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BUSCA

estudo

Enviar

Dica de busca: procure por palavras assemelhadas. Por exemplo: "tabaqueira, tabageira, fumageira, etc".
Data

noticia

13/02/2013

BBC Brasil - câncer de pulmão vai ultrapassar até o ano 2015 o câncer de mama como a principal causa de mortes
pela doença entre as mulheres europeias, segundo estudo da Universidade de Milão recém-divulgado. Em 2013 deve
haver 82.640 mortes por câncer de pulmão e 88.886 por câncer de mama entre mulheres europeias, mas em alguns
países, como a Grã-Bretanha e a Polônia, as mortes por câncer de pulmão já são mais numerosas

Diário da Saúde - Bebida mais cara reduz significativaente mortes ligadas ao alcoolismo, revela pesquisa da
11/02/2013 Universidade de Victoria da Colúmbia Britânica, no Canadá. Resultados do estudo indicam que um aumento de 10% no
custo das bebidas poderia levar a uma queda de 32% nas mortes relacionadas ao consumo de álcool
03/02/2013

Portal do Coração - Lei antitabagismo previne mais ataques cardíacos em jovens, diz estudo apresentado no
Congresso Europeu de Cardiologia demonstrando os resultados positivos da lei da cidade de Bremen, Alemanha

Bem Estar (Globo.com)- Cigarro está ligado a 70% dos casos de câncer de bexiga, aponta estudo feito pelo Instituto do
04/02/2013 Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) com 2.500 pacientes entre 2009 e 2012 operados de tumor na bexiga, e
divulgado neste Dia Mundial de Combate ao Câncer
24/01/2013 BBC Brasil - Índice de mortes entre mulheres fumantes alcança o de homens, constata novo estudo
Veja - Fumantes morrem dez anos antes do que o restante da população, mostram os grandes estudos feitos por
24/01/2013 especialistas americanos e canadenses, analisou o histórico entre 1997 e 2004 de 113.752 mulheres e 88.496 homens
fumantes ou ex-fumantes que tinham mais do que 25 anos
09/01/2013

Primeira Edição - Fumo passivo aumenta risco de formas graves de demência, segundo estudo feito com 6.000
pessoas na China, publicado no periódico Occupational and Environmental Medicine

G1 - Estudos revelam apologia constante do alcoolismo na música sertaneja. Um dos trabalhos catalogou 243 letras de
07/01/2013 sertanejos que citam bebidas alcoólicas. De 48 artistas famosos do gênero estudados, apenas sete não possuíam
nenhuma música abordando a temática, e 85% das duplas abordam o assunto em pelo menos uma canção
02/01/2013 BBC Brasil - Parar de fumar diminui ansiedade, diz estudo feito na Inglaterra com 500 fumantes
Terra - Pacientes com HIV perdem mais de 10 anos de vida por tabagismo, de acordo com um estudo dinamarquês
21/12/2012 publicado na Clinical Infectious Diseases. O resultado da pesquisa mostra a importância de abandonar o tabagismo
após a descoberta da doença
17/12/2012 Tecmundo - (Símbolo do que é ruim) Estudo compara jogos violentos ao cigarro
Veja - Cigarro pode triplicar o risco de morte súbita cardíaca entre mulheres, concluiu o novo estudo da Universidade
Harvard, EUA, publicado terça-feira no periódico 'Circulation: Arrhythmia and Electrophysiologya', companhando
13/12/2012
101.018 mulheres ao longo de trinta anos. A boa notícia é que abandonar o vício pode reduzir de forma significativa ou
até eliminar essa probabilidade
BBC Brasil - Fumar um só cigarro por dia dobra risco de morte em mulheres, sugere estudo realizado por cientistas da
12/12/2012 Universidade de Alberta, no Canadá, publicada na revista da American Heart Association, e que analisou a saúde de
101 mil enfermeiras americanas durante mais de três décadas
27/11/2012

Veja - Estudo indica tendência de queda em incidência e mortalidade de câncer no Brasil. Para pesquisadores, redução
do tabagismo e acesso a exames preventivos estão relacionados à mudança

BBC Brasil - Fumo 'apodrece' cérebro, diz estudo britânico, ao danificar a memória, o aprendizado e o raciocínio lógico,
26/11/2012 segundo um estudo feito por pesquisadores da universidade King's College London. Os mesmos testes foram
realizados após quatro anos e depois de oito anos A pesquisa foi feita com 8,8 mil pessoas com mais de 50 anos
Enfermagem & Saúde - Bullying aumenta risco de alcoolismo entre adolescentes. Tanto vítimas quanto aqueles que
cometem atos de bullying estão em risco de abusar do consumo de álcool na juventude, conclui estudo de autores da
20/11/2012
Universidade de Cincinnati feito com quase 54 mil estudantes, com idade para o final do ensino fundamental e o ensino
médio, e realizado entre 2009 e 2010 em diversos estados dos EUA
Diário da Saúde - Descobertas podem ajudar no desenvolvimento de novas terapias para ajudar os fumantes a deixar o
vício. "Nossas descobertas sugerem que baixas doses de nicotina podem bloquear a abertura de um subtipo específico
09/11/2012 de receptor que é importante para a regulação do comportamento de ansiedade", um dos principais motivos para as
recaídas das pessoas que tendem deixar o vício, diz cientista da Universidade da Virgínia (EUA), coautora do estudo
publicado na revista PLoS ONE
07/11/2012

Folha de São Paulo - Preço de cigarro é o principal fator de redução do número de fumantes, segundo o estudo
publicado na revista PLOS Medicine

Globo.com - Políticas contra o fumo evitaram a morte de 420 mil brasileiros entre 1989 e 2010, afirma estudo
06/11/2012 desenvolvido por pesquisadores brasileiros (do Inca) e norte-americanos, publicado nesta terça-feira na revista PLOS
Medicine
Repórter Diário - Álcool capaz de matar é achado em 37% das bebidas. Em mais da metade de uma amostra de 65
bebidas coletadas com produtores, vendedores e consumidores das cidades de São Paulo e Diadema constatou-se a
30/10/2012 existência de substâncias nocivas à saúde humana. A presença de metanol - um álcool tóxico que pode até matar - foi
detectada em 37% das cachaças, licores, vinhos, conhaques e uísques analisados. Em 11 bebidas, as concentrações
de cobre estavam acima de 5 mg/l, limite estabelecido por lei. Estudo foi financiado por ONG americana vinculada à
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indústria da bebida, e faz parte de um levantamento internacional que abrange o consumo de álcool clandestino
Boas Notícias (Pt) - Mulheres que deixam tabaco antes dos 40 vivem mais, podendo acrescentar quase uma década às
suas vidas (embora continuem a enfrentar um risco de morte 20% superior ao das que nunca fumaram), conclui estudo
27/10/2012 realizado por um grupo de cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, avaliando cerca de um milhão de
mulheres britânicas. Mulheres que param de fumar antes dos 30 anos reduzem em 97% os riscos de mortes
relacionadas com o cigarro. Estudo pode ser acessado (em inglês)
RFI - Estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, publicado pela revista Tobacco
Control, denuncia uso de aplicativos para promover o cigarro em smartphones. 107 aplicativos pró-tabaco estavam
23/10/2012 disponíveis nas lojas online Apple App Store e Android Market em fevereiro, quando a pesquisa foi realizada. Alguns
desses programas permitem que o usuário simule a ação de fumar, ou ainda que acumule pontos a cada vez que
comprar cigarros da marca Marlboro
RCM Pharma - Consumo excessivo de bebida alcoólica mata mais rápido do que o fumo, sugerem investigadores da
University Medicine Greifswald, na Alemanha, analisando dados abrangendo 14 anos. O estudo revela ainda que o
22/10/2012
álcool é especialmente perigoso para as mulheres e que os alcoólicos morrem cerca de 20 anos mais cedo, em média,
do que a população geral, segundo o jornal Daily Mail

04/10/2012

R7 - Cigarro pode diminuir libido e prejudicar desempenho sexual, constata Associação Médica Britânica. Segundo
outro estudo, da "Masscahusetts Male Aging Study", a pessoa que faz uso do cigarro há mais de 10 anos têm o dobro
de chances de sofrer esses problemas do que os não-fumantes, e tanto a disfunção erétil quanto a falta de lubrificação
na vagina podem ocorrer no início da dependência

Veja - Câncer de pâncreas atinge dez anos mais cedo pessoas que bebem ou fumam excessivamente, mostra novo
02/10/2012 estudo feito na Universidade de Michigan (EUA), publicado nesta semana no periódico 'The American Journal of
Gastroenterology'

14/09/2012

Veja - Câncer de pulmão em pacientes que já fumaram tem 10 vezes mais mutações, segundo a pesquisa conduzida
pela Universidade de Washington. A descoberta reforça ainda mais o alerta de que o cigarro é prejudicial à saúde,
jogando luz sobre a possibilidade de fumantes desenvolverem tumores mais agressivos. O estudo foi publicado no
periódico Cell

Terra - Estudo do Instituto Nacional de Abuso do Álcool e Alcoolismo, e do Centro de Bowles de Estudos do Álcool,
03/09/2012 ambos nos EUA: excesso de bebida dificulta a recuperação de traumas. Beber não apenas não ajuda a superar
momentos dificíeis como pode piorar a situação

30/08/2012

Terra - Com lei antifumo, garçons ganharam 3 anos a mais de vida, aponta um estudo científico suíço, realizado pelo
Instituto Tropical e de Saúde Pública do Cantão de Basiléia (Suíca), baseado em exames cardiovasculares de uma
centena de trabalhadores de bares e restaurantes, principalmente garçons, realizados em 1º de maio de 2010 e após
seis e doze meses, divulgado hoje

29/08/2012

UOL - Estudo aponta o cigarro como 100% responsável por aneurismas: todos os pacientes que tiveram aneurisma
cerebral nos últimos três anos no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, em Campinas (SP), foram vítimas do cigarro

G1 - Cientistas, da Universidade de Minnesota (EUA), obtêm primeira prova de que álcool aumenta risco de câncer:
22/08/2012 descoberta, apresentada no 244º Encontro Nacional da Sociedade Americana de Química, surge quase 30 anos depois
dos primeiros estudos que levantaram a possibilidade de um elo entre o álcool e tumores
Veja - Fumo passivo prejudica capacidade de jovens em manter suas vias respiratórias limpas: exposição ao cigarro
20/08/2012 danifica um importante mecanismo de defesa do organismo, mostra novo estudo do Centro Monell, um instituto de
pesquisas científicas dos EUA

20/08/2012

Diário Digital (PT) - Universitários portugueses optam por cigarros de enrolar por serem mais baratos, mas
desconhecem que este é mais prejudicial à saúde, segundo um estudo realizado por alunos do Departamento
Universitário de Saúde Pública da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (PT), envolvendo
911 estudantes fumantes com idades entre 18 e 30 anos

17/08/2012

Veja - (Medalha de bronze) Brasil fica com 3ª posição em porcentual de ex-fumantes, com 46,4% dos homens e 47,7%
das mulheres tendo largado o cigarro, segundo estudo coordenado por diretor do Departamento de Saúde Comunitária
e Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo (EUA):
país fica atrás de Reino Unido (57,1% e 51,4%, respectivamente) e dos Estados Unidos (48,7% e 50,5%)

17/08/2012

Band - Estudo publicado na edição desta sexta-feira da revista científica The Lancet, realizada em 16 países, adverte
para aumento do tabagismo nos países em desenvolvimento

180 graus - Tabagismo aumenta risco de leucemia e linfoma, descobre estudo publicado no British Journal of Cancer,
16/08/2012 conduzido por um especialista da Oxford University, na Inglaterra, acompanhando 1,3 milhão de mulheres adultas
durante dez anos
R7 - Fumar durante a gestação pode gerar quadros de obesidade infantil e juvenil, alerta Associação Brasileira para o
06/08/2012 Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso): tabaco afeta a fisiologia da placenta interferindo na
oxigenação e fornecimento de nutrientes ao feto
Paraná Online - mulheres que fumam e não praticam exercícios físicos são quase três vezes mais propensas a ter
01/08/2012 falência ovariana prematura (FOP) ou menopausa precoce, descobriu estudo analisando os registros de cerca de 5000
mulheres britânicas
Diário de Sorocaba - Alcoolismo mata como o crack no Brasil: estudos da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)
20/07/2012 comprovam que 17% dos dependentes de álcool morrem após cinco anos de uso. A estatística é alarmante,
principalmente, porque o número está próximo do registrado entre os usuários de crack
18/07/2012 BBC Brasil - (Cigarro é comparativo para a morte) Sedentarismo mata tanto quanto cigarro, diz estudo
Veja.com (Apesar da lamentável publicidade institucional da Souza Cruz na página 57 da revista impressa desta
09/07/2012 semana da Editora) - Cenas de fumo no cinema influenciam jovens independentemente da classificação do filme,
conclui estudo desenvolvido na Faculdade de Medicina de Dartmouth, nos Estados Unidos, com 6.522 jovens de 10 a
14 anos: diminuir essas cenas em filmes com classificação etária de 13 anos poderia diminuir em até 18% o tabagismo
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entre adolescentes
07/07/2012

Portal RG (Estadão) - Mutação de dois genes pode aumentar em quase 50% a probabilidade de uma pessoa ser
fumante, revela estudo realizado na PUC-RS com a amostra de sangue de 531 voluntários

05/07/2012

Estadão - Embriões de mães fumantes se desenvolvem com atraso, aponta estudo conduzido por uma clínica de
fertilização in vitro da França, avaliando os desenvolvimentos de 868 embriões, sendo 139 de óvulos de mães fumantes

Correio Braziliense - Alcoolismo e suicídios, por GLÁUCIO SOARES, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e
Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-UERJ): pesquisa de Pridemore sobre as relações entre
02/07/2012 alcoolismo e suicídio analisando 78 regiões russas, mostra que o alcoolismo (querendo ou não) se relaciona tanto com
o suicídio masculino quanto com o feminino, e se associa com vários comportamentos violentos, como a violência
doméstica, brigas, agressões e homicídios
28/06/2012

BemStar - Fumantes de Fim de Semana: o ato de fumar apenas socialmente também prejudica a memória, aponta
estudo realizado na Universidade de Northumbria, Inglaterra, analisando 28 voluntários

25/06/2012

Portal de Oncologia Português - Tabagismo possui ligação com risco aumentado de câncer de pele, evidencia metaanálise de 25 estudos, de 11 países de quatro continentes que analisaram populações da meia-idade à velhice,
conduzida por equipe de investigadores liderada pelo Centre for Tobacco Control Studies, da Universidade de
Nottingham, no Reino Unido

Jornal Informe Saúde - Advertência gráfica em maços reforça lembrança sobre riscos do tabagismo, comprova estudo
15/06/2012 conduzido na Universidade da Pensilvânia (EUA) utilizando uma sofisticada tecnologia de rastreamento ocular em 200
fumantes disponibilizados aleatoriamente para ver uma advertência textual
Paraná Online - Bitucas de cigarro terão coleta seletiva no Paraná: de acordo com projeto de lei aprovado hoje, em
segunda discussão na Assembleia Legislativa, locais com grande aglomeração de pessoas como ruas, praças, praias,
parques, estádios de futebol, rodoviárias, aeroportos e similares deverão oferecer a população recipientes para coleta
12/06/2012 das bitucas, evitando o descarte "impróprio". De acordo com estudo do deputado autor do projeto, estima-se que
apenas em Curitiba oito milhões de bitucas de cigarro, que levam em torno de cinco anos para se decompor no
ambiente e têm em sua composição metais pesados como pesticidas e arsênico entre outros, sejam descartadas
diariamente, sendo que aproximadamente 3,5 milhões (quase a metade) acabam virando lixo em espaços públicos
05/06/2012

Bonde News - Mulheres estão no topo do índice de dependência do álcool, aponta o estudo Megacity - realizado nas
Américas e na Europa - que no Brasil teve a parceria do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP)

Bem Paraná - Fumo na gestação predispõe criança à obesidade infantil, alertam especialistas da Associação Brasileira
para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso), com base em estudo da Universidade de Munique,
publicado no Jornal Americano de Epidemiologia: crianças cujas mães não fumaram na gestação possuem 2,2% de
01/06/2012
chances de desenvolverem obesidade. Entre aquelas cujas mães fumaram até 10 cigarros diários, a possibilidade
sobre para 5,7%. Aquelas, fruto de uma gestação em que a mulher fumou mais de 10 cigarros por dia, possuem 17%
de chances terem sobrepeso e 8,5% de desenvolverem obesidade
veja - Hospitais gastam mais com pacientes que fumam, aponta analise de 14.853 pacientes que haviam se submetido
a um procedimento cirúrgico em um período de um ano: pesquisa mostrou que complicações respiratórias provocadas
30/05/2012 pelo tabagismo após uma cirurgia são principais responsáveis pela elevação dos custos. De acordo com a
coordenadora do estudo, professora da Universidade de Iowa (EUA), estima-se que 30% de todos os pacientes que
precisam passar por um procedimento cirúrgico sejam fumantes

29/05/2012

TV Ciência - Tabagismo tem impacto negativo na saúde dos descendentes, como aumento do risco dos filhos sofrerem
de deficiências no nascimento, maior prevalência de obesidade infantil, maior morbilidade neonatal e surgimento de
câncer precocemente, revela estudo de revisão de 172 artigos sobre a temática, publicado na edição de Março de 2012
da revista científica Expert Reviews of Obstetrics and Gynecology

Maxpress - Estudo realizado pelo Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das
24/05/2012 Clínicas da Faculdade de Medicina da USP com 5.037 indivíduos adultos da Região Metropolitana de São Paulo
aponta que 3,6% dos paulistas são dependentes de álcool
Band - Paternidade ajuda a largar álcool e cigarro: estudo de 19 anos concluído recentemente da Oregon State
24/05/2012 University (EUA) diz que homens entre 20 e 30 anos que se tornam pais têm mais facilidade em largar vida pouco
saudável
07/05/2012

Jornalismo Ponto Net (PT) - Jovens tornam-se dependentes cada vez mais cedo, apresentam dados de recente estudo
do Instituto da Droga e da Toxicodependência sobre o consumo de álcool no meio escolar português

Terra - Mulheres estão bebendo cada vez mais: Nunca a mulher bebeu tanto. Há 20 anos a proporção de mulheres que
02/05/2012 bebiam era de uma para cada sete homens. Mas no ano passado, um estudo realizado pelo Cisa - Centro de
Informações sobre Saúde e Álcool constatou que este índice se igualou: 1 para 1
Hypescience - Uma dica cientifica para parar de fumar: exercício físico, revela estudo realizado com 434.190 pessoas,
durante 12 anos. Fumantes ativos que se exercitavam tinham 55% mais chances de parar de fumar do que os inativos,
23/04/2012 e 43% menos chance de ter uma recaída do que os preguiçosos. Estudo registrou também um aumento de 3,7 anos na
expectativa de vida e uma redução da mortalidade de 23% entre os ex-fumantes inativos; e de 5,6 anos e 43% entre os
ativos
hypescience - Cigarros mentolados aumentam chance de derrame, segundo estudo de Nicholas Vozoris, do Hospital
18/04/2012 St. Michael, em Toronto, Canadá, utilizando informações de pesquisas de hábitos de saúde e de vida, de 2001 a 2008,
de mais de 5 mil fumantes
Terra - Leis antifumo reduzem nascimentos prematuros, conclui estudo publicado na revista especializada Plos
13/04/2012 Medicine: desde que o uso do tabaco foi restringido na Escócia, em 2006, a taxa de nascimentos prematuros caiu 10%
no país
Terra - Estudo publicado na revista Science Translational Medicine diz que metade dos casos de câncer é evitável:
28/03/2012 tabagismo é responsável por um terço de todos os casos de câncer e até três quartos dos casos de câncer de pulmão
nos EUA
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28/03/2012

Jornal do Brasil - Fumo aumenta o risco de esquizofrenia, sugere estudo realizado no Hospital Universitário de
Psiquiatria, em Zurique, publicado esta semana pela revista Proceedings of the National Academy of Science

27/03/2012

Diário IOL (PT) - Trabalhadores que fumam produzem 10% menos: média mostra que fazem 80 minutos de pausas
diárias para fumar, segundo um estudo do Conselho Nacional para a Prevenção do Tabagismo de Portugal

RCM Pharma - Exposição ao fumo passivo na infância aumenta em dobro risco de doença pulmonar, dá conta um
26/03/2012 estudo da Haukeland University Hospital, na Noruega, com a participação de 433 adultos com doença pulmonar
obstrutiva crónica e 325 saudáveis
Diário de Notícias (PT) - Medidas anti-tabaco salvaram 800 mil vidas nos EUA: aumento dos impostos e as campanhas
15/03/2012 de informação permitiram evitar 800 mil mortes por câncer do pulmão, entre 1975 e 2000, estima um estudo publicado
ontem, do Centro de Investigação do Câncer 'Fred Hutchinson', situado em Seattle (EUA)
Tvnet (PT) - Lei antitabaco reduz 10% nascimento de prematuros na Escócia, segundo estudo da Universidade de
15/03/2012 Glasgow, analisando dados de mais de 700 mil mulheres, num período de 14 anos antes e depois da introdução da lei,
introduzida em 2006 na Escócia: percentagem de grávidas fumantes caiu de 25 para 14%
Tô Sabendo - Lei proíbe o uso e compra de narguilé para menores de 18 anos no Distrito Federal: Deputada distrital
Liliane Roriz, autora da iniciativa, afirma "que respeita a tradição do Oriente Médio e do produto, mas nada pode estar
acima da saúde individual do cidadão". Quem descumprir está sujeito às penas previstas no Estatuto da Criança e do
25/02/2012
Adolescente. Estudo da Universidade de Brasília (UnB) indica que uma sessão do narguilé equivale a fumar 100
cigarros. De acordo com o autor do estudo, o narguilé tem uma concentração de nicotina que gira em torno de 4%,
enquanto o cigarro tem, em média, 2%
D24am - Álcool em filmes mexe com comportamento de adolescentes, em duas vezes mais chance de começar a
beber, e, pior, com maior tendência (63%) a abusar do álcool, diz estudo que trabalhou com uma mostra significativa de
21/02/2012 6.500 jovens americanos, com idades entre 10 e 14 anos, e medições em 532 filmes, publicado no jornal on-line "BMJ
Open": as constatações levaram os pesquisadores a sugerir que Hollywood adote as mesmas restrições ao álcool que
já vem fazendo ao tabaco em seus roteiros
Isto é - (Perigo gravíssimo) A moda do cigarro eletrônico: patenteados na China em 2003, (maus exemplo como) Kate
Moss, Mel Gibson, Leonardo DiCaprio, Charlie Sheen e Britney Spears trocaram seus cigarros de tabaco convencionais
pela versão eletrônica, com a promessa de que os novos aparelhos são menos nocivos do que o cigarro tradicional. A
falta de estudos conclusivos fundamentama proibição da importação, comercialização e propaganda no Brasil desde
2009, devido ao "princípio da precaução". A FDA (Food and Drug Administration) tentou, em 2010, banir os ecigarettes, mas a associação dos produtores desses cigarros - que conta com mais de 100 afiliados - processou o
órgão americano e venceu em 2011, hoje sendo vendidos nos EUA em bares, lojas de conveniência ou pela internet, e
16/02/2012
seu uso é tolerado em locais onde seria impensável acender um cigarro comum, como aeroportos e até mesmo
hospitais. A facilidade para comprar e usufruir os dispositivos para fumar fizeram aumentar o número de usuários
americanos dessa nova tecnologia mais de quatro vezes em apenas um ano, passando de 0,6% da população, em
2009, para 2,7% em 2010, o que equivale a mais de oito milhões de pessoas. No Brasil não há levantamentos sobre o
total de adeptos. Segundo a Anvisa quem comercializa os e-cigarettes está cometendo um ato ilegal, no entanto,
muitos sites nacionais oferecem versões importadas do produto, que podem conter ou não nicotina e sabores, como
banana, bacon e até peixe
AFP - Proibir cigarro no trabalho não aumenta a vontade de fumar em casa, segundo estudo publicado hoje pela revista
especializada Tobacco Control: pesquisa foi realizada com 4.634 fumantes em duas fases - antes e depois da entrada
14/02/2012 em vigor da legislação que proíbe fumar em lugares públicos na Irlanda, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido (à
exceção da Escócia). Para os pesquisadores, banir o cigarro em locais públicos "pode encorajar os fumantes a
interditarem completamente o fumo de seus lares"
R7 - Cigarro causa demência em homens a partir dos 45 anos: homens fumantes tem um declínio mais rápido nas
07/02/2012 funções cerebrais ao envelhecerem, de acordo com um estudo de pesquisadores britânicos. O número é assustador: o
sistema cognitivo de quem fuma fica "dez anos mais velho" do que o de quem não fuma, na terceira idade

26/01/2012

Bonde - 2 estudos envolvendo 84 mulheres gêmeas idênticas, apresentados na última conferência anual da Sociedade
Americana de Cirurgiões Plásticos, revelam novos fatores de risco para a perda de cabelo em homens e mulheres:
grande consumo semanal de álcool levou a níveis mais elevados de perda de cabelo ao longo da frente da cabeça, e o
tabagismo pesado foi um fator significativo para a queda de cabelo na área do templo

Portal de Oncologia Português - 40% dos pacientes diagnosticados com câncer do pulmão não largam o vício: estudo
26/01/2012 conduzido na Harvard Medical School, nos EUA, revela ainda que o tabagismo é um hábito mantido entre pessoas
(14%) diagnosticadas com câncer colo-rectal
Bagarai - Aparecimento de uveítes é maior em quem fuma, diz estudo de médico do Departamento de Oftalmologia do
22/01/2012 Hospital St. Franziskus, em Muenster, na Alemanha: vício leva ao aumento da necessidade de uso de colírios
esteróides e da incidência de catarata e edema macular

21/01/2012

IG - Cigarro eletrônico afeta as vias aéreas: estudo grego mostrou que o uso por apenas cinco minutos produz
alterações imediatas nas vias aéreas - sinais de inflamação e constrição - dos usuários. Membros da FDA alertam que
muitos questionamentos sobre segurança e eficácia desses produtos ainda pairam no ar. Pesquisador grego
aconselha, para quem quer deixar de fumar, a ficar com os métodos que comprovadamente funcionam

20/01/2012

Tribuna da Bahia - Cigarro faz as defesas do corpo atacarem o pulmão: estudos em seres humanos já indicaram, e
pesquisas em camundongos, da Faculdade de Medicina Baylor, no Texas (EUA), agora comprovaram, que é a ativação
do próprio sistema de defesa do organismo pela fumaça do cigarro a causa da destruição de células do pulmão dos
fumantes que leva ao enfisema

11/01/2012

Tvi24 (PT) Tabaco prejudica mais os pulmões do que cannabis, conclui estudo norte-americano publicado na revista
científica «Journal of the American Medical Association»

11/01/2012

Correio da Manhã (PT) - Estudo do Instituto Nacional de Saúde (INSA) de Portugal recomenda proibição total do tabaco
nos espaços públicos: medições do Departamentos de Genética e de Saúde Ambiental do Instituto revela que as áreas
de restaurantes em que se pode fumar estão altamente contaminadas com partículas finas (PM2,5), níveis
considerados perigosos para a saúde pela Agência de Protecção Ambiental dos EUA
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09/01/2012

Terra - (Pesquisa comprova que estávamos certos com nossa campanha, permanente, de 2010) Estudo feito pela
Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, acompanhando 787 adultos no estado de Massachusetts que
pararam de fumar recentemente, descarta eficácia de reposição de nicotina contra tabagismo: método sem
medicamentos, apenas com força de vontade, se mostrou mais eficaz no combate ao vício

28/11/12

Veja - Kirchner tem o tipo mais comum de câncer da tireoide: estudos mais recentes apontam uma relação entre o
tabagismo e o câncer de tireoide

20/12/11

Blog de Boa Saúde - Ex-fumantes são mais felizes, diz estudo americano, analisando 1504 pessoas, avaliando o status
de fumante de cada indivíduo e a qualidade de vida um e três anos após o estudo

19/12/11

Portal de Oncologia Português - Tabagismo paterno aumenta em 15% risco de leucemia linfóide aguda em crianças),
aponta estudo realizado na Austrália que entrevistou famílias de quase 400 crianças com a doença

19/12/11

novohamburgo.org - Fumantes são até 10 vezes mais propensos a sofrerem aneurismas cerebrais: estudo do Serviço
de Neurocirurgia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo aponta que 62% dos 250 pacientes pesquisados
que sofreram do mal fumavam

19/12/11

Sobre Isso - Câncer de Pele: fumo pode aumentar o risco da doença, aponta estudo com 383 pessoas realizado pela
Universidade do Sul da Flórida (EUA)

14/12/11

Portal de Paulinia - Estudo nos EUA diz que a prática da musculação ajuda fumante a largar o cigarro

13/12/11

Diário Digital (PT) - Câncer do ovário associado a álcool e tabaco: um estudo realizado pelo Instituto do Câncer do
Estado de São Paulo (Icesp) mostra que, das mulheres atendidas na clínica de ginecologia, 34% apresentam câncer do
ovário. Em segundo lugar está o câncer do colo do útero, presente em 26% das pacientes. A pesquisa foi realizada
com 2.435 pessoas

21/11/11

Bem Paraná - Um em cada quatro fumantes pensa em parar após ler embalagem, segundo um estudo, divulgado no
periódico Morbidity and Mortality Weekly Report, conduzido pela Organização Mundial da Saúde, feito em 14 países

17/11/11

Ciência Hoje (PT) - Alunos do ensino público bebem cada vez mais, revela estudo apresentado ontem em Lisboa

04/11/11

Público (PT) - Problemas no trabalho e na família e a existência de fumantes no grupo social são os dois principais
motivos para que ex-fumantes retomem o vício, revela o estudo Opinião da População Portuguesa sobre o Tabaco e o
Câncer do Pulmão, apresentado ontem em Lisboa: segundo seu presidente, que apresentou o estudo, "a melhor forma
de combater esta doença continua a ser a prevenção, a qual passa pelo combate ao tabagismo junto dos mais novos

03/11/11

Veja - Uso de nicotina pode abrir a porta para consumo de cocaína, aponta estudo realizado em cobaias publicado
nesta quarta-feira na revista 'Science Translational Medicine'

03/11/11

TVI24 - Medo de câncer leva fumantes a deixar tabaco: o estudo «Tabagismo e Câncer do Pulmão em Portugal»,
desenvolvido pela Associação Portuguesa de Luta Contra o Câncer do Pulmão (Pulmonale), revela que o principal
motivo para os tabagistas deixarem de fumar é o medo do câncer do pulmão, seguindo-se o preço do tabaco e
problemas respiratórios

26/10/11

Terra - França denuncia adição de açúcar em cigarros para atrair crianças, denuncia um estudo do Comitê Nacional
contra o Tabagismo francês (CNTC) divulgado nesta quarta-feira pela imprensa francesa

25/10/11

Veja - Um único cigarro já é o suficiente para causar danos, diz estudo grego envolvendo oito mulheres e oito homens
com idade média de 23 anos e que fumavam menos de oito maços de cigarro por ano: pesquisa observou a redução do
fluxo de óxido nítrico nos tecidos das vias respiratórias, o que é prejudicial à saúde.

24/10/11

UOL - Consumo excessivo de álcool aumenta riscos de câncer de pulmão, segundo estudo apresentado na reunião
anual de médicos do coração de 2011, analisando mais de 120 mil pessoas

20/10/11

Bem Estar - Cigarro causa danos genéticos minutos após chegar aos pulmões, revela estudo comandado por cientistas
americanos: tabaco causa danos ao DNA que estão associados ao câncer. Pesquisa publicada na revista Chemical
Research in Toxicology também constatou que o câncer de pulmão mata três mil pessoas por dia

28/09/11

IG - Parar de fumar pode melhorar a personalidade, sugere estudo: pesquisador norte-americano sugere que largar o
hábito reduz traços de personalidade desfavoráveis, como impulsividade e ansiedade

23/09/11

Tvi24 (PT) - Fumantes perdem um terço da memória diária, Conclui estudo com mais de 70 pessoas entre os 18 e os
25 anos realizado pela Universidade de Northumbia, no Reino Unido. Mas nem tudo são más notícias neste estudo: se
conseguirem parar de fumar, fumantes recuperam as informações quase ao mesmo nível dos não fumantes

23/09/11

Bem Paraná - Tabaco prejudica audição de fumantes passivos, com infecções e até perda de audição, afirmam estudos
publicados na edição online do Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, resultado da associação de mais de 60
estudos feitos anteriormente

23/09/11

O Globo - Medida Provisória em estudo favorece indústria do fumo

21/09/11

O Dia Online - Jovens que participam de um programa contra o fumo combinado com exercícios físicos são, em média,
até três vezes mais propensos a parar de fumar do que aqueles orientados apenas com aconselhamento, revela estudo
realizado com 233 adolescentes entre 14 e 19, nos Estados Unidos

11/09/11

Folha de São Paulo - Criança é mais vulnerável ao fumo passivo em automóvel: vários países já proíbem a prática;
Brasil quer multar motorista fumante. Cabine potencializa os malefícios do cigarro; abrir as janelas não elimina os
danos à saúde, conclui estudo Universidade de Aberdeen, da Escócia

07/09/11

Diário Digital (PT) - Redução de tabaco diminui mortalidade em apenas seis meses: estudo britânico concluiu que
restringir o fumo reduz rapidamente os índices de mortalidade em indivíduos e populações

06/09/11

AFP - Tabagismo diminui nos EUA, segundo pesquisa: Menos adultos fumam nos Estados Unidos e os que ainda o
fazem, acendem menos cigarros, revela um estudo de alcance nacional, realizado pelos Centros de Controle de
Doenças (CDC) e publicado nesta terça-feira

06/09/11

Terra - Estudo revela que paulistanos estão fumando menos

http://www.amata.ws/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=32&sa.y=13

04/03/2013

NOTÍCIAS AMATA

Página 6 de 14

05/09/11

Jovem Pan - Estudo publicado na Revista Prevenção do Tabagismo da Sociedade Espanhola de Pneumologia e
Cirurgia Torácica comprova que perigos do cigarro mentolado é maior: o mentol proporciona a sensação de uma
inalação mais fresca e profunda, e atua como um analgésico local, suavizando, nas vias respiratórias, o efeito de fumar
e estimulando o tabagismo, já que "facilita" o ato de fumar aos fumantes inexperientes ou aos que rejeitam a aspereza
do tabaco

04/09/11

Correio do Estado - Comissão de Estudos sobre Políticas Públicas de Combate às Drogas vai propor fim da
propaganda de bebida alcoólica na TV

01/09/11

EPTV - O consumo de álcool pode aumentar as chances de câncer, principalmente na região da boca e da garganta,
de acordo com um estudo do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) com 2,8 mil pacientes que assumiram
abusar ou ter abusado do álcool, sendo que 36% deles desenvolveram tumores na região da boca e garganta: aliado
ao fumo, o perigo de desenvolver a doença é ainda maior (com vídeo)

28/08/11

Portal Nacional de Seguros - Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (Abead) relembra que 44%
dos jovens fumantes entre 13 e 15 anos preferem cigarros "com sabor" segundo pesquisa do Instituto Nacional do
Câncer (Inca)

25/08/11

Sapo (PT) - Adolescentes que passam mais tempo nas redes sociais estão mais susceptíveis a consumir drogas, álcool
e tabaco, conclui estudo da Universidade de Columbia, centrado principalmente no Facebook e no MySpace mas
também apontando outras redes sociais, que alega que a exposição a imagens incentiva os jovens a este tipo de
hábitos

16/08/11

Terra - Fumar quadruplica possibilidades de desenvolver câncer de bexiga, segundo um estudo publicado nesta terçafeira pelo Journal of the American Medical Association feito elaborado com levantamento de dados de mais de 450 mil
pessoas. A causa mais plausível é o aumento do número de fumantes nos últimos anos e as mudanças registradas na
composição química dos cigarros, afirmaram os pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer americano

11/08/11

Planeta Universitário - Mais risco para mulheres fumantes: aumento no risco de desenvolver doenças coronarianas por
causa do fumo é 25% maior, afirma meta-análise de 86 estudos, que reúnem dados de 67 mil casos de doenças, em
uma amostragem total de mais de 4 milhões de pessoas, das Universidades de Minnesota e Johns Hopkins, nos
Estados Unidos, publicada hoje

08/08/11

Terra - Cigarro matinal aumenta risco de câncer. Aguardar 1 hora entre acordar e fumar diminui risco de câncer em
79%, diz estudo com mais de 7,6 mil pessoas da Sociedade Americana de Câncer

04/08/11

Pantanal News - Estudo recente publicado na revista especializada Addiction mostra que fumantes que tomam
vitaminas fumam até duas vezes mais: fenômeno da "compensação" - o mesmo dos que evitam doces ou álcool
durante a semana e abusam de ambos no fim de semana - explica o caso

19/07/11

Diário de Notícias (PT) - Fumo passivo prejudica a fertilidade masculina, reduzindo a qualidade do esperma. Além
disso, pode provocar mutações na formação dos espermatozóides que têm efeitos genéticos nos filhos, adianta um
estudo publicado na revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' que investigou fumo passivo em ratos

14/07/11

Estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA aponta menos cigarros no cinema e menos jovens
fumantes

12/07/11

HypeScience - Tá com vontade? Dá uma voltinha que passa: estudos indicam que dar uma voltinha de quarteirão pode
diminuir significativamente o desejo de algo, seja de comida gordurosa ou de acender um cigarro

12/07/11

Terra - (Alô Ministro da Saúde) Fumar perto de criança pode causar déficit de atenção, informa estudo da Harvard
School of Public Health que analisou mais de 50 mil resultados de pesquisa de saúde para crianças dos EUA
realizados entre 2007 e 2008: a pesquisa surge poucas semanas depois do estudo da Universidade Concordia, em
Montreal, sobre a ligação entre fumar na frente de crianças e o vício em nicotina. "Nós descobrimos que as crianças
que nunca tinha fumado que foram expostos ao uso do tabaco eram mais propensas a ter crenças positivas sobre o
hábito assassino. Estas são as crianças que são mais propensas a começar a fumar na adolescência", afirmou o autor
da pesquisa, Simon Radicot

11/07/11

Época - Cigarro eletrônico: alternativa ou vilão? Se depender dos pesquisadores da Universidade da Califórnia, os
cigarros-e nunca serão liberados por aqui. Em um estudo feito no ano passado, cientistas testaram os efeitos dos
novos cigarros em uma máquina que simula o pulmão humano. A conclusão foi de que após dez tragadas, a densidade
do aerosol inalado diminui e o fumante deve fazer o dobro de força para conseguir a mesma quantidade de nicotina.
Isso poderia prejudicar o sistema respiratório

05/07/11

Diário Digital (PT) - Medicamento antitabagismo - Champix, vendido em quase 90 países - aumenta em 72% riscos
cardiovasculares graves, como ataque ou arritmia cardíacos, conclui novo estudo publicado na segunda-feira no
Canadá

05/07/11

Uol - (Vídeo) Estudo relaciona uso de remédio anti-fumo com infarto

29/06/11

Correio do Estado - Cigarro na gravidez pode predispor crianças a problemas cardíacos, sugere um novo estudo
australiano com a participação de 405 crianças saudáveis de 8 anos

29/06/11

AFP - Mensagens de SMS podem ser aliadas na luta contra o tabagismo: pessoas que querem parar de fumar têm
duas vezes mais chances de sucesso quando recebem mensagens de encorajamento em seus celulares, revela estudo
britânico, publicado hoje, com 5.800 fumantes separados em dois grupos aleatoriamente

22/06/11

Diário de Notícias (PT) - Fumar aumenta em 61% risco de reincidência de câncer de próstata e morte, revela estudo
publicado na edição de 22/29 de Junho da revista Journal of the American Medical Association, abrangendo um
universo de 5.366 homens com a doença entre 1986 e 2006. Estudo também diagnosticou que fumantes com câncer
de próstata sem metástases tiveram 80 por cento mais riscos de terem um câncer generalizado do que os não
fumantes

20/06/11

Plena mulher - Idosos fumantes estão mais propensos a ter doenças oculares, revelam estudos desenvolvidos na
Universidade de Harvard (EUA)

16/06/11

Lusa (PT) - Deputados de Hong Kong aprovaram aumento de impostos sobre o tabaco de 41,5%: estudo recente
revelou que 60 por cento dos inquiridos eram favoráveis a um aumento dos impostos sobre o tabaco. E um maço de
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cigarros em Hong Kong já custa atualmente pelo menos 3,62 euros
16/06/11

Folha - Droga antifumo traz risco cardíaco, segundo estudo com 700 pacientes com problemas cardíacos divulgado
pela FDA (agência reguladora de medicamentos e alimentos dos EUA), que irá adicionar novas advertências ao rótulo
do medicamento

14/06/11

Bem Paraná - 20% dos que infartaram continuam fumando, diz pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha com 610
pacientes em seis capitais brasileiras. "Todo fumante já tentou parar de fumar. Temos que dar meios e apoio
psicológico, depois que passa a fase aguda - primeiras semanas após o infarto", diz o cardiologista Otávio Rizzi, chefe
da Unidade de Cardiologia da Unicamp que acompanhou o estudo

07/06/11

Hipesciense - Segundo um novo estudo, entrevistando 156 mil estudantes do ensino médio no período de 2001 a 2009
em diversas cidades dos EUA, adolescentes gays, lésbicas e bissexuais são mais propensos a ter comportamentos de
risco como tabagismo, consumo de álcool e portar armas

02/06/11

Hipesciense - Se o pai fuma, a filha pode entrar na menopausa mais cedo, diz novo estudo questionando mais de 1.000
mulheres japonesas que estavam visitando clínicas para exames ginecológicos e entraram em menopausa

02/06/11

Hipesciense - Idade, gênero e posição social afetam sucesso em parar de fumar: revisão de estudos publicados entre
1990 e 2007 demonstra que os fumantes mais velhos são mais propensos do que os jovens a largar o cigarro (e não
voltar), alguns homens parecem ter mais sucesso do que as mulheres, apesar do fato de que mais mulheres buscam
ajuda, e pessoas mais desfavorecidas têm mais dificuldade em deixar de fumar

27/05/11

R7 - Imagem "nojenta" no maço de cigarro estimula metade dos fumantes a largar o vício, diz estudo feito pelo Centro
de Controle de Doenças dos Estados Unidos: índice foi registrado em seis dos 14 países em que o estudo foi realizado
entre 2008 e 2010

26/05/11

Ansalatina - Tabagismo é causa de aproximadamente 17% das mortes em Cuba por ano, além de causar fortes perdas
econômicas para o Estado, segundo estudo publicado hoje em Havana

26/05/11

Visão (PT) - Dia Mundial Sem Tabaco: estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto com 2.036
adolescentes de 13 anos revela que adolescentes fumam para se integrarem no grupo, por acreditarem que melhoram
seu "status" social junto dos colegas Um estudo prévio, em que

24/05/11

AO online (PT) - Instituto de Cardiologia português lança estudo inédito sobre consumo de tabaco nas adolescentes
portuguesas de 12 a 18 anos: nos últimos anos a percentagem de mulheres aumentou de 5% nos anos 80 para 11%
em 2008

20/05/11

HipeScience - Fumar causa cegueira mais tarde na vida, segundo um novo estudo de cientistas japoneses e
americanos com 279 homens e mulheres com degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e 143 pessoas sem a
doença: fumantes têm quatro vezes mais risco de ter DMRI que não fumantes

18/05/11

R7 - Proibição de fumar no trabalho desde 2004 reduz internações de emergência de pessoas com problemas
respiratórios em hospitais na Irlanda: de acordo com estudo a redução foi significativa, em especial na faixa etária dos
vinte e poucos anos

17/05/11

Diário Digital (PT) - Novo estudo questiona benefícios da acupuntura na cessação do tabagismo: incluindo 33 estudos
nesta revisão, autores concluíram que não há nenhuma evidência científica consistente de que a terapia alternativa
seja eficaz para a cessação do tabagismo

03/05/11

Universia - Abelhas preferem néctar com nicotina e cafeína, aponta estudo realizado pela Universidade de Haifa (Israel)

02/05/11

Folha - Seis dos maiores fabricantes de cigarro do mundo 'turbinaram' cigarros com drogas emagrecedoras, diz estudo:
pesquisa suíça mostra que a prática durou 50 anos, segundo documentos das fabricantes. Substâncias como
anfetaminas já fizeram parte da composição dos produtos; empresas refutam acusação

21/04/11

Fábrica de Conteúdos (PT) - Fumo de cigarro provoca distúrbios mentais e comportamentais em crianças, o que inclui
o défice de atenção com hiperatividade (TDAH), indica estudo da Universidade de Miami publicado recentemente na
revista "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine"

20/04/11

Jornal de Notícias (PT) - Na verdade estudo prova que as pontas dos cigarros realmente envenenam os peixes

07/04/11

AFP - Austrália anuncia novas medidas contra o cigarro, que já são das mais rígidas do mundo, com a imposição da
mesma cor - verde oliva, menos sugestiva para os fumantes segundo um estudo - para os pacotes, que também serão
cobertos por advertências em 75% da frente e na totalidade da parte posterior, restringindo o uso de logotipos e
imagens, e as letras serão sempre do mesmo tipo

25/03/11

Achei - Descoberto mais um efeito nocivo do cigarro durante a gravidez: além de prejudicar a saúde, estudo de
pesquisadores europeus, feito em camundongos, mas que certamente tem implicações em humanos também, mostra
que fumar aumenta propensão do vício no bebê

17/03/11

R7 - Chicletes de nicotina aumentam risco de câncer de boca, de cáries e doenças na gengiva, diz o primeiro estudo a
analisar os ingredientes complexos contidos nos produtos à base de tabaco, mas que não são cigarros

10/03/11

Estadão - Fumo passivo na gravidez eleva risco de o bebê nascer morto em 23%: resultado de metanálise de 19
estudos também mostra chance maior de a criança nascer com malformação congênita em 13%

02/03/11

O Globo - Mulheres que fumaram em qualquer fase da vida têm mais chances de desenvolver câncer de mama, diz
estudo americano revirando dados colhidos entre 1993 e 1998 de cerca de 80 mil mulheres entre 50 anos e 79 anos

28/02/11

Fátima do Sul News - Fumo chega a 13% dos idosos, que sofrem para largar cigarro, diz estudo de pesquisadores da
UFRJ, UERJ, Fiocruz e Unifesp. Número de idosos avaliados foi de 140.058, de países como Brasil, Espanha,
Portugal, Inglaterra, Rússia, Estados, Índia, Hong Kong, Japão e China

20/02/11

Agora São Paulo - Combate ao fumo ao ar livre avança nos EUA: em Nova York a proibição entra em vigor em 90 dias.
Outras 96 cidades do país, incluindo Los Angeles e Chicago, possuem restrições ao fumo na orla, e 454 municípios,
como Salt Lake City e Okland, em parques. Projeto é baseado em estudo da Universidade de Stanford de 2007, de que
uma pessoa a menos de um metro de alguém que fuma se torna fumante passiva, mesmo ao ar livre
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15/02/11

Portal de Oncologia Português (PT) - Tabagismo passivo pode provocar danos no colo do útero, alerta estudo da
Universidade da Califórnia analisando 4.400 mulheres

09/02/11

Ionline (PT) - Mortes por câncer na Europa estão diminuindo: estudo da Faculdade de Medicina de Milão explica que o
principal fator por trás da melhoria entre os homens é a diminuição do consumo de tabaco, mas alerta para um
aumento de mulheres vítimas de câncer de pulmão

03/02/11

Jornal de Colombo - De acordo com estudo publicado na revista Oxford Boletim de Economia e Estatística, quando o
pai e a mãe fumam existe 24% de chances de um filho, e 23% de uma filha, fumarem. A taxa cai para 12% quando
nenhum dos pais tem o hábito

31/01/11

Terra - Parar de fumar leva em média 5 anos e 7 tentativas, segundo estudo encomendado pela marca Nicorette com 3
mil fumantes e ex-fumantes. A média de idade para largar o fumo é de 27 anos e metade dos que começam a batalha
no Réveillon voltam em 10 dias

31/01/11

O Dia - Pesquisadora do Michigan (EUA) diz que o estudo realizado por tomografia em região do cérebro de 28
viciados, passível de influenciar na capacidade de parar de fumar, é importante para ajudar aqueles que não seriam
bem-sucedidos inicialmente

17/01/11

Iol (PT) - Tabaco explica diferença de longevidade entre homens e mulheres entre 40% a 60%, revela estudo liderado
pela Social and Public Health Sciences Unit, no Reino Unido, mediante dados da OMS sobre taxas de mortalidade em
30 países europeus, em 2005

15/01/11

R7 - Fumar causa dano genético vinculado ao câncer em minutos segundo estudo divulgado hoje na revista científica
Chemical Research in Toxicology, editada pela Sociedade Química Americana: efeito equivale a injetar substância
diretamente no fluxo sanguíneo

11/01/11

Uol - Ex-fumantes têm maior nível de felicidade, segundo estudo da Universidade de Brown, nos EUA, com mais de
230 fumantes em tratamento: sensação de inferno pessoal a ser enfrentado no processo para largar o vício em nicotina
é psicológica e passageira

07/01/11

RCM Pharma - Novos estudos das Universidades da Califórnia e da Pennsylvania relatam como os dois principais
medicamentos de cessação tabágica (bupropiona/-Zyban® e vareniclina-Champix®) mudam a forma como o cérebro
reage quando a pessoa vê alguém fumando

06/01/11

Band - Caminhar pode aliviar vícios como o cigarro, de acordo com a colunista do jornal norte-americano The New York
Times, com base em estudos anteriores a 2008: prática diminuía sintomas de abstinência e aumentava o intervalo entre
um cigarro e outro

03/01/11

R7 - Crianças que moram em apartamento com vizinhos fumantes têm 50% mais nicotina no sangue do que as que
moram em casas, diz também o Estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos

22/12/10

Hypesciense - Tabagismo piora a dor em pacientes com câncer, associa estudo entrevistando 224 pacientes com
variedades de cânceres

13/12/10

Último Segundo - Cigarro é responsável por um terço de casos graves de artrite: quem fuma 20 cigarros ao dia tem
probabilidade 2,5 vezes maior de desenvolver a doença, diz estudo baseado em 1,2 mil pessoas com artrite reumatóide
em 19 clínicas da Suécia

25/11/10

G1 - Fumo passivo mata 603 mil pessoas no mundo por ano, sendo 165 mil crianças, diz estudo de Instituto de
Estocolmo, Suécia, e da OMS utilizando dados de 2004 de 192 países: se somadas às 5,1 milhões do fumo ativo,
mortes anuais chegam a 5,7 milhões

08/11/10

RCM Pharma - Dois novos compostos poderão tratar dependência de álcool e tabaco, revela estudo da Universidade
da California, EUA: administrados em ratos, conduziram a uma diminuição do consumo de álcool sem interferir no
sistema de recompensa do cérebro

26/10/10

Planeta Universitário - Fumo é associado com aumento no risco de Alzheimer, segundo estudo de Hospital finlandez,
publicado nesta segunda, que analisou dados de 21.123 integrantes, entre 50 e 60 anos, de um sistema de saúde na
Finlândia entre 1978 e 1985

14/10/10

Folha do Espírito Santo - Vacina antifumo tem resultados promissores: empresa suíça que a está desenvolvendo
completou a segunda fase do estudo clínico com 341 fumantes testados por 4 meses

27/09/10

Veja - Cigarro pode levar à gestação fora do útero, diz estudo da Universidade de Edinburgh: risco de gravidez
ectópica, onde o bebê se desenvolve em uma das trompas levando à morte prematura da criança e futuros problemas
de fertilidade, é 4 vezes maior

21/09/10

Bondenews - Tabagismo interfere na fertilidade futura dos filhos: dois estudos publicados na revista Human
Reproduction revelam que tabagismo reduz drasticamente número de células germinativas dos óvulos e gera
infertilidade de espermatozóides

08/09/10

Destak - Fumar reduz fertilidade, esclarecem dois novos estudos, publicados hoje, do Hospital Universitário de
Copenhaga, na Dinamarca, e da Universidade de Saarland, na Alemanha

02/09/10

RCM Pharma - Fumar aumenta os sintomas depressivos em adolescentes, revela estudo da University of Montreal
Hospital Research Centre, no Canadá, com 662 jovens do ensino secundário, e que faz parte de um estudo a longo
prazo intitulado "Dependência da Nicotina em Adolescentes"

27/08/10

Veja - Porcentagem de fumantes entre jovens está estacionada nos EUA, revela um novo estudo do governo
americano: resultado indica que é preciso aumentar a prevenção

26/08/10

Abril - Tabaqueiras usam Youtube para driblar regulações publicitárias: estudo na Nova Zelândia revela que buscas de
vídeos resultam em propagandas pró-tabaco. Quem busca Harley Davidson encontra Marlboro bem no topo

24/08/10

Veja - Nicotina, que até então era considerada responsável apenas por viciar os fumantes, está relacionada com o
câncer de mama, afirma estudo publicado na última segunda-feira no Journal of the National Cancer Institute, da
Universidade de Oxford
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20/08/10

Bom Dia Brasil - Cientistas da Escola de Medicina de Londres desfazem mito de que fumar acalma, em estudo com
quase 500 fumantes que sofriam de estresse, comprovando, com 41% que pararam de fumar, que nicotina é prejudicial
ao sistema nervoso (vídeo)

20/08/10

Veja - "Nenhum tipo de exposição ao cigarro é segura", alerta especialista do departamento de medicina genética do
Hospital de Weill Cornell, em Nova York: segundo o recente estudo, genes das células que revestem as vias
respiratórias são mais sensíveis

20/08/10

Uol - Cigarro pode reduzir a ação de antibióticos, aponta estudo da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic,
em Campinas

04/08/10

O Globo - Gastos com doenças relacionadas ao fumo são 20 vezes maiores do que despesas necessárias com
prevenção do tabagismo, Segundo dados do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo (NETT) da UFRJ

01/08/10

Hypescience - Estudo da Universidade de Hong Kong (China), com 23.000 jovens entre 11 e 20 anos, afirma que ser
fumante passivo atrapalha as crianças na escola

21/06/10

Administradores - Parar de fumar pode reduzir os níveis de estresse, diz estudo britânico: ex-fumantes tiveram uma
redução de 20% nos níveis de estresse percebidos

10/06/10

R7 - Fumante passivo tem mais problemas psicológicos, diz estudo feito pela Universidade de Londres com 5.560
adultos que não fumam

08/06/10

Jornal da manhã - Leis antitabaco protegem crianças contra o fumo passivo, indica estudo realizado pela Universidade
de Harvard, com exames de sangue de mais de 11 mil crianças e jovens com idades entre 3 e 19 anos em 117 cidades
americanas

08/06/10

Prevenção de drogas na adolescência deve focar drogas lícitas, diz estudo da Unifesp com 5.226 alunos do 8º e 9º ano
do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, em 37 escolas, divulgado nesta segunda-feira (7/6)

21/05/10

Diário Digital - Tabaco tira eficácia aos medicamentos para tratar de Esclerose múltipla, descobre equipe do Hospital
dos Capuchos, de Portugal, num estudo que será publicado no jornal oficial da Sociedade Europeia de Neurologia

13/05/10

POP - Portal de Oncologia Português - Tabaco sem nicotina pode ser mais cancerígeno do que cigarro normal, de
acordo com estudo realizado pela New York Medical College, nos EUA

12/05/10

R7 - Queda de cabelo pode estar relacionada ao cigarro, comprova estudo

11/05/10

45graus - Fumo pode levar à demência, mostra estudo divulgado pelo Medscape: mulheres negras de meia-idade
foram as que apresentaram mais altas taxas

25/04/10

Terra - Consumo de cigarro está ligado a fatores genéticos, dizem 3 estudos publicados na revista Nature Genetics

15/04/10

R7 - Pressão no trabalho diminui dependência a nicotina: trabalhadores fumam menos por causa de longas jornadas e
para respeitar normas, diz estudo de grupo de cientistas da Universidade de Colônia, na Alemanha

15/04/10

Estadão - Restrição ao cigarro reduz internações hospitalares, reafirma revisão de 50 estudos internacionais sobre o
assunto

30/03/10

R7 - Pesquisa garante: pessoas com QI baixo são as que decidem fumar (mais detalhes sobre o estudo realizado com
20 mil voluntários jovens pelo Centro Médico Sheba do Hospital Tel Hashomer, em Israel)

29/03/10

Folha on line - Estudo com 1.036 crianças de dez a 13 anos, de 2003 a 2008, respondendo a questões como "qual seu
anúncio de cigarro favorito?", indica que propaganda de cigarro conquista as adolescentes

17/02/10

HypeScience - Cachimbos e charutos são tão perigosos quanto os cigarros, DIZ estudo que analisou mais de 3500
pessoas de meia idade

17/02/10

A BOLA.PT - Tabaco é causa de morte de mil trabalhadores da hotelaria por ano em Espanha, denuncia o Comitê
Nacional para a Prevenção do Tabagismo espanhol, em estudo de 18 meses em 111 locais

09/02/10

AFP - Fumaça de cigarro impregnada em locais onde se fuma também é nociva à saúde, diz estudo feito na Califórnia
(EUA)

05/02/10

Gazetaweb - Tabagismo está associado à demência, observa Estudo Cardiovascular Health Cognition, realizado com
970 indivíduos norte-americanos entre 1991 e 1999

10/12/09

Avisos não-ligados à morte, como "fumar deixa você menos atraente" ou "o fumo afeta as pessoas próximas a você"
são mais eficientes para influenciar o vício, diz pequeno estudo conduzido por psicólogos dos Estados Unidos, Suíça e
Alemanha

09/12/09

Lei antifumo derruba em 80% nível de monóxido de carbono em ambientes fechados, diz estudo

08/12/09

Nicotina pode causar dependência a partir do primeiro cigarro, diz estudo da Faculdade de Medicina da Universidade
de Massachusetts (EUA)

Terra - Anticoncepcional aliado ao cigarro aumenta risco de trombose, segundo um estudo realizado no ambulatório de
29/11/2009 trombofilia do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, pesquisando 400 mulheres entre 20 e 45 anos com
trombose venosa, sendo que 180 delas fumavam e usavam o método anticoncepcional
25/11/09

Cigarros podem conter centenas de bactérias, diz estudo da Universidade de Maryland (EUA): destacam-se as
associadas a infecções diversas, no sangue, nos pulmões e respiratórias, intoxicação alimentar, e as responsáveis por
10% das infecções hospitalares

06/11/09

Estudo da Universidade de York, no Reino Unido, avaliando mais de 13 mil crianças de três anos, associa cigarro na
gravidez a problemas de comportamento: crianças têm maior risco de serem hiperativos e com problemas de atenção
na escola

27/10/09

Estudo, realizado por pesquisadores da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic, com sede em Campinas,
comprova que cigarro reduz ação de antibiótico
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23/10/09

Governo de São Paulo proíbe a venda do cachimbo d'água - no qual o tabaco é misturado a essências aromáticas para menores de 18 anos: uma única sessão de narguilé equivale a fumar 100 cigarros, diz estudo da Universidade de
Brasília (UnB)

15/10/09

Fabricante destruiu estudos que ligam fumo a câncer, diz revista

15/10/09

Proibição de cigarro reduz internações por ataque do coração em mais de 40%, diz relatório que avaliou 11 estudos
nos EUA, Canadá, Itália e Escócia, divulgado hoje pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos (IOM)

12/10/09

Cigarro piora problemas na visão, diz estudo epidemiológico: fumo também pode causar degeneração macular

12/10/09

Banir fumo reduz internação por infarto em até 17% , apontam estudos da Universidade da Califórnia, feitos em cidades
dos EUA, do Canadá e da Europa, num total de cinco países: as restrições são similares à adotada pelo Estado de São
Paulo

08/10/09

Depressão leva ex-fumantes a retomarem o vício, diz estudo

05/10/09

Cigarro também prejudica a visão: estudos indicam que fumo aumenta em pelo menos duas vezes o risco de
desenvolver catarata e degeneração macular, e contribui para o agravamento do glaucoma relacionada à idade

05/10/09

estudo diz que não há evidências de que a droga antitabagismo Champix (vareniclina) aumente o risco da ocorrência
de pensamentos suicidas ou de depressão, mas psiquiatra discorda

22/09/09

Leis antifumo na Europa e América do Norte reduziram ataques cardíacos em um terço, indicam estudos das
Universidades do Kansas e da Califórnia (EUA) Pesquisas nos EUA

16/09/09

Estudo inédito, do Instituto Glia (SP), descobre que filhos de mães que fumam na gravidez têm mais dores de cabeça:
2% das 1.994 crianças pesquisadas sofria de cefaleia crônica

13/09/09

Estudo, da Katholieke Universiteit de Louvain (Bélgica), explica por que adesivos de nicotina causam coceira

28/08/09

Estudo da UFRJ afirma que Rio economizaria R$ 52 milhões em um ano sem tabaco

24/08/09

Sem cigarro, ar de bares de São Paulo melhorou, diz estudo

24/08/09

Fumar agrava desnutrição em países em desenvolvimento, segundo estudo da Universidade de Tufts, nos Estados
Unidos

24/08/09

Narguilé pode ser 450 vezes mais perigoso do que o cigarro, diz estudo: segundo Departamento Britânico de Saúde, é
difícil saber qo uanto de monóxido de carbono um cigarro produz, devido à diferença na inalação dos fumantes

20/08/09

Mensagens em maços de cigarro têm impacto sobre fumantes, diz estudo que teve como alvo cerca de 4 mil indivíduos
com idade igual ou superior a 15 anos que moravam em Brasília e em 17 capitais de estados brasileiros

05/08/09

Design do maço de cigarro pode influenciar os fumantes, diz estudo realizado por pesquisadores da Universidad de
Waterloo, no Canadá, com 600 fumantes

16/07/09

Fumar pode acelerar a progressão da esclerose, segundo estudo da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos EUA

02/07/09

Estudo mostra relação entre câncer na infância e tabagismo

27/06/09

Taxa de dependentes de nicotina se mantém estável entre adultos nos EUA: estudo da Universidade de Columbia
sugere que iniciativas de saúde têm sido mais bem sucedidas em evitar que mais pessoas comecem a fumar do que
em persuadir os fumantes a parar

15/06/09

Mais uma do tabagismo como gerador de doenças: estudo de Harvard, envolvendo 681 idosos, revela que
degeneração macular relacionada à idade (DMRI) em fumantes é até duas vezes maior

04/06/09

Absurdo: seguradoras de vida e de saúde dos EUA, Canadá e Inglaterra têm grandes investimentos em tabaqueiras,
revela estudo publicado em revista médica americana

02/06/09

Cigarro diminui chances de engravidar, de acordo com um estudo divulgado recentemente pela Oxford University:
quem quer ter um bebê deve parar imediatamente de fumar, pois tabaco está associado à diminuição da produção de
óvulos

31/05/09

Internet e programas de computador ajudam a parar de fumar: intervenção virtual é 50% mais eficiente do que tentativa
isolada, diz estudo conduzido por pesquisadores da Coréia do Sul e dos Estados Unidos

25/05/09

Deixar de fumar ajuda a prevenir gripe suína: Departamento da Saúde de Hong Kong pediu hoje que os fumantes
deixem o hábito, uma das melhores medidas preventivas contra a gripe. Estudos mostram risco mais alto de infecções
da gripe entre os fumantes

18/05/09

Cigarros podem estar mais cancerígenos: mudanças na estrutura dos cigarros podem estar por trás do aumento dos
índices de um certo tipo de câncer de pulmão nos Estados Unidos, sugerem estudos preliminares da Universidade da
Califórnia

14/05/09

Estudo relaciona cor da pele com dependência ao cigarro: concentração de melanina está diretamente relacionada aos
níveis de dependência à nicotina, o que explica porque afro-americanos têm mais dificuldade em largar o cigarro do
que brancos

01/05/09

O perigo está no ar: estudo da USP mostra que cães também sofrem riscos como um fumante passivo

30/04/09

Fiscalização rigorosa da lei que proibe venda de tabaco a menores nos EUA, como o uso de pessoas fingindo ser
compradores menores de idade, diminuiu de forma significativa a incidência de fumantes entre adolescentes, descobriu
um novo estudo

24/04/09

Fumantes precisam aprender a lidar com o nervosismo, diz estudo realizado pela Universidade da Califórnia

20/04/09

Teste de urina pode prever se fumante corre risco de câncer de pulmão, indica estudo apresentado esta semana no
encontro anual da American Association for Cancer Research: pesquisa foi feita com cerca de 50 mil pessoas na China,
ao longo de dez anos
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10/04/09

Fumar durante o cafezinho aumenta riscos para o coração, diz estudo da Escola Médica de Atenas feito sobre efeitos
imediatos do fumo e da cafeína em 24 pessoas, e efeitos de longo prazo em 160 pessoas, e avaliando o grau de rigidez
da aorta

29/03/09

Estudo recém-publicado pelo British Medical Journal demonstrou que a mulher que fuma e descobre que está grávida
ainda tem chance de minimizar os danos ao feto se parar com o cigarro ainda no começo da gravidez

25/03/09

Fumar aumenta o risco de inflamação do pâncreas difícil de tratar, a pancreatite, que tem aumentado nas últimas
décadas, diz estudo de Universidade da Dinamarca, com 17.905 homens e mulheres, durante uma média de 20 anos

12/03/09

Bebida e fumo invadem escolas de Salvador, diz estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), que
aplicou questionários em escolas das redes pública e particular

07/03/09

Conviver com fumantes pode aumentar risco de depressão, segundo estudo apresentado esta semana no encontro
científico da Sociedade Americana de Psicossomática

04/03/09

Fumo torna pensamento lento e diminui QI (Quociente de Inteligência), segundo um estudo publicado nesta quarta-feira
pela Universidade de Michigan

18/02/09

Não fumar é essencial para envelhecer, diz estudo com 15.000 moradores da Escócia

12/02/09

Incentivo financeiro ajuda a largar vício: com incentivos de até 750 dólares, estudo com 878 pessoas deve levar
General Electric a estender pesquisa a todos os empregados em 2010, para reverter gasto extra estimado de 50
milhões de dólares por ano

12/02/09

Fumante passivo pode desenvolver demência, firma um estudo publicado hoje pelo "British Medical Journal"

04/02/09

Cigarro é responsável pela asma nas crianças: estudo da USP comprovou que, em 62% dos casos de asma infantil,
pelo menos um dos pais era fumante

31/01/09

Estudo que concluiu que vício de fumar na adolescência pode levar à doença da depressão foi teste com sucesso em
ratos

21/01/09

Estudo da Universidade de Medicina de Nova Jersey (EUA), que conclui que cigarros de mentol são mais viciantes, foi
baseado em 1688 casos de fumantes que pretendiam abandonar o vício submetendo-se a tratamento especializado

16/01/09

Fumar durante a gravidez pode prejudicar o funcionamento da glândula tiróide da grávida e do feto, de acordo com um
estudo britânico publicado no Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

14/01/09

Proibição ao fumo melhora saúde da cidade, diz estudo: completamente banido em Pueblo, Colorado (EUA), após 18
meses internações por ataque cardíaco caíram 27%

23/12/08

Estudo feito na Universidade da Califórnia demonstra que os cigarros "light" são mais tóxicos que os normais:
surpreendentemente descobriu-se que a fumaça desses cigarros tem um efeito danoso maior do que as respectivas
fumaças de cigarros tradicionais

02/12/08

Parar de fumar reduz antecipação da menopausa, mostra estudo

17/11/08

Mensagem-e diária ajuda a parar de fumar, diz estudo feito pela Universidade de Catania, na Itália

14/11/08

Estudo de cientistas norte-americanos com cobaias mostra que fumaça do cigarro pode modificar o formato do
coração: roedores expostos às toxinas do tabaco tiveram mudanças significativas no ventrículo esquerdo do órgão

10/11/08

Nicotina do cigarro potencia desenvolvimento de câncer de mama, revela estudo de cientistas israelitas publicado na
revista especializada "Cancer Research"

03/10/08

Estudo apresentado pela organização sem fins lucrativos Beckley Foundation, sediada em Oxford, afirma que a
maconha é menos prejudicial que o álcool e o tabaco, e sugere que os governos devem "reconsiderar seriamente" a
sua política sobre drogas

28/09/08

Câncer de pulmão associado ao fumo atinge sete homens para cada quatro mulheres no Piauí, diz estudo

18/09/08

Tabaco mata 3 vezes mais que álcool em Portugal, diz estudo da Universidade Católica do país

15/09/08

Brócolis pode proteger pulmão de fumantes, diz estudo

08/09/08

Estudo mostra que cigarro ateta audição: 40% dos fumantes se queixam de zumbido

30/08/08

Estudos realizados entre os anos de 1996 e 2004 apontam que o número de mortes por câncer de traquéia, brônquios
e pulmão cresceu 20% em Mogi das Cruzes/SP

29/08/08

Empresas esconderam que cigarro contém elemento radioativo: segundo novo estudo, as companhias de tabaco
sabem da presença de polônio no cigarro há 40 anos, mas omitiram a informação dos consumidores

23/08/08

Fumo passivo mata sete pessoas por dia, diz estudo

22/08/08

Veja a apresentação do estudo do INCA que diz que Fumo passivo que mata mais de sete brasileiros ao dia (em
powerpoint)

28/07/08

Refeições em família ajudam a manter meninas longe de cigarro, álcool e drogas, diz estudo da Universidade de
Minnesota, nos Estados Unidos

28/07/08

Resultado de estudo comparativo demonstra que não existe nenhuma diferença substancial entre os índices de
abandono do fumo a longo prazo entre o adesivo NiQuitin (adesivo Nicabate na Austrália) com o Champix (varenicline
tartrate)

21/07/08

Estudo de doutorado na Suécia confirma: exposição a fumo aumenta propensão a asma e alergias

18/07/08

Crianças ainda são maiores vítimas do fumo passivo, diz estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças norteamericano

17/07/08

Estudo, publicado no site da revista "American Journal of Public Health", durante cinco anos, com um grupo de 319
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adolescentes respondendo questionários a cada três meses, mostra como os jovens se relacionam com o tabaco
16/07/08

Bomba: fabricantes de cigarro manipulam níveis de mentol em marcas específicas para recrutar jovens no vício,
denuncia estudo de investigadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que será publicado no
American Journal of Public Health

12/07/08

Estudo de cientistas americanos da Universidade de Utah, publicado na PLoS Genetics, sugere que mutações
genéticas podem justificar vício do cigarro

11/07/08

Estudo aponta redução de fumo passivo nos EUA, dizem pesquisadores do Centers for Disease Control and Prevention
daquele país

10/07/08

Crianças são maiores vítimas do fumo passivo, diz estudo

01/07/08

Tabaco sem fumaça (mastigável ou rapé) é menos cancerígeno, mas os que consomem não estão livres de perigo, diz
estudo da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer de Lyon (França), publicado na edição mais recente da revista
"The Lancet Oncology"

29/06/08

Estudo da Universidade de San Diego (EUA) e do Centro Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, publicado hoje, diz
que aumento de locais sem cigarro muda comportamento de fumantes, e traz outras conclusões

26/063/08

Lamentável o que as tabageiras fazem a seus consumidores: "fissura" é a condição de integrante de grupo de debate
da 15ª Semana Gaúcha sobre o Uso Indevido de Drogas, do Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação
de Dependentes Químicos - CENPRE

13/06/08

Quem fuma mais de dois maços por dia tem 50 vezes mais chance de contrair câncer de pulmão do que quem nunca
fumou, diz estudo de especialista do National Cancer Institute, de Maryland (EUA), com base em dados de 500 mil
americanos

11/06/08

Fumo e obesidade podem contribuir para danos permanentes à audição, segundo um estudo liderado pela
Universidade da Antuérpia, na Bélgica, cuja pesquisa envolveu 4.083 homens e mulheres com idades entre 53 e 67 em
sete países europeus

09/06/08

Estudo revela que tabaco pode estar relacionado à perda de memória, segundo um relatório divulgado hoje pela revista
"Archives of Internal Medicine"

21/05/08

Decisão de parar de fumar pode ser contagiosa: "pessoas deixam de fumar como grupo e não como indivíduos", diz
Estudo de Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Harvard e da Universidade da Califórnia

18/05/08

Estudo feito por cientistas da Guatemala, que será apresentado no 16º Congresso Mundial de Cardiologia, na
Argentina, afirma que pessoas têm mais chances de terem problemas cardíacos se ficarem expostas por apenas 30
minutos à fumaça do cigarro

08/05/08

Sono irregular está ligado a consumo de tabaco, diz estudo realizado com base em 87 mil adultos norte-americanos
entre 2004 e 2006

06/05/08

Tabaco estimula infecções - novo estudo publicado na revista BMC Cell Biology destaca que nicotina afeta os
neutrófilos, células sangüíneas que ajudam o organismo a se defender de infecções, ao reduzir a capacidade para
perseguir e destruir bactérias

02/05/08

Redução de 15% no consumo de tabaco em Portugal representaria menos 765 cânceres de pulmão, 245 enfartes e
872 DPOC's, segundo estudo que integra projeto financiado por Comissão Européia

22/04/08

Ciclo menstrual afeta tentativa de largar fumo, diz estudo da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos: mulheres
que tentam parar nas duas semanas que antecedem a ovulação têm mais risco de fracassar

03/04/08

Estudos ligam gene (cromossomo 15), herdado de pai ou de mãe fumantes, ou de ambos, à maior propensão
(respectivamente 30% e 80%) de desenvolvimento de câncer de pulmão do que um fumante sem os genes nocivos

22/03/08

Um terço das crianças que sofrem de problemas respiratórios são fumantes passivas, diz estudo da Fundação Britânica
para o Pulmão

17/03/08

Psicologia do fumante: Estudo da USP revela que fumantes são mais propensos a serem ansiosos, tensos e
impulsivos, características com forte relação com transtornos mentais como esquizofrenia e depressão

12/03/08

Segundo Diretor do Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Setúbal (PT), que opera todos os anos 20 a 25
doentes com tumor no rim, “até o momento os estudos efetuados identificaram com segurança um único fator de risco
no câncer de rim: o tabagismo

25/02/08

Estudo realizado por cirurgião plástico de São Paulo, com 782 mulheres que fizeram cirurgias plásticas, dentre elas a
de lipoaspiração, constata que tabagismo facilita o aparecimento de trombose pós-operatória

18/02/08

Não-fumantes (funcionários de restaurantes, bares e discotecas) inalam de 15 a 38 cigarros por dia, segundo estudo
feito no cantão do Valais (sudeste da Suíça), um dos primeiros a tentar medir cientificamente a exposição ao fumo

08/02/08

Fumar pode desencadear forma mais comum de cegueira, afirma estudo com 12 mil pacientes, mostrando elo entre o
tabaco e a degeneração macular. Dano à retina tem chance de ser revertido caso a pessoa deixe de ser tabagista

21/01/08

Cessação tabágica: retorno dos programas nas empresas supera custo associado. Estudo publicado no Journal of
Occupational and Environmental Medicine (EUA) concluiu que empresas podem poupar até 540,60 dólares anuais por
cada trabalhador que deixa de fumar

03/01/08

Estudo liga fumo a problemas de audição - jovens que fumam ou cujas mães fumaram durante a gravidez têm mais
chances de apresentar problemas de audição, segundo estudo com 67 adolescentes conduzido por especialistas da
Universidade de Yale (EUA)

27/12/09

Universidades portuguesas iniciam em Janeiro um estudo sobre as crianças e os pais que fumam dentro de casa: 800
jovens estudantes vão ser incentivados a convencer os pais a deixar de fumar

14/12/07

Notícia relevante: Recém-nascido sofre com abstinência quando a mãe fuma na gravidez. Estudo de pediatras com
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mais de 50 bebês, nos Estados Unidos, vê mudanças neurológicas iguais às de síndrome de abstinência
29/11/07

Estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine concluiu que é de 86% o percentual a maior de
predisposição de adolescentes e jovens adultos entre 18 e 25 anos, que assistiram a filmes cujos protagonistas fumam,
se tornarem fumantes regulares

25/11/07

Mãe que fuma na gravidez pode deixar de ser vovó: estudo revela que cigarro afeta fertilidade do bebê, se for uma
menina

19/11/07

Descoberta uma das causas da calvície: cigarro provoca calvície nos homens, revela estudo realizado com asiáticos,
publicado na revista "Archives of Dermatology"

11/11/07

Mulheres não largam o cigarro por medo de engordar, segundo um estudo da Universidade de Michigan, nos EUA, com
587 mulheres, entre 18 e 55 anos, sendo 420 fumantes e 167 que jamais tinham fumado

15/10/07

90% das mães que perdem bebê em morte súbita fumam, conclui estudo da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha cigarro afeta de forma nociva o desenvolvimento dos bebês

13/10/07

Vício do fumo pode ter causa hereditária, aponta estudo feito por cientistas de vários países. Cerca de 70% da
tendência do hábito do cigarro tem fundo genético. Índice de sucesso em deixar de fumar não passa de 20%.

11/10/07

Schwarzenegger quer exterminar fumo em carros onde há crianças - lei californiana já foi assinada, e vale a partir de
janeiro de 2008. Estudo de Harvard mostrou que, no carro, fumo passivo é dez vezes pior

28/09/07

Estudo que examinou cerca de 500 mil entradas em hospitais em Nova York concluiu que fim do fumo passivo evitou
4.000 ataques cardíacos em um ano

10/09/07

Excelente artigo do Presidente da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo - estudo recente em bares e
discotecas de Braga confirmou que empregados, nas 8h de trabalho, apresentavam níveis de nicotina e alcatrão
semelhante ao fumo de 15 cigarros

06/09/07

Chile usa slogan "Eu tenho mau hálito" como arma anti-fumo - estudo mostrou que foto de dentes amarelados e a
preocupação com o hálito incomodam mais que doentes nos maços, pois o problema é mais imediato - campanha
substituirá à de laringe com câncer

05/09/07

Cigarros enrolados à mão são mais cancerígenos, diz estudo da Noruega, um dos últimos países ocidentais onde ainda
assim se fuma significativamente (um terço das vendas de tabaco), em razão da grande absorção de nicotina e alcatrão
pela ausência de filtro

22/08/07

Estudo revela que proibição de fumar no trabalho ajuda a abandonar cigarro

30/07/07

Cinco cigarros de tabaco, do ponto de vista dos pulmões, tem mesmo efeito que um de maconha, revela estudo de
pesquisadores neo-zelandeses em 339 adultos - enfisema, grave doença pulmonar, aparece quase que exclusivamente
apenas em fumantes de tabaco

18/07/07

Estudo do COPPEAD/UFRJ mostra que a maioria da produção da indústria do fumo concentra-se em cigarros mais
baratos

15/07/07

Absurdo: Estudos científicos ficam de fora da lei portuguesa do tabaco, lamenta cardiologista membro da delegação
regional da Fundação Portuguesa de Cardiologia

06/07/07

Consumo associado de fumo e álcool fragiliza ossos - estudo mostra que pessoas que fumam e bebem têm resistência
óssea 45% menor

02/07/07

Relatório da Organização Pan-americana de Saúde sobre o estudo da indústria do tabaco no Brasil: busca de
expansão da indústria através do público jovem, e preocupação com regulamentação, litígios e aceitação pública

23/06/07

CBN - Pesquisa sobre a prevalência de fumantes no Brasil será divulgada oficialmente no XIX Congresso da
Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, em setembro, no Rio

20/06/07

Filhos de fumantes têm níveis cinco vezes superiores de nicotina metabolizada (cotinina) na urina, diz estudo britânico

31/05/07

Estudo mostra lobby da indústria do tabaco no País - documento aponta que empresas tentaram influenciar mídia e
associação de bares, além de pagar pesquisa

31/05/07

Relatório do Estudo que mostra lobby da indústria do tabaco no Brasil (em castelhano - texo completo em inglês sumário em português)

17/05/07

Rio tem maior número de fumantes, diz estudo

09/05/07

Rapé sueco faz menos mal à saúde que cigarro, diz estudo

24/04/07

Produções de Hollywood vivem "boom" de cigarro - Estudos mostram que cenas com fumantes têm aparecido em mais
filmes do que em qualquer época desde os anos 50

27/02/07

Ministros da Saúde e da Agricultura do Brasil participam da reunião de estudos sobre alternativas ao cultivo do tabaco

18/02/07

Nicotina sozinha não explica vício do cigarro, diz estudo

11/02/07

Estudo mostra que cigarro faz mal em qualquer quantidade

26/01/07

Estudo liga área do cérebro ao tabagismo

18/01/07

Fábricas aumentaram nicotina no cigarro, mostra estudo

17/01/07

Análise de estudos liga tabagismo a risco de tuberculose

30/11/06

Estudo avalia benefícios da lei antifumo na Itália - pesquisa realizada na Universidade de Turim mostrou que, depois
que o país baniu o cigarro de espaços públicos fechados, em janeiro de 2005, houve uma queda nos casos de ataque
cardíaco

10/11/06

Anúncios antitabagistas da indústria não funcionam, diz estudo - EUA
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07/11/06

Estudo demonstra a influência dos fatores de risco do tabagismo não só na gênese como também sobre a sobrevida de
homens com diagnóstico de câncer

31/08/06

Nicotina aumentou 10% em cigarros dos EUA, diz estudo

31/08/06

Estudo americano registra aumento de nicotina em cigarros

27/06/06

Estudo comprova que fumo passivo também mata

21/06/06

Novo estudo comprova o aumento do risco de tumores para mulheres que começam a fumar na juventude

07/02/06

Sindicato da Indústria do Fumo do Estado de São Paulo vai divulgar estudo mostrando que as atuais regras do setor, a
começar pelo sistema tributário (IPI), favorecem duopólio encabeçado por Souza Cruz e Philip Morris, donas de mais
de 80% do mercado

12/10/05

Fumo torna pensamento lento e diminui QI, diz estudo

29/08/05

Estudo mostra queda no índice de fumantes no país, de 32% em 1989 para 19% em 2003

24/06/05

1/3 de crianças menores de 10 anos de 473 famílias pesquisadas acreditam que podem fumar sem se viciar, segundo
estudo feito pelo Centro de Estudos da Saúde de Seattle, em Washington-EUA. Número é surpreendente e
desanimador, segundo os pesquisadores

21/09/04

Bar tem mais poluição (50 vezes mais partículas causadoras de câncer) que avenida congestionada, diz estudo

10/08/04

Cortina de Fumaça: Philip Morris usou jornalistas - Artigo diz que a empresa recorreu à mídia para contestar estudo
científico
Bem Estar - Fumo afeta proteína de forma similar à fibrose cística (inflamações e infecções pulmonares), diz estudo
realizado por diversas instituições francesas de pesquisa
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