Especial do Dia Mundial Sem Tabaco de 2014

Pedimos licença, inicialmente, para comentar o problema econômico-social relativo ao
alcoolismo, reforçado pelo início de jurisprudência da Justiça do Trabalho ao considerar
discriminatória a demissão, com o pagamento integral do período afastado, decorrente da
Síndrome de Dependência Alcoólica, por ser esta catalogada pela Organização Mundial
de Saúde como doença grave.
Injusto para com os empresários, que não tem a obrigação de uma atitude paternalista em
relação aos empregados, e mais injusto quando o problema é transferido para a
Seguridade Social, sustentada por todos nós, como alertamos há dois meses, e como neste
mês alerta a Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em
Teresina (PI), revelando que, de janeiro de 2003 a abril deste ano, o INSS concedeu 572
benefícios a segurados com doenças associadas ao alcoolismo. Foram 436 auxílios-doença
, 53 aposentadorias por invalidez, 66 amparos sociais e 17 auxílios-doença por acidente do
trabalho. Quase R$ 1 milhão foi gasto com o pagamento de benefícios às vítimas do
alcoolismo no estado nos últimos dez anos.
Relativamente ao tabaco, para quem acha que a indústria do tabaco está em declínio,
apesar da redução do consumo no Brasil, a OMS está preocupadíssima com o crescimento
do tabagismo no mundo, e definiu o tema "Aumento de Impostos sobre Produtos de
Tabaco" para ser trabalhado internacionalmente a propósito do Dia Mundial Sem Tabaco,
que se assinala em 31 de maio.
As notícias abaixo, portanto, embora boas, enganam. A indústria do tabaco está mais forte
do que nunca, especialmente para exportar, e por esse motivo deve ser redobrada a
atuação em todas as frentes para a redução do tabagismo (vide aqui o quadro de ações
antitabagísticas no Brasil, uma fonte prática e confiável de consulta), da qual deve ser
dada ênfase à necessidade de se rechaçar, no Supremo Tribunal Federal (STF), a canhestra
tentativa, pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), de se reverter a proibição de
aditivos, na maioria venenosos, na confecção do cigarro, cujo julgamento prevê-se para
setembro próximo, já que até 25 de agosto um grup o de pesquisadores de renome
reunidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) deverá entregar um
relatório sobre a avaliação das 121 substâncias que já deveriam estar proibidas desde 16
de setembro de 2013.
Neste mês, dentre as boas notícias, destacam-se as que escancararam o embuste do cigarro
eletrônico, com argumentos mais prudentes e criteriosos do que as favoráveis à sua
promoção como substituto ao cigarro comum.
Digna de nota, também, a notícia do último dia do mês passado, na qual o atual Ministro
da Saúde anuncia que a regulamentação da lei de ambientes livres de fumo poderá ser
feita ainda este ano.

Vamos acompanhar.
Boa leitura!
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Mais de 30 mil views no youtube
Assista e indique a familiares e amigos
"30 minutos que valem uma vida"
Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo:
30/05/2014 ‐ R7 ‐ Ação em hospital de SP troca cigarro por frutas
30/05/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Brasileiros (87%) são os mais arrependidos, na América Latina,
de ter começado a fumar, revela pesquisa feita em 20 países do mundo
29/05/2014 ‐ Jornal de Notícias ‐ Professor da Universidade de Hong Kong mostra efeitos do
tabaco nos pulmões. Para tanto, criou uma máquina que aspira a fumaça do tabaco para os
pulmões de um porco. Os resultados foram reveladores e surpreendentes. Veja o vídeo
29/05/2014 ‐ BBC Brasil ‐ (Argumentos fracos ante as notícias abaixo) Cientistas fazem apelo à
OMS em defesa dos cigarros eletrônicos
29/05/2014 ‐ IG ‐ Cigarro mata 23 pessoas por hora no Brasil. Para tentar convencer a população
de largar o cigarro, Sociedade Paulista de Pneumologia disponibilizou o acesso à Calculadora do
Vício, programa que mede todo o dinheiro desperdiçado em cigarro desde o início de seu
consumo
29/05/2014 ‐ A Tribuna de Mato Grosso ‐ Passeata conscientizará contra o tabagismo. Centro de
Testagem laboratorial e Aconselhamento de Rondonópolis, em parceria com os setores da
Educação e Saúde, espera contar nessa iniciativa com mais de 1 mil participantes
28/05/2014 ‐ Tv UOL (Band Notícias) ‐ 10 razões para mulher não fumar (vídeo)
28/05/2014 ‐ Câmara dos Deputados ‐ Deputado defende mais investimentos na substituição do
tabaco, que é muito pequeno. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, há 182
mil produtores de tabaco no Brasil, sendo cerca de 160 mil na Região Sul e 20 mil no Nordeste, e
11 mil famílias estão sendo atendidas pelo programa de extensão rural para diversificação da
produção. De acordo com o parlamentar, foram investidos R$ 75 milhões em três anos. Para ele,
que salientou os altos gastos do Sistema Único de Saúdo (SUS) com o tratamento de doen&ccedi
l;as associadas ao tabagismo, que incluem câncer e doenças cardiovasculares, deveria haver
"foco orçamentário" do ministério na diversificação da cultura do tabaco
28/05/2014 ‐ Brasil Post ‐ 9 mitos que não são verdadeiros sobre o álcool, a droga mais
consumida do mundo e que mais frequentemente envia seus usuários aos setores de

emergência hospitalar
28/05/2014 ‐ Exame ‐ Souza cruz lidera perdas na Bovespa após alerta da OMS. Organização
Mundial da Saúde sugeriu aumento dos impostos de 50%
28/05/2014 ‐ TST ‐ (Indústria da bebida alcoólica em festa!) Quarta Turma do Tribunal Superior
do Trabalho determinou a reintegração de um porteiro da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), dispensado por alcoolismo, e o
ressarcimento integral de todo o período em que ficou afastado. Ao examinar recurso do
trabalhador, a Turma considerou discriminatória sua demissão, pois a Síndrome de Dependência
Alcoólica é catalogada pela Organização Mundial de Saúde como doença grave
27/05/2014 ‐ JCNet ‐ Liminar obriga prefeitura tratar de tabagismo. A Justiça de Jaú concedeu
liminar obrigando a prefeitura de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) a fornecer durante 90 dias
medicamento de alto custo para ajudar um munícipe, portador de moléstia grave, a deixar de
fumar
27/05/2014 ‐ Diário de Notícias ‐ Organização Mundial de Saúde quer mais impostos sobre
tabaco para salvar vidas. A OMS definiu o tema "Aumento de Impostos sobre Produtos de
Tabaco" para ser trabalhado internacionalmente a propósito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se
assinala em 31 de maio. Com base em dados de 2012, a OMS estima que, se todos os países
aumentassem os impostos sobre o tabaco em 50%, reduziriam o número de fumantes em 49
milhões nos próximos três anos e acabariam por salvar 11 milhões de vidas
27/05/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ (Sinal de alerta) Apesar da diminuição no Brasil,
número de fumantes no mundo aumenta. Uma pesquisa realizada recentemente pela
Universidade de Washington em 187 países revela que o número de fumantes subiu de 721
milhões em 1980 para 967 milhões em 2012. Além disso, o volume de cigarros consumidos por
ano aumentou em 26% no mesmo período
26/05/2014 ‐ CBN ‐ 'Cigarro eletrônico não deve ser usado por quem quer largar o tabagismo',
alerta coordenador do Comitê de Controle do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
O médico esclarece que ainda não é possível dizer com certeza o que há na substância com que
ele é preenchido. 'Já se identificou presença de metais pesados. É a mesma coisa que chupar
uma pilha, por exemplo'
26/05/2014 ‐ UOL ‐ (Vergonha) ‐ Estádios da Copa terão cerveja custando até R$ 13
26/05/2014 ‐ Correio Braziliense ‐ Dependentes de álcool são maioria em centros de atenção
psicossocial no DF (80% ‐ ou 80,4 mil ‐ em 2013). São pacientes que, além do próprio drama,
expõem a família e os amigos às mais diversas dificuldades
26/05/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Cigarro eletrônico é a isca moderna da indústria do
tabaco para ampliar o número de fumantes
26/05/2014 ‐ Reuters Brasil ‐ (Além de adiar, sem data definida e sem indicar o aumento, ainda
escalona) Alta de impostos sobre bebidas frias ‐‐ que abrange cervejas ‐‐ será escalonada em três
vezes, diz Receita
26/05/2014 ‐ Portal de Oncologia Português ‐ Comissão de Tabagismo da Sociedade Portuguesa
de Pneumologia lança campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, no próximo dia 31 de Maio, com o

mote: "A única forma segura de fumar é não fumar"
26/05/2014 ‐ Jornal de Vinhedo ‐ Veja dicas (8) para parar de fumar sem ganhar peso
25/05/2014 ‐ Revista INCorporativa ‐ Cigarro eletrônico: O que eles vendem como liberdade, na
verdade é prisão!
23/05/2014 ‐ Público ‐ Estudo apresentado nesta sexta‐feira mostra que o câncer oral, que mata
mais de metade das suas vítimas (58% ao fim de cinco anos), está aumentando, e confirma que
80% dos casos estão relacionados com o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas em portugal
23/05/2014 ‐ Globo Esporte ‐ Grécia pede, mas gerente de hotel diz que vai cumprir lei federal
antifumo na copa
23/05/2014 ‐ IOL ‐ Proibido fumar na final da Liga dos Campeões. A UEFA reafirma assim «a
ligação entre o futebol e a saúde», que já foi assumida também na final da Liga Europa
22/05/2014 ‐ Correio Várzea‐Grandense ‐ Dia Mundial sem Tabaco será antecipado para o dia 30
de maio em praça no centro de Cuiabá. O evento, que tem como tema "O Tabagismo faz você
perder o melhor da vida, o futuro. Apague esse vício antes que ele apague você!" terá início às 8
horas e seguirá até às 17 horas. A previsão é de que cerca de mil pessoas sejam atendidas
através do trabalho voluntário de aproximadamente 200 parceiros
22/05/2014 ‐ O Debate ‐ Filmes incentivam o alcoolismo. Estudo de professores da Universidade
Radboud (Holanda) mostra que entre 80% e 95% dos filmes contemporâneos retratam a bebida
alcoólica de forma positiva
22/05/2014 ‐ Fundação do Câncer ‐ Entrevista da semana: 31 de maio ‐ Dia Mundial Sem Tabaco
20/05/2014 ‐ RFI ‐ Indústria tabagista reage a avanço de cigarros eletrônicos comprando os
fabricantes. Com a venda de cigarros eletrônicos disparando nos Estados Unidos, França e em
outros países europeus, e de cigarro tradicional despencando, a expectativa é de que três
quartos das companhias de cigarros eletrônicos estarão nas mãos das multinacionais da indústria
de tabaco até 2017. A britânica Imperial Tobacco, por exemplo, comprou a chinesa Dragon Lite,
inventora do produto eletrônico, por 75 milhões de dólares
20/05/2014 ‐ Veja ‐ (Não se pode esquecer o perigo dessa nova droga, podendo se transformar
em nova pandemia) Cigarro eletrônico é mais eficaz do que adesivo e chiclete de nicotina, diz
estudo da Universidade College London, na Grã‐Bretanha, acompanhando cerca de 6 000
fumantes durante cinco anos
20/05/2014 ‐ Portal Brasil ‐ Doenças associadas ao alcoolismo deixam INSS em alerta. Dados da
Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em Teresina (PI), revelam que,
de janeiro de 2003 a abril deste ano, o INSS concedeu 572 benefícios a segurados com doenças
associadas ao alcoolismo. Foram 436 auxílios‐doença, 53 aposentadorias por invalidez, 66
amparos sociais e 17 auxílios‐doença por acidente do trabalho. Quase R$ 1 milhão foi gasto com
o pagamento de benefícios às vítimas do alcoolismo no estado nos últimos dez anos
19/05/2014 ‐ Bem Paraná ‐ Câmara Municipal de Curitiba aprova criação da Semana de
Prevenção ao Alcoolismo, a ser realizada anualmente entre os dias 13 a 19 de fevereiro, período
que coincide com a Semana Nacional Contra o Alcoolismo

19/05/2014 ‐ Vagalume ‐ Vocalista do Sum 41 revela que quase morreu devido ao alcoolismo. "A
razão de eu ter adoecido foi o excesso de bebida ao longo dos anos. Isso finalmente me atingiu.
Eu bebia muito todo dia, até que um dia estava sentado em casa, me servi de mais um copo à
noite e ia começar a assistir a um filme quando, de repente, não me senti bem. Em seguida
entrei em colapso e cai no chão inconsciente. Minha noiva me levou depressa ao hospital onde
fui colocado na UTI. A primeira semana passei completamente sedado. Quando finalmente
acordei, não tinha ideia de onde estava. Meu fígado e rins entraram em colapso. Nem precisa
dizer que morri de medo e finalmente percebi que não posso mais beber. O médico disse que se
tomar mais um copo irei morrer. Não estou fazendo pregação ou algo do tipo, mas sempre
bebam com responsabilidade. Eu não fiz isso e olhe só onde isso me levou"
19/05/2014 ‐ Diário Digital ‐ Fumo passivo triplica probabilidade de perda auditiva precoce em
jovens, conclui estudo desenvolvido pela Faculdade de Medicina da Universidade de Nova Iorque
(EUA) com a participação de mais de 1500 jovens dos 12 aos 19 anos
19/05/2014 ‐ Terra ‐ Cigarros eletrônicos fortalecem superbactéria. A fumaça liberada pelo
dispositivo deixa a MRSA mais resistente a antibióticos, diz estudo feito pela Universidade da
Califórnia (EUA)
17/05/2014 ‐ Correio Braziliense ‐ Filtragem da fumaça no narguilé não funciona, aponta
pesquisa analisando amostras da urina de 55 fumantes feita pela Divisão de Farmacologia Clínica
e do Centro de Pesquisa do Controle de Tabaco e Educação da Universidade da Califórnia, em
São Francisco (EUA)
15/05/2014 ‐ UOL ‐ (Fifa é patrocinada por cerveja e champagne) Povo é derrotado na Copa por
patrocinadores, diz manifestante em protesto contra a copa
15/05/2014 ‐ R7 ‐ Comissão da Câmara (Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio)
aprova multa de R$ 100 para quem jogar bituca de cigarro no chão. Comércio terá que afixar
cartaz com conteúdo da lei. Indústria e as empresas distribuidoras e vendedoras desses produtos
deverão oferecer meios para a coleta dos filtros. Texto ainda passará por duas comissões (de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a de Constituição e Justiça e de Cidadania)
15/05/2014 ‐ O Tempo ‐ Uso de cigarro causa prejuízos também ao sono. Pesquisa realizada com
cerca de 1.100 usuários de cigarro pela Escola de Medicina Charité Berlin, Alemanha, mostra que
fumantes têm mais distúrbios do sono e dormem menos do que os não fumantes
14/05/2014 ‐ Globo.com ‐ 'Isqueiro inteligente' ajuda a abandonar o cigarro, medindo a
regularidade com que o usuário fuma e entregando estatísticas para controle do histórico, com o
objetivo de monitorar melhor o vício
14/05/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ No ranking do preço da cerveja, brasil ocupa o 49ª lugar entre
125 países. Não estamos entre os primeiros porque nunca adotamos em larga escala, como
fizeram países da Escandinávia, aquilo que os tributaristas chamam de "sin taxes", os "impostos
do pecado". Já a política tributária brasileira tem uma intenção um tanto mais direta: arrecadar.
Foi isso que levou a carga da cerveja aos 55% estimados pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação. Embora alto, o valor é menor do que o de itens como videogames ou
maquiagem (72% e 69%, respectivamente)
14/05/2014 ‐ Exame ‐ Fazendas de tabaco empregam crianças legalmente nos EUA, despertando

críticas de ativistas que combatem o trabalho infantil
14/05/2014 ‐ Veja ‐ Incidência de insuficiência cardíaca é mais elevada entre tabagistas.
Mulheres fumantes, como é comprovado, entram na menopausa em média um ano antes que as
não‐fumantes, e menopausa precoce pode elevar risco de insuficiência cardíaca, diz estudo do
Instituto Karolinska, na Suécia, avaliando dados de 22.000 mulheres
13/05/2014 ‐ UOL ‐ (Vergonha) Governo adia por três meses aumento de imposto de cerveja e
bebidas frias
13/05/2014 ‐ Exame ‐ Produtores de tabaco, reunidos hoje e amanhã em um evento na cidade
de Santa Cruz do Sul (RS), rejeitam a possibilidade de reduzir o cultivo do produto por
"imposição" dos governos, pois a demanda não caiu tanto como a Organização Mundial da Saúde
(OMS) esperava. Produtores querem fazer lobby contra medidas como a proibição dos subsídios
que os Estados concedem aos agricultores, restrições aos ciclos de colheita e limites para as
extensões de terra dedicadas ao tabaco
13/05/2014 ‐ Estado de Minas ‐ Álcool, a droga lícita que mata 3 milhões de pessoas
12/05/2014 ‐ ClikRBS ‐ Veja o experimento, de um único cigarro, que fará você pensar duas vezes
antes de fumar novamente (vídeo)
12/05/2014 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Consumo de bebida alcoólica no Brasil é superior à média
mundial, diz OMS, que alerta que 3,3 milhões de mortes no mundo em 2012 foram causados
pelo uso excessivo do álcool, 5,9% de todas as mortes. Segundo a entidade, não apenas a bebida
pode gerar dependência, mas também poderia levar ao desenvolvimento de outras 200 doenças.
O que mais preocupa a OMS são os casos de abusos no consumo. No mundo, a média é de 7,5%
da população que experimentou em algum ponto do ano um caso de um consumo excessivo de
álcool. No Brasil, porém, a taxa é de 12,5%. Num ranking de números de anos perdidos de vida
saudável, Brasil está entre os líderes
09/05/2014 ‐ Jornal do Brasil ‐ O cérebro do jovem e o uso da maconha. Revista Science publicou
editorial apontando que não há investigações sobre os riscos do uso de maconha nos cérebros
mais jovens. Em abril, um estudo sugeriu que o uso casual da maconha está associado a
alterações estruturais no cérebro dos jovens, com idade entre 18 e 25 anos. Embora a maconha
continue sendo ilegal para pessoas com idade inferior a 21 anos nos EUA, o editorial afirma que
os jovens estarão mais expostos e provavelmente terão mais formas de acesso à droga quando
forem concretizadas as novas iniciativas para mudar a leis da maconha em muitos estados. O
editorial informa, ainda, que a Pesquisa Nacional sobre o uso de drogas e saúde, constatou que
as crianças que começaram a usar álcool ou maconha antes do 15 anos têm uma maior
tendência de desenvolverem transtornos na vida adulta
08/05/2014 ‐ Bem Paraná ‐ Estudantes do Paraná têm comportamento de risco. Estudo feito
com 6 mil estudantes de escolas do ensino médio com idades entre 15 e 18 anos, por
professores da Unopar, traça perfil de jovens paranaenses e atitudes que são ameaça à vida e à
saúde, como dirigir embriagado, tentativas de suicídio e tabagismo
07/05/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Cigarro e Dores nas costas: qual a relação? Segundo o
presidente da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna ‐ ABRC e diretor do Instituto de
Tratamento da Coluna Vertebral, isso ocorre porque a fumaça do cigarro reduz a circulação

sanguínea nos platôs (amortecedores naturais) do disco invertebral. Esse fator contribui para o
surgimento de hérnia de disco
06/05/2014 ‐ Rádio Estadão ‐ Projeto de lei aprovado na Assembleia de SP determina multa de
R$ 200 por fumar em locais proibidos. Silvio Tonietto, diretor da Associação Mundial
Antitabagismo e Antialcoolismo, conversa sobre o assunto com a apresentadora Mia Bruscato
05/05/2014 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Deputados paulistas aprovam multa de R$ 200 para
fumantes que desrespeitarem a Lei Antifumo e consumirem cigarro em locais públicos fechados
03/05/2014 ‐ Agência Brasil ‐ Vida mais saudável evitaria 37 milhões de mortes prematuras até
2025 no mundo, sem cigarros, álcool ou alimentação salgada, conclui estudo divulgado hoje de
pesquisadores do Imperial College de Londres. Os objetivos de vida mais saudável consistem em
reduzir de um terço à metade o consumo do tabaco, e limitar em 10% o álcool
02/05/2014 ‐ Jornal do Comércio ‐ (O fim da picada!) JTI lança novas marcas de cigarro no
mercado do País. Grupo estrangeiro vai comercializar os produtos Winston e Camel
02/05/2014 ‐ O Estado de São Paulo ‐ 'Cigarro vendido hoje é mais letal que há 50 anos', afirma
Presidente da organização de controle do tabagismo Campanha para Crianças Livres de Tabaco
(CTFK). Líder antitabagista ainda critica decisão do STF em favor de aditivos, diz que governo está
do lado da indústria do fumo e que o Brasil perdeu a liderança no combate ao tabagismo
02/05/2014 ‐ Meio Bit ‐ Idéia não muito boa do dia: case‐isqueiro pra iPhone
01/05/2014 ‐ UOL ‐ Bebida é liberada em jogos de futebol na Bahia. MPF quer barrar permissão.
A Procuradoria Geral da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF que
questiona a lei baiana. Para o procurador‐geral da República, Rodrigo Janot, cabe à União editar
normas gerais, e aos Estados e ao Distrito Federal complementá‐las. Em âmbito federal, há
normas federais ‐ Estatuto do Torcedor e a Lei nº 12.299/2010 ‐ que proíbem, em todo o
território nacional, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos. Nos jogos
da Copa do Mundo, poré m, a venda de cerveja já está liberada e garantida pela Lei Geral da
Copa, sancionada em junho de 2012
30/04/2014 ‐ O Estado de São Paulo ‐ Regra para ambientes livres de fumo pode sair este ano
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