
 

Resumo mensal de notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo 
 

DECISÃO HISTÓRICA DO STF LIVRA BRASIL DE CIGARROS COM SABOR 

Nesta 100º edição do 'resumo de notícias', comemoramos a decisão do Poder Judiciário 

brasileiro que aboliu os cigarros com sabores no Brasil, e que nos faz lembrar a libertação 

dos escravos em 1888.  

 01/03/2018 9:00. 

 Em 01/02/2018 o Supremo Tribunal Federal - STF finalmente julgou constitucional a 

Resolução da ANVISA de 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=LPlYDSAkvMc) que 

proíbe sabores nos cigarros e aditivos que potencializam a dependência ao vício, como a 

amônia. 

 Sabemos, como ocorreu com a libertação dos escravos, que não será de uma hora para 

outra que os cigarros com sabor sairão dos pontos de venda; mas após 5 anos de espera a 

decisão do STF lava a alma dos que militam pela Saúde Pública. 

 Cabe agora à Advocacia-Geral da União - AGU o mesmo trabalho que teve no cumprimento 

da decisão do STF que consolidou a inconstitucionalidade dos jogos de bingos em 2004, 

onde chegou a ser necessário reverter concessões de liminares a casas de bingos até após 

a decisão do STF, investigadas à época pela Operação Furacão, deflagrada pela Polícia 

Federal (http://www.amata.ws/fio%20maravilha/assinaturas/24.04.07.htm).     

 O trabalho será menor, pois há apenas uma decisão judicial a ser revertida no Tribunal 

Regional Federal do Distrito Federal - DF (recurso do processo nº 0046408-

58.2012.4.01.3300 já distribuído à Desembargadora Daniela Maranhão Costa), em relação 

às tabaqueiras dos Estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo; e duas liminares a serem 

revertidas, na 9ª Vara da Justiça Federal do DF (processo nº 0046897-86.2012.4.01.3400) 

em relação às tabaqueiras dos outros estados da Federação, e na 16ª Vara Federal de 

Salvador (processo nº 0033263-95.2013.4.01.3300) especificamente quanto ao aditivo 

"cravo" em relação a uma revendedora de tabaco . 

 Nunca, portanto, a melhora da saúde da população brasileira esteve tanto nas mãos da 

Advocacia-Geral da União. 

 Esperamos assim que, muito em breve, o Brasil possa se alinhar a pelo menos outros 33 

países que já aboliram os cigarros com sabor (https://nacoesunidas.org/onu-elogia-decisao-

do-stf-de-proibir-aditivos-que-mudam-sabor-e-cheiro-de-cigarros). 

 Abaixo, as notícias do mês, das quais destacamos: 

 ONU BR - OMS cria nova comissão para enfrentar doenças não transmissíveis. Composta por chefes de 

Estado, empresas e lideranças em saúde, a nova comissão da OMS terá por objetivo formular estratégias 

para combater as doenças não transmissíveis, responsáveis todos os anos por sete em cada dez mortes 

no mundo. A Comissão será copresidida pelos atuais presidentes do Uruguai, Finlândia e Sri Lanka e outras 

autoridades. "As doenças não transmissíveis são os principais assassinos evitáveis do mundo, mas o 

mundo não está fazendo o suficiente para preveni-las e controlá-las", afirmou o presidente uruguaio. 

"Temos que nos perguntar se queremos condenar as gerações futuras a uma morte demasiadamente jovem 



e a vidas com pouca saúde e falta de oportunidades. A resposta é claramente 'não'", acrescentou, 

lembrando a necessidade de proteger a população do cigarro, das bebidas alcoólicas e açucaradas. "Todos 

têm direito a uma vida saudável", defendeu o chefe da OMS. "Espero que a comissão nos mostre novas 

formas de vencer as barreiras e identifique medidas inovadoras, audaciosas e práticas para ampliar a 

prevenção e o tratamento". 

 Boa leitura. 

Nota: 88% do cultivo do tabaco no Brasil são destinados à exportação, e medidas 

antifumo nacionais são positivas para a economia brasileira. 

 

Pare de Fumar! 
"Preparação para Deixar de Fumar" 

paredefumaragora.com.br 
Canal da Amata no youtube * 

"30 minutos que valem uma vida" 
 

Notícias do mês: 

28/02/2018 - UOL - Eles também viram seus filhos morrer no trânsito por direção embriagada; 

no PR, pedem justiça em júri de ex-deputado 

25/02/2018 - Jornal de Jundiaí - Com várias opções, fumo volta a ser tendência entre os jovens. 

Além de cigarro, com viper (cigarro eletrônico) e narguillé 

25/02/2018 - O Estado de São Paulo - Leandro Karnal: O prazer de Gilda e o nosso. No filme, Rita 

Hayworth fuma com sensualidade devastadora, mas devia tossir sozinha à noite 

22/02/2018 - Men's Health - Beba brócolis para deixar de fumar, sugere estudo da Cancer 

Prevention Research 

22/02/2018 - Portal Nacional de Seguros - Fumantes reconhecem que sua saúde é pior, 

identifica levantamento feito com 3.316 brasileiros. Finalizada em novembro de 2017, a 

pesquisa traz ainda dados sobre doenças crônicas e características dos pés, tornozelos e joelhos 

dos brasileiros 

21/02/2018 - A Crítica - Projeto propõe 0800 para esclarecer sobre dependência de álcool e 

drogas 24 horas por dia no Estado de Mato Grosso do Sul, MS 

21/02/2018 - O Globo - Abuso do álcool aumenta o risco para o desenvolvimento da demência. 

Estudo de pesquisador da Rede Interdisciplinar de Economia da Saúde da França, autor principal 

do estudo, indica que alcoólatras têm três vezes mais chances de sofrerem com a doença  

19/02/2018 - Agência Brasil - Psicóloga fala sobre uso abusivo do álcool nesta Semana Nacional 

de Conscientização sobre o Álcool. Brasil está entre os dez países onde mais se consome álcool 

no mundo, além disso, cerca de 15% da população já é considerada dependente da substância 

19/02/2018 - Estudo recente elaborado no Canadá liga tabagismo a dores na coluna, no 

pescoço, na zona lombar e até na área abaixo do joelho 

19/02/2018 - Jota - Por direito de imagem, Anvisa encurta prazo para troca de advertências 

antifumo. Mudança das novas imagens até o dia 25/05/2018 foi mantida pela 15ª Vara Federal 

Cível do Distrito Federal pois em dezembro de 2018 se encerra o contrato de uso de imagem 

dos atores que ilustram frases como "fumar causa impotência sexual". Prazos de outras 

restrições são mais generosas. A disposição gráfica dos expositores deve ser alterada até 25 de 



maio de 2019. Já tabaco e derivados devem ser isolados de produtos infantis até 25 de maio de 

2020 

19/02/2018 - Euronews - Áustria discute proibição do tabaco em bares e restaurantes. Uma 

petição criada pela Ordem dos Médicos, que recolheu já mais de 468 mil assinaturas, contra o 

consumo de tabaco em bares e restaurantes, vai levar o Parlamento austríaco a discutir 

novamente o assunto.  

18/02/2018 - Agência Brasil - Preconceito e desinformação dificultam combate ao alcoolismo. A 

maioria das pessoas não sabe que o alcoolismo é uma doença, alerta membro do comitê de 

divulgação do AA 

18/02/2018 - TV Jornal - Cinco motivos para combater e evitar uso excessivo de álcool: 

dependência, doenças, mutação genética, direção criminosa e prejuízos econômicos 

17/02/2018 - Campo Grande News - (Por que a indústria do tabaco não ajuda, com seu lobby, a 

aumentar as penas para o contrabando) Com 2 prisões em 1 mês, motoristas da Máfia do Cigarro 

podem pagar fiança 

16/02/2018 - ONU BR - OMS cria nova comissão para enfrentar doenças não transmissíveis. 

Composta por chefes de Estado, empresas e lideranças em saúde, a nova comissão da OMS terá 

por objetivo formular estratégias para combater as doenças não transmissíveis, responsáveis 

todos os anos por sete em cada dez mortes no mundo. A Comissão será copresidida pelos atuais 

presidentes do Uruguai, Finlândia e Sri Lanka e outras autoridades. "As doenças não 

transmissíveis são os principais assassinos evitáveis do mundo, mas o mundo não está fazendo 

o suficiente para preveni-las e controlá-las", afirmou o presidente uruguaio. "Temos que nos 

perguntar se queremos condenar as gerações futuras a uma morte demasiadamente jovem e a 

vidas com pouca saúde e falta de oportunidades. A resposta é claramente 'não'", acrescentou, 

lembrando a necessidade de proteger a população do cigarro, das bebidas alcoólicas e 

açucaradas. "Todos têm direito a uma vida saudável", defendeu o chefe da OMS. "Espero que a 

comissão nos mostre novas formas de vencer as barreiras e identifique medidas inovadoras, 

audaciosas e práticas para ampliar a prevenção e o tratamento"  

16/02/2018 - ES Hoje - Psiquiatra do ES faz alerta sobre consumo precoce de álcool entre jovens. 

Pesquisa realizada recentemente por médicos da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, 

e publicada no periódico Addiction, revelou que a ingestão de bebidas alcoólicas é mais 

prejudicial ao cérebro do que o uso de outras drogas. E, por ser o álcool uma substância lícita, 

ou seja, que pode ser consumida legalmente, o uso precoce entre os jovens tem preocupado as 

autoridades de saúde 

16/02/2018 - Saraiva - Alcoolismo - Um Guia Pratico de Tratamento. Gitlow, Stanley E. 

16/02/2018 - Jornal da USP - Cigarro com sabor exerce poder muito atrativo sobre jovens. 

Especialista do Instituto do Coração explica que impedir o contato da população nessa faixa 

etária é essencial. No dia 1º de fevereiro, o STF manteve a decisão que proíbe a venda de cigarros 

com sabor ou aroma em todo o País 

15/02/2018 - Gaúcha ZH - Luiz Carlos Corrêa da Silva: justiça pela saúde. Recentemente, o STF 

(Supremo Tribunal Federal) julgou a decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

proibindo aditivos em cigarros. Felizmente, a batalha foi ganha. Para o médico da Santa Casa de 

Porto Alegre, professor universitário, mais do que nunca, os setores responsáveis precisam 

cumprir sua missão e estar atentos às repercussões das suas decisões e ações, priorizando 

sempre acima de tudo a vida! 



15/02/2018 - Jornal da Unicamp - Vitória antitabagista. STF proíbe o uso de aditivos que 

conferem aroma e sabor aos cigarros; argumento vencedor contou com parecer de docente da 

FCA (Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp) 

15/02/2018 - Veja - (Não seria melhor instruir a respeito?) Meu filho pequeno pediu cigarro. É 

só curiosidade? Psicóloga responde: "Da mesma forma que a criança pede para comer um doce 

fora de hora e você diz não, você pode dizer em relação ao cigarro 'ainda não, ainda não é hora'" 

15/02/2018 - Agência Brasília - Saúde busca voluntários (40, das áreas de enfermagem, 

farmácia, medicina, psicologia, serviço social e terapia ocupacional, graduados ou no último ano 

do curso) para atuar no combate ao alcoolismo. Inscrições devem ser feitas no Portal do 

Voluntariado até 7 de março. Capacitação terá 16 horas de teoria e 4 horas de atividades 

práticas, com avaliação, e aplica a metodologia de intervenções breves da OMS 

14/02/2018 - O Regional - Metade (44) dos Pacientes (88) não volta para o vício em cigarro após 

terminar tratamento em 2017, aponta Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva, SP 

14/02/2018 - G1 - Quanto o câncer custa à economia do Brasil? Mortes na população 

economicamente ativa representam a perda bilhões de reais todos os anos, aponta estudo que 

analisou dados dos Brics, grupo de emergentes do qual o Brasil faz parte. A estimativa é de que 

o país sofra um prejuízo de R$ 15 bilhões anuais, equivalente a 0,21% de toda a riqueza gerada. 

Não foram incluídos os gastos de saúde com os doentes nem os previdenciários 

13/02/2018 - RTP - Justiça holandesa estemde proibição de zonas para fumantes em cafés e 

bares, pois estavam contra os termos do acordo assinado pela Holanda com a Organização 

Mundial de Saúde (Convenção Quadro para Controle do Tabaco) 

11/02/2018 - Globo rural - Produtores de Santa Catarina aumentam a renda com turismo rural. 

A plantação de fumo ficou para trás 

10/02/2018 - Diário de Notícias - Fabricantes de tabaco acusados em França de falsificar testes 

sanitários, informou nesta sexta-feira o Comitê Francês Contra o Tabagismo, que apresentou 

uma denúncia na Justiça francesa por se tratar de um caso que "põe em perigo a vida alheia". 

Segundo as fontes citadas pelo comité, o alcatrão que os fumadores inalam seria duas a 10 vezes 

superior ao estabelecido e cinco vezes mais no caso da nicotina por causa da falsificação dos 

testes de filiais de Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International e 

Imperial Brands. A imprensa francesa já começou a falar de um caso semelhante ao 'Dieselgate' 

(a fraude das emissões poluentes da Volkswagen) e alguns já se interrogam se não se está 

perante um caso de 'Tabacogate'  

10/02/2018 - Notícias ao Minuto - Site, que funciona em inglês e em espanhol, revela o risco de 

depressão, ansiedade e alcoolismo 

09/02/2018 - Jornal i - O futuro dos cigarros. Estaremos com toda a certeza todos de acordo que 

não existe futuro para os cigarros. Quanto tempo durarão, ninguém sabe, mas não é difícil 

perspetivar que gerações não muito longínquas das nossas olharão para trás com um misto de 

estupefação e troça quando analisarem o que fazemos nós ao corpo deliberada e 

conscientemente.  

08/02/2018 - Jornal Nacional - (notícia antiga. Veja em 01/11/2017) Empresa japonesa combate 

o fumo dando mais férias aos funcionários  

08/02/2018 - Jornal de Notícias - Pai de ator, diretor, roteirista e produtor norte-americano 

culpa Hollywood pelo vício do álcool do filho  



08/02/2018 - Ponto Final - Tabagismo: Autoridades sugerem aumento de imposto e 

regulamentação de novos produtos em Macau, uma das regiões administrativas especiais da 

China de língua portuguesa. Nos últimos anos, a mortalidade por doenças relacionadas com o 

tabagismo em Macau foi de quase 30%, ou seja, três em cada 10 mortes deveram-se a doenças 

relacionadas com o tabagismo, indicam dados ontem revelados 

08/02/2018 - Público - O álcool até mata mais em Portugal. Não é de estranhar, pois, que os 

relatórios nacionais e internacionais refiram, com regularidade, que o número de mortes 

causadas por intoxicações alcoólicas seja superior ao de mortes provocadas por overdoses de 

droga, tanto em Portugal como na Europa. O relatório A Situação do País em Matéria de Álcool, 

apresentado ontem no Parlamento, diz isso mesmo: o número de óbitos por álcool em 2016 

subiu face aos dois anos anteriores e o número de mortes por overdose baixou 33%, quebrando 

um ciclo de aumentos desde 2014 

03/02/2018 - Veja - Bebida alcoólica ilegal pode trazer riscos à saúde. O álcool ilegal inclui 

bebidas caseiras ou artesanais, bebidas contrabandeadas e "substitutas". No Brasil, o consumo 

desses produtos chega a 17% 

06/02/2018 - G1 - Arritmias: quando o coração bate fora do compasso. A prevenção é papel de 

cada um: uso moderado de álcool e não ao cigarro para evitar a aterosclerose, que causa a 

obstrução das veias e artérias 

05/02/2018 - Revista Encontro - Anvisa volta a alertar sobre riscos dos cigarros eletrônicos. A 

agência lembra que não existem estudos que comprovem a eficácia do e-cigarette para inibir o 

tabagismo  

05/02/2018 - G1 - Beber e dirigir é estupidez e está levando as pessoas a morte, desabava chefe 

de Educação no Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, MS, 

que diz que condutores precisam ter mais consciência dos riscos de fazer essa combinação  

04/02/2018 - Agência Brasil - Brasil pode ter 600 mil casos de câncer neste ano. Dos casos de 

câncer, cerca de 30% são considerados evitáveis", diz a diretora-geral, que exemplifica. "A 

redução do tabagismo diminuiu de maneira estatisticamente significativa a incidência de câncer 

de pulmão e de outros tipos de câncer. O tabagismo está relacionado a 16 tipos", afirmou 

03/02/2018 - Notícias do Acre - Governo envia medicamentos aos municípios para combate ao 

tabagismo. já são mais de 50 unidades de saúde preparadas para realizar o acolhimento e o 

acompanhamento dos usuários de tabaco, sendo que 12 delas ficam na capital. Esta semana, as 

unidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram abastecidas com a medicação, que inclui 

adesivos e gomas de mascar de nicotina, além do antidepressivo, fornecidos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), que ajuda a combater a síndrome de abstinência, suprindo a ausência do tabaco 

no organismo (cloridrato de bupropiona) 

03/02/2018 - Jornal Portugal - Quantidade de cigarros por dia não é relevante para certas 

doenças. Fumar faz mal e pronto - seja um cigarro ou um maço por dia -, com uma probabilidade 

50% superior de vir a ter problemas cardíacos, de acordo com um estudo publicado no British 

Medicine Journal que analisou 55 publicações com 141 estudos realizados entre 1946 e 2015. 

Principal autor do estudo sublinha que "Devem (as pessoas) parar por completo" 

02/02/2018 - ONU BR - Câncer gera US$ 46 bilhões em perdas de produtividade nos BRICS 

02/02/2018 - ONU BR - ONU elogia decisão do STF de proibir aditivos que mudam sabor e cheiro 

de cigarros. O Brasil foi o primeiro país no mundo a proibir, em 2012 (que entra em vigor 

finalmente agora com a decisão do STF), o uso dos aditivos. Posteriormente, pelo menos 33 



outros países baniram produtos de tabaco com os chamados flavorizantes (aditivos de sabor), 

como Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Cingapura e Tailândia. A decisão da ANVISA é 

comprovadamente adequada aos propósitos de defesa da saúde pública e está alinhada às 

determinações descritas nas diretrizes parciais referentes à regulamentação dos produtos de 

tabaco, conforme os artigos 9 e 10 da CQCT, que foi ratificada pelo Brasil em dezembro de 2005 

02/02/2018 - Notícias ao Minuto - Ainda não deixou de fumar? Então tenha em conta estas dicas 

alimentares (aliadas para deixar o vício) 

02/02/2018 - Swissinfo - Estações de trem testam proibição total de fumo na Suíça. Fumar nos 

trens já foi banido desde dezembro de 2005 

02/02/2018 - Público - Cigarros eletrônicos danificam o DNA, contribuindo para o câncer de 

pulmões e da bexiga, e têm sabores tóxicos, sendo que a baunilha e a canela são os mais tóxicos, 

concluíram os dois estudos publicados este mês, respectivamente, na revista Proceedings of the 

National Academy of Sciences, e na revista científica Frontiers in Physiology 

02/02/2018 - O Globo - Inca diz que expectativa é de 1,2 milhão de novos casos de câncer no 

país entre 2018 e 2019 

01/02/2018 - Folha de São Paulo - STF mantém regra da Anvisa que proíbe cigarro com sabor. 

Advogada Geral da União afirma que a ANVISA não pretendeu implementar uma política radical 

antitabagista por meio da Resolução que proíbe aditivos. A Resolução foi editada ouvindo a 

sociedade civil e mais de 450 participantes efetivamente concordaram que o que se proíbe não 

é a fabricação do cigarro, mas as substâncias que alteram o sabor. Além disso gasta-se 

anualmente R$57 bi com o tabagismo, com tratamentos e custos indiretos relacionados à perda 

de produtividade, incapacitação e mortes prematuras. Segundo a OPAS, a tentativa de proibição 

dos aditivos não é restrita ao Brasil. Além do país, considerado o 1º a tentar adotar medidas do 

gênero, ao menos outros 33 países baniram produtos de tabaco com flavorizantes. "Retroceder 

nessa medida pode atrapalhar a bem-sucedida trajetória brasileira na redução do número de 

pessoas que fumam", informou em nota no início deste ano 

01/02/2018 - Agência Brasil - STF mantém norma da Anvisa que proíbe cigarros de sabor no 

Brasil. Julgamento terminou empatado. Resolução da agência ainda vale 

 

01/02/2018 - Euronews - (Fim do mundo!) Diretora de associação antitabaco comprou, semanas 

depois de assumir o cargo, ações a uma empresa de... tabaco. "Médica de 72 anos, já se demitiu 

do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, nos EUA  

01/02/2018 - Amata - Notícias sobre o tabagismo e o alcoolismo - Ano XI, nº 99 

* Comentários do mês: 



 

Leandro De Souza  2 semanas atrás  Obrigado 
  
mãe abençoada Lima  4 semanas atrás  Adorei ouvir seus conselhos, obrigado muito 
obrigado 

 

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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