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A indústria do tabaco está solicitando a uma corte federal de apelações, nos EUA, que reverta uma 
sentença histórica que poderia abrir as portas para mais ações judiciais por parte de fumantes que 
alegam terem sido enganados pela publicidade do cigarro. 
A Corte de Apelações  do Circuito do Distrito de Columbia ouvirá argumentos apresentados por 
representantes do governo e das indústrias tabaqueiras. Estas empresas questionam a decisão 
judicial de 2006, sobre a responsabilidade de terem enganado o público, ao longo de décadas, 
quanto aos riscos de fumar. 
Esta mesma sentença proibiu as companhias de cigarro de usar termos como "baixo teor de 
alcatrão" ou "light“ nas embalagens e propagandas do produto.
Entretanto, não impôs multas à estas companhias.
Estas empresas inconformadas com a decisão alegam não terem realizado nada que pudesse 
prejudicar os consumidores de tabaco. Porém, o Departamento de Justiça pretende determinar que a 
indústria tabaqueira se responsabilize pelo pagamento de programas para axilio às pessoas para 
cessação do tabagismo.
"A punição atual não contempla a magnitude do crime", disse o chefe da Associação Americana de 
Cardiologia, M. Cass Wheeler reivindica a Justiça, daquele país, multas de bilhões de dólares às 
empresas de tabaco. "Esse dinheiro deveria ser usado em programas de educação e para ajudar as 
pessoas a parar de fumar, e não para atrair crianças e adultos para um hábito muito letal".
Em agosto de 2006, a Juíza Federal Gladys Kessler determinou que as principais fábricas de cigarros 
dos EUA haviam violado as leis contra o crime organizado, mentindo para o público durante anos 
sobre os perigos do fumo.
Kessler, no entanto, ordenou às empresas que publicassem na mídia "correções" a respeito dos 
efeitos adversos e da dependência causada pelo consumo de nicotina. Ela também ordenou que as 
empresas parassem de rotular seus produtos como "light", "ultra light", "suave" ou "baixo teor", 
porque esses cigarros não são menos prejudiciais que os  tradicionais.
Em sua sentença, a Juíza escreveu: "Por mais de 50 anos, os réus mentiram, fraudaram e 
enganaram o público americano sobre os efeitos devastadores do fumo na saúde dos fumantes 
ativos e passivos, incluindo aqueles que avidamente buscavam formas de substitutivas de nicotina, 
supostamente menos prejudiciais.

Fonte: Estadão

O desejo de largar de 
fumar vem ajudando 

centenas de pessoas que 
passam pelo Centro de 

Atendimento Psicossocial
(Caps) Álcool e Drogas 
(AD) de Dourados. Eles 

chegam a enfrentar fila, à
espera de novas turmas. É

o caso dos cerca de 200 
homens e mulheres, 

dispostos a ficar livres do 
vício que responde por 

mais de 80% dos casos de 
câncer de pulmão e outros 

tumores que acometem 
demais órgãos.

De acordo com a 
coordenadora Sumaya 
Gracieli, o tratamento 

gratuito pelo SUS dura 
dois meses, assistido por 

enfermeira e psicóloga, 
que identificam a origem 

do problema.
Lembrando que o Centro-
Oeste tem o menor índice 

de fumantes do país; a 
maioria é homem, cerca de 

62%. 
Fonte: Aquidauana News

Indústria do tabaco entra em nova 
guerra judicial nos EUA.

Indústria do tabaco 
em nova guerra 

A indústria do tabaco está
pedindo a uma corte

Programa que ajuda 
a ficar livre do fumo.

As indústrias do tabaco e a Corte Judicial dos Estados Unidos iniciaram uma nova batalha 
relacionada com a alegação dos fumantes de terem sido iludidos pela propaganda 
enganosa destas empresas de que os cigarros denominados de “light”, “ultra light”, 
“suave” ou “baixo teor” seriam menos prejudiciais que os habituais. A intenção desta 
Corte é de que a indústria tabaqueira arque com os custos do tratamento destes 
indivíduos para a cessação do tabagismo.

O cigarro eletrônico, fabricado na China, consta de um tubo metálico com um recipiente 
com nicotina líquida e outras substâncias não identificadas, comercializadas em
cartuchos recarregáveis. O produto pode ser tragado sem a necessidade de acendê-lo. 
Portanto, não produz fumaça, o que poderia permitir utilização em locais onde o 
tabagismo é proibido.

A Organização Mundial de Saúde ainda não se posicionou sobre o uso do cigarro 
eletrônico, pois ainda não foram realizados ensaios clínicos e análises toxicológicas que 
comprovem que este produto não produza danos à saúde dos fumantes ativos e passivos.

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



Cigarro eletrônico também faz mal.

Não há estudos que comprovem segurança do método que permite fumar em locais fechados

O cigarro eletrônico (e-cigarro) à base de nicotina surgiu de mansinho no mercado. Sem muito alarde, surpreendeu a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), que só este ano tomou conhecimento de sua disponibilidade global.
Fabricado na China e difundido pela internet em países como o Brasil, Grã-Bretanha e Israel, a engenhoca vem ganhando 
popularidade, apesar das críticas por ser vendida como um método seguro para deixar de fumar sem que tenha havido um 
estudo sério sobre sua eficácia.

Trata-se de um tubo metálico com uma câmara que contém nicotina líquida e outros químicos ainda não identificados, vendidos 
em cartuchos recarregáveis. O usuário traga sem acender, o que supostamente permitiria o uso em locais onde há restrição ao 
fumo.
Mas, em vez de fumaça, o que se inala é uma tênue névoa de nicotina, "junto com muitos outros compostos potencialmente 
tóxicos sobre os quais não temos certeza", completa Douglas Bettcher, Diretor da Iniciativa Contra o Tabaco da OMS. Em 
relatório publicado em setembro, ressaltou que não há provas de que o cigarro eletrônico seja seguro ou mesmo que ajude 
fumantes a abandonar o vício.

- Desconheço absolutamente qualquer evidência científica que confirme que o cigarro eletrônico é um dispositivo seguro e eficaz 
para que se deixe de fumar. Testes toxicológicos e clínicos ainda não foram realizados nesse produto.
O perigo está em não se saber ao certo quais as substâncias químicas misturadas à nicotina liquida no cartucho. Portanto, não há
comparação com outros métodos existentes no mercado para parar de fumar, como os adesivos e gomas de nicotina, frisou
Bettcher.

Sem citar nomes, ele recriminou alguns fabricantes que estariam usando o logotipo da OMS em embalagens e sites, sugerindo 
uma aprovação da entidade.
Sean Ben, presidente da Smoke Anywhere USA, empresa com um ano de existência e que começou a vender os e-cigarros 
chineses na internet há menos de três meses, garantiu que o produto é comercializado rigidamente como uma alternativa ao 
cigarro tradicional, como o tabaco para mascar, negando assim qualquer associação com a OMS ou afirmação de que o produto é
de natureza medicamentosa. Afirma que este produto é melhor para a saúde por não conter as mesmas quantidades de 
substâncias químicas que existem no cigarro. 
As autoridades mundiais encontram-se alarmadas pela possibilidade do produto ser adquirido por qualquer pessoa, 
independentemente da idade, inclusive pela internet. Entretanto, de acordo com declarações de Sean Ben, o e-cigarro só está
sendo comercializado para pessoas acima de 21 anos: “Sabemos que o comprador é maior de idade por solicitarmos um cartão 
de crédito na hora da compra” além disso, ele precisa declarar que possui mais do que 18 anos.

Ainda assim, a OMS não descartou totalmente a possibilidade do cigarro eletrônico, uma vez estudado, vir a ajudar pessoas que 
buscam se libertar do fumo. Os cartuchos de nicotina contêm quantidades variadas, possibilitando que o usuário diminua 
progressivamente sua ingestão. Entretanto, ainda não foram realizados estudos clínicos e análises de toxidade que comprovem a 
inocuidade do produto, salienta Timothy O’Leary, da OMS.

Fonte: JB
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Após a segunda guerra mundial, no ocidente, passou-se a 
"permitir" o fumo entre as mulheres. Até então, uma mulher 
fumante era muito mal vista pela sociedade. Só fumavam as 
prostitutas e as atrizes (que para a moral da época, eram mais ou 
menos a mesma coisa). 

No início da década de 50, a publicidade paga pela indústria do 
tabaco ajudou a empurrar as mulheres para a dependência em 
nicotina.

Rita Hayworth (foto ao lado) coloca charme no tabagismo. 
Percebam como o uso do cigarro era todo ensaiado, junto com a 
forma de segurar o casaco de pele, um vestido longo tomara-
que-caia com brilho e a cabeça caída. Muita mulher esperta caiu 
nesta... Naquela época, a imagem daquela produção era tudo de 
bom. Garanto a vocês que estes ensaios todos, além de uma boa 
cena, queriam era vender cigarros para o público feminino que 
engatinhava na dependência ao cigarro.



A utilização de medicamentos à base de nicotina - a goma, o adesivo e o spray, entre outros - é considerada hoje a forma 
sensata de combater o tabagismo. São métodos que compartilham a característica crucial dos bons medicamentos comerciais: 
foram vastamente estudados em laboratórios conceituados e carregam o selo de aprovação da OMS. Comparado ao cigarro, o
consumo desses produtos é muito mais seguro, garantem especialistas.

– De modo geral, as pessoas tendem a considerar a nicotina, o tabaco e o cigarro como uma coisa só, mas são coisas distintas. O 
cigarro não é fatal porque contém nicotina, mas por ter outros 40 elementos químicos misturados ao tabaco – explica Michael 
Fiore, diretor do Centro de Pesquisas e Intervenção do Tabagismo da Universidade de Wisconsin. – A nicotina, embora
viciosa, é aparentemente segura na forma como é dosada nos atuais produtos.

Segundo Martin Raw, psicólogo inglês e membro da Sociedade de Pesquisa sobre Nicotina e Tabaco, nos EUA, agências 
governamentais deveriam estar controlando todos os produtos que contêm nicotina, coisa que atualmente não
fazem.
Timothy O’Leary, da OMS, revela que não faz parte da tutela da OMS conduzir testes em produtos suspeitos, como o e-cigarro. A 
organização não possui laboratórios próprios, portanto pesquisas dependem da vontade do fabricante, que se responsabiliza por 
bancar os custosos estudos e enviar os resultados às agências regulatórias.

O tabagismo é considerado hoje uma doença crônica e a nicotina, uma substância psicotrópica. Não existe cura, somente 
reabilitação. Em média, a cada 100 fumantes, somente cerca de quatro ou cinco terão conseguido parar de fumar após alguns 
anos. É como diz o ditado: "Parar é fácil. Já parei várias vezes".
– No momento em que ex-fumantes tornam a colocar um cigarro na boca, reativam suas memórias químicas associadas ao vício 
- explica Guiomar da Mota Magalhães, psicóloga da Associação Brasileira Comunitária para a prevenção do abuso de drogas. -
Em uma semana, a pessoa estará fumando como antes.
Doenças associadas
A doença é progressiva, passando do estágio agudo ao crônico e evoluindo através de cerca de 60 condições médicas associadas 
ao tabagismo, como o câncer, problemas arteriais e cardíacos.
Entre os métodos de combate ao vício existem os psicofármacos, que bloqueiam a sensação do prazer associada a nicotina, 
isolando receptores do cérebro que normalmente reagem a nicotina.
– O problema é que quando se suspende o medicamento, a pessoa tende a retornar ao vício. Por isso, é preciso averiguar 
também a relação do fumante com o cigarro através da terapia comportamental – explica Guiomar.
E Raw conta:
– Tenho um amigo que masca chiclete de nicotina há cerca de 10 anos. E é feliz. 
Fonte: JB

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 o 
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

Tabagismo é doença crônica que ativa a memória psíquica.

Jornal revela papel de Blair no escândalo sobre publicidade do tabaco na F-1.

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair interveio pessoalmente para que as corridas de Fórmula 1 ficassem isentas da 
proibição da publicidade de tabaco em todos os eventos esportivos após se reunir com Bernie Ecclestone, presidente da 
categoria, revelou hoje o "The Sunday Telegraph".
A publicação teve acesso a documentos oficiais sobre o escândalo, um dos mais famosos do Governo de Blair. Em 1997, ele 
anunciou que as corridas de F-1 ficariam isentas dessa proibição.
Cinco dias depois, Ecclestone tornou pública a doação de um milhão de libras (quase 1,5 milhão de euros) feita aos trabalhistas, 
partido do ex-primeiro ministro, antes das eleições gerais de maio daquele ano.
O Governo sempre argumentou que a reunião com Ecclestone não teve influência na decisão. Entretanto, os documentos oficiais 
revelam que Blair pediu que seus ministros encontrassem fórmulas para isentar a categoria desta medida imediatamente depois 
do encontro, em 16 de outubro de 1997.
Segundo a versão oficial, a decisão foi tomada em conjunto com o Ministério da Saúde, numa data posterior.
No entanto, segundo o "Daily Telegraph", a algumas horas da reunião o primeiro-ministro ordenara a seu chefe de Gabinete, 
Jonathan Powell, que informasse à então secretária de Saúde Pública, Tessa Jowell, sobre sua decisão.
No dia seguinte, Jowell foi informada por escrito de que o primeiro-ministro gostaria que fossem encontrados meios para 
conseguir a revogação permanente "para um esporte em particular, a F-1".
Em 24 de outubro, ela propôs opções a Blair, incluindo a idéia da isenção. Cinco dias mais tarde, ela recebeu uma carta segundo 
a qual a opinião (do primeiro-ministro) continuava sendo a de que "se deveria buscar negociar uma isenção permanente para a 
F-1".
Depois, a secretária escreveu à União Européia (UE) para expressar seu ponto de vista, segundo os documentos, preparados por 
funcionários que trabalhavam para a então secretária de Saúde Pública.
No entanto, Blair sustentou que a decisão foi tomada em 5 de novembro.

Fonte: EFE


