucionalidade (Adin 4874) só será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros
do Tribunal (art. 8º da Lei nº 9.868/99). Vale lembrar que a partir de 15/03/2014 a venda desse
produto nessas circunstâncias estará proibida no país. Quem será o responsável, então, pelo
aliciamento de jovens que iniciarem o vício a partir dessa data?
Em outubro comemorou‐se 22 meses de inércia do governo federal em regulamentar a Lei nº
12.546/2011, que garante ambientes fechados 100% livres da fumaça do tabaco. Bastar‐se‐ia
"copiar e colar" o regulamento de um dos sete estados, além de mais de vinte e três municípios,
que já garantem o ar puro aos seus naturais, como os de São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná. No
entanto, residentes nos outros estados da federação ainda não desfrutam desse direito!
O mês que se finda também foi marcado pelo contrassenso de um continente, o europeu, que ao
classificar o cigarro eletrônico, imprudentemente, como "medicamento", autorizou a sua venda,
pasmem, fora das farmácias. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia parece ter sido a única
entidade a se pronunciar coerentemente sobre a questão, abaixo.
Por fim, o parlamento do município de Lucas do Rio Verde (MT) dá exemplo ao Brasil, ao
conceituar corretamente a proibição da publicidade do tabaco em pontos de vendas abrangendo
mostruários de maços de cigarro, abaixo.
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Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo:
30/10/2013 - G1 - Nova York aumenta idade legal para comprar cigarro de 18 para 21
anos. Medida visa desestimular o consumo de cigarros pelos jovens. Projeto foi aprovado
nesta quarta, por 35 votos contra 10

30/10/2013 - Portal O Dia - Brasil é o 3º país em consumo de álcool por adolescentes no
mundo, revelou o recente estudo publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
29/10/2013 - Hypesciense - Cientistas criam tratamento que previne que fumantes sintamse satisfeitos após fumar, bloqueaando receptores do hormônio GLP-1, que nos faz sentir
"cheios" ou saciados. "Sem esse tipo de recompensa, um fumante não vai continuar
fumando. Ele pode reduzir a dependência e o risco de uma recaída", afirma pesquisadora
da Universidade de Gotemburgo, na Suécia
29/10/2013 - MT Agora - (Alô Anvisa!) Câmara de Lucas do Rio Verde (MT) aprova
projeto que proíbe expositores de cigarros nos comércios. "Se a propaganda de cigarros
está proibida no país, os expositores e mostruários de cigarros não deixam de ser uma
espécie de comercial e indução ao tabagismo", justificou o parlamentar autor do projeto,
aprovado pela totalidade dos votos
28/10/2013 - G1 - (Excelente) Em crise, fumicultores encontram alternativa em produtos
orgânicos. Produtores catarinenses recebem assistência de técnicos. Consumo de tabaco
diminui, em média, 6% ao ano no Brasil, o que já fez com que 21 mil famílias deixassem
o plantio
26/10/2013 - Diário de São Paulo - Estudantes vão a bairros combater alcoolismo. Grupo
de alunos de medicina da PUC de Sorocaba visita comunidades carentes e alertam sobre
risco
26/10/2013 - Jornal de Notícias (Pt) - (Finalmente uma orientação correta na europa sobre
o cigarro eletrônico) Sociedade Portuguesa de Pneumologia adverte para perigos do
cigarro eletrônico. Produto é "um pretexto para introduzir a nicotina no mercado".
Cessação tabágica é considerada a única medida de tratamento efetiva para evitar a
progressão e a incidência das doenças respiratórias
24/10/2013 - Tribuna Hoje - Ações de combate ao tabagismo serão intensificadas nas
escolas de Alagoas até 2014. As estatísticas comprovam que quanto mais cedo esse
assunto é discutido, maiores serão as chances de evitar o surgimento de um novo fumante
24/10/2013 - Zero Hora - Cigarro é fator de risco para câncer de bexiga em mais de 50%
dos casos. Segundo estudo americano publicado no The Journal of Urology, realizado
com 740 pacientes, entre homens e mulheres, os fumantes têm maior possibilidade de
desenvolver câncer de bexiga na sua forma mais agressiva
2410/2013 - IOL (Pt) - Lei do fumo portuquesa em vigor desse 2008 baixou em 2%
número de fumantes, mas jovens estão fumando mais
22/10/2013 - Exame - Cigarro tem tirado o fôlego da Souza Cruz na bolsa. Corretora
destaca que a empresa está perdendo volume de vendas; papéis perdem 14% no ano
22/10/2013 - Pan Hotéis - Mundo melhor: Tarobá Hotel (PR) faz campanha antitabagista
nos quartos
19/10/2013 - Zero Hora - Conheça os riscos de ingerir álcool durante a gravidez. Bebida
pode prejudicar desenvolvimento do bebê
18/10/2013 - Terra - Pelos no rosto e dificuldade de ereção: site mostra os efeitos do
cigarro. Médicos finlandeses criam o Tobacco Body (www.tobaccobody.fi) com o intuito
de mostrar detalhadamente os malefícios que a nicotina traz ao corpo
17/10/2013 - Gazeta Russa - Legisladores aprovam novas emendas à lei antitabagismo,
que intensificam as punições para quem violar as regras de venda de tabaco e fumar em
locais públicos proibidos, sobretudo na presença de crianças. Ato de fumar em locais
proibidos, como estações, aeroportos, estádios, escolas, hospitais, instituições públicas,
praias e locais de trabalho, será punido com uma multa entre 1.000 e 1.500 rublos (entre
US$ 31 e US$ 48). Para quem fumar em playgrounds, a multa será de até 3 mil rublos
(US$ 93,50). Punição para venda de tabaco a menores de idade também ser& aacute; mais

severa: 5 mil rublos (US$ 156) para cidadãos comuns, até 50 mil rublos (US$ 1.560) para
os ocupantes de cargos públicos, e até 150 mil rublos (US$ 4.675) para pessoas jurídicas.
A previsão é que as emendas à lei entrem em vigor a partir de 15 de novembro
17/10/2013 - UOL - Inglaterra: polêmica escola focada na educação inclusiva de alunos
com dificuldade de comportamento e problemas emocionais e sociais, sob investigação,
permitia que alunos de 11 a 16 anos fumassem durante o intervalo. De acordo com o novo
diretor, nomeado recentemente, a prática não irá continuar e visitas sem aviso prévio serão
realizadas por autoridades local para evitar que isso aconteça no futuro
16/10/2013 - Exame - Mercado de cigarro eletrônico estaria ameaçado por regulação.
Indústria de US$ 1,5 bilhão triplicou suas vendas neste ano com a ajuda de anúncios de
TV, patrocínios para a Nascar e brindes de produtos
16/10/2013 - Terra - Publicidade: MP quer cerveja com mesmas restrições que cigarro. O
Ministério Público do Estado de São Paulo quer mobilizar a sociedade, por meio de um
abaixo-assinado, para enquadrar as cervejas na lei que restringe a publicidade dos
produtos. Atualmente, apenas bebidas com mais de 13° graus são consideradas
"alcoólicas" e têm as propagandas e patrocínios limitados como os cigarros. A campanha
"Cerveja também é álcool" será lançada oficialmente na próxima quinta-feira
16/10/2013 - ExpessoMT - Vereador apresenta projeto que proíbe uso de expositores de
cigarros no comércio. "Se a propaganda de cigarros está proibida no país, os expositores e
mostruários de cigarros não deixam de ser uma espécie de comercial e indução ao
tabagismo", justifica o parlamentar
15/10/2013 - Expresso (Pt) - Tabaco mais caro em Portugal. O imposto sobre os cigarros
vai aumentar 10%, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2014
14/10/2013 - Amata - Câmara de Belo Horizonte cobra do Governo Federal, através de
manifesto, a regulamentação da lei federal antifumo (art. 49 da Lei nº 12.546/2012)
13/10/2013 - Folha de São Paulo - Apesar de proibição, cigarro eletrônico é visto em São
Paulo
13/10/2013 - RBS - Bianca Rinaldi volta à Globo e fará campanha contra o alcoolismo em
novela
13/10/2013 - RTP (Pt) - Empresas ajudam trabalhadores a abandonarem o tabaco. Trata-se
de um projeto que quer incentivar as empresas a ter consultas de cessação tabágica nas
próprias instalações e durante o horário de trabalho. A Águas da Região de Aveiro foi a
primeira a aderir. O IPO do Porto foi mais longe e proibiu o cigarro mesmo nos espaços
exteriores
11/10/2013 - Yahoo - (Decisão bizarra!) Juiz estadual anula lei que proíbe fumar em
parques e praias de Nova York
11/10/2013 - Expresso (Pt) - Risco de morte prematura por tabagismo é mais grave do que
se pensava, e esperança de vida num período de quatro anos diminui numa década, tanto
para quem fuma pouco como para quem fuma muito, concluiu um estudo da Universidade
Nacional Australiana divulgado hoje, analisando os casos de 200 mil pessoas num período
de quatro anos
10/10/2013 - UOL (The New York Times) - (Finalmente uma notícia coerente sobre o
retrocesso da permissão dos cigarros eletrônicos na Europa) Legisladores europeus
rejeitam restrições duras a cigarros eletrônicos
10/10/2013 - Bom Dia Brasil - Campanha em Nova York quer ajudar autoestima de préadolescentes. O alvo são meninas entre 7 e 12 anos, com autoestima baixa. O objetivo é
evitar problemas futuros, como depressão e alcoolismo
10/10/2013 - O Dia - Tabagismo: Avançar ou retroagir?
08/10/2013 - Veja - Fumar durante a gravidez pode causar problemas emocionais no bebê.

Segundo nova pesquisa, realizada na Holanda com um grupo de 113 crianças e publicada
nesta segunda-feira no periódico Neuropsychopharmacology, crianças expostas ao cigarro
ainda no útero materno apresentam problemas do neurodesenvolvimento e têm um risco
maior de sofrer depressão e ansiedade
07/10/2013 - G1 - (Isso é que é país sério! E o problema é que, no Brasil, filme estreia em
15 de novembro) Lei antitabaco faz estreia de filme ser cancelada na Índia. De acordo
com a lei do país, que entrou em vigor em janeiro de 2012, um anúncio antifumo deve ser
inserido em filmes que trazem cenas com personagens fumando
06/10/2013 - G1 - Projeto de diversificação de lavouras de fumo do RS, que visa diminuir
a dependência econômica de fumicultores do estado, e que já atendeu 960 famílias da
Região Sul pelo Centro de Apoio ao Pequeno Produtor, é apontado como modelo pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). "Estamos produzindo a uva e está indo muito
bem. Temos algo em torno de quatro quilos por pé. Não queremos voltar mais para o
fumo", diz produtora
06/10/2013 - Floripa News - Livro sobre tabagismo é lançado em Florianópolis amanhã.
Associação Catarinense de Medicina será palco do lançamento da publicação "Evidências
Científicas sobre Tabagismo para Subsídio ao Poder Judiciário", sob a coordenação da
Associação Médica Brasileira (AMB) e uma comissão de combate ao tabagismo da
entidade, material que tem o objetivo de subsidiar o Poder Judiciário com informações
atualizadas e comprovadas cientificamente sobre o impacto do tabagismo na saúde
humana, para que não haja dúvida durante os debates tr avados nos processos judiciais
relacionados ao assunto
05/10/2013 - Estado de Minas - Com venda proibida no Brasil, cigarro eletrônico é
importado por fumantes mineiros. O Brasil segue orientação da Organização Mundial da
Saúde (OMS), contrária ao produto. No entanto, os cigarros eletrônicos são facilmente
comprados pela internet e há gente que traz na bagagem, ao voltar da Europa ou EUA,
onde a venda é liberada porque o produto ainda não foi submetido a aprovação. A Foods
& Drugs Administration (FDA), agência americana que regula medicamentos, alimentos e
controla o fumo, identificou subst&acir c;ncias cancerígenas e componentes químicos
tóxicos, como nitrosamina e dietilenoglicol. Outra pesquisa, realizada em 2009 pela
Universidade de Atenas (Grécia), indica que os e-cigarettes podem causar danos aos
pulmões. No Brasil, no mesmo ano, uma doutoranda da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul estudou a dispersão de fumaça no Laboratório de Estudos Térmico e
Aerodinâmico da instituição e constatou que a fumaça não era vapor d'água, como
informava o fabricante
05/102013 - Notícias ao Minuto - (Contrasenso absurdo: equiparado a medicamento e
vendido fora das farmácias!) Parlamento Europeu inicia na próxima semana, em
Estrasburgo, sessão plenária dominada pela revisão da diretiva sobre o tabaco, que prevê a
equiparação dos polêmicos cigarros eletrônicos a medicamentos, embora possam vir a ser
vendidos fora das farmácias
03/10/2013 - Quatro Rodas - (Do passado para o futuro) Hyundai quer trocar acendedor
de cigarros por entrada USB. 92% das pessoas dizem preferir a conexão. A ideia da
Hyundai é proceder rapidamente com a mudança nos modelos vendidos no mercado sulcoreano - ainda neste mês de outubro. Segundo a marca, não haverá aumento no preço
final dos carros
03/10/2013 - AFP - Polêmico cigarro eletrônico gera interesse e controvérsia na Europa e
nos EUA
02/10/2013 - Yahoo - (Ponto de vista discutível, pois não se sabe ao certo os efeitos desse
produto na sociedade) "Fumar é a coisa mais prejudicial da vida diária e eu dei uma

contribuição enorme para a sociedade", diz chinês inventor do cigarro eletrônico
02/10/2013 - Diário de São Paulo - Lei Seca nas lojas de conveniência da capital de São
Paulo. Câmara Municipal aprova, em 1ª votação, projeto que proíbe venda de bebidas
alcoólicas nos postos
01/10/2013 - Diário da Rússia - (Exemplo para a Dilma!) Vladimir Putin aprova aumento
de impostos sobre tabaco e álcool na Rússia. Presidente se mostrara contrário a medida
em julho
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