Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

O mês de outubro encerra-se sem que o Supremo Tribunal Federal coloque em pauta o
julgamento da Ação Civil Pública em que, liminar e unitariamente, uma Ministra
suspende a proibição de substâncias suavizantes e ameliorantes, em grande parte
cancerígenas, na produção do tabaco, após a Anvisa ter manifestado claramente, em
23/09/2014, que as 121 substâncias adicionadas ao tabaco estão proibidas nos termos da
Resolução nº 14/2012.
Após quase duas décadas de trabalho árduo, de iniciativa do Instituto Nacional do Câncer
- Inca, obtendo um relatório de um laboratório canadense que escancarou a adição dessas
substâncias, inclusive amônia, para turbinar a dependência dos adictos ao tabagismo,
vinda a público através da edição de 19 de maio de 1996 da Revista Veja, a Corte
Constitucional brasileira, através de um único membro, é o responsável pela atual
intoxicação e viciação das atuais e futuras gerações, alias, ao arrepio da lei, que exige o
julgamento pelo plenário, como protestado nos autos da ADI nº 8.748 pela Advocacia
Geral da União e pela Amata.
É triste esperar duas décadas para que uma política nacional de saúde pública contra um
produto tão pública e notoriamente reconhecido como nocivo, alcunhado na Suprema
Corte norte-americana como a maior fraude contra a saúde pública da história da
humanidade, entre em vigor; e, ainda, ter-se que aguardar pela morosa chancela da Justiça
brasileira...
Destaque-se ainda, no mês que se finda, as notícias do resultado da conferência bianual da
OMS em relação ao controle do tabaco, da proibição do tabagismo nas instalações da
própria segunda maior fabricante de cigarros dos EUA, e da propaganda de marcas de
cigarro, que a Anvisa prometeu apurar, em festas universitárias.
Boa leitura!
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
Mais de 38,5 mil views no youtube
"30 minutos que valem uma vida"
29/10/2014 ‐ Destak Portugal ‐ 'Troika o cigarro por uma vida saudável' é o mote da campanha
que a Pulmonale, Associação Portuguesa de Luta contra o Câncer do Pulmão, lança aproveitando
o Dia Mundial da Poupança, que se assinala nesta sexta‐feira (31/10), chamando a atenção para,
além dos problemas à saúde, os custos econômicos do tabaco

29/10/2014 ‐ Diário da Manhã ‐ Uma nova visão psicológica sobre o alcoolismo e o processo
obsessivo ‐ parte II
24/10/2014 ‐ SRZD ‐ Organizações brasileira e argentina promovem debate sobre uso de álcool e
drogas. Cerca de 200 pessoas, entre familiares de dependentes químicos e alunos dos cursos de
formação em conselheiros, estarão presentes no evento, cujo intuito da iniciativa é que as duas
entidades iniciem a discussão para a criação de uma Associação Latino‐Americana de Combate às
Drogas
23/10/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Legislação uruguaia sobre maconha vive impasse
23/10/2014 ‐ O Estado de São Paulo ‐ (Acorda Brasil) Fabricante de cigarros Camel proíbe o fumo
em suas instalações. Segunda maior fabricante de cigarros dos Estados Unidos explica que
resolveu adaptar‐se à nova realidade da sociedade americana
23/10/2014 ‐ Yahoo Notícias ‐ Quanto tempo de sua vida um vício pode consumir? A instituição
Treatment 4 Addiction, que combate o vício às drogas, baseada em números de consumo médio
e idade média de início, obtidos através de pesquisas em centros de reabilitação dos EUA, avalia
que fumantes que consomem um maço por dia perdem cerca de 4 horas de sua vida por dia. No
final das contas, a perda corresponde a 13% do tempo de vida médio de uma pessoa
22/10/2014 ‐ Folha de São Paulo ‐ Anvisa vai apurar propaganda de cigarro em festas para jovens
21/10/2014 ‐ O Globo ‐ OMS pede medidas mais restritivas contra o tabaco. Reunião da
Convenção‐Quadro termina com documento que prevê maior taxação e controle da venda de
cigarro, além da regulação de cigarro eletrônico e narguilé
21/10/2014 ‐ O Globo ‐ Viver com fumante equivaleria a morar em cidade poluída, diz estudo da
Universidade de Aberdeen (Reino Unido). Fumantes passivos são expostos a níveis de partículas
finas similares ao da 'suja' Pequim
21/10/2014 ‐ Bem Paraná ‐ Projeto amplia proibições à venda de cigarro (em estabelecimentos
localizados a menos de 100 metros de unidades de ensino) em Curitiba
21/10/2014 ‐ Instituto Ciência Hoje ‐ Conexão insuspeita. Animação alerta os jovens para uma
relação pouco divulgada: o consumo excessivo de álcool e o desenvolvimento de câncer.
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o alcoolismo está relacionado a cerca de 4% das
mortes por câncer (assista ao vídeo)
20/10/2014 ‐ Administradores ‐ Marcas de cigarro usam festas universitárias para fazer
propaganda. Prática é ilegal e apenas pontos de venda têm permissão para fazer publicidade
desse tipo de produto
19/10/2014 ‐ Fantástico ‐ ONG usa cerveja como salário a dependentes de álcool na Holanda.
Eles trabalham como limpadores, três vezes por semana, em Amsterdã. Além de cinco cervejas,
recebem 10 euros por dia, o equivalente a R$ 30
17/10/2014 ‐ UOL ‐ Doenças relacionadas ao tabaco causam 6 milhões de mortes ao ano.
Convenção‐Quadro para o Controle do Tabaco, primeiro tratado negociado pela Organização
Mundial da Saúde, adotado em 2003 e que entrou em vigor em 2005, é "a Convenção das
Nações Unidas com número maior e mais rápido de adesões, com quase 180 países"
17/10/2014 ‐ Guia Medianeira ‐ (Exemplo) Dono de bar em frente a escola é preso em flagrante
por vender cigarro a menor de idade em Medianeira, Paraná

17/10/2014 ‐ RFI ‐ OMS discute em Moscou novas diretrizes para o controle do tabagismo
16/10/2014 ‐ Portugal Jornal ‐ Imposto sobre o tabaco 'alcança' os cigarros eletrônicos no
próximo ano em Portugal
15/10/2014 ‐ G1 ‐ Londres estuda proibir fumo em parques e praças. Nova York já proibiu o fumo
no famoso Central Park e em todos os parques e praias da cidade, em 2011. O estudo ‐ chamado
"Melhor Saúde para Londres" e organizado por ex‐ministro da Saúde ‐ que diz que 1,2 milhão de
londrinos são fumantes e a cada dia 67 estudantes começam a fumar. A autoridade médica‐
chefe para a Inglaterra disse apoiar "qualquer medida que reduza o fumo e sua presença em
frente a crianças". O relatório também sugere outras medidas para ajudar a incrementar a saúde
dos londrinos, como a proibição de lojas de alimentos considerados não saudáveis em um raio de
400m de escolas, e um preço mínimo para bebidas alcoólicas em áreas com altos índices de
alcoolismo
14/10/2014 ‐ R7 ‐ Cigarro eletrônico explode e quase amputa perna de inglês
13/10/2014 ‐ Olhar Digital ‐ (Bom mocismo?) Philip Morris cria e‐cigarro que ajuda a parar de
fumar
13/10/2014 ‐ Revista Encontro ‐ Álcool e cigarro podem acabar com as futuras gerações. Isso por
que, segundo estudos feitos no Brasil e na Dinamarca, o abuso desses dois produtos diminui
sensivelmente a fertilidade do homem
12/10/2014 ‐ Portal Nacional de Seguros ‐ Centro de Informações sobre Saúde e Álcool ‐ CISA
alerta sobre estigmas na dependência do álcool
09/10/2014 ‐ Revista Encontro ‐ Cigarro cada vez mais longe das escolas. Projeto apresentado no
início desse mês no Senado proíbe venda de cigarros em um raio de 200 metros de
estabelecimentos de ensino e hospitais
09/10/2014 ‐ Público ‐ Cigarro electrônico não serve para deixar de fumar, diz especialista.
Presidente do Grupo de Estudos do Câncer do Pulmão de Portugal afirma que ideia tem "falhado
redondamente"
08/10/2014 ‐ Veja ‐ Prevalência de HPV, responsável por provocar câncer de garganta, é maior
entre fumantes, diz pesquisa feita na Faculdade de Saúde Pública da Universidade Johns
Hopkins, EUA, analisando os dados de 6.887 pessoas que participaram de um estudo nacional
sobre saúde nos Estados Unidos entre 2009 e 2012
08/10/2014 ‐ Maxpress ‐ Fumar pode causar dores nas costas
07/10/2014 ‐ Agência Brasil ‐ Em sete anos, Lei Seca reduz em 45% índice de motoristas que
dirigem embriagados
07/10/2014 ‐ Agência Senado ‐ Males causados pelo fumo, através da exposição 'O Mal que Você
Faz sem Perceber', podem ser vistos em exposição no Congresso, no Salão Branco/Chapelaria
05/10/2014 ‐ A Cidade ‐ (Taí a justificativa para a proibição) Motorista se distrai com brasa de
cigarro e causa acidente em Ribeirão Preto
04/10/2014 ‐ R7 ‐ Fumante perde cerca de 90 minutos por dia de trabalho com cigarro. Empresa
pode perder R$ 1.080 por mês com um trabalhador que ganhe R$ 3.000
03/10/2014 ‐ G1 ‐ Inglaterra e País de Gales darão pílula que reduz desejo de beber. Droga será

distribuída a 600 mil dependentes do álcool. Além do uso do medicamento, usuário deverá ter
apoio psicossocial. Problema grave. Mais de 3 milhões de pessoas morreram em decorrência do
consumo de álcool em 2012, por causas que variaram desde câncer até a violência, segundo a
Organização Mundial da Saúde (OMS)
03/10/2014 ‐ RFI ‐ (As tragédias não são apenas no trânsito) Médica belga de 45 anos alcoólatra
é presa após morte de paciente em cesariana. Convocada pela polícia no dia da morte da
paciente, a anestesista se apresentou na delegacia com 2,4 g/l de álcool no sangue. Em seu
depoimento, relatou que sofria de um "problema patológico" de dependência de álcool e bebia
para superar uma depressão. O procurador‐geral da República local esclareceu que não foi
possível apurar se ela estava alcoolizada durante o parto cesárea, mas a equipe médica que
trabalhou com a anestesista assinalou "um comportamento estranho" à polícia. "Naquela noite,
ela estava com dificuldades para se comunicar e com reflexos lentos", declararam testemunhas
03/10/2014 ‐ O Globo ‐ Cigarro faz profissionais perderem 20% do tempo de trabalho, diz
pesquisa. Segundo consultor, fumantes começam a ser preteridos dos processos de seleção,
embora empresas se recusem a admitir isso
02/10/2014 ‐ Farol Blumenau ‐ Prefeitura quer coibir cigarro nos terminais de ônibus
02/10/2014 ‐ Jornal Hoje ‐ Pílula contra o alcoolismo deve ser distribuída na Inglaterra
02/10/2014 ‐ Correio Braziliense ‐ (Prender às vésperas da eleição não pode em todo o território
nacional. Já beber...) Distrito Federal e mais 15 estados terão Lei Seca no próximo domingo. Os
estados do Acre, do Espírito Santo, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe e de Pernambuco
não proibiram a venda de bebidas no dia de votação. Os governos do Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, de Goiás, Rondônia e da Paraíba ainda não decidiram se proíbem ou não a venda de
bebidas alcóolicas no domingo
01/10/2014 ‐ UOL ‐ Ambev recebe uma multa de R$ 1 milhão por informar, no rótulo e em
propagandas, que a cerveja Kronenbier é "sem álcool". Na verdade, a bebida possui 0,3 gramas
de álcool para cada 100 gramas. A decisão unânime é da 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, em ação foi movida pela Associação Brasileira de Defesa da Saúde
do Consumidor

www.amata.org.br

