Um regulamento antifumo omisso
Representantes de entidades que trabalham pela redução do tabagismo no Brasil
comemoraram, no último dia 02 de junho passado, a regulamentação da lei nº
12.546/2011, conhecida como lei antifumo.
Até a oposição elogiou a atuação do governo
De fato, a medida é positiva. Apesar dos dois anos e meio de atraso na edição do decreto,
para entrar em vigor em seis meses, e de já existir em oito estados brasileiros, a proibição
de fumar em ambientes públicos é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma
das medidas mais efetivas para a redução do tabagismo.
O regulamento, contudo, tratou de outro tema de grande relevância pelo ineditismo no
Brasil, por se tratar de uma matéria de cunho legislativo exclusivamente federal.
Cessada a propaganda de cigarros na TV desde janeiro de 2001, faltava o fim da
publicidade nos pontos de venda.
Ante a inércia do governo federal em editar o decreto desde 2011, o Ministério Público de
São Paulo instaurou um inquérito Civil obrigando as principais fabricantes de cigarros no
Brasil a cumprir a lei.
Em 22 de abril de 2014, as duas grandes tabaqueiras brasileiras que abrangem a quase
totalidade do mercado no país assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual
já haviam se comprometido a se abster de exibir nos locais de venda, em todo o território
nacional, pôsteres, painéis ou cartazes de propaganda comercial de seus produtos, nos
termos do art. 3º da Lei nº 9.294/96, com redação dada pela Lei nº 12.546/11.
O acordo previa multas pesadas por evento de descumprimento, e concedia o prazo de seis
meses, a contar da homologação pela Instância Superior da Instituição Estadual, para o
seu cumprimento.
O Governo Federal, formalmente, foi devidamente comunicado em meados do mês de
maio dos termos do ajuste.
Mas além da proibição da propaganda comercial, há outra questão a carecer de
regulamentação até o momento: a disposição e exposição dos produtos derivados do
tabaco nos pontos de venda.
Instada a se manifestar durante a instrução do inquérito civil, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA havia sido taxativa: apenas os produtos colocados à venda
nos pontos de venda podem ser expostos. ‘Meros “mocapes” de embalagens vazias não
representam embalagens do produto a ser vendido’, instruiu a Agência.
É o que vem ocorrendo atualmente no comércio, onde maços de cigarro são exibidos em
expositores (displays) como se fossem obras de arte. Verdadeiros “quadros de
Michelangelo”.
Em alguns casos, pelo viés iluminado do formato dos displays, alguns comerciantes,
apesar da indústria fornecer e se comprometer a trocar as luminárias, reclamam de mais

esse acréscimo de gasto nas suas contas de energia elétrica.
Vale lembrar que em várias cidades na Austrália os maços de cigarro não podem nem ser
expostos.
Por se tratar de um produto pública e notoriamente reconhecido como nocivo à saúde, a
ANVISA, em tese, pode e deve regulamentar a disposição e exposição dos maços de
cigarro nos pontos de venda, a evitar a insegurança jurídica tanto para os Órgãos de
Proteção e Defesa do Consumidor e as Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais, que
em breve, em tese, podem e devem autuar e multar essa propaganda de cigarro disfarçada
que graça no país, quanto para a indústria do tabaco em seus investimentos nos pontos de
venda.
E neste mês de junho outras duas notícias merecem destaque.
Uma pesquisa da Universidade de Waterloo, no Canadá, descobre que fumantes de
mentolados consomem o dobro de cigarros, cerca de 43 por semana, que os adeptos do
cigarro comum, numa média de 26. O estudo reforça a necessidade da vedação desses
aditivos, proibidos pela Anvisa e ainda válidos graças ao STF, mas cujo julgamento
prevê-se para após o final de agosto, prazo em que um grupo de pesquisadores reunidos
pela ANVISA deverá entregar um relatório sobre a avaliação de outras 121 substâncias,
na maioria cancerígenas, também a serem proibidas.
A outra foi a campanha americana contra o cigarro com vídeos chocantes, a servirem de
exemplo para o Brasil, com campanhas apenas com imagens suaves, produzidas com
atores, sem similaridade com os efeitos desse produto nas pessoas na vida real.
Boa leitura!
Silvio Tonietto
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Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo:
29/06/2014 - Notícias ao Minuto - "Tabaco e álcool são demasiado baratos", afirma
Secretário de Estado adjunto do ministro da Saúde de Portugal
26/06/2014 - Notícias ao Minuto - Reino Unidos: médicos querem proibir cigarros
eletrônicos em locais públicos, segundo o The Telegraph
26/06/2014 - Euronews - Tribunal expulsa idoso de casa por tabagismo excessivo. O
tribunal alemão de segunda instância deu razão aos vizinhos de Friedhelm Adolfs, que se
queixaram de 'incômodos olfativos' no vão da escada, porque o aposentado não arejava o
apartamento nem despejava os cinzeiros. O fumante de Dusseldorf tem até ao dia 31 de
dezembro para fazer a mudança
26/06/2014 - Jornal do Commércio - Marcia Peltier: Um projeto que prevê a proibição de
venda de cigarro no Reino Unido para pessoas que nasceram após o ano 2000 tem dado o
que falar. A Associação Médica Britânica fez uma reunião nesta semana e decidiu que vai

pressionar o governo britânico para introduzir a proibição. Os médicos acreditam que com
isso, o vício do cigarro será eliminado até 2035. Por outro lado, pessoas ligadas à indústria
de tabaco discordam. Para elas, a medida irá fazer surgir um mercado negro do produto
25/06/2014 - Boa Informação - Pesquisa, realizada na Pensilvânia (EUA), esclarece por
que algumas pessoas não conseguem largar vício do tabagismo
25/06/2014 - Folha de São Paulo - Em eventos, "trucks" de bebidas driblam proibição a
álcool nas ruas
25/06/2014 - Exame - (Exemplo para o Brasil) Campanha americana contra o cigarro
impressiona o público. Centro de Controle de Doenças e Prevenção do governo dos EUA
lançou nova campanha antitabagismo que está gerando comentários por seu poder de
chocar o público (Veja os vídeos)
25/06/2014 - TVi24 - Trabalhadores precários e desmotivados consomem mais álcool,
tabaco e drogas, revela estudo promovido pelo Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e das Dependências de Portugal
25/06/2014 - Jornal do Commércio - 'Drogas são maior problema de saúde pública'.
Encontro promovido pelo deputado federal Osmar Terra discutiu manifesto contra a
legalização de entorpecentes. O psiquiatra especialista em pesquisas sobre maconha
Sérgio de Paula Ramos esteve presente no encontro e relacionou o marketing utilizado
quando o cigarro deixou de ser artesanal e passou a ser industrializado, no início do século
passado, ao marketing realizado hoje quanto à cannabis. Naquela época, segundo Ramos,
as propagandas diziam que o tabaco fazia bem para a bronquite, relacionava fumar com
ser independente e alegava que havia médicos que aprovavam. "Hoje, se diz que a
maconha faz bem para algumas doenças, que você deve ter o direito de escolher se quer
fumá-la e que alguns médicos recomendam. Ou seja, a estratégia de marketing é a
mesma", revela. A preocupação do médico é de que, para controlar a epidemia do cigarro,
foi preciso um século de campanhas, o que pode ocorrer novamente se a maconha for
legalizada
24/06/2014 - Reuters Brasil - Cigarros eletrônicos podem apagar bônus de tabaco antes do
esperado nos EUA. O rápido crescimento das vendas de cigarros eletrônicos apresenta um
crescente, mas subestimado risco a detentores de até 96 bilhões de dólares em bônus
ligados a pagamentos que companhias de tabaco fazem a Estados norte-americanos,
relacionados a um arrebatador acordo com a Justiça em 1998
24/06/2014 - @Verdade - Cinema entra na luta contra o alcoolismo em Moçambique.
Filme intitulado "O Provedor" consciencializa as pessoas sobre os perigos do alcoolismo.
A obra será apresentada, em estreia, no dia 27 de Junho, a partir das 17.30 horas, no
Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema, em Maputo
23/06/2014 - Terra - Fumantes de mentolados consomem o dobro de cigarros, cerca de 43
por semana, enquanto os adeptos do cigarro comum, uma média de 26, descobre pesquisa
da Universidade de Waterloo, no Canadá
23/06/2014 - Bem Paraná - (Fundamento da proibição de dirigir fumando) Idosa tem 30%
do corpo queimado em acidente com cigarro, ocorrido enquanto a senhora acendia um
cigarro e o fogo acabou atingindo a roupa de lã que ela vestia
23/06/2014 - Terra - (Olha aí!) Holandeses criam 1º cigarro eletrônico de maconha. A
empresa que produz 10 mil cigarros eletrônicos por dia
19/06/2014 - Olhar Direto - Projeto prevê proibição da venda e do uso de Narguilé para
menores de 18 anos
18/06/2014 - El País Brasil - Especialistas em saúde pública pedem mais controle sobre o
cigarro eletrônico. Em carta à OMS, 139 especialistas mundiais defendem políticas mais

restritivas. O texto é uma resposta a outra carta, na qual 53 médicos pediam que a OMS
reconhecesse a potencial eficácia do cigarro eletrônico para o abandono do fumo
17/06/2014 - Correio de Uberlândia - Bebidas Alcoólicas. Os gastos dos governos com o
alcoolismo e outras drogas dão prejuízos sociais e financeiros enormes
17/06/2014 - IOL - Quase 30 milhões de europeus experimentaram cigarros eletrônicos
em 2012, sendo que a maioria tinha entre 15 e 24 anos, fumava tabaco tradicional
regularmente e já tinha tentado deixar o vício, refere um estudo elaborado por
investigadores do Imperial College de Londres, da Universidade de Creta e da
Universidade de Harvard, tendo por base dados do Eurobarômetro de 2012. A
investigação não conseguiu determinar, contudo, com que frequência se fuma os cigarros
eletrônicos nem durante quanto tempo o fez quem os experimentou nos 12 meses que
foram analisados
16/06/2014 - Terra - Pastilhas e adesivos que ajudam a parar de fumar causam câncer,
descobre estudo realizado pelo Instituto de Bioinformática de Virginia (EUA)
13/06/2014 - Conjur - (Viva a indústria da bebida alcoólica! É a festa completa!)
Alcoólatra deve ser encaminhado ao INSS, diz TRT-MG, ao invalidar dispensa
13/06/2014 - Diário Digital - Maço sem logotipo reduz vício tabagista na Austrália
13/06/2014 - Folha de São Paulo - (Mudou de atitude em menos de 45 dias. Veja notícia
de 27/03/2014) Filho de Renato Russo autoriza uso de música em comercial de cerveja
12/06/2014 - Brasil 247 - Serra: "governo apaga má ideia e copia boa". Ao comentar a lei
antitabagista sancionada pela presidente Dilma recentemente, que proíbe a publicidade de
cigarros e fumar em locais fechados, tucano diz que ela "foi feita há 14 anos, no governo
FHC", e "há muito está em curso no Brasil"
12/06/2014 - Voz da Rússia - Lei antifumo dá primeiros frutos na Rússia. Consumo de
tabaco diminuiu 16% em um ano. Peritos apontam também os consideráveis aumentos na
Rússia das taxas sobre o tabaco
10/06/2014 - Exame - Irlanda é 1º país europeu a padronizar embalagens de cigarro
10/06/2014 - Portal Imprensa - SBT lança máquina que incentiva a troca do cigarro por
momentos de lazer (vídeo)
09/06/2014 - Revista Galileu - Os malefícios do fumo passivo 'não estão comprovados'
pela ciência? Só para deixar claro: estão, sim. Em 1992, um levantamento de nove estudos
sobre o assunto já concluía que a fumaça de tabaco, deixada no ambiente por um fumante,
traz danos mensuráveis à saúde de quem mora com ele. Em 1998, análise estatística de
106 trabalhos a respeito do assunto, publicada no Journal of the American Medical
Association, revelou que apenas 37% dos estudos diziam que o fumo de segunda mão era
inofensivo, e que "o único fator associado à conclusão de que o fumo passivo não é
prejudicial à saúde é o autor ser afiliado à indústria do tabaco. Por fim, em 2004 a
Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC, órgão ligado à Organização
Mundial da Saúde) publicou um guia sobre o tema, onde afirma que o conjunto das
pesquisas científicas disponíveis já permitia afirmar que a exposição passiva à fumaça de
tabaco aumenta o risco de câncer de pulmão, numa elevação que vai de 12% (exposição
no local de trabalho) a 30% (na convivência com um cônjuge fumante). Já o risco de
problemas cardíacos aumenta de 25% a 35%
08/06/2014 - Portal Nacional de Seguros - Tabaco prejudica sistema circulatório
08/06/2014 - Último Segundo - Entenda como o Timor Leste virou recordista mundial de
homens fumantes, com quase dois terços dos homens viciados. Apesar de haver
advertências sobre os efeitos para a saúde nos maços de cigarro, cerca de metade da
população não sabe ler

07/06/2014 - Época - Jairo Bouer: Mais uma lei aperta o cerco contra o fumo
07/06/2014 - Jornal da Manhã - 3,3 milhões de pessoas morreram em 2012, em todo o
mundo, em consequência do consumo abusivo de álcool, revelam dados divulgados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS)
05/06/2014 - Diário da Manhã - Vídeo mostra o que o cigarro causa aos pulmões. A
filmagem mostra como ficam os pulmões com o uso de apenas 60 cigarros. O cientista
japonês compara dois pulmões de porcos, um de quem não fuma com outro de quem fuma
05/06/2014 - BBC Brasil - Processo no Uruguai pode mudar luta contra o fumo
05/06/2014 - Pragmatismo Político - Proibir cigarro no Brasil é "fascismo"? E nos EUA?
Articulistas da Folha e da revista Veja dizem que é "fascismo" a intenção do Governo
Federal de proibir o cigarro em recintos fechados. São os mesmos que tratam a proibição,
nos EUA, como "medida civilizatória"
04/06/2014 - Revista Amanhã - Indústria do tabaco teme novo aumento de impostos
03/06/2014 - Folha de São Paulo - Vigilância de SP vê brecha em lei federal antifumo
02/06/2014 - Amata - Publicado no Diário Oficial da União o regulamento da norma que
proíbe o fumo em locais fechados e de uso coletivo, extingue os chamados fumódromos,
veta qualquer propaganda de cigarro no país e amplia o tamanho dos alertas nas
embalagens do produto
02/06/2014 - Amata - Inca (Especial por um mundo sem tabaco): Governo regulamenta lei
que proíbe fumar em locais fechados e de uso coletivo em todo território nacional
01/06/2014 - Blog do Edson Lima - Álcool mata Marinho Chagas. Causa da morte problemas decorrentes pelo alcoolismo. Depois que parou de jogar, Marinho virou
alcoólatra
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