
 
 

Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 

Nota: 87% do cultivo do tabaco no Brasil é destinado à exportação, e medidas antifumo 

nacionais são positivas para a economia brasileira. 

30/09/2016 - UOL - Por que afogar as mágoas no álcool é perigoso? Estudo da da escola de 

medicina do Wake Forest Baptist Medical Center, EUA, ajuda a explicar 

29/09/2016 - ONDDA - Álcool: descubra o falso amigo que facilita a morte 

28/09/2016 - Conjur - Apesar do que diz a medicina, indústria tabagista não responde por 

doenças, por Adalberto Pasqualotto. "É de se lembrar que o artigo 931, do Código Civil, trabalha 

com outro fator de imputação: a simples colocação do produto no mercado, sem necessidade de 

constatação de defeito" 

27/09/2016 - BBC Brasil - Cientista britânico, ex-consultor do governo do governo britânico para 

assuntos ligados a drogas, diz ter inventado 'álcool que não dá ressaca e nem lesiona fígado'. O 

pesquisador afirma acreditar que até 2050 o álcool atóxico terá substituído o álcool convencional 

27/09/2016 - Terra - Alerta! Álcool, cigarro e café pioram o bruxismo, apontam estudos, mas 

ainda é preciso mais dados para comprovar essa ligação 

26/09/2016 - G1 - Cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar? Até o momento, não há nenhuma 

evidência científica comprovando que o cigarro eletrônico ajude pessoas a parar de fumar. Para 

especialista, não há dispositivo eletrônico, e provavelmente nunca haverá, que supere a força de 

vontade das pessoas 

23/09/2016 - O Dia - Mulheres contam como conseguiram parar de fumar 

22/09/2016 - Veja - (12 anos!) Juiz manda fábrica de cigarros indenizar em 300.000 pesos (63.700 

reais) um fumante de 65 anos pela dependência de cinco décadas dos produtos vendidos pela 

empresa. Segundo o juiz a empresa de tabaco se utilizou de publicidade "indutiva e enganosa" 

durante a década de 70 para vender seus produtos. Objetivo do indenizado é investir o valor em 

um tratamento médico "para poder terminar com este flagelo tão grande que é a nicotina". O 

denunciante iniciou o processo judicial há 12 anos 

22/09/2016 - Notícias ao Minuto - Tabaco deixa vestígios no DNA, mesmo passados 30 anos sem 

fumar. Estudo, baseado na análise minuciosa de cerca de 16 mil amostras sanguíneas, indica que 

o hábito de fumar é capaz de alterar mais de sete mil genes, deixando o fumador à mercê de 

  



doenças relacionadas com o tabaco mesmo quando já não fuma 

22/09/2016 - Diário da Saúde - Alcoolismo: Parar totalmente é mais fácil que controlar, mostra 

estudo da da Universidade de Gotemburgo (Suécia) acompanhando 201 dependentes alcoólicos 

adultos durante 2,5 anos após o início do tratamento 

21/092016 - Diário de Pernambuco - Cientistas descobrem que não é exatamente a nicotina que 

provoca vício em fumantes. Pesquisa conduzida por cientistas norte-americanos analisou o alívio 

supostamente causado pelo consumo de nicotina. Os resultados sugerem que a sensação é 

causada mais pela crença do usuário no efeito da substância do que pela substância 

propriamente dita. O estudo utilizou 28 fumantes crônicos entre os 30 e 50 anos que não 

demonstravam interesse em abandonar o vício 

16/09/2016 - Jornal da Economia - Fumar e dirigir não combinam 

16/09/2016 - Revista Encontro - Câmera de segurança flagra explosão de cigarro eletrônico. O 

inusitado incidente foi registrado em Nova Jérsei, EUA 

15/09/2016 - Época - Fiesp: quase todo o tabaco vendido em São Paulo é contrabandeado: 99% 

de itens contrabandeados em 2015. Dado faz parte de pesquisa da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp) 

14/09/2016 - Diário de Notícias - Álcool está ligado a 43% dos casos de violência doméstica em 

Portugal, ou seja, quase 5000 das 11 544 ocorrências registadas em 2015 pela Guarda Nacional 

Republicana 

13/09/2016 - G1 - Cigarros eletrônicos podem não causar efeitos colaterais sérios 

12/09/2016 - O Estado de São Paulo - (Olha o que se bebe por aí) Trio que vendia uísque falso 

para bares da capital paulista é preso, com 2.800 garrafas de uísques como Blue Label e Jack 

Daniel's e também de marcas famosas de vodca. Criminosos falsificavam bebidas importadas em 

galpões na zona norte; Deic investiga estabelecimentos que compravam produtos. As 

mercadorias falsas abasteciam o comércio noturno de toda a cidade de São Paulo 

12/09/2016 - Mais PB - (Outros efeitos colaterais) Carro cai em córrego após mulher se distrair 

pegando cigarro na bolsa 

10/09/2016 - Metrópoles - (E aí, vai encarar? Veja a foto!) Cigarro eletrônico explode no bolso de 

homem que quase perde a perna. A perna ficou com queimaduras de 4º grau, que praticamente 

destroem os tecidos da pele. Segundo os médicos, os ferimentos levarão pelo menos 18 meses 

para curarem - ele também ficará com cicatrizes no membro e na mão 

09/09/2016 - Medscape - Cerveja e vinho no Brasil não são considerados bebidas alcoólicas desde 

1996. De acordo advogado, professor de direito e pós-doutor em Medicina e Saúde Pública pela 

Unifesp, a indústria de cerveja gera 3,8 bilhões de dólares em impostos para os cofres do Estado, 

que, por sua vez, gasta mais de 93 bilhões de dólares com as consequências do uso do álcool: 

"estima-se que o país gaste 7,3% de seu PIB por ano em problemas relacionados ao uso do álcool, 

do tratamento médico à perda da produtividade no trabalho, somando aproximadamente US$93 



bilhões". E ele acrescenta: "nos últimos quatro anos, o SUS (Sistema Único de Saúde) teve 313 mil 

internações hospitalares causadas pelo alcoolismo, com um custo anual de US$249 milhões". 

"Vinte por cento do tratamento em geral no país é devido ao abuso de álcool e 50% do 

tratamento psiquiátrico tem ligação com o transtorno", conclui 

08/09/2016 - Portal Espigão D'Oeste - Programa leva palestras para mais de quatro mil alunos 

sobre males causados pelo tabaco em escolas de Porto Velho, RO 

08/09/2016 - Porto Canal - (Alô Congresso Nacional!) Hospitais portugueses já avançaram com 

proibição de fumar à porta. No Reino Unido, Espanha e Dinamarca, a proibição já consta na lei 

07/09/2016 - Jornal de Negócios - Lei do tabaco portuguesa estende, a partir de janeiro, 

restrições do tabaco tradicional a cigarros eletrônicos. Fumar à entrada de hospitais e escolas 

também será proibido 

06/09/2016 - Agência Senado - Projeto proíbe venda de cigarros para menores de 21 anos. PLS 

236/2016 está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A matéria tramita 

em caráter terminativo. Em caso de aprovação, seguirá direto para a análise da Câmara dos 

Deputados, se não houver recurso para análise da proposta pelo Plenário do Senado 

06/09/2016 - G1 - Em Resende, RJ, maioria de ex-fumantes são pessoas com doenças crônicas 

05/09/2016 - Exame - Campanha antifumo na Ucrânia alerta jovens sobre consumo de cigarros: 

caixas de fósforo especiais para mostrar danos à saúde. A ação distribuiu caixas de fósforo 

especiais por bares e ruas. Cada caixa tinha desenhos de pulmões. O pulmão era justamente a 

área usada para riscar o fósforo. Assim, cada fósforo deixava sua marca. "Agora você vê", diz a 

curta mensagem da campanha. Assista o vídeo 

04/09/2016 - Folhamax - Alcoolismo e diabetes nas aldeias alertam ministério 

03/09/2016 - O Tempo - Cigarro é causa de 25% dos casos de câncer de pâncreas, segundo 

estudo realizado pelo New York Medical College, dos Estados Unidos. Pesquisas apontam que 

incidência do tumor se reduz gradualmente após abandono do fumo 

03/09/2016 - O Regional - Ministério Público propõe integração regional no combate às droga. O 

objetivo é focar na prevenção ao uso do álcool e do tabaco com criação de leis específicas 

03/09/2016 - O Globo - (Jogando o jogo da indústria do tabaco) Guimba de cigarro de 4m de 

altura será instalada no Centro do Rio. A ação pretende conscientizar sobre o descarte correto do 

lixo 

01/09/2016 - Clica Piauí - Médico defende a proibição da venda de cigarros no Brasil 

01/09/20161 - O Estado de São Paulo - Um a cada quatro motoristas dirige após beber, diz 

pesquisa da Arteris, concessionária que administra rodovias como a Fernão Dias e Régis 

Bittencourt, em São Paulo 

01/09/2016 - Portal Mie - Fumantes passivos têm 3 vezes mais chances de desenvolver câncer, 



constata o Centro Nacional de Pesquisas sobre Câncer do Japão 

01/09/2016 - Diário de Marília - Sete anos de Lei põem fim ao tabaco em ambientes fechados. A 

Secretaria de Estado de Saúde divulgou uma série de estudos que apontam benefícios com o 

banimento de tabaco em locais fechados ou cobertos, de uso coletivo. Na região de Marília, neste 

período, foram feitas 39.043 inspeções que resultaram em 86 autuações. Os números da região 

foram divulgados pelo Departamento Regional de Saúde, em Marília, a pedido do Diário 

01/09/2016 - Moreira Jr Editora - A jogada do século? Veicular a propaganda de cigarro sob o viés 

do problema do contrabando 

 

 

Pare de Fumar! 
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar" 

www.paredefumaragora.com.br 
88 mil views no youtube 

"30 minutos que valem uma vida" 
 

  

 

Comentários:  

Hugo Porfirio3 semanas atrás  Esses Chavões. Verdade. 

Hugo Porfirio3 semanas atrás  A interior Determinação de Parar de Fumar. Esse era Fumante 

Realmente. 



  

As notícias, sendo a maioria de mídia impressa, são oriundas, sempre que possível, dos primeiros veículos que as divulguram. Por isso, algumas constam de 
veículos de língua portuguesa da Europa ou da Ásia. Em certos casos, contudo, damos preferência a reportagens cujo conteúdo esteja mais completo ou 
ideologicamente mais correto. 

www.amata.org.br 

 


