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Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
NOTÍCIA QUE VIROU ROTINA:

Jornal do Commércio - Cigarro eletrônico explode e causa hematomas
nas costas e queimaduras na perna de inglês de 25 anos, devido a
vazamento de acido, além de destruir parte de sofá e fazer buraco na
parede. "A explosão foi como uma granada; se estivesse fumando na
hora ele (cigarro eletrônico) tinha partido a minha cara no meio",
desabafou o rapaz levado ao hospital com fortes dores

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"
paredefumaragora.com.br
110 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
29/04/2017 - AMATA - Veja onde encontrar ajuda dos Alcoólicos
Anônimos em todo o Brasil. ONG possui 122 grupos de apoio só na

cidade de São Paulo
29/04/2017 - Poder 360 - Mais que jogo da Baleia Azul, álcool provoca
suicídio entre jovens. O álcool é o maior promotor do aumento de
suicídios e acidentes de trânsito. Mais de 40% das vítimas fatais de
acidentes de trânsito ocorridos na cidade de São Paulo entre junho de
2014 e dezembro de 2015 haviam consumido álcool nas horas que
antecederam a morte. Se considerados apenas os dados de motoristas e
passageiros dos veículos -e excluídos, portanto, os dos pedestres
atingidos- o índice chega a quase 60%, revela pesquisa realizada com
apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo) na FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo). Os dados foram publicados esta semana na revista Addiction.
Estudo da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) em um prontosocorro de Embu das Artes, na Grande São Paulo, constatou a ingestão
de álcool até seis horas antes em 21% dos 80 casos de tentativa de
suicídio atendidos
27/05/20174 - Rede Massa - Alcoolismo - o problema está mais perto do
que você pensa
27/04/2017 - Tribuna Hoje - Cigarro aumenta risco de arteriosclerose e
trombose. Vício também compromete circulação de sangue. A nicotina
diminui a espessura dos vasos e o monóxido de carbono reduz a
concentração de oxigênio
26/04/2017 - Diário de Notícias - Associações portuguesas ligadas à
saúde "seriamente preocupadas" com destino da lei sobre tabaco - carta
aberta. Associações e organizações ligadas à saúde afirmaram-se hoje
"seriamente preocupadas" com a possibilidade de o Parlamento "não
respeitar os princípios de saúde pública" e rejeitar, ou alterar, a proposta
de lei do Governo sobre tabaco
26/04/2017 - Veja - Saiba como álcool em excesso pode alterar os
batimentos cardíacos. Estudo realizado no Oktoberfest, na Alemanha,
mostrou que o consumo excessivo do álcool, mesmo que eventualmente,
aumenta o risco de arritmia cardíaca
25/04/2017 - Diário Catarinense - Vereador quer proibir exposição das
embalagens de cigarro à venda em estabelecimentos de Florianópolis
25/04/2017 - CJF - (O mesmo deveria ocorrer com os empresários do
tabaco e da bebida alcoólica!!!) Casas de bingos vão pagar indenização

por danos morais coletivos
24/04/2017 - Hora de Santa Catarina - Pílulas de Saber: alcoolismo afeta
estruturas cerebrais de mulheres e de homens em direções opostas, diz
estudo que envolveu 60 participantes com longo histórico de alcoolismo e
um grupo de não alcoolista, publicado na revista científica Psychiatry
Research Neuroimaging
24/04/2017 - Jornal do Commércio - (veja as imagens de ferimentos
graves) Cigarro eletrônico explode e causa hematomas nas costas e
queimaduras na perna de inglês de 25 anos, devido a vaziamento de
acido, além de destruir parte de sofá e fazer buraco na parede. "A
explosão foi como uma granada; se estivesse fumando na hora ele
(cigarro eletrônico) tinha partido a minha cara no meio", desabafou o
rapaz levado ao hospital com fortes dores
24/04/2017 - Agência Senado - Senado discute novas restrições ao uso
de cigarro. Mais informações com a Rádio Senado
24/04/2017 - Portal Tudo - (Veja o interessante vídeo 'Tabagismo: A
maior Causa de Morte evitável em todo o mundo', do Hospital Israelita
Albert Einstein) Se parar de fumar, você pode economizar mais de R$ 2
mil ao ano. Veja as consequências
24/04/2017 - Jornal i - (Prova de que são verdadeiras!!!) Britânica
descobre fotografia do pai em avisos dos maços de tabaco
23/04/2017 - Exame - Robô no Facebook do Alcoólicos Anônimos faz
ajuda crescer 1300%. Boot no Facebook conversa com pessoas que
buscam ajuda para o alcoolismo e fornece informações preciosas sobre o
AA
21/04/20174 - Notícias ao Minuto - Dicas (5) para não voltar a fumar em
festas ou jantares de amigos
21/02/20174 - Folha de São Paulo - Anvisa quer advertência direta em
cigarro. Você afasta as pessoas. Você brocha. Você envelhece
precocemente. Você perde sua liberdade. Você tem câncer. Você morre.
20/04/2017 - Tribunal Regional Federal de São Paulo - (É por isso que
esse país não vai para frente!) TRF3 não considera abusiva publicidade
de cerveja envolvendo jogador de futebol
19/04/2017 - Expresso das Ilhas - Contra o alcoolismo, dançar. Iniciativa
com o lema "Mais Dança, Menos Álcool", nas Praias de Cabo Verde no

mês de Abril, adere ao Dia Mundial da Dança, comemorado no dia 29 de
Abril, instituído pelo UNESCO no ano de 1982
19/04/2017 - Blasting News - A polêmica em torno do narguilé, modinha
que se espalha no Brasil. Ainda que alguns usuários defendam a ideia de
que o seu uso não faz mal à Saúde, estudos comprovam o contrário
15/04/2017 - Notícias ao Minuto - Dependência do tabaco pode impedir
redução da pobreza na China. Segundo um relatório publicado pela
organização do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) na sexta-feira, "o gasto de muitas famílias pobres é desviado
para a compra de tabaco em vez de ser usado para [fazer face a]
necessidades básicas como comida, educação ou cuidados médicos"
15/04/2017 - Folha de São Paulo - Drauzio Varella: Um mundo de
fumantes. Apesar de "caso de sucesso", Brasil ainda está no top 10 do
fumo. Veja as principais conclusões do estudo que acaba de ser
publicado na revista "The Lancet", avaliando 2.818 bancos de dados
existentes em 195 países no período de 1990 a 2015
14/04/2017 - Público - Tabaco aquecido deverá ser proibido em espaços
públicos fechados em Portugal
12/04/2017 - A Bola - (Notícia recorrente, e a imprensa já noticiou que a
vítima faleceu) Homem põe vizinha em coma por recusar cigarro
11/04/2017 - AMATA - OMS lança imagem, em inglês, da campanha que
será utilizada nas comemorações do Dia Mundial sem Tabaco - 31 de
maio de 2017
11/04/2017 - UOL - Estudo vincula riscos de transtornos vasculares,
como o tabagismo, com doença de Alzheimer
11/04/2017 - Blastinhg TV - (Riscos sem fim!!! As cenas são
impressionantes) Homem joga cigarro em buraco mas não imaginava
que ali tinha um vazamento de gás
08/04/2017 - Correio da Manhã - Medicamentos para travar o vício do
tabaco. Ajuda médica pode ser essencial para quem não consegue
deixar os cigarros sozinho
08/04/2017 - Exame - 5 mitos e verdades sobre a decisão de parar de
fumar
08/04/2017 - Abril - Alcoolismo é doença e merece ser tratado - Dia

Mundial da Saúde. A dependência por bebidas alcoólicas e outras drogas
é o tema desta entrevista. Saiba o que os cientistas estão estudando
para tratar esse problema (vídeo)
06/04/2017 - Agência Acre - Servidores do Instituto de Administração
Penitenciária (Iapen), em parceria com a Faculdade da Amazônia
Ocidental (FAAO), dialogam com reeducandos sobre os malefícios do
consumo de álcool e outras drogas
06/04/2017 - Diário de Notícias - Aumenta o número de fumantes e o
tabagismo mata mais que nunca no mundo, segundo o relatório 'Global
Burden of Diseases' (Impacto Global das Doenças), estabelecido por um
consórcio de pesquisadores
06/04/2017 - TVi 24 horas - Um número assustador para quem fuma.
Uma em cada dez pessoas morre devido ao tabaco, mostra estudo da
Universidade de Washington, EUA
03/04/2017 - Amata - Notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo - Ano X nº 89
02/04/2017 - Portal do Governo do Estado de São Paulo - Deixar de
fumar traz melhora à saúde e economia de R$ 2 mil por ano
01/04/2017 - Nexo - A publicidades para crianças em escolas e o direito
à educação
(*) Comentários do mês:

Maria Baxter 4 dias atrás - vou para de fumar estou me matando ao

poucos o milagre

quem faz é vc mesma

Semiramara Gavanski 4 dias atrás - Seu

Amauri, abençoado seja seu depoimento.
Um depoimento simples e de fácil entendimento. Parabéns! por deixar o velho Amauri MORRER e
deixar o NOVO NASCER

Luciano amaro vieira 1 semana atrás - Boa

tarde, hoje faz 21 anos , 3 meses , 25
dias e 186.720 horas que parei de fumar. Uma das coisas que um fumante sempre diz : " um dia
eu vou parar" só que ele assim como eu não sabia, é que: " UM DIA não existe no vocabulario
cerebral" "UM DIA nâo existe em nenhum calendário", DETERMINE O SEU DIA, OLHE PARA UM
CALENDÁRIO E NÃO TENHA MEDO! O mais importante QUEIRA, QUEIRA MESMO! E tenha a
certeza VOCÊ CONSEGUE. Eu usei um método que aprendi lendo sobre PNL, e descobri o
quanto eu sou capaz! O quanto eu posso ter sucesso! Mais esse método não é um milagre, ou
hipnose, mágica ou ajuda de especialistas, médicos etc...mais depende somente de VOCÊ. VOCÊ
PODE! VOCÊ É CAPAZ! ACREDITE.

Josliane Bernardo 2 semanas atrás - eu tenho comecei a fumar aus 12 ano oge tenho
35 anos não consigo para de fumar

As notícias, sendo a maioria de mídia impressa, são oriundas, sempre que possível, dos primeiros veículos que as divulgaram. 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

