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O Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria de Estado da Saúde promove no Village Barra 
Hotel (município de Barra de São Miguel), uma Capacitação de Profissionais de Saúde para 
Tratamento do Fumante.  
De acordo com Vetrúcia Teixeira, coordenadora estadual do Programa de Controle do Tabagismo, o 
treinamento dos profissionais é uma das prerrogativas implícitas na Convenção Quadro para o 
Controle do Tabaco. Que representa o primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública a tratar deste 
assunto. O 14º artigo determina oferecer tratamento àqueles que desejam parar de fumar.

que se refere ao apoio ao fumante que deseja parar de fumar através do tratamento para a cessação 
do fumo.

“Alagoas precisa ampliar a atenção ao fumante como uma das alternativas para a redução da 
prevalência do tabagismo, uma vez que este é um dos indicadores proposto pelo Ministério da Saúde 
para ser monitorado pelo Estado”, salientou.

O evento contará com a participação de Maristela Menezes, assistente social responsável pela 
coordenação municipal do Programa de Controle do Tabagismo de Recife, um dos municípios 
referência no Nordeste em políticas públicas para promoção de ambientes livres do fumo.

Entre os assuntos abordados na capacitação estão a Política Mundial de Controle do Tabagismo –
Convenção Quadro para o Controle do Tabaco; Programas Nacional e Estadual de Controle do 
Tabagismo e Ambientes 100% Livres de Fumo.

Tratamento 
No Estado, há quatro Núcleos de Atenção ao Fumante formados por equipes multiprofissionais, 
sendo três em Maceió e um em Arapiraca. Na capital, o tratamento para a dependência do tabaco é
disponibilizado no Hospital Universitário, na Uncisal e na Santa Casa de Misericórdia. No tratamento 
intensivo, o paciente é acompanhado por cerca de um ano.

O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo e em 1993 a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) o considerou oficialmente como uma doença. Na 10ª Revisão da 
Classificação Internacional de Doenças (CID) foi incluído no grupo  dos transtornos mentais e de 
comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas, 
Fonte: Alagoas em Tempo

O grupo britânico de luta 
contra o cigarro Action on

Smoking and Health (ASH) 
propôs a proibição do fumo 
dentro de automóveis, por 

considerar que viajar em 
um carro com alguém que 

fuma é tão perigoso 
quanto estar em um pub 

cheio de fumantes. 

Em seu relatório 
"Beyond Smoking Kills", a 

ASH afirma que uma 
proibição do fumo dentro 

de automóveis serviria 
para "reduzir a exposição 
das crianças e dos jovens 

às toxinas do fumo 
passivo." 

A associação pediu 
ainda que o governo 

francês removesse a marca 
dos pacotes de cigarro e 

proibisse que ficassem 
expostos nas lojas. As 

doenças ligadas ao fumo 
custam, segundo a ASH, 
cerca de 3,5 milhões de 

euros ao ano.
Fonte: ANSA
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Proibição de fumo 
dentro dos carros.

Depois de muitos anos, a discussão e o debate sobre a regulamentação do tabaco continua e 
deverá prosseguir no próximo ano. Congresso  Americano votará um  pacote de medidas que dará
mais poderes ao a FDA (Food and Drug Administration) regulamentar os produtos do tabaco. Esta 
nova regulamentação determinará que os ingredientes e aditivos dos produtos do tabaco, incluindo 
aqueles potencialmente nocivos da fumaça, devam ser submetidos à avaliação do governo, o que 
nunca ocorreu até a presente data. Assim, pela primeira vez os fabricantes terão de se submeter a 
estas novas regras.

Os produtos até então denominados como de “riscos modificados”, indicado na embalagem como 
light, sauve e de baixo teor, sugerindo que sejam menos nocivos, não poderão mais ter esta 
denominação, já que oferecem os mesmos riscos que os convencionais. Cigarros com sabor de 
frutas, especiarias, ou outros que normalmente agradam as crianças e adolescentes, também  
serão proibidos.  

Vinicius Iamonti, intervencionista do PrevFumo e Sérgio Ricardo Santos, coordenador do 
PrevFumo



É Proibido fumar mesmo!

O novo projeto de lei do governador José Serra prevê a proibição terminante do cigarro em locais públicos, 
fechados ou não. As punições vão de multa à cassação do alvará do estabelecimento

Uma roda de amigos no bar. Risadas altas, barulho de copo tilintando. Alguém saca a caixa de cigarro do bolso e estala o 
isqueiro. Antes da segunda tragada, o garçom cutuca o cidadão e aponta para a plaquinha de Proibido Fumar . Cigarro no 
cinzeiro ou cliente na rua. Rígido e determinante, o novo projeto de lei criado pelo governador José Serra e pelo secretário de 
Estado da Saúde Luiz Roberto Barradas Barata - já encaminhado à Assembléia Legislativa - vai obrigar bares, restaurantes e 
baladas a agir dessa maneira. A legislação proíbe terminantemente o fumo em ambientes coletivos, públicos ou privados, 
incluindo bares, restaurantes, boates, hotéis e áreas comuns de condomínios em todo o território estadual. A nota da assessoria 
de imprensa do governo confirma: É a mais dura legislação contra o tabaco já lançada na história de São Paulo .

A história começou com a proibição do cigarro em locais fechados. Para evitar multas e puxadas de orelha oficiais, alguns bares e 
casas noturnas investiram em áreas para fumantes; outros decidiram contar com a própria sorte. Em vão. É quase certo que o 
projeto será aprovado, para o pânico dos fumantes e alívio de quem detesta chegar em casa fedendo cigarro dos pés à cabeça. 
De acordo com o projeto, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão advertir os infratores e, na insistência das pessoas, 
pedir que saiam do local, chamando até mesmo a polícia, se necessário . O maior dilema (talvez menos dramático que o da lei 
seca) é como as casas - em especial as noturnas - procederão em relação aos fumantes mais ousados.

E agora?

No Café Elétrico, que possui um pequeno quintal destinado aos fumantes, isso não será um grande problema. Advertiremos as 
pessoas do mesmo modo como já as orientamos a não fumar fora de nossa área reservada para isso: com delicadeza e educação 
, esclarece Dina Cardoso, uma das proprietárias do simpático bar na região do Pacaembu. Procuradas pela equipe do Guia da 
Semana, boates como o Glória, a Clash e a Pacha não deram (ou enrolaram para dar) suas respectivas opiniões até o 
fechamento desta reportagem. A assessoria de imprensa da Pacha, por exemplo, informou que esse assunto ainda não foi 
discutido entre proprietários e administradores do clube.

Para João Pedro Caleiro, que fuma em média três cigarros por dia e até um maço quando sai para a balada, a medida é radical. 
Lugares abertos não permitem a dispersão da fumaça? E locais privativos como táxis, ambientes de trabalho, será que eles não 
poderiam decidir por si próprios se querem banir o fumo nos espaços que pertencem a eles mesmos?  Questiona. Acredito que os 
efeitos do fumo passivo são exagerados e que existe uma onda de politicamente correto, de demonização do fumante e de 
ditadura da saúde que me incomoda profundamente. Nem todo mundo deseja “viver o máximo possível com o maior nível de 
saúde possível´ como a única prioridade na vida .

Luiza Goulart fuma socialmente e partilha da mesma opinião. Não é legal ir a um bar e voltar fedendo a cigarro. Não vejo 
problemas em fumar num lugar aberto, numa varanda ou num lugar que seja determinado como área de fumantes . É tudo 
muito radical; tanto o fumo indiscriminado em lugares que não suportam tanta fumaça quanto a lei proibindo fumar em 
praticamente todos os lugares públicos .

Carioca morador de São Paulo, Bruno Cardoso alfineta: lei semelhante a que temos aqui já está em vigor no Rio de Janeiro há
um tempo e grande partes dos bares e restaurantes da cidade se ´adaptou´ criando áreas externas onde é possível fumar, o que 
é uma solução mais sensata. Gostaria de ver o mesmo empenho do governo para evitar que veículos, indústrias e outros grandes 
poluidores fossem forçados a emitirem menos poluentes. Não há fumante no mundo que seja mais prejudicial à saúde do que o 
ar que respiramos 24 horas por dia em São Paulo .

Segundo o secretário da saúde, Luiz Roberto Barradas Barata, a adaptação ocorrerá com o tempo. A restrição do tabaco em 
ambientes fechados de uso coletivo é uma tendência mundial. A fumaça do cigarro não respeita fronteiras, e já está comprovado 
que os fumódromos não são eficazes no isolamento dos poluentes. Não fumar em ambientes fechados é uma questão de 
mudança de hábitos, que só trará benefícios às pessoas, inclusive aos fumantes, porque com a restrição a tendência é que as 
pessoas fumem menos .
Fonte: Yahoo Notícias

Imagem da semana: Quando fumar fazia bem a saúde

Para receber o Jornal do PrevFumo regularmente, envie mensagem para jornaldoprevfumo@gmail.com informando seu interesse. Não há qualquer custo.  
O mesmo contato pode ser usado para solicitar descontinuidade do envio das edições. Sugestões de pautas, entrevistas, conteúdo e divulgações 
patrocinadas podem ser enviados também ao mesmo e-mail, sendo considerados para possível publicação.  É importante citar a fonte da informação 
enviada. As notícias, reportagens e entrevistas são de responsabilidade das fontes e profissionais divulgados junto ao conteúdo.  

Redação do Jornal do PrevFumo – Editores Raphael Rodrigues e Sérgio Ricardo Santos

Uma série de propagandas antigas de cigarros, expostas na 
Biblioteca Pública de Nova York, demonstra os esforços usados 
pela indústria tabagista para ressaltar supostos benefícios do 
fumo.

"Puxa, mamãe, você realmente gosta dos seus Marlboros" 
O uso de crianças na propaganda atingia principalmente o público 
feminino, e fazia parte dos esforços da indústria tabagista para 
ampliar a base de consumidores. Segundo a peça publicitária, o 

milagre dos cigarros Marlboro era não "empapuçar" seus 
usuários.

Fonte: Revista Época



O cigarro que emagrece, faz bem para os dentes e acalma os nervos está em exposição na Biblioteca Pública de 
Nova York. Uma série de propagandas antigas de cigarro mostra os esforços usados pela indústria tabagista para 
exaltar supostos benefícios do fumo

“Mais médicos fumam Camel do que qualquer outro cigarro”. A frase, que hoje faria tremer qualquer associação de medicina, 
está estampada num anúncio de cigarro da marca Camel criado em 1946. Houve um tempo em que o hábito de fumar, além de 
elegante, fazia bem à saúde. Essa era a pretensão de uma poderosa indústria tabagista que, em busca de consumidores, 
recrutou médicos, dentistas e até bebês a seu favor. Essas propagandas, criadas entre os anos 1927 e 1954, fazem parte de uma 
exposição organizada pela Biblioteca Pública de Nova York. Os anúncios, que circulavam em revistas como Life e Saturday
Evening Post, são coloridos e criativos. A exposição ainda recorre a celebridades que emprestaram rosto e pulmões à indústria 
tabagista. O ator Ronald Reagan, o esportista Joe DiMaggio e até Papai Noel aparecem de cigarro em mãos. 

As propagandas, também, poderiam ilustrar uma recente e polêmica descoberta de pesquisadores da Universidade da Califórnia 
e da Universidade Stanford. Em setembro, eles revelaram documentos secretos que mostram o verdadeiro tamanho dos 
interesses da indústria tabagista. Artistas como John Wayne, Henry Fonda e Bette Davis receberam milhares de dólares para 
promover marcas de cigarro durante a era dourada do cinema americano, nas décadas de 30 e 40. Só a empresa American
Tobacco pagou o equivalente atual a US$ 3,2 milhões para ver a marca Lucky Strike nas telas de Hollywood. Entre os artistas 
mais bem pagos estavam Clark Gable, Gary Cooper e Joan Crawford. Cada um recebeu US$ 10 mil, o equivalente a US$ 100 mil 
atuais. A indústria tabagista não imaginava que acender um cigarro e sorrir como Clark Gable custaria um preço ainda maior à
saúde das gerações que compraram a propaganda de Hollywood. Se o médico que defendeu as maravilhas de Camel não fosse 
apenas um figurante de publicidade, nenhuma tosse disfarçaria o constrangimento.

Fonte: Revista Época

O PrevFumo atende gratuitamente pacientes fumantes 
interessados em receber apoio profissional para deixar de 

fumar.   O tratamento consiste em entrevista inicial, 
acompanhamento em grupo para treinamento de habilidades e 

promoção da mudança comportamental e participação em 
encontros mensais de manutenção aos que conseguirem deixar 

de fumar. Encaminhe pacientes ao PrevFumo fornecendo  
telefone de contato: 5904-8046.

O estágio conta com atividades teórico-práticas onde o 
profissional discutirá todos os temas relevantes ao tratamento 
do tabagismo e acompanhará pacientes durante tratamento na 
unidade.  Ao final, o estagiário pode conduzir seu primeiro 
grupo de intervenção comportamental sob supervisão 
especializada.

Se você está interessado em realizar o estágio ou deseja obter 
mais informações, escreva para o e-mail  
jornaldoprevfumo@gmail.com, ou ligue para o telefone 
5904-8046.

Encaminhe pacientes ao PrevFumo! Estágio no PrevFumo

Quando fumar fazia bem a saúde

Em decisão unânime de sua 8ª Turma Especializada, o TRF (Tribunal Regional Federal) da 2ª Região (RJ e ES) decidiu que é
válida a resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que exige exames laboratoriais para o registro de novas 
marcas de cigarro. 

Os desembargadores rejeitaram apelação da Cia. Sulamericana de Tabacos contra decisão da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, 
que havia dado sentença favorável à agência reguladora. A empresa pretendia registrar três marcas (Kaiser, Astra e Yank) sem 
submetê-las à análise química.

Para o relator do caso, o desembargador federal Poul Erik Dyrlund, se fazem necessários laudos laboratoriais para atestar se as 
substancias que compõem o produto estão dentro dos limites permitidos pela legislação. 

Dyrlund ressaltou a importância da realização das análises pois envolveria “verdadeira questão de saúde pública, tendo em vista 
as malignas doenças que o cigarro causa, mesmo dentro dos padrões permitidos.”. A Cia. Sulamericana de Tabacos havia 
argumentado que foi mantida a mesma composição dos cigarros que comercializa no mercado.

No voto, o desembargador destacou que a conduta da agência foi correta ao criar a resolução. “Verifica-se, portanto, que a 
Impetrada (Anvisa) agiu dentro da legalidade e da razoabilidade ao exigir laudo técnico das novas marcas de cigarro a serem 
colocadas em mercado, sendo certo que agir sem tal cautela caracterizaria negligência de sua parte”, afirmou.
Fonte: Última Instância

Marcas de cigarro só podem ser criadas com exame laboratorial, decide 
Justiça

Uso do cigarro passa a fazer parte do questionário do IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou uma pesquisa para atualizar os dados sobre as condições sociais, 
econômicas e de saúde do brasileiro.

Os agentes deste instituto usam computadores de mão para registrar o perfil sócio-econômico das famílias. O questionário com 
288 perguntas, demora em média uma hora para ser respondido. Ao todo, 17.580 casas serão visitadas em 110 cidades do 
Estado de São Paulo, incluindo a capital.

As informações vão fazer parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), para saber a condição de vida do 
brasileiro. A novidade da pesquisa esse ano são questões relacionadas à saúde, como a freqüência de atividades físicas, casos de 
doença na família e até sobre o uso do cigarro. As pessoas serão questionadas, por exemplo, se observam as propagandas no 
verso dos maços de cigarro e como reagem a elas.
Em todo o país, a pesquisa deve durar dois meses e atingir 150 mil famílias. Os dados são mantidos em sigilo.

Fonte: G1


