Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo

DIA MUNDIAL SEM TABACO: UMA DATA PRESTIGIADA

Comemorada no dia 31 de maio, a data já faz parte do inconsciente coletivo do planeta. STF
também a prestigia e marca data para julgamento da legalidade da proibição dos aditivos nos
cigarros.
O mês de maio foi repleto de notícias de pesquisas e informações sobre a degradação social do
tabagismo, tema inclusive da OMS para a data neste ano: "Tabaco - uma ameaça para o
desenvolvimento".
No Brasil, a notícia triste ficava por conta da interferência do Poder Judiciário, há três anos e nove
meses, na proibição da comercialização no país de produto de tabaco com aditivos ocorrida por
meio de norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, RDC 14/2012. A indústria
do tabaco seguia liberada para investir no mercado brasileiro de cigarros com aditivos de sabor
característico, como menta e cravo.
Uma liminar concedida pela Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu
os efeitos na norma. Mas o STF deve julgar o caso no próximo dia 21 de junho.
Enquanto isso, a indústria do tabaco segue investindo pesado no mercado de cigarros com
sabores, estratégia de negócio para atrair novos consumidores, principalmente os jovens, pois os
aditivos facilitam a iniciação ao tabagismo por tornarem o tabaco mais palatável.
Como bem resumido pelo oncologista Drauzio Varella, um crime continuado perpetrado contra a
sociedade.
Abaixo, as notícias do mês, das quais destacamos:
ONU BR - Tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas a cada ano. "O tabaco ameaça a todos nós",
afirmou a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, em pronunciamento para o Dia Mundial. "O
tabaco acentua a pobreza, reduz a produtividade econômica, afeta negativamente a escolha de
alimentos consumidos pelas famílias e polui o ar de ambientes fechados"
Jornal da Band - Estudo comprova que cigarro light é mais prejudicial
Portal Brasil - Tabaco causa prejuízo de R$ 56,9 bilhões com despesas médicas no Brasil. Deste

total, R$ 39,4 bilhões são com custos médicos diretos e R$ 17,5 bilhões com custos indiretos,
decorrentes da perda de produtividade, provocadas por morte prematura ou por incapacitação
de trabalhadores. O estudo, lançado nesta quarta-feira (31) pelo Ministério da Saúde e o Instituto
Nacional de Câncer (Inca), verificou que a arrecadação total de impostos pela União e estados,
com a venda de cigarros no País em 2015, foi de R$ 12,9 bilhões. Ou seja, o saldo negativo do
tabagismo para o País foi de R$ 44 bilhões, quando se subtrai os gastos da saúde em relação aos
impostos arrecadados
Veja - Pessoas 'mais espertas' fumam menos, diz estudo da Universidade Livre de Amsterdã, na
Holanda. A pesquisa revelou também que as pessoas "mais espertas" - leia-se, que tiveram
melhor desempenho em testes de QI - nunca haviam fumado

Move Notícias - (Nos moldes que as tabaqueiras faziam antigamente) Movimento "Orgulho sem
Tabaco", da Comissão de Trabalho de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, quer
sensibilizar mulheres jovens
Agência Brasília - (não vale a pena conhecer o 'processo de erradicação do tabaco"
utilizado?) Cigarros são proibidos no sistema socioeducativo do DF. Adolescentes que cumprem
medida nas oito unidades de internação e nas cinco de semiliberdade não podem mais ter acesso
ao tabaco. Vedação estende-se a servidores que trabalham nesses locais
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"
paredefumaragora.com.br
114 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
31/05/2017 - ONUBR - Tabaco mata mais de 7 milhões de pessoas a cada ano. "O tabaco ameaça
a todos nós", afirmou a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, em pronunciamento para o Dia
Mundial. "O tabaco acentua a pobreza, reduz a produtividade econômica, afeta negativamente a
escolha de alimentos consumidos pelas famílias e polui o ar de ambientes fechados"
31/05/2017 - Portal Nacional de Seguros - Tabagismo tem efeitos nocivos sobre o sistema
urinário e pode causar câncer, incontinência urinária e disfunção erétil
31/05/2017 - Portal Brasil - Tabaco causa prejuízo de R$ 56,9 bilhões com despesas médicas no
Brasil. Deste total, R$ 39,4 bilhões são com custos médicos diretos e R$ 17,5 bilhões com custos
indiretos, decorrentes da perda de produtividade, provocadas por morte prematura ou por
incapacitação de trabalhadores. O estudo, lançado nesta quarta-feira (31) pelo Ministério da
Saúde e o Instituto Nacional de Câncer (Inca), verificou que a arrecadação total de impostos pela
União e estados, com a venda de cigarros no País em 2015, foi de R$ 12,9 bilhões. Ou seja, o saldo
negativo do tabagismo para o País foi de R$ 44 bilhões, quando se subtrai os gastos da saúde em
relação aos impostos arrecadados
31/05/2017 - Mundo Português - Morrem 12 mil pessoas por ano em Portugal em consequência
do tabaco
31/05/2017 - Expresso - Fundação Portuguesa do Pulmão defende aumento de preço do tabaco e
multas
31/05/2017 - R7 - Tabagismo é doença. Conheça graus do vício e saiba como se tratar. Nunca é
tarde para largar cigarro, dizem médicos; melhoras são sentidas em poucas semanas
31/05/2017 - Jornal Nova Fronteira - No Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, Barreiras, BA,
tem pouco a comemorar. Hoje, 31, comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, mas
em Barreiras só quem pode comemorar é a Souza Cruz, maior fabricante de cigarros
comercializados no Brasil. E um dos motivos é que passados cinco meses do novo governo
municipal, o atual gestor ainda não contratou a equipe médica que realizava avaliação clínica,
abordagem intensiva, individual ou em grupo e, quando necessário, terapia medicamentosa
juntamente com a abordagem intensiva aos pacientes cadastrados Programa Nacional de
Controle do Tabagismo (PNCT)
31/05/2017 - Campo Grande News - Pesquisa inédita vai avaliar nível de nicotina entre fumantes
do Brasil. Objetivo é mensurar o grau de dependência e estabelecer ações para um eficaz

tratamento contra o vício. O estudo está sendo realizado em todo o país pela Abrafarma
(Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias)
31/05/2017 - G1 - Pagar tratamento para largar cigarro pode ser mais barato que continuar
fumando, diz médica
31/05/2017 - Portal MIE - Assentos para fumantes em trens-bala no Japão serão eliminados até a
primavera de 2020, em tempo para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio no verão do mesmo
ano
31/05/2017 - O Globo - Brasil registra 156 mil mortes ao ano causadas por cigarro
31/05/2017 - StartSE - Startup usa realidade virtual para te ajudar a largar o cigarro de vez,
usando uma combinação de práticas mentais
31/05/2017 - Extra - Dez lugares para onde você poderia viajar se parasse de comprar cigarro
31/05/2017 - Jornal Nacional - Tabagismo gera prejuízo ao país de R$ 56,9 bilhões por ano
31/05/2017 - A Tribuna - Lei antifumo multou 339 estabelecimentos da região da baixada santista
desde 2009. Em sete anos, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde, 339 multas foram
aplicadas em estabelecimentos comerciais da Baixada Santista por desrespeito à Lei Antifumo.
Neste período, foram realizadas 86.056 inspeções. Já no Estado foram mais de 1,7 milhão de
inspeções, com 3,7 mil autuações. A adesão à lei é alta, com índice de cumprimento de 99,6%
31/05/2017 - O Estado de São Paulo - Fumo de terceira mão também é fator de risco para
desenvolvimento de câncer. Toxinas que se fixam em roupas e no ambiente após o indivíduo
terminar o cigarro também fazem mal à saúde, evidenciou estudo publicado na revista científica
Pediatrics por pesquisadores do Dana-Farber Cancer Institute, Boston, EUA, que entrevistou 2 mil
pessoas sobre fumo, fumo passivo e fumo de terceira mão
31/05/2017 - RTP - Consumo de tabaco varia consoante a escolaridade em Portugal, mostra
estudo
31/05/2017 - R7 - Professor larga cigarro com ajuda de aplicativo (que mostra o dinheiro
economizado na empreitada): "Voltei a sentir o gosto da comida"
30/05/2017 - Notícias ao Minuto - Doenças da cavidade oral (câncer bucal e da faringe) afetam
entre cinco a 20 vezes mais os fumantes, alerta Instituto de Implantologia com sede em Lisboa
30/05/2017 - ES Hoje - Quer parar de fumar? Saiba onde procurar ajuda com programas gratuitos
ou pagos na Grande Vitória
29/05/2017 - Agência Senado - Senado discute medidas para controlar o consumo de tabaco no
país. O relator do texto na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor, senador Cristovam Buarque, adiantou parecer favorável ao projeto do
senador José Serra
29/05/2017 - Maxpress - Cigarro é responsável por 25% das mortes por doenças do coração

29/05/2017 - Expresso - Fumar durante a gravidez afeta fígado dos fetos, revela estudo liderado
pela equipe da Universidade de Edimburgo, Escócia
29/05/2017 - NE10 - Farmácias de todo o Brasil (550 associadas à Abrafarma) promovem nesta
quarta-feira ação contra o tabagismo. Na 4ª edição da Campanha os profissionais alertarão os
clientes que poderão passar por detecção de grau de dependência e receber recomendações ao
longo do dia
29/05/2017 - Portal Nacional de Seguros - Volkswagen Financial Services, maior financeira de
montadora do país, subsidia tratamento para colaboradores pararem de fumar, com a iniciativa
"Abandone o Consumo do Tabaco" com parte dos medicamentos do tratamento subsidiado pela
empresa
28/05/2017 - Tribuna do Ceará - Postos de combustíveis descumprem lei que proíbe consumo de
bebidas alcoólicas
28/05/2017 - Opinião & Notícia - 'Paro quando quiser'. Quando 19,1% dos brasileiros consomem
bebidas alcoólicas de forma abusiva, é preciso falar sobre o problema velado do alcoolismo
26/05/2017 - Jornal do Brasil - Dia Mundial sem Tabaco: imersão de uma semana (em local
adequado - onde além de um ambiente amigável exista o acompanhamento em tempo integral
de profissionais especializados -, adaptado para o Brasil de uma metodologia da Mayo Clinic, dos
EUA) dobra chances de parar de fumar
26/05/2017 - Em Tempo - Mobilização contra o uso do tabaco em Manaus, AM, começa nesta
segunda. Veja 22 Ambulatórios para Tratamento de Fumantes por zona
26/05/2017 - Portal Nacional de Seguros - Saúde de ex-fumante melhora em apenas 20 minutos
após abandono do vício
25/04/2017 - Extra - Jovens informados e felizes são menos propensos a beber e fumar, Segundo
pesquisa da University College London (UCL), no Reino Unidom publicada nesta quarta-feira
25/05/2017 - UOL - (O vício começou com o álcool) Eu sobrevivi à Cracolândia, conta homem que
viveu seis anos lá. Por anos, A. B., 43, viveu nas ruas consumindo crack. Há três anos, ele largou as
drogas. Isso tudo começou com o álcool, quando eu tinha 12 anos
25/05/2017 - Jornal da Band - Estudo comprova que cigarro light é mais prejudicial
25/05/2017 - Veja - Pessoas 'mais espertas' fumam menos, diz estudo da Universidade Livre de
Amsterdã, na Holanda. A pesquisa revelou também que as pessoas "mais espertas" - leia-se, que
tiveram melhor desempenho em testes de QI - nunca haviam fumado
24/05/2017 - Expresso - As alterações à Lei do Tabaco estavam em discussão no Parlamento
português há oito meses e foram esta quarta-feira. A partir de 1 de janeiro de 2018, os novos
produtos de tabaco - como é o caso do tabaco aquecido - passam a ter as mesmas regras que os
cigarros eletrônicos e o tabaco normal
23/05/2017 - Pauta INCorporativa - Estudo da Orizon constata avanços no combate ao tabagismo,

mas gastos com tratamento ainda é elevado. O levantamento revelou que o número de pacientes
diminuiu, enquanto os gastos hospitalares ficaram mais caros
23/05/2017 - BBC Brasil - Meia taça de vinho por dia já eleva risco de câncer de mama, indica
pesquisa do Fundo Mundial para Pesquisas sobre Câncer
23/05/2017 - Move Notícias - (Nos moldes que as tabaqueiras faziam antigamente) Movimento
"Orgulho sem Tabaco", da Comissão de Trabalho de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de
Pneumologia, quer sensibilizar mulheres jovens
23/05/2017 - Agência Brasília - (Exemplo para o Brasil: não vale a pena conhecer o 'processo de
erradicação do tabaco" utilizado?) Cigarros são proibidos no sistema socioeducativo do DF.
Adolescentes que cumprem medida nas oito unidades de internação e nas cinco de semiliberdade
não podem mais ter acesso ao tabaco. Vedação estende-se a servidores que trabalham nesses
locais
22/05/2017 - Saúde Abril - Tabagismo: a guerra não acabou. A luta contra a dependência obteve
grandes conquistas, mas o interesse por produtos alternativos ao cigarro, como narguilé, começa
a preocupar
22/05/2017 - Pure People - Ana Maria Braga revela luta para se livrar do cigarro: 'Penso em me
internar'. 'É dependência química igual à do crack', afirmou a apresentadora
22/05/2017 - Estado de Minas - Cigarros light são mais perigosos que os normais e têm
contribuído para um forte aumento de um certo tipo (adenocarcinoma, mais comum atualmente)
de câncer de pulmão, mostra estudo publicado nesta segunda-feira, dentre outros autores, do
diretor adjunto do Centro Oncológico Integral da Universidade do Estado de Ohio, EUA. "Filtros
com furos de ventilação, no mercado há meio século, foram projetados para enganar os fumantes
e as autoridades de saúde pública", afirmou o pesquisador
19/05/2017 - TSF - Tabaco com rótulos de imagens chocantes tem pouco impacto na redução do
consumo. Depois de um ano de circulação de tabaco com rótulos que mostram imagens
chocantes, a Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo admite que a medida não
causou "grande impacto"
19/05/2017 - Estado de Minas - Filipinas adotam rígida lei antitabaco. Fumar e vender cigarros
será proibido em todos os locais públicos fechados, assim como a menos de 100 metros das
escolas, parques e outras áreas com menores de idade, afirma a ordem assinada na quinta-feira e
que entrará em vigor dentro de 60 dias. O país já tem uma lei proíbe a publicidade de cigarro e o
fumo em locais públicos, assim como uma lei que determina imagens explícitas nos maços de
cigarros sobre os riscos do tabaco para a saúde. O setor também tem uma elevada taxação
18/05/2017 - Investimentos e Notícias - Ministro da Justiça anuncia criação de comitê nacional
para combater o contrabando de cigarros
17/05/2017 - Revista Encontro - Fumar narguilé faz mal também para a boca, sabia? A
Organização Mundial da Saúde já se posicionou, considerando o uso do narguilé um problema de
saúde pública, principalmente pela alta exposição ao monóxido de carbono (CO) nas sessões.

Além de causar problemas para o sistema respiratório e cardiovascular, o uso do narguilé
também está associado a doenças bucais, especialmente na gengiva, como mostra o cirurgiãodentista Fábio Coracin, da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD)
17/05/2017 - Agência Brasil - Campanha lança alerta sobre Síndrome Alcoólica Fetal. O Brasil não
tem estatísticas oficiais, nem programa de prevenção específico sobre a Síndrome Alcoólica Fetal
(SAF), doença que atinge bebês de mulheres que ingeriram bebidas alcoólicas durante a gravidez.
O alerta é da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). No Brasil, uma pesquisa divulgada pelo IBGE
em 2008 já apontava mais de 300 mil usuários de narguilé. Segundo o cirurgião-dentista, surgem
pelo menos 10 mil novos casos de câncer de boca no Brasil todos os anos
16/05/2017 - Portal Gaz - Entidades orientam produtores rurais a reduzir a área de cultivo de
tabaco. A demanda mundial pelo tabaco, que em 2005, 2008 e 2010 era de quase 7 milhões de
toneladas, hoje não chega a 5 milhões de toneladas
15/05/2017 - Diário de Notícias - Comissário europeu, responsável pelas áreas da Saúde e
Segurança Alimentar, felicita parlamento português por debater lei do tabaco
15/05/2017 - Rádio Difusora de Içara - Passeio ciclístico irá marcar o Dia Mundial sem Fumo em
Siderópolis, SC
14/05/2017 - iBahia - (Ótima ideia, não é Conselho Federal de Farmácia - CRF?) Farmácias na
Bahia investem em serviços gratuitos para atrair clientes. São oito unidades que oferecem
serviços, de revisão da medicação a combate ao tabagismo
12/05/2017 - Público - Em apenas 15 minutos, 30 voluntários recolheram 4212 beatas numa praia
portuguesa de Setúbal. As pontas de cigarro são o resíduo mais abundante em todo o mundo
11/05/2017 - Carta Capital - Souza Cruz é condenada em R$ 2,5 mi por irregularidades em direitos
trabalhistas
11/05/2017 - Jornal Jurid - JT afasta discriminação em dispensa por justa causa de carteiro vítima
de alcoolismo. TRT da 13ª Região (PB) confirmou sentença do juízo singular que manteve a justa
causa e rejeitou a indenização
10/05/2017 - Lusa - Grupo de tabaco no Parlamento aprova restrições à publicidade. Deputados
votaram alterações à lei, equiparando tabaco aquecido aos cigarros tradicionais em Portugal
10/05/2017 - Mais/Semanário - Homem fica com queimaduras de 2º grau ao acender cigarro
10/05/1017 - Ponto Final - Governo multou quase três mil pessoas por fumarem em locais
proibidos em Macau, uma das regiões administrativas especiais da China, de língua portuguesa
09/05/2017 - Público - Médicos pedem a deputados que equiparem tabaco aquecido a cigarros
normais. Grupo de trabalho vota nesta quarta-feira propostas de alteração da lei portuguesa
08/05/2017 - RBJ - Vício do fumo consumirá R$ 3,9 milhões dos bolsos fumantes de Palmas, Sul
do Paraná, em 2017, aponta o Índice de Potencial de Consumo (IPC) do município, o que
representa um montante 17% maior comparado ao ano de 2015

06/05/2017 - Tribuna da Bahia - Estudo aponta que alcoolismo compromete o cérebro. Pessoas
alcoólatras tendem a comprometer o cérebro, mesmo que não ocasionem a embriaguez, revela
estudo liderado pelo Sistema de Saúde para Veteranos do Exército de San Diego, EUA
06/05/2017 - Massa News - Psiquiatras alertam que maconha é pior do que cigarro. "Quem fuma
maconha consome quatro vezes mais alcatrão do que se fumasse um cigarro de tabaco e cinco
vezes mais monóxido de carbono, duas substâncias associadas diretamente ao câncer de pulmão"
05/05/2017 - Exame - Estas devem ser as (9) novas frases de alerta nos maços de cigarro
05/05/2017 - O Tempo - (Mediocridade política) Produção de cigarro terá benefício tributário em
Minas
04/05/2017 - Paran@shop - Cigarro e álcool em excesso prejudicam a qualidade da voz
04/05/2017 - Veja - O cigarro de palha faz mal, afinal? Considerado não prejudicial, o cigarro de
palha traz tantos riscos à saúde quanto o industrial
04/05/2017 - Veja - Maços de cigarro deverão ter mensagens mais duras. "Você perde a
liberdade" e "você morre de câncer de pulmão e enfisema" são algumas das novas mensagens
propostas pela Anvisa
03/05/2017 - O Estado de São Paulo - (Tabaqueira brasileira não toma jeito) Souza Cruz quer tirar
advertência frontal das embalagens de cigarros
02/05/2017 - O Estado de São Paulo - Cervejaria apontada como laranja doou a 81 políticos...
01/05/2017 - Paraná Portal - (O que o vício não faz!) Ex-prefeito que desviou cilindro de oxigênio
para bombear chope vai responder por homicídio
01/05/2017 - A Tarde - Fumar enfraquece gene que protege as artérias, mostra estudo com foco
em dados genéticos de mais de 140 mil pessoas, na Perelm School of Medicine, da Universidade
da Pensilvânia, EUA
01/05/2017 - NE 10 - Anvisa abre consulta pública sobre imagens em embalagem de cigarro

(*) Comentários do mês:

Caco Nogueira 4 dias atrás - já tô sofrendo, só de pensar em parar de fumar, isso acontece com
vcs tbm?

Alan Bruno 2 semanas atrás - vou ter parar de fumar
Omar carvalho 2 semanas atrás - me Jude n consigo
Iracy Santos Santos 3 semanas atrás - olá gente fumei 40 anos e fiz tentativa SOMENTE duas vezes
mais infelismento nao

As notícias, sendo a maioria de mídia impressa, são oriundas, sempre que possível, dos primeiros veículos de comunicação que as divulgaram. Por isso,
algumas constam de sites 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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