Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
COMUNICAMOS que o julgamento do STF a respeito da legalidade da proibição
de aditivos no cigarro pela ANVISA não ocorreu na última quarta-feira (30). Seria
o item imediatamente posterior ao último item julgado. Como os poucos dias de
dezembro já possuem outros agendamentos, esse julgamento fica para a primeira
pauta livre da corte, em 2017.
Enquanto isso - caros amigos da Saúde Pública e da Imprensa desinteressada fica no ar a grande dúvida: quem é o responsável pela proteção da saúde e da
vida da população brasileira para a vigilância sanitária sobre os aditivos nos
cigarros, na maioria cancerígena: renomados cientistas, através da ANVISA, ou
Tiririca e seus pares, através do Congresso Nacional?
Vale lembrar que um grupo de 8 especialistas nacionais e estrangeiros já analisou
um recurso da indústria do tabaco e, após um ano de trabalho, ratificou a
necessidade premente da proibição.
A AMATA já foi admitida como amicus curiae (interveniente processual), e é
grande a mobilização em favor da ANVISA.
Neste mês, uma nova esperança surge para um mundo mais humano, justo,
fraterno e solidário. A maior fabricante de cigarros do mundo, Philip Morris,
anuncia que quer deixar de produzir cigarros tradicionais. Resta saber se a
proposição é seria, ou se trata de mais uma tentativa de adiar o cerco que se
fecha ao seu negócio conhecido como a Maior Fraude à Saúde Pública da História,
em razão da alegação de quererem trabalhar em conjunto com os governantes.
Estaremos solicitando e aguardando uma resposta rápida da OMS.
No próximo mês traremos um balanço das ações em andamento contra a
indústria do fumo no Brasil.
Boa leitura.
Silvio Tonietto
Diretor-Geral
Nota: 87% do cultivo do tabaco no Brasil são destinados à exportação, e medidas antifumo

nacionais são positivas para a economia brasileira.

Pare de Fumar!
Palestra "Preparação para Deixar de Fumar"
www.paredefumaragora.com.br
93 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
30/11/2016 - Notícias ao Minuto - Maior produtora de tabaco do mundo, Philip Morris, quer
deixar de produzir cigarros tradicionais. Empresa quer mudar o negócio e, consequentemente, o
mundo. Presidente da empresa disse ainda que gostaria de trabalhar em conjunto com os
governantes num novo tipo de cigarro que não seja prejudicial à saúde
30/11/2016 - Obervador - Descoberto hormônio que limita o desejo de álcool. Um grupo de
investigadores ingleses, do Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres, descobriram um
hormônio no fígado capaz de regular o consumo de álcool
30/11/2016 - O Globo - Deixar de fumar em qualquer idade reduz risco de morte após os 70 anos.
Pesquisa coordenada pelo Instituto Nacional do Câncer dos EUA, analisou dados de 160 mil
pessoas
29/11/2016 - O Globo - STF vai julgar se proíbe ou mantém venda de cigarros com sabor. Dados
levantados pela coordenadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), a partir de dados de 2013 do Estudo de Riscos Cardiovasculares entre
Adolescentes (Erica), mostram que, dentre os 579 mil estudantes de 12 a 17 anos que haviam
fumado no mês anterior à pesquisa, 56% recorreram a cigarros com sabores. O dado faz parte de
uma carta entregue pela pesquisadora ao Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada, às
vésperas do julgamento do tema pela corte previsto para esta quarta-feira, dia 30
28/11/2016 - O Globo - Estudo mostra que cigarros eletrônicos, mesmo sem nicotina, fazem mal
ao pulmão. Soluções disponíveis no mercado possuem substância que afeta células pulmonares
28/11/2016 - Migalhas - O STF e os aditivos nos cigarros - A possibilidade de um julgamento
histórico. Adriana Carvalho e Claudia de Moraes Pontes Almeida. Espera-se que o STF confirme a
validade da proibição de aditivos nos produtos de tabaco, como aqueles de sabor e aroma,
alinhando-se às Supremas Cortes da Austrália, Reino Unido, França, Colômbia, Peru, Panamá,
Uruguai e Argentina
28/11/2016 - O Globo - Saboroso Veneno
27/11/2016 - Correio da Manhã - Governo paga até 32 euros para combater consumo do tabaco
em Portugal. No ano passado, 11 mil mortes resultaram da exposição ao tabaco. O Governo vai
comparticipar em 37% os dois medicamentos comercializados que são indicados para ajudar a
deixar de fumar. O CM fez as contas usando por base as embalagens com 56 e 60 comprimidos - o

suficiente para um mês se forem tomados dois por dia. A primeira custa 87,61 euros e terá um
desconto de 32,41 euros. A segunda custa 70,87 euros e o preço desce 26,22 euros
26/11/2016 - Diário de Notícias - Medicamentos antitabaco vão ser comparticipados. Portugueses
gastam 9000 euros por dia em produtos para deixar de fumar mas há quem não os consiga pagar
26/11/2016 - Veja - Cigarro eletrônico: novos estudos, da Universidade do Sul da Califórnia, EUA,
confirmam que ele faz mal, inclusive os que contém só essências
26/11/2016 - Folha de São Paulo - Após 3 anos, cigarros com sabor voltam à pauta do STF.
Julgalmento ocorre na próxima quarta (30)
25/11/2016 - Jornal da Band - Cigarro eletrônico explode no bolso de um homem nos EUA; que
terá de passar por uma cirurgia. Em maio, jovem americano ficou cego de um olho devido à
explosão quando foi conectar um cigarro eletrônico à bateria
25/11/2016 - Bhaz - Degustador de cerveja vai receber R$ 50 mil após se tornar alcoólatra, decide
a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG)
24/11/2016 - CBN - Populações começam a entender malefícios do hábito de fumar e apoiam
medidas para diminuir tabagismo. No dia 8 de novembro, vários estados dos EUA votaram
propostas de lei para aumento de impostos estaduais para venda de cigarros. Ideia vingou na
Califórnia, com mais de 60% de aprovação dos votantes (áudio)
24/11/2016 - Exame - (Ótimas) 15 campanhas que são um "soco no peito" de quem fuma
24/11/2016 - Veja - (notícia recorrente) Cigarro eletrônico explode em bolso de calça e deixa
homem ferido, com queimaduras de terceiro grau, que precisou ser levado para hospital devido
aos ferimentos em suas pernas, coxas e mãos. O homem precisará passar por cirurgias devido às
queimaduras e sente muita dor, além de estar chateado por não passar o feriado de Ação de
Graças, dos EUA, com sua família. Quando sair do hospital, ele pretende processar o fabricante.
De acordo com o setor de administração de fogo do Departamento de Segurança Interna
americano, pelo menos 25 cigarros eletrônicos explodiram no país entre 2009 e 2014
24/11/2016 - Agência Brasil - Senado aprova projeto que aumenta pena para motoristas
embriagados, de dois a quatro para cinco a oito anos de reclusão. O texto, que era originário da
Câmara, foi alterado pelos senadores e volta agora para última análise dos deputados. Emenda
também incluiu no texto a previsão de que o motorista poderá ser detido de um a três anos por
dirigir tendo ingerido álcool ou qualquer substância que altere a consciência, independente da
quantidade. Atualmente, o motorista só é preso a partir de uma determinada quantidade de
álcool por litro de sangue
23/11/2016 - ONUBR - Reunidos em Xangai para a 9ª Conferência Global sobre Promoção da
Saúde, países assumem compromisso para controlar tabaco. Documento firmado no encontro
prevê políticas públicas de conscientização e também de taxação especial de produtos
prejudiciais ao organismo. Mais de mil pessoas participam do encontro, incluindo o primeiroministro da China, mais de 40 ministros da Saúde e outras pastas, chefes de cinco agências das
Nações Unidas e cerca de centenas prefeitos. Outras centenas de especialistas também estão

presentes
23/11/2016 - Vírgula - Excessivas ou corretas? Conheça 20 propagandas antitabaco criativas e
poderosas
23/11/2016 - RTP - Estudo da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, Portugal,
conclui que tabaco ataca artérias imediatamente, mesmo nos jovens fumantes. O tabaco é visto
como maléfico a longo prazo, mas os efeitos biológicos deste comportamento são imediatos e
começam logo numa fase inicial
23/11/2016 - PPL Ware - 5 apps para ajudar a deixar de fumar
22/11/2016 - Luxemburger Wort - Nova lei antitabaco entra em vigor em 2017 em Luxemburgo.
Proibição de fumar nos parques infantis e no interior de veículos com crianças, e regulamentação
do cigarro eletrônico como os normais estão entre as medidas
22/11/2016 - TSF - O vício é mais forte que as imagens. Já lá vão 6 meses que os maços de
cigarros são vendidos com imagens chocantes em Portugal
22/11/2016 - RTP - China prepara lei para restringir consumo do tabaco a nível nacional a partir
do final deste ano. Legislação mais dura de Pequim, banindo o consumo em escritórios,
restaurantes, hotéis e hospitais, com multas de até 10.000 yuan (1.366 euros), e de Xangai, a
"capital" econômica do país, que proíbe o consumo em espaços fechados e em exteriores como
paragens de autocarro, escolas e estádios, serão estendidas a todo o país
21/11/2016 - Portal O Dia - Doença mais comum entre detentos do Piauí é o alcoolismo, revela
pesquisa
21/11/2016 - G1 - Uma nova forma de combater o vício do fumo. Citisina, droga que ainda não
chegou ao Brasil, tem tido eficácia nos tratamentos. A cistina, por sua substância semelhante à
nicotina, chegou a ser fumada por soldados russos e alemães durante a Segunda Guerra Mundial;
e não causa dependência, mas distúrbios gastrintestinais, como náuseas
21/11/2016 - Diário da Saúde - Fumar reduz vida de HIV-positivos mais do que o vírus, esclarece
pesquisadora do Hospital Geral de Massachusetts, EUA
18/11/2016 - Jornal Médico - Açores vão aumentar significativamente carga fiscal sobre o preço
do tabaco. "É tempo de dar primazia à saúde pública", diz Presidente da Região Autônoma da
República Portuguesa, que têm a mais elevada taxa de incidência mortalidade de câncer do
pulmão a nível nacional
18/11/2016 - Notícias Agrícolas - Programa incentiva plantio de milho, feijão e pastagem após a
colheita do tabaco em Santa Catarina
18/11/2016 - Tvi24 - Doze conselhos para deixar de fumar
18/11/2016 - Cenário MT - Cigarro aumenta os riscos de dores nas costas, alerta diretor do
Instituto do Tratamento da Coluna Vertebral

17/11/2016 - Agência Brasil - Anvisa proíbe venda de marca de fumo para narguilé
17/11/2016 - Floripa News - Presidente de Alcóolicos Anônimos fala sobre atuação da entidade
no Brasil. O alcoolismo responde por mais de 80% das internações psiquiátricas no país, é um
fator gerador de violência doméstica e de acidentes de trânsito
16/11/2016 - Paran@shop - 5 malefícios do cigarro para a saúde na área otorrinolaringológica
16/11/2016 - Renascença - Consumo de tabaco cai 5% em Portugal, mas aumentam mulheres
fumantes e com câncer do pulmão
14/11/2016 - O Globo - Entenda o funcionamento dos adesivos de nicotina
14/11/2016 - Público - Farmacêuticas querem (10% do) imposto do tabaco a financiar inovação
na saúde. Proposta foi apresentada pelos responsáveis da Associação Portuguesa da Indústria
Farmacêutica no Parlamento
14/11/2016 - Terra - Álcool em excesso na adolescência pode afetar futuras gerações, diz estudo
de especialistas da Universidade de Loyola, de Chicago
13/11/2016 - Tribuna da Bahia - Deputado baiano quer proibir grávidas de comprar cigarros.
Bebidas com álcool também estão na mira
12/11/2016 - Jornal de Angola - Consumo excessivo de álcool é a principal causa do aumento de
casos de lesões no pâncreas, revelou em Luanda a médica interna de cirurgia geral do Hospital
Militar
11/11/2016 - Catraca Livre - (Poder diabólico da nicotina) Drauzio Varella, se fosse condenado à
morte, pediria um cigarro para poder pensar no último pedido
11/11/2016 - O Globo - Parceiro apoiador, que oferece companhia para atividades relaxantes,
pode ajudar fumante a parar com o cigarro
11/11/2016 - O Globo - Roubadas que (a realidede de) quem fuma é obrigado a encarar
11/11/2016 - Época - Brasil gasta US$ 8 milhões por ano para tratar males provocados pelo
alcoolismo com oito doenças: câncer de laringe, câncer de orofaringe, câncer de esôfago, câncer
de fígado, câncer de mama, hipertensão, cirrose e pancreatite crônica. Segundo os pesquisadores
da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
coordenados pelo professor Denizar Vianna, da Uerj, o valor tende a aumentar
11/11/2016 - O Globo - Nove substâncias nocivas que o cigarro esconde
10/11/2016 - O Estado de São Paulo - 42% dos mortos no trânsito em SP haviam bebido, mostra
estudo da USP. Pesquisa da Faculdade de Medicina aponta que índice chega a 60% quando se
leva em consideração apenas os motoristas
10/11/2016 - Trivela - Consumo de álcool em espaços públicos será proibido na Copa do Mundo

de 2022. A legislação do Catar é bastante rigorosa quanto ao consumo de álcool. Pessoas não
podem transitar alcoolizadas em locais públicos, a venda de bebidas é restrita (liberada em
poucos locais, como hotéis) e os estrangeiros que habitam no país precisam de uma permissão
especial para o consumo. Medidas que afetarão também a Copa do Mundo de 2022. Nesta
semana, o secretário-geral do Supremo Comitê de Entrega e Legado, Hassan Al Thawadi,
confirmou que o consumo de álcool publicamente não será permitido, nem mesmo dentro dos
estádios
10/11/2016 - GreenMe - Álcool faz mal em qualquer quantidade, dizem pesquisas como as
realizadas pelo American Institute for Cancer Research e pela International Agency for Research
on Cancer. A quantidade segura para o consumo do álcool é ZERO. Além destes, outros estudos
independentes também foram analisados por Jennie Conor, pesquisadora da Universidade de
Otago responsável por uma meta-análise dos estudos que relacionam o consumo de álcool ao
câncer. O álcool também engorda, incha e envelhece
10/11/2016 - IstoÉ - EUA: 40% dos cânceres estão relacionados com o tabaco, segundo um
estudo federal publicado hoje
09/11/2016 - Move Notícias - Doenças respiratórias crônicas atingem cerca de 40% da população
portuguesa. Sabe-se que 10% a 15% dos fumantes vêm a sofrer de Doença Pulmonar Obstrutiva
Crónica (DPOC), sendo o vício tabágico responsável por 90% dos casos desta doença que faz com
que os doentes apresentem menores níveis de oxigénio no sangue, o que vai causando a falência
dos vários órgãos
08/11/2016 - O Nortão - Uso de e-cigarros pelos pais expõe crianças à nicotina. Segundo um
estudo realizado na Universidade Estadual do Mississippi, EUA, os e-cigarros emitem
principalmente um aerossol tóxico, e não vapor de água inofensivo. O anuncio foi feito através de
um comunicado pela Academia Americana de Pediatria. Em uma pesquisa com mais de 3.000
adultos em 2015, descobriu-se que apenas 37% dos inquiridos sabia que vapor exalado do ecigarro contém nicotina ou que o uso de e-cigarros em locais fechados leva a formação de
depósitos de nicotina em superfícies
08/11/2016 - RFI - Governo francês reembolsa R$ 500 para ajudar fumantes a abandonar o vício.
Segundo pesquisas recentes, o cigarro continua matando, a cada ano, entre 73 mil e 78 mil
pessoas na França, e o ministério francês da Saúde decidiu reembolsar ? 150, mais de R$ 500, dos
gastos em métodos para vencer a dependência. A medida já existia, mas o valor foi triplicado e
agora é acessível a todos. É como se o governo desse aos fumantes um envelope com 500 reais
para a compra de medicamentos, como adesivos de nicotina ou inibidores do desejo de fumar.
"Mas para que tudo isso funcione, o fumante tem que assumir que é dependente e aceitar
ajuda", analisa o cardiologista membro do Comitê Nacional de luta contra o tabagismo. Segundo
a ministra francesa da Saúde, mais da metade dos fumantes querem parar de fumar. Apenas no
primeiro dia do Mês sem tabaco, mais de 120 mil fumantes se inscreveram no site do projeto. A
operação custará aos cofres públicos ? 10 milhões (cerca de R$ 35 milhões)
08/11/2016 - G1 - Depressão e ansiedade levam ao tabagismo
07/11/2016 - Agora - Cresce número de motoristas que se recusam a fazer bafômetro em SP. Se

não estiver visivelmente embriagado, o motorista que se recusar a fazer o teste fica livre do risco
de ser processado criminalmente. Recusa obriga ao pagamento de R$ 2.934,70 (anteriormente,
era R$ 1.915,40), aprensão da carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir por um
prazo de até 12 meses
06/11/2016 - Meio Norte - Bicarbonato ajuda você a parar de fumar. Segundo pesquisadores
britânicos, o bicarbonato de sódio tem efeito imediato naqueles que querem largar o cigarro
porque, sendo alcalino, ajuda a equilibrar a acidez excessiva do organismo
04/11/2016 - O Globo - Posição do Brasil em conferência internacional sobre tabaco é alvo de
disputas. Delegação brasileira nas edições anteriores foi composta por nomes técnicos e dos
ministérios. Nesta quinta-feira, a agência Reuters teve acesso a uma "Nota Verbal", comunicação
diplomática oficial, que foi enviada às delegações. Nesta, o secretariado da Convenção Quadro
para o Controle do Tabaco (FCTC), ligado à Organização Mundial da Saúde (OMS), afirma que
membros que tenham ligação com a indústria global do tabaco podem ter credenciais rejeitadas
e serem retirados do encontro. 88% do tabaco brasileiro é exportado
04/11/2016 - Folha de Pernambuco - Combata o tabagismo com boa alimentação. Escolhas certas
ajudam a desintoxicar o organismo e até mudar o gosto do cigarro na boca. Pouca gente sabe
ainda que é possível modificar o gosto do cigarro na boca. "Uma pesquisa feita pela Universidade
de Duke, nos Estados Unidos, revelou que vários fumantes, que beberam leite antes de tragar o
cigarro, identificaram uma modificação no paladar, fazendo com que o gosto do tabaco seja
desagradável", conta nutricionista
03/11/2016 - RFI - (Acabou pra você, indústria do tabaco) Estudo determina pela primeira vez
relação (no DNA) entre cigarro e câncer. Fumar um maço por dia causa 150 mutações em cada
célula do pulmão, e devastadores danos genéticos, ou mutações, em vários órgãos do corpo.
Estudos epidemiológicos mostram que o tabagismo contribui para pelo menos 17 tipos de
cânceres humanos, mas até agora não tinham determinado como o cigarro causou esses
tumores. Segundo os pesquisadores do instituto britânico Wellcome Trust Sanger, Reino Unido, e
do Laboratório Nacional de Los Alamos, EUA, o maior número de mutações genéticas causadas
pelo tabagismo foi observado no tecido pulmonar, mas outras partes do corpo também revelam a
assinatura destas alterações de DNA, o que explica a relação direta de causa e efeito do fumo
com vários tipos de câncer. Segundo os especialistas, são sete mil substâncias cancerígenas no
cigarro, dos quais mais de 70 são conhecidas por serem cancerígenas, causando 150 mutações
genéticas. "Nós já possuíamos um grande número de evidências epidemiológicas que ligam o
tabaco ao câncer, mas agora podemos observar e determinar o número de alterações
moleculares no DNA que resultam do ato de fumar", afirmou um dos pesquisadores
03/11/2016 - Público - Veja algumas substâncias e os órgãos atingidos indicados no estudo do
Laboratório Nacional de Los Alamos (Estados Unidos) e pelo Instituto Sanger (Reino Unido), em
colaboração com investigadores do Japão, da Coreia do Sul, da Itália e da Bélgica
03/11/2016 - Superi - Vírus cura o alcoolismo (mas faz isso invadindo seu cérebro). É mais ou
menos isso que pesquisadores do Texas, EUA, está tentando fazer. O foco deles é uma área do
cérebro chamada corpo estriado, que é especialmente vulnerável às mudanças na produção de

dopamina. Testes deram certo com roedores. Falta saber se o alcoolismo humano responde aos
mesmos mecanismos do vírus
03/11/2016 - Público - Fumar foi a primeira causa de morte em Portugal em 2013, entre os
factores de risco comportamental, segundo o relatório Prevenção e Controle do Tabagismo em
Números - 2015, publicado em fevereiro de 2016. O tabaco matou 12.350 pessoas em 2013
(devido a várias doenças, desde câncer e doenças respiratórias crônicas e infecções respiratórias
até a doenças cardiovasculares), o que representou 11% de todos os óbitos no país. E o grupo
etário mais atingido pelo tabaco foi o dos 50 aos 59 anos (cerca de 24% da mortes atribuem-se ao
tabaco). O câncer causado pelo tabaco foi um fator de peso: ao todo, houve 5460 mortes (89%
nos homens)
02/11/2016 - Notícias ao Minuto - (Notícia recorrente. Veja o vídeo impressionante) Cigarro
eletrônico explodiu e ele ficou em chamas. Na França, homem sofreu queimaduras de segundo
grau no abdómen e nas mãos
02/11/2016 - A Bola África - Parlamento de Moçanbique ratifica convenção da Organização
Mundial da Saúde para controlo do tabaco
02/11/2016 - Jornal Floripa - Alcoolismo cresce entre os jovens e preocupa a OMS e especialistas
em relatório divulgado
01/11/2016 - UOL - 20 imagens mostram o que acontece depois que você para de beber
01/11/2016 - Jornal Floripa - ONU quer combater uso das redes sociais pela indústria do tabaco

(*) Comentários do mês:

Caio Teixeira3 semanas atrás nao uso droga mais era um noia de cigarro af queima papel puro
nosss

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.
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