
 
Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo, marcado pelos 21 
meses de inércia do governo federal em regulamentar a lei de ambientes livres da 
fumaça do tabaco (arts. 49 e 50 da Lei nº 12.546/2011), e pela expectativa do 
julgamento da Resolução nº 14/2012-Anvisa (proibição de aditivos ao tabaco) pelo 
Supremo Tribunal Federal: 

 

Agora só não se motiva a parar de fumar 
quem não quer!!! 

Palestra "Preparação para Deixar de Fumar" e 
Revista "Pare de Fumar Agora!", disponíveis 

on line: www.paredefumaragora.com.br 
"30 minutos que valem uma vida"  

 
30/09/2013 - Público (Pt) - Publicidade do tabaco influencia crianças dos países mais 
pobres. Estudo da universidade norte-americana de Johns Ropkins defende medidas mais 
restritivas para proteger os mais novos da publicidade e garante que há mais probabilidade 
de virem a fumar. Quase seis em cada dez crianças brasileiras com cinco e seis anos de 
idade reconhecem pelo menos uma marca de tabaco, taxa que sobe para quase nove em 
cada dez na China, revela o estudo publicado hoje acompanhando 2.423 crianças dos seis 
países de rendimento médio e baixo com maiores taxas de consumo de tabaco: Brasil, 
China, Índia, Nigéria, Paquistão e Rússia 
29/09/2013 - Jornal da Manhã - A verdade nem sempre aparece 
28/09/2013 - Zero Hora - Parar de fumar pode diminuir a dor nas costas, aponta novo 
estudo, publicado no The Journal of Bone and Joint Surgery, analisando o histórico de 
tabagismo e de dor de mais de 5,3 mil pacientes com dores oriundas de alguma desordem 
da coluna, que tenham sido tratados com cirurgia ou não, ao longo de oito meses 
28/09/2013 - Gazeta do Sul - Reunião aberta sobre a Convenção-Quadro ocorre segunda-
feira, 30, na Superintendência Federal do Ministério da Agricultura em Porto Alegre, 
quando serão relatadas questões relacionadas às "Alternativas ao Tabaco" e à "Proteção à 
Saúde e Ambiente na Produção" 
27/09/2013 - RFI - Consumo de maconha, álcool e cigarro entre jovens franceses 
preocupa. O cigarro é vício entre 31,5% dos jovens de 17 anos, tendência em aumento, 
principalmente entre mulheres. Já o consumo de álcool é acima do nível europeu: 60% 
dos jovens franceses já experimentaram um estado de embriaguês. Os dados são da 
Missão Interministerial de Luta contra as Drogas e as Toxicomanias, do governo francês, 
que também lançou um plano de ação para os próximos cinco anos 
26/09/2013 - G1 - Vídeo que mostra consumo de 400 cigarros faz sucesso na internet, 
com mais de 1,7 milhão de visualizações no YouTube 
25/09/2013 - O Povo on line - Projeto de vereador quer proibir cigarros nos estádios de 
Fortaleza. De acordo com o vereador autor da proposta, a expectativa é de que ela seja 

 



aprovada até o final de outubro 
25/09/2013 - Jornal de Notícias (Pt) - Dia 26 de setembro passa a ser celebrado 
anualmente em toda a Europa como o dia do ex-fumante, que visa felicitar todos os que 
conseguiram largar o vício. Primeira data propõe como exemplo as 400 mil pessoas que 
procuraram deixar de fumar com a ferramenta de saúde gratuita iCoach 
24/09/2013 - Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Projeto de lei que dispõe 
sobre a realização de campanha antitabagismo em escolas públicas e privadas passa em 1º 
turno  
23/09/2013 - Diário Digital (Pt) - Vício em pornografia é semelhante ao alcoolismo, diz 
estudo de cientistas da Universidade de Cambridge que submeteram 19 viciados em 
pornografia a ressonâncias magnéticas 
20/09/2013 - STF - Supremo inclui ADI que trata da proibição dos aditivos do tabaco, 
Resolução Anvisa nº 14/2012, no calendário de julgamentos da próxima quinta-feira (26). 
Tema é o sexto item da pauta 
2009/2013 - G1 - Autoridades estudam proibir fumar em prisões do Reino Unido. Fumar 
se tornou proibido nas zonas compartilhadas das prisões em 2007 
20/09/013 - R7 - Do prazer do drink ao fundo do poço do álcool (literatura) 
18/09/2013 - Planeta Universitário - Fumantes são mais infelizes, mostra pesquisa feita 
com 1.021 pacientes do Ambulatório de Cessação do Tabagismo do Hospital São Lucas 
da PUCRS  
18/09/2013 - Zero Hora - Entenda por que jovens começam a fumar. 14% dos jovens se 
tornarão fumantes entre idades de 18 e 24 anos, e três fatores influenciam nesse 
comportamento: impulsividade, notas baixas escolares, e uso regular de álcool, diz 
professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Montreal, autora do estudo 
Journal Of Adolescente Health, publicado em agosto 
18/09/2013 - O Povo on line - Nutricionistas dão dicas de cardápio que ajuda a parar de 
fumar 
17/09/2013 - Conjur - STF suspende artigos de resolução da Anvisa que proíbem aditivos 
em cigarros  
16/09/2013 - 19:00 - STF: Relatora da Adin que discute a validade da Resolução Anvisa 
que exclui aditivos nos cigarros concede liminar para suspender efeitos até a decisão do 
plenário  
13/09/2013 - Terra - Fumar aumenta riscos de hemorragia cerebral em mulheres 
hipertensas. Estudo realizado em conjunto pelo Hospital Central da Universidade de 
Helsinki (Finlândia), e pela Faculdade de Medicina Avançada da Austrália, mostra que 
mulheres que fumam e sofrem de pressão arterial alta têm 20 vezes mais chances de sofrer 
uma hemorragia cerebral 
13/09/2013 - Folha de São Paulo - Veto a cigarro mentolado entra em vigor sem afetar os 
maiores fabricantes 
13/09/2013 - CBN Foz - Saiba mais sobre programa de Diversificação em Áreas 
Cultivadas com o Tabaco. Mais de 45 mil produtores brasileiros estão variando a 
produção de fumo por meio do Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas 
com o Tabaco, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
11/09/2013 - DCI - Venda de cigarro em supermercado e banca de jornal pode ser 
proibida. Aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), projeto segue para ser 
analisado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado 
09/09/2013 - O Diário de Maringá - Corrida Rústica, com aproximadamente mil atletas 
inscritos, está com inscrições abertas no site www.tabagismo.uem.br  
09/09/2013 - O Globo - Campanhas para sensibilizar jovens a parar de fumar podem ser 



mais eficientes se focarem nas consequências positivas da medida, como por exemplo 
poupar mais dinheiro e melhorar a pele, informa pesquisa do Wellcome Trust, fundação 
global de caridade baseada no Reino Unido 
09/09/213 - UOL - Campanhas antitabaco levam 200 mil a parar de fumar nos EUA, 
demonstra estudo publicado esta segunda-feira 
09/09/2013 - G1 - STF deixa para depois do mensalão ação sobre cigarro com sabor 
09/09/2013 - STF - ADI que contesta resolução sobre cigarro é retirada da pauta do 
Plenário 
08/09/2013 - Correio Braziliense - Polêmico cigarro eletrônico teria eficácia comparável a 
adesivo de nicotina para ajudar a largar o vício por ao menos seis meses, sugere estudo da 
Universidade de Auckland (Nova Zelândia)  
06/09/2013 - R7 - Uso do cigarro eletrônico dobra entre adolescentes americanos em 
2012, uma tendência que as autoridades de saúde dos EUA denominaram de 
profundamente preocupante. Dos 1,78 mi de estudantes americanos do ensino médio e do 
segundo ciclo do ensino fundamental - entre os 11 e os 18 anos - que fumaram o cigarro-e 
em 2012, estima-se que 160 mil deles nunca tinham fumado um cigarro convencional, um 
fato considerado preocupante porque "o impacto geral do uso do cigarro eletrônico na 
saúde pública é desconhecido", informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC) 
06/09/2013 - G1 - Debate no STF sobre cigarro com sabor pode atrasar mensalão. 
Resolução da Anvisa que proíbe cigarro com sabor entra em vigor dia 15. Relatora da 
ação que questiona a regra, a ministra Rosa Weber, pediu para Barbosa dar prioridade 
para o tema. A pauta de votações do Supremo de quarta, publicada nesta sexta-feira (6), já 
traz a ação como primeiro item a ser analisado 
06/09/2013 - Público (Pt) - Avisos sobre perigos do tabaco perdem eficácia quando vêm 
na parte de trás das embalagens. As imagens têm mais força dissuasora do que os textos, 
mas perdem força quando a sua visibilidade diminui, conclui estudo agora publicado on 
line por uma equipa britânica na revista Tobacco Control, baseado nas respostas de mais 
de mil jovens britânicos com idades entre os 11 e os 16 anos, recolhidas em 2008 e 2011 
no âmbito de um grande inquérito sobre o tabagismo jovem 
06/09/2013 - Âmbito Jurídico - (Vergonha nacional) Decisão do TJ-SP livra Souza Cruz 
de indenização a fumantes do país 
05/09/2013 - Euronews - Revisão da diretiva do tabaco adiada no Parlamento Europeu. 
Votação crucial, mais restritiva que a atual, deverá ocorrer no início de Outubro. "O texto 
enviado pela comissão parlamentar para o Ambiente chegou até nós num momento em 
que não houve suficiente tempo para o analisar", explicou um eurodeputado alemão. Mas 
o facto de faltarem poucos meses para as eleições europeias preocupa os ativistas 
antitabaco como Florence Berteletti: "Em vários jornais por toda a Europa têm saído 
notícias sobre documentos que revelam a estratégia da indústria tabaqueira. Esses 
documentos mostram que o mais importante para eles é atrasar a nova diretiva porque 
sabem como o processo legislativo é lento e não têm outros argumentos". As novas regras 
incidem sobre mensagens e imagens de alerta nas embalagens, mas também sobre o 
tamanho, composição e aromas dos cigarros 
04/09/2013 - Portal Anvisa - (mais uma colher de chá) Prorrogado prazo de adequação 
das imagens de tabaco, com inclusão de logomarca e número do Disque Saúde: 136. As 
fabricantes terão agora até o dia 19 de janeiro de 2014 para cumprir a atualização, e os 
produtos fabricados ou importados antes dessa data poderão ser comercializados até 19 de 
julho de 2014 
02/09/2013 - Zero Hora - Projeto estabelece multa para quem jogar lixo na rua em Porto 



Alegre. Depois do Rio de Janeiro, Porto Alegre tenta fechar o cerco aos sujismundos. 
Nesta terça-feira a prefeitura protocola na Câmara o projeto de lei complementar que 
institui o novo Código Municipal de Limpeza Urbana 
01/09/2013 - Portal Nacional de Seguros - Fumantes têm duas vezes mais chances de 
perder os dentes, revelam pesquisas sobre os efeitos do cigarro no corpo humano 
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