Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
PRESIDÊNCIA DO STF EM ALTA, DIRETORIA DA ANVISA EM BAIXA, E TABAQUEIRAS
CONDENADAS NOS EUA
Apesar da ausência de quórum para votar a matéria constitucional, STF inicia o julgamento dos
aditivos no tabaco com a oitiva das partes. Já a ANVISA passa a ser um motivo de preocupação
para a Saúde Pública, pela incompreensível colocação de cigarro eletrônico na sua pauta de 20172020. E nos EUA, as tabaqueiras assumindo as suas maldades...

PRESIDÊNCIA DO STF EM ALTA
Uma verdadeira aula! Não só dos advogados da AMATA, como de todos os que sustentaram
oralmente em favor da Saúde Pública perante o Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
aditivos
do
tabaco.
Àqueles que não puderam acompanhar o julgamento, indicamos - e vale a pena assistir -, os
vídeos individualizados disponibilizados pela ONG carioca Centro de Apoio ao Tabagista:

Advocacia Geral da União - AGU - Min. Grace Maria Fernandes
Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo - AMATA - Dr. Luís Renato Vedovato
Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo - AMATA - Dra. Amanda de Oliveira
Aliança de Controle do Tabagismo e Promoção da Saúde - ACT+ - Dr. Walter José de Moura
Agora a sorte está lançada, e o STF retoma esse julgamento em 15/12/2017, se houver quórum.
Em razão de doenças, viagens e acúmulo de atividades (no TSE) concomitantes, a Corte tem tido
dificuldade ultimamente em julgar matérias constitucionais, que exigem a presença de um número
mínimo de 8 dos seus membros

DIRETORIA DA ANVISA EM BAIXA
A notícia não tão boa do mês fica por conta da atual diretoria da ANVISA incluir o subtema "Novos
tipos de produtos fumígenos - Dispositivos eletrônicos para fumar" em sua Agenda Regulatória
2017-2020, aprovada em 28/11/2017.
Um risco desnecessário, já que a própria indústria tabaqueira concorda que o produto também faz
mal à saúde, e um produto que faz mal à saúde só poderia ser indicado como medicamento - para
auxiliar a parar de fumar -, em casos excepcionalíssimos.
E só um laboratório farmacêutico poderia lançar um produto para tanto!
Sem contar que inúmeros estudos científicos e manifestações de sociedades médicas nacionais
e internacionais, que deixamos de citar para não cansar o leitor amigo, além da própria OMS,
desaprovam o produto...
Vale lembrar que a própria ANVISA, numa de suas respeitáveis diretorias anteriores, já se
manifestou no sentido de que se o tabaco fosse introduzido na sociedade agora, certamente, seria

considerado ilegal, pelo conhecimento acumulado sobre os danos provocados pelo seu uso.
Portanto, sua legalidade é produto de um erro histórico.
Precisamos agora nos preocupar com isso?
Que belo início de gestão...
TABAQUEIRAS CONDENADAS NOS EUA
A melhor notícia do ano, provavelmente, fica por conta do início do cumprimento, domingo passado
(26), da obrigação das fabricantes de cigarro fazerem comercial antifumo nos EUA. Recursos
judiciais se esgotaram (a condenação ocorreu em novembro de 2006) e empresas como R.J.
Reynolds e Philip Morris começaram a difundir na TV e na imprensa escrita mensagens para
"corrigir suas mentiras". A ordem judicial obriga as empresas a comprar uma página inteira nos 50
jornais mais importantes do país, como "The Washington Post" e "The New York Times", por cinco
domingos durante um ano. Além disso, terão que emitir 260 anúncios de TV ao longo de doze
meses nas principais redes nacionais, como ABC, CBS e NBC.
O problema é que essas verdades não serão difundidas aos brasileiros!
Abaixo, outras imperdíveis notícias do mês.
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
133 mil views no youtube *
"30 minutos que valem uma vida"
Notícias do mês:
30/11/2017 - Shopping Spirit News - (Paraíso protegido!) Proibido fumar em 24 praias
tailandesas. O objetivo do governo é proteger o ambiente, garantindo um turismo sustentável.
A partir de 1 de fevereiro de 2018 as novas medidas terão efeito pleno. Em caso de
incumprimento os infratores ficam sujeitos a pena máxima de prisão de um ano e/ou uma multa
no
valor
de
100.000,00
Bahts
(cerca
de
2.600
euros)
30/11/2017 - EPTV - Ex-fumantes dizem que determinação é fundamental para abandonar o
cigarro. Cerca de 50% dos dependentes (ao menos 500 pessoas) que procuram a rede pública
em Ribeirão Preto (SP) conseguem parar de fumar até um ano após o início do tratamento
30/11/2017 - UOL - 9 situações vividas por quem está parando de fumar (e como superá-las)
29/11/2017 - Terra - Vício de fumar pode causar a calvície masculina, de acordo com pesquisas
realizadas pelo BBC News através de um estudo Archives of Dermatology
28/11/2017 - O Estado de São Paulo - Pauta de dezembro do STF inclui veto a cigarro com
sabor
28/11/2017 - Diário de Notícias - (No mundo inteiro...) Estudo inédito sobre consumo de álcool
em ambiente escolar na África mostra que 58% dos rapazes e 43% das raparigas bebem
excessivamente
e
com
frequência
em
São
Tomé
e
Príncipe

28/11/2017 - RFI - (Não falamos?) "Baseado eletrônico" com componente de maconha vira
moda
na
França
28/11/2017 - JM Notícia - Álcool é a droga mais consumida no Tocantins, mostra estudo
28/11/2017 - Diário de Notícias - Governo dos Açores, território autônomo da República
Portuguesa,
vai
criar
Fórum
do
Álcool
e
da
Saúde
em
2018
27/11/2017 - Amata - STF redesigna continuação do julgamento dos aditivos no tabaco para o
dia
13/12/2017
27/11/2017 - Portal Nacional de Seguros - Você nunca vai acreditar nesses fatos curiosos: No
Japão, andar pelas ruas com um cigarro aceso é considerado perigoso
27/05/2017 - Sapo 24 - "Carros sem fumaça". Mais de metade dos condutores fumantes fumam
dentro do carro, conclui estudo promovido pelo Automóvel Clube de Portugal
27/11/2017 - Bom Dia Brasil - 'Fumar mata mais que a aids', alertam indústrias do cigarro nos
EUA, atendendo à Justiça. "Fumar mata mais gente a cada ano do que o assassinatos, a aids, os
suicídios, as drogas, os acidentes de carro e o álcool combinados" (vídeo traduzido)
27/11/2017 - Jornal Nacional - (Cara Emissora, e até quando vamos ter a publicidade de cerveja
na TV?) Motorista embriagado provoca acidente com três mortes em Recife. Justiça decretou
prisão preventiva do motorista que avançou sinal. "Quantos casos mais terão que acontecer para
que atitudes eficazes possam vir à tona? E que famílias, filhos, netos, bisnetos não fiquem aí
nessa situação", disse amigo de familiares de uma das famílias mortas
26/11/2017 - Poder 360 - Justiça obriga fabricantes de cigarro a fazerem comercial antifumo
nos EUA. Recursos judiciais se esgotaram e empresas tiveram que veicular mensagens na
imprensa norte-americana. A Justiça havia ordenado em novembro de 2006 que empresas como
R.J. Reynolds e Philip Morris difundissem na TV e na imprensa escrita mensagens para
"corrigir suas mentiras", mas a mensagem só foi transmitida neste domingo (26), graças a
recursos judiciais. A ordem judicial obriga as empresas a comprar uma página inteira nos 50
jornais mais importantes do país, como "The Washington Post" e" The New York Times", por
cinco domingos durante um ano. Além disso, terão que emitir 260 anúncios de TV ao longo de
doze meses nas principais redes nacionais, como ABC, CBS e NBC. "Fumar mata, em média,
1.200 americanos. Todo dia", diz o anúncio. Anúncios já começam nesta semana. Assista
exemplos
aqui
26/11/2017 - UOL - Pais devem evitar beber álcool na frente dos filhos? De acordo com uma
nova pesquisa do Institute of Alcohol Studies, do Reino Unido, beber na frente das crianças,
não importa a quantidade, pode torná-las retraídas, preocupadas e tristes
26/11/2017 - 1News Brasil - Cigarro x Sono: saiba mais sobre esta relação. O hábito de fumar
pode vir a gerar vários problemas de saúde, incluindo noites mal dormidas
25/11/2017 - Extra - Especialistas desvendam mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Para
prevenir o câncer de próstata, é importante evitar o consumo de álcool e cigarro
24/11/2017 - Educare - Cigarro eletrônico em adolescentes - o que pensar? Apesar de não
possuir substâncias tóxicas como o alcatrão e o monóxido de carbono, e apresentar quantidades
inferiores de outras substâncias como os formaldeídos, toluenos, acetaldeídos e a nitrosamina,
o cigarro eletrônico contém uma substância não presente no cigarro convencional, o
propilenoglicol, cujos efeitos não são totalmente conhecidos. Estudos recentes têm revelado
que os constituintes do aerossol (ex. glicerol, nicotina, aromas (diacetil)) podem produzir
efeitos tóxicos no pulmão. As suas partículas ultrafinas atingem as vias aéreas mais distais e os
alvéolos. E pesquisas recentes realizada com adolescentes demonstraram uma associação entre
o consumo de cigarro eletrônico e o aumento da prevalência de bronquite e asma, cujos
sintomas são responsáveis pela diminuição da qualidade de vida e gastos com a saúde
24/11/2017 - Notícias ao Minuto - Risco de câncer pode cair 42% se perder vícios. Novo estudo
da Sociedade Americana do Câncer revela que pequenos gestos diários são capazes de travar o
aparecimento
da
doença
23/11/2017 - Notícias ao Minuto - Asma e DPOC: entenda as diferenças entre as duas doenças.
O tabagismo é responsável por cerca de 85% dos casos de DPOC

23/11/2017 - Jornal da USP - Alcoolismo leva à perda da inteligência emocional, confirma
pesquisa de equipe da Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da
USP
23/11/2017 - Agência Brasil - (E no Brasil, nada!) Indústria do fumo dos EUA terá que publicar
em jornais os efeitos do cigarro. As principais companhias de tabaco dos EUA começarão
amanhã (24) a publicar anúncios em 50 importantes jornais para "corrigir" as afirmações
enganosas feitas durante anos sobre os efeitos do tabagismo, ação que cumpre ordem judicial
de 2006. A ordem começará a ser cumprida amanhã, com mais de dez anos de atraso, devido à
grande quantidade de recursos interpostos pelas companhias de tabaco
22/11/2017 - Migalhas - A Convenção Quadro sobre Controle do Uso do Tabaco e o Brasil hard law vinculante. Adriana Carvalho e Luís Renato Vedovato. O Poder Judiciário, por
intermédio de seu mais alto órgão, o STF, nos autos da ADIn 4874, tem a chance de declarar a
total legalidade e convencionalidade da RDC 14, que é a concretização do cumprimento da
CQCT
no
Brasil,
no
tema
dos
aditivos
22/11/2017 - Vogue - Vamos deixar de ver fumantes nos filmes franceses? É o próprio governo
de França que propõe o fim da produção de filmes com imagens de fumantes
22/11/2017 - O Estado de São Paulo - Falta de quórum atrasa em quase uma hora sessão plenária
do STF. Prevista para ter início às 14 hs desta quarta-feira, 22, sessão só começou mesmo às
14h57, com a chegada do ministro Dias Toffoli. Não compareceram os ministros Luiz Fux (que
cumpriu agenda na Inglaterra na segunda), Ricardo Lewandowski (de licença médica) e Gilmar
Mendes (envolvido em questões institucionais da Justiça Eleitoral). A pauta deveria ter
começado com a retomada do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que
proíbe a comercialização de cigarros que contêm aroma e sabor. O ministro Barroso se declarou
impedido. Dessa forma, com três ministros ausentes e um impedido, esse julgamento não pôde
ser retomado. O quórum é de oito ministros para julgar matérias constitucionais
22/11/2017 - UOL - Japão calcula impostos de novos produtos de empresas de tabaco
22/11/2017 - Câmara Municipal de Curitiba - Câmara Municipal aprovou em segunda votação
a
proibição
do
uso
de
narguilé
em
lugares
públicos
22/11/2017 - UOL - Maioria dos jovens já fumou cigarro com sabor; STF julga proibição da
venda
22/11/2017 - UOL - Cigarro de sabor é preferido dos jovens; veja como ele afeta o corpo
22/11/2017 - Youtube - Drauzio Varella pede pela Proibição dos Aditivos em Cigarros
22/11/2017 - R7 - 3 receitas caseiras e naturais para diminuir a vontade de fumar
22/11/2017 - Correio da Manhã - Mãe de 34 anos dá à luz bebê bêbedo. A mãe acabou por
confessar que, antes do parto, tinha bebido "dois ou três copos do vinho" e aproximadamente
dois
litros
de
cerveja
21/11/2017 - Estado de Minas - EUA: 4 em cada 10 cânceres são causados por 'riscos evitáveis'
como o tabagismo (19% dos casos de câncer e quase 29% das mortes), a exposição ao fumo
passivo e o consumo de álcool (5,6% dos casos e 4% das mortes por câncer), diz publicado na
revista
científica
CA:
A
Cancer
Journal
for
Clinicians
21/11/2017 - Época - Proibição da venda de cigarro com sabor volta à pauta do STF nesta
quarta-feira
(22).
Julgamento
foi
suspenso
no
início
do
mês
21/11/2017 - Veja - Álcool: até o consumo moderado aumenta o risco de câncer, revela estudo
21/11/2017 - Agência Senado - Impostos sobre medicamentos e tabaco aprovados pelo Plenário
nesta terça-feira (21) podem ajudar a custear a saúde. O projeto, que integra a Agenda Brasil,
vai
agora
para
a
Câmara
dos
Deputados
21/11/2017 - Gazeta do Povo - Vinho, cerveja e destilados aumentam riscos de determinado
tipo de câncer, de acordo com a Sociedade norte-americana de Oncologia Clínica. Pela primeira
vez uma entidade médica confirmou o que estudos e especialistas desconfiavam: bebidas
alcoólicas são fatores que potencialmente aumentam o risco de câncer - e não só de um tipo
20/11/2017 - Jornal Página 3 - Vereador de Balneário Camburiú apresentou projeto que proíbe
a
venda
e
uso
em
público
de
narguilé
por
menores

20/11/2017 - Notícias ao Minuto - DPOC. A doença incurável... mas que pode ser evitada.
Caraterizada pela redução do fluxo de ar, esta doença é uma das consequências mais diretas do
fumo
do
tabaco
19/11/2017 - G1 - Morrer tentando ser aceito: os estudantes que morrem nas cerimônias de
fraternidades nos EUA. Assim como outros 13 candidatos a entrar na fraternidade Beta Theta
Pi, o jovem de 19 anos participava de uma "cerimônia de iniciação" que incluía ingerir uma
mistura de bebidas alcoólicas o mais rápido possível. No total, foram registradas 70 mortes de
estudantes relacionadas com trotes desde 2000, um número que não inclui as que foram
consideradas
acidentes
18/11/2017 - BBC Brasil - O que é a Dpoc, doença pulmonar silenciosa que mata 3 milhões de
pessoas
por
ano
e
não
tem
cura.
18/11/2017 - Correio da Manhã - Meninas fumam mais que rapazes em Portugal. Cerca de 5,5%
das jovens com 13 anos experimentaram cigarros nos últimos 30 dias de 2015. Entre os meninos
a
taxa
foi
de
2,5%
17/11/2017 - Visão - Fumar cigarros eletrônicos durante a gravidez pode causar malformações
faciais graves (como rostos ligeiramente menores e fendas palatinas acentuadas em todos) nos
bebês, conclui estudo da Universidade de Virginia Commonwealth, EUA. Uma investigação
feita em sapos sobre os efeitos dos químicos dos cigarros eletrônicos nos fetos obteve resultados
alarmantes, que os cientistas acreditam ter correspondência direta em humanos. Os líquidos dos
e-cigarros, entre outros químicos, contêm nicotina, propileno, glicol, glicerina vegetal e
aromatizantes
17/11/2017 - Rádio Rural - Projeto que institui a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo
Infanto-Juvenil, no período de 18 a 24 de fevereiro de cada ano, é aprovado por unanimidade
em
Condórdia,
SC
17/11/2017 - O Tempo - Abuso de álcool está ligado a variação genética, concluem
pesquisadores
da
Universidade
Federal
de
Minas
Gerais
(UFMG)
17/11/2017 - O Estado de São Paulo - Cigarro e infecções estão ligados a nascimentos
prematuros,
alertam
especialistas
no
Dia
Mundial
da
Prematuridade
15/11/2017 - Activa - Guia para engravidar mais depressa. Fomos saber quais - e tivemos
algumas surpresas. O tabaco é o fator mais negativo na qualidade dos óvulos, na qualidade do
útero,
no
desenvolvimento
do
embrião
15/11/2017 - EFE - Escócia estabelecerá preço mínimo para o álcool para reduzir consumo, e
se transforma na primeira nação do mundo a introduzir um preço mínimo para as bebidas
alcoólicas, após ganhar ação judicial que começou em 2013, por unanimidade, na Suprema
Corte britânica. Governo de Edimburgo planeja agora implementar a nova lei no início de 2018,
e elevará o preço-base da unidade de álcool de aproximadamente 18 pence (US$ 0,24) para 50
pence
14/11/2017 - Opinião & Notícia - O fim dos quartos para fumantes em hotéis? De acordo com
o último relatório da American Hotel and Lodging Association, o número de quartos nos hotéis
onde o fumo é proibido aumentou de 74% para 97% na última década, e a proporção de hotéis
sem quartos para fumantes cresceu de 38% para 85%. Só os hotéis mais baratos, menores, ou
antigos
oferecem
esse
tipo
de
hospedagem
13/11/2017 - Portal 730 - Dependência química deve ser tratada como doença e não só como
problema social, afirma psiquiatra do Centro de Referência e Excelência em Dependência
Química
(CREDEQ)
de
Goiás
13/11/2017 - Paran@shop - Poucos médicos pedem para paciente com câncer parar de fumar,
revela estudo realizado na Universidade de Birmingham (Reino Unido)
11/11/2017 - Expresso - "Há jovens que já bebem uma garrafa de destilados por dia", alerta
diretor da Unidade de Alcoologia de Lisboa, o primeiro centro de tratamento do alcoolismo a
abrir
em
Portugal,
que
completa
50
anos
11/11/2017 - Monkeys News - O consumo de Álcool aumenta entre os mexicanos
10/11/2017 - Jornal das Montanhas - (Semelhante à Amata no Dia Mundial Sem Tabaco de

2007 em São Paulo) Prefeitura Municipal de Manhuaçu, faz evento com cigarro gigante para
conscientização
contra
o
uso
do
tabaco
10/11/2017 - Youtube - (Vídeo) Pleno - Iniciado julgamento que analisa norma sobre adição de
sabores
a
cigarros
09/11/2017 - Istoé - STF deve retomar julgamento sobre proibição a cigarro com aroma e sabor
dia
22
09/11/2017 - 24 Horas News - (Estranho não indicar o fim da publicidade de cerveja na tv)
Uma das sociedades de oncologia mais influentes do mundo, a ASCO, pede diminuição do
consumo de álcool para evitar câncer; e indica diretrizes para contribuir para a diminuição do
consumo
de
álcool
09/11/2017 - Rádio Vaticano - Papa decide proibir venda de tabaco no Vaticano a partir de
2018. "A explicação - segundo o porta-voz da Santa Sé, Greg Burke - é simples: nenhum lucro
pode
ser
legítimo
se
está
custando
a
vida
de
pessoas"
09/11/2017 - Jornal da Band - (Bem lembrado) Papa Francisco proíbe venda de cigarros no
Vaticano a partir de 2018. Vaticano, após Butão, passa a ser o segundo Estado a proibir a venda
de
cigarro
09/11/2017 - STF - Iniciado julgamento que analisa norma sobre adição de sabores a cigarros.
Contra a procedência da ADI, falaram em Plenário a Associação Mundial Antitabagismo e
Antialcoolismo e a Associação de Controle do Tabagismo, Promoção da Saúde e dos Direitos
Humanos
09/11/2017 - AGU - Grace defende banimento dos aditivos com sabores na indústria de cigarros
09/11/2017 - Exame - (Ninguém percebia isso? Será que havia corrupção na Organização?)
Organização Internacional do Trabalho romperá laços com a indústria do tabaco em 2018.
Atualmente, a OIT recebe financiamento da indústria em dois programas contra o trabalho
infantil no cultivo do tabaco, que vencerão em 2018 (ou seja, problemas que ela própria causa)
09/11/2017 - O Estado de São Paulo - STF iniciou nestaquinta-feira, 9, julgamento sobre
proibição de venda de cigarros com aroma e sabor, com seis sustentações orais em nome de
entidades e associações que foram acolhidas como partes interessadas no julgamento
08/11/2017 - Jota - Simplificando a história dos aditivos em cigarros. Lei brasileira dá sim poder
à ANVISA para retirar do mercado produtos que causem risco à saúde
07/11/2017 - Mais PB - Todas as escolas de João Pessoa, PB, devem fazer combate ao
tabagismo , no dia 29 de setembro de cada ano. Este é o resultado da Lei 13.492/2017,
recentemente
sancionada
pelo
Executivo
Municipal
07/11/2017 - Diário de Notícias - Associação Portuguesa de Luta Contra o Câncer de Pulmão
lança campanha para livrar a cidade do Porto, Portugal, do fumo do tabaco
07/11/2017 - Veja - STF vai julgar embate entre Anvisa e CNI sobre proibição de cigarros com
sabores
e
outros
ingredientes
07/11/2017 - Agência Senado - Plenário aprova urgência de projeto que transforma os impostos
sobre tabaco em fonte de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS)
06/11/2017 - Swissinfo - Fumar será proibido nas estações da Companhia Ferroviária Federal
da Suíça em dezembro de 2018. Fumar nos trens já havia sido proibido em dezembro de 2005.
Já é completamente proibido fumar nas estações da França, Itália, Áustria, Holanda, Bélgica e
Espanha. Na Alemanha e na Noruega, pode-se fumar apenas em áreas designadas nas
plataformas
06/11/2017 - Jornal Cruzeiro do Sul - Enxofre, Fósforo e Cloro são alguns dos elementos
encontrados na saliva de fumantes, comprova estudo na Universidade de Sorocaba (Uniso),
envolvendo 32 voluntários adultos, de filho de fumante falecido de leucemia aguda aos 55 anos
06/11/2017 - R7 - Como não ficar careca: saiba como evitar a queda do seu cabelo. Estudo
analisando amostras de tecido de 1241 voluntários do sexo masculino percebeu que o hormônio
DHT, ligado diretamente à calvície, apareceu em toses até 13% superiores entre os adeptos do
tabagismo
04/11/217 - Zero Hora - (Se não for má fé da Justiça, a legislação precisa ser alterada) Justiça

solta motorista que, embriagado, atropelou e matou pedestre na Cidade Baixa. Motorista C. da
S., 32 anos, tem em seu histórico quatro crimes de trânsito e 26 multas
04/11/2017 - Diário do Nordeste - Resistência aos exames de prevenção. Não há 'dose segura'
para o cigarro e bebidas alcoólicas, fatores de risco que precisam ser melhor explicados. No
caso do cigarro, por exemplo, 21% dos entrevistados dos 26 estados brasileiros e do Distrito
Federal discordam de que fumar ocasionalmente pode causar a doença
04/11/2017 - A Voz da Serra - Parar de fumar: dê uma tragada profunda nesta ideia
03/11/2017 - O Estado de São Paulo - Fumar um maço por dia causa 150 mutações no DNA
por ano em células do pulmão, descobre estudo, analisando mais de 5 mil tumores, tendo como
principal
autor
o
Laboratório
Nacional
de
Los
Alamos,
EUA
02/11/2017 - Notícias ao Minuto - Especialistas concordam: cigarro eletrônico faz mal à saúde.
Como o e-cigar é um produto novo, com menos de 15 anos, não há estudos que mostrem o
efeito do uso a longo prazo. Mesmo com venda proibida no Brasil desde 2009, é fácil de
encontrar
e-cigars
em
lojas
virtuais
e
até
em
lojs
de
rua
02/11/2017 - Lux - Trump emociona-se a falar do irmão que morreu por causa do alcoolismo.
"Aprendi da pior forma. Tinha um irmão, o Fred, excelente pessoa, o mais bonito de todos, o
que tinha mais personalidade, muito melhor do que a minha, mas tinha um problema." Fred
acabou por morrer aos 43 anos, mas Trump diz que seguiu todos os seus conselhos: "Até aos
dias de hoje, nunca bebi uma gota de álcool e não tenho qualquer interesse nisso e nunca fumei
um
cigarro."
02/11/2017 - O Globo - (ANVISA está abrindo as pernas, e irresponsavelmente colocando a
população em risco...) Especialistas e até a indústria do tabaco concordam que cigarro
eletrônico faz mal à saúde. - Atualmente, temos a necessidade de nos posicionar cientificamente
sobre esse assunto. Por isso é importante trazer a discussão para a academia - afirma Gisele
Birman Tonietto, professora de Química da PUC-Rio. - Eu não conheço no Brasil linhas de
pesquisa de química sobre o tema em universidades, e isso é algo que precisamos incentivar. A
especialista também destaca que é irreal defender que o cigarro eletrônico pode ser usado como
estratégia para parar de fumar. - Ele tem nicotina, então, se a pessoa não reduzir a quantidade
de nicotina do aparelho, nunca vai deixar de fumar. E é isso o que mais se vê. As pessoas
dificilmente
reduzem
02/11/2017 - Jornal Dia a Dia - Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
01/11/2017 - Jornal da USP - Brasileiros querem parar de fumar, só precisam descobrir como.
Para Lotufo, comunidade médica precisa se sensibilizar para encaminhar os pacientes ao
tratamento
adequado
01/11/2017 - Notícias ao Minuto - Empresa japonesa oferece seis dias a mais de férias para nãofumantes Tomar TV. Quatro pessoas estão a tentar deixar de fumar e cerca de 30 conseguiram
ter
mais
dias
de
folga
01/11/2017 - Amata - Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo
(*) Comentários do mês:

Gabriel Wendos 1 semana atrás Vou parar de fumar pois já conseguiu ficar dois meses e vinte
dias sem fumar, o problema é que eu mesmo me testo para saber se consegui me livrar do vicio
dai volto a fumar o dobro.Afff
Valdo Jose 2 semanas atrás Quero muito umas dicas e é uma grande ajuda
Valdo Jose 2 semanas atrás Quando eu fico o dia todo sem fumar eu fico muito nervoso e arrogante
Valdo Jose 2 semanas atrás Meu maior sonho é para de fumar eu fumo dês dos 17 anos hoje eu
estou com 30 ano me sonho e para de fumar vc pode me ajudar
Valdo Jose 2 semanas atrás Dormir eu tempo parar de fumar todo dia mas sempre eu volto a fumar

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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