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BUSCA

pesquisa

Enviar

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

noticia

BBC Brasil - Cientistas israelenses criam capacete contra fumo e depressão. Aparelho emite ondas magnéticas para o
cérebro que, segundo pesquisas, tem efeitos significativos no combate a transtornos como a depressão e o vício do
15/02/2013 fumo. Mais de 3 mil pessoas, em Israel e no exterior, já participaram de experiências com o capacete, e recentemente a
FDA - agência reguladora de medicamentos dos EUA - outorgou um certificado para utilização do sistema no combate
à depressão
Midia News - Proibição do fumo em locais públicos reduz número de partos prematuros. Pesquisa realizada na Bélgica,
15/02/2013 que analisou 600 mil partos, apoia teoria de que a lei antifumo causa queda na taxa de bebês nascidos com menos de
37 semanas
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
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
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
Veja - Fumo em veículos aumenta em até 30% exposição de crianças a poluentes. A quantidade de poluentes
22/11/2012 encontrados em um carro com motorista fumante é maior do que a média de restaurantes e bares, mostra pesquisa da
Universidade da Califórnia, publicada nesta quarta-feira no periódico 'Tobacco Control'
14/11/2012

Portal do Paraná - Beber socialmente, uma taça ou copo de bebida alcoólica por dia, pode levar ao alcoolismo, diz
pesquisa da Universidade Duke (EUA)

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
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
18/09/2012

Plataforma da Comunicação (PT) - Fumantes enfrentam mais distúrbios do sono, indica pesquisa da escola alemã
Charite Berlin, avaliando a qualidade do sono de 1100 fumantes e de outros 1200 não fumantes

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

13/09/2012

Minha Vida - Alcoolismo (mais de três doses por dia) antecipa em 15 anos AVC hemorrágico, descobrem
pesquisadores da Universidade de Lille-Nord, na França

R7 - Fumo na gravidez torna filhos mais propensos a preferir alimentos gordurosos, sugere pesquisa do Hospital for
08/09/2012 Sick Children, no Canadá, estudando 378 adolescentes com idades entre 13 e 19 anos. Os participantes foram
agrupados como expostos ou não ao tabagismo materno
05/09/2012

Folha - Quem usa adesivo ou remédio tem mais chance de parar de fumar, afirma uma nova pesquisa publicada na
revista especializada "Addiction"

G1 - Cigarro eletrônico pode causar danos aos pulmões: produto causou dificuldade respiratória em não-fumantes e
fumantes, diz pesquisa realizada pela Universidade de Atenas (Grécia) apresentada no domingo (2) em um congresso
03/09/2012 da Sociedade Europeia para Saúde Respiratória realizado em Viena (Áustria), contando com 32 voluntários, sendo que
oito nunca haviam fumado e 24 eram fumantes. Em quase todos os casos, o cigarro eletrônico aumentou a dificuldade
de respiração, com crescimento da resistência das vias aéreas variando de 176% a 220%
30/08/2012

Terra - Fumar mais de 20 cigarros por dia triplica chance de hemorragia, de acordo com pesquisa da Universidade de
Seul, na Coreia do Sul

Agência Brasil - Inca alerta para avanço do narguilé no Brasil: alto número de fumantes do cachimbo oriental, usual
entre jovens de 13 a 15 e universitários de 18 a 24 anos, passa de 300 mil, apurado na Pesquisa Especial sobre
Tabagismo, realizada em 2008, pelo IBGE em parceria com o Inca. "As pessoas estão fazendo esse uso sem nenhum
29/08/2012
alerta ou advertência", disse a coordenadora da Divisão de Epidemiologia do Instituto. Segundo o Inca, análises
comprovam que a fumaça contém quantidades superiores de nicotina, monóxido de carbono, metais pesados e
substâncias cancerígenas do que na fumaça do cigarro
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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
18/08/2012

Terra - Grávidas que fumam têm 65% mais chances de terem filhos com asma, de acordo com pesquisa do Instituto
Karolinska, na Suécia. Os dados são do jornal Daily Mail

03/08/2012

Jornal Floripa - Imagem agressiva em maço desestimula fumo, mostra pesquisa do Projeto Internacional de Avaliação
de Políticas de Controle do Tabaco, feita no Uruguai em três etapas, entre 2006 e 2011

Jornal do Brasil - (é estranho que a causa de 90% dos casos pesquisados seja debatida em fórum "paralelo") Pesquisa
25/07/2012 e tratamento do câncer de pulmão são temas da 5ª Conferência Latino-Americana em Câncer de Pulmão: um dos
fóruns de hoje, paralelo à conferência, vai debater a prevenção e controle da "epidemia" do tabaco
Portal de Oncologia Português (PT) - Mais de 80% de 4.099 ingleses entrevistados desconhecem relação entre fumo e
03/07/2012 oito tipos de câncer (leucemia, intestino, fígado, pâncreas [cólon], rim, bexiga, colo do útero e ovário), revela pesquisa
realizada pelo Cancer Research UK
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
29/06/2012

BBC - 'Vacina contra o cigarro' bloqueia a nicotina no cérebro de ratos: fumantes poderão um dia ser imunizados contra
a nicotina para que deixem de sentir prazer com o hábito, segundo pesquisadores nos Estados Unidos

Voz da Rússia - Deixar de fumar reduz mortalidade entre os idosos, concluem cientistas do Centro Alemão de Pesquisa
16/06/2012 do Câncer ao analisar resultados de 17 pesquisas longitudinais de 7 países sobre o efeito do tabagismo no organismo
humano
31/05/2012

Veja - Cigarro causará 37% dos 520 mil casos de câncer previstos para 2012 no Brasil, aponta pesquisa do Instituto
Nacional do Câncer (Inca)

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
Yahoo Mulher - Ele é fumante? Cuidado: homens que fumam podem ter o pênis encolhido, em quase um centímetro, e
28/05/2012 problemas quanto à performance na "hora H", com menos desejo sexual, podendo até chegar à impotência, diz
pesquisa do Instituto de Andrologia do Centro para Medicina Reprodutiva, em Lexington (EUA)
23/05/2012

Veja - Variação genética pode determinar quantidade de cigarros que uma pessoa fuma, descobre nova pesquisa com
mais de 30.000 participantes, feita por 50 instituições médicas dos Estados Unidos

22/05/2012

Medical Press - Pesquisa publicada na Revista Española de Salud Pública mostra redução de 5% na prevalência de
fumantes (de 40,3% para 35,3%)e na redução de consumo de cigarros, com a lei antifumo da Espanha

11/05/2012

Terra - Ciclista (Lance Armstrong) e prefeito de Los Angeles se unem contra câncer: iniciativa visa aumentar em um
dólar o preço do maço de cigarros na Califórnia com o objetivo de aumentar os fundos para a pesquisa contra o câncer

Universia - Pesquisadores da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA)
descobrem vacina contra nicotina, que é tratada como vírus: os testes com humanos começarão em breve, e a
03/05/2012
companhia que testou o invento no laboratório inclusive já trabalha em vacinas sintéticas similares com o objetivo de
combater o câncer, diabetes e até mesmo a rejeição a transplantes
Terra - Fumo na gravidez aumenta o risco de autismo em bebês, de acordo com pesquisa de Professor da
Universidade de Wisconsin-Milwaukee, publicada no jornal britânico Dailymail: comparando dados de tabagismo de
28/04/2012 certidões de nascimento de centenas de milhares de crianças de 11 estados americanos para um banco de dados de
crianças diagnosticadas com autismo, descobriu-se que 13% das mães cujos filhos foram identificados como tendo um
transtorno do espectro do autismo em oito anos de idade haviam fumado durante a gravidez
Terra - Expectativa de vida de homens pode alcançar a de mulheres até 2030 : "Uma das principais razões, acredito, é
23/04/2012 a tendência de declínio do hábito de fumar", afirma pesquisador do Escritório Nacional de Estatísticas Nacionais da
Grã-Bretanha
R7 - (Evolução social) Celular está tomando o lugar do cigarro após o sexo: pesquisa feita pela ECigaretteDirect, que
20/04/2012 produz cigarros eletrônicos no Reino Unido, mostrou que 35% dos entrevistados pegam o telefone ainda na cama, logo
após o ato sexual
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
14/04/2012

Diário do Vale - (Leitura correta dos dados da vigitel) Pesquisa indica que número de fumantes se mantém
praticamente estável

10/04/2012

Jornal do Brasil - Percentual de fumantes no país fica pela primeira vez abaixo dos 15%, segundo pesquisa de
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), divulgada hoje

Portal de Oncologia Português (PT) - Fumo do cigarro causa metástase nas células cancerígenas do pulmão: a fumaça
do cigarro não só causa câncer, mas também é responsável pela propagação dos tumores, de acordo com pesquisa
29/03/2012 realizada na Universidade da Califórnia, nos EUA, em conjunto com um professor da Universidade de Padova, da Itália,
cujas conclusões serão apresentadas em 21 de Abril na conferência Experimental Biology 2012, em San Diego, nos
EUA
Terra - Jovem que começa a fumar prefere cigarro com aditivo, diz pesquisa inédita realizada em 13 capitais com base
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13/03/2012 na análise de entrevistas feitas entre 2005 e 2009 com 17.127 estudantes de 13 a 15 anos do país
29/02/2012

Rede Bom Dia - Classe C consome mais cigarro do que carnes: pesquisa Ibope mostra que 50% do cigarro no país é
consumido por famílias com renda média de R$ 1,6 mil

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
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

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

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
20/01/2012
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
14/01/2012

Vnews - Alterações pré-câncer são achadas nas vias aéreas de fumantes sadios: tabagismo está ligado a mudança
molecular antes de câncer de pulmão, dizem pesquisadores da Universidade Cornell, em Nova York

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
09/01/2012
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
A Crítica - (Detalhe: Amazonas é um dos 7 estados com lei de ambiente 100% livre da fumaça do cigarro) Pesquisa
04/01/2012 aponta redução no número de fumantes em Manaus: segundo Vigitel, índice caiu de 13,4% em 2008 para 11,8% hoje,
bem abaixo da média nacional que é de 15,4%
27/12/11

Hype Science - Fumar na gravidez pode danificar vasos sanguíneos do bebê, destaca pesquisa de cientistas
holandeses analisando mais de 250 crianças

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

17/12/11

Terra - Mais de 90% dos paulistanos apoiam lei antifumo no Estado, aponta pesquisa feita pelo Instituto Informa, do Rio
de Janeiro, entre os dias 2 e 5 de dezembro e ouvindo 1.065 pessoas

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

06/12/11

Pantanal News - Agricultor terá alternativa ao tabaco: seleção de projetos, destinado a oferta de serviços de
capacitação e pesquisa qualificadas nas propriedades produtoras de fumo da agricultura familiar, vai até dia 13. Podem
participar instituições públicas sem fins lucrativos, previamente credenciadas no Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse (Siconv). O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que já
tem 65 projetos de pesquisa, capacitação e assistência técnica e extensão rural em apoio à diversificação em
andamento para amparar 80 mil agricultores familiares em sete estados produtores. Cerca de dez mil famílias
fumicultoras serão atendidas nesta ação

29/11/11

Bom Dia - Maus hábitos interferem na qualidade do sêmen: pesquisa do Instituto Sapientiae, vinculado ao Fertility
(Centro de Fertilização Assistida), em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), aponta que homens
acima do peso, que fumam e bebem têm mais dificuldades para ter filhos

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.

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

17/10/11

UOL - Mulheres fumantes chegam à menopausa mais cedo, segundo pesquisa publicada na revista Menopause
próximo ao Dia Mundial da Menopausa (18)

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

19/09/11

Jornal do Comércio - Câncer do pulmão ainda surpreende fumantes, associados a 90% desses casos: 84% dos
entrevistados sabem pouco ou desconhecem a patologia, aponta pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos com 201
pessoas que tiveram o diagnóstico da doença em seis regiões metropolitanas (Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro,
Brasília, Belo Horizonte e Salvador)
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15/09/11

Portal Fator - Câncer de pulmão faz paciente adotar hábitos saudáveis, revela a pesquisa "Câncer de Pulmão: a Visão
dos Pacientes" do Hospital Sírio Libanês; mas dos 76% dos pacientes que fumavam, em média, durante 29 anos, 40
cigarros por dia, índice ainda se mantém em 6% após a descoberta da doença. Já o consumo de bebida alcoólica
diminui de 65% para 15%. Sentimento de culpa é maior entre os fumantes (59%) do que entre os não fumantes (3%),
assim como a raiva e a revolta (30% e 39% entre os tabagistas e 19% e 22% entre os não fumantes, respectivamente)

06/09/11

International Press - Ministra da Saúde do Japão quer aumentar preço do cigarro para que japoneses deixem de fumar:
pesquisas revelam que entre 80 e 90% dos fumantes do país querem abandonar o vício, e Ministra quer elevar o maço
dos atuais pouco mais de 5 para aproximadamente 9 dólares

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

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)

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

12/08/11

R7 - Fazer ginástica ajuda a largar o vício do cigarro com o dobro de sucesso, diz pesquisa publicada no jornal britânico
Daily Mail

03/08/11

R7 - Química do cérebro explica por que o fumante se sente triste ao parar com o vício: Proteína da mudança de humor
é ativada horas depois de o tabagista deixar o cigarro, descobre pesquisa do Centro de Dependência e Saúde Mental
(CAMH, na sigla em inglês), do Canadá, divulgada nessa semana

02/08/11

Jornal Pequeno - Obesidade, diabetes e tabagismo podem encolher o cérebro, interferindo na capacidade de pensar 10
anos mais tarde, de acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia (EUA)

23/07/11

Terra - Até 24% das mulheres continuam fumando na gravidez, diz pesquisa realizada nos Estados Unidos

19/07/11

Hypescience - Fumaça passiva de cigarro pode provocar perda auditiva em adolescentes, descobre pesquisa com mais
de 2.000 adolescentes

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

12/07/11

Terra - Mães fumantes geram filhos com deformidades físicas, diz nova pesquisa realizada na universidade College
London: filhos têm 50% mais de chance de nascer com deformidades físicas, membros a menos, problemas intestinais,
problemas de visão e de crânio

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

08/07/11

Envolverde - Pesquisa holandesa com mais de 500 voluntários dá um importante passo para explicar porque o cigarro
deixa o cérebro mais bobo - com pior desempenho cognitivo

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

12/06/11

Globo.com - Descoberta de como nicotina causa perda de peso pode render remédio: pesquisador ressalta, no entanto,
que fumar faz mal à saúde

09/06/11

Imperatriz notícias - Hospital do Coração, em parceria com o Ministério da Saúde, oferecerá série de palestras
seguidas de tratamento, gratuitamente, para ajudar os fumantes a largar o cigarro. O projeto vai desenvolver uma
pesquisa com os participantes para analisar a combinação da farmacoterapia (reposição de nicotina) com o suporte
psicológico oferecido aos fumantes

07/06/11

Conjur - site jurídico confirma suspeita de ser patrocinado pela indústria do tabaco ao divulgar pesquisa canhestra que
pretende manter à indústria o "direito de matar"

03/06/11

Diário do Grande ABC/Agência Estado - Fumar não compensa: pesquisa desenvolvida por cientistas da Universidade
de Yale, nos Estados Unidos, com cerca de 20 mil norte-americanos com idade mínima de 17 anos revelou,
recentemente, que o fumo aumenta o risco de sinusite

22/05/11

Correio da Bahia - Em Salvador, tabagismo começa aos 11 anos, mostra pesquisa realizada nas escolas da capital
baiana ano passado pelo professor e pneumologista Adelmo Machado

13/05/11

eBand - Mesmo doente, fumante não quer largar cigarro: pesquisa inédita do Hospital do Coração com pacientes
internados com problemas de saúde relacionados ao cigarro mostra que oito em cada 10 não querem passar por
tratamentos para deixar o cigarro

08/05/11

Diário de Marília - Cigarro também faz mal aos animais: fumo passivo afeta cães e gatos e destrói as células de defesa,
alerta pesquisa da fundação americana The People's Dispensary for Sick Animals
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04/05/11

Folha - País terá laboratório público para análise química de cigarros: centro de pesquisa da Anvisa deve ser aberto em
dois anos, no Rio, para monitorar uso de aditivos no tabaco

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

A Tribuna News - Mulheres que fumam podem desenvolver doenças do coração na mesma idade que homens
fumantes, eliminando a diferença entre os sexos, dizem pesquisadores noruegueses em pesquisa apresentada no
congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia: mulheres que fumam têm ataques cardíacos cerca de 14 anos antes
que as que não fumam. Para homens, a diferença fica em cerca de seis anos

17/04/11

Folha.com - Número de marcas de cigarro com sabor dobra em três anos, segundo Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa: pesquisa do Inca aponta que 45% dos fumantes de 13 a 15 anos consomem os produtos com sabor

31/03/11

Jornal Agora - Cigarro é uma das causas da artrite reumatóide, aponta pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP), da USP, revelada na última semana

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

24/03/11

Correio do Estado - (Veja) Cigarro aproxima adolescentes da maconha, diz pesquisa finlandesa: adolescentes que
começam a fumar por volta dos 12 anos de idade têm 26 vezes mais chances de experimentar e desenvolver o hábito
de consumir maconha ou outra droga ilícita aos 17 anos

09/03/11

Folha.com - Pesquisa da USP mostra como cigarro causa artrite, acompanhando durante dois anos 138 pacientes com
artrite reumatoide (metade fumante) e um grupo-controle com 129 pessoas sadias

03/03/11

Época - Como o fumo amplia o risco de câncer de mama: fumar aumenta o risco de câncer de mama em mulheres na
pós-menopausa em 16%, segundo pesquisa americana. Fumantes passivas também devem se preocupar

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

09/02/11

Yahoo - Pesquisa de professor da Universidade de Boston e aluna da Universidade da Califórnia (EUA) conclui que
perigosos e polêmicos cigarros-e são mais seguros que os de tabaco e têm o potencial de se tornar um dispositivo para
parar de fumar

07/02/11

eBand - Quase metade dos adolescentes em SP começam a provar álcool com a família: segundo pesquisa da
Unifesp, com 5.226 alunos da 8º série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio em 37 escolas particulares da
cidade de São Paulo, 46% dos jovens experimentam bebida pela primeira vez em casa e quem oferece é um familiar

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

20/01/11

Portal MS - Artistas fumando excita cérebro de quem tenta largar vício: pesquisa do Dartmouth College, nos EUA,
avaliando por ressonância magnética 34 fumantes e não-fumantes enquanto assistiam filme, nota estimulo da parte que
coordena movimentos das mãos

12/01/11

Folha de São Paulo - Telefonemas e programas na web ajudam a deixar o cigarro, com índice de sucesso quase duas
vezes superior, segundo pesquisa por 18 meses do Schroeder Institute for Tobacco Research and Policy Studies, da
American Legacy Foundation

12/01/11

Yahoo (The New York Times) - Muitas fumantes grávidas escondem o vício dos médicos: 1 em cada 4 omite o vício,
segundo dados de pesquisa conduzida entre 1999 e 2006. Segundo a principal autora, mentira pode estar ligada à
vergonha e saída é deixar de fumar

28/12/10

Folha de São Paulo - Largar o cigarro aumenta nível de colesterol "bom": pesquisa da Universidade de Wisconsin
(EUA) com 1.500 fumantes mostrou benefícios após um ano longe do vício

16/12/10

Folha - Consumo de tabaco em escolas públicas brasileiras apresentou redução de 37,6% de 2004 a 2010, diz
pesquisa

16/11/10

Veja - Fumo passivo pode levar à surdez: exposição à fumaça aumenta em um terço os riscos de perda de audição,
segundo pesquisa nos EUA com testes de audição e exames de sangue para detectar exposição ao fumo em 3.307
voluntários não fumantes

09/11/10

JPCDigital - 20% dos que pararam de fumar retomam vício no Japão: pesquisa com 500 adultos mostra que aumento
no preço do cigarro não foi suficiente para acabar com vício de fumantes

05/11/10

Ig - "Cigarro precisa ser gradativamente extinto", diz especialista: pesquisa mostra que o risco de infarto chega a ser
até 4,6 vezes maior em tabagistas

02/11/10

R7 - Jovem fumante tem mais medo de ficar feio do que adoecer: Pesquisa da UFMG, com 200 alunos da rede pública
de ensino fundamental e médio sobre a efetividade do marketing preventivo contra o consumo do cigarro, diz que
prejuízo estético assusta mais os adolescentes

30/10/10

Montes Claros - Trombose ameaça 41% dos brasileiros: fumo e obesidade agravam o problema, revela pesquisa

01/10/10

Estadão - Um ano após lei antifumo, metade dos fumantes reduziu consumo de cigarro: Pesquisa inédita feita pelo
Ibope, a pedido da Secretaria de Estado de Saúde, mostra também que 92% dos fumantes aprovam a proibição

19/09/10

A Tribuna - Falta informação sobre o câncer, aponta pesquisa do Datafolha: 90% dos entrevistados não se lembrou de
mencionar câncer de pulmão entre doenças causadas pelo cigarro

09/09/10

R7 - Fumar prejudica formação de esperma no homem e pode levar à infertilidade, mostra pesquisa da Universidade de
Saarland, Alemanha, que analisou efeitos do fumo na formação de cromossomos em 53 fumantes de mais de 20
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cigarros por dia e 63 não fumantes
03/09/10

Último Segundo - Idade média de quem procura tratamento contra o fumo reduziu 12 anos, de 56 para 45 anos, mostra
pesquisa do Hospital AC. Camargo, publicada pelo iG: "trintões" já são 30% do grupo

30/08/10

G1 - Mulheres começam a fumar antes que homens, mostra a pesquisa INCA/IBGE

30/08/10

Uol - Gasto de casal com cigarro chega a R$ 1.495,00 por ano: veja mais dados da Pesquisa Especial sobre
Tabagismo, feita pelo INCA em parceria com o IBGE

28/08/10

Estadão - No Brasil, 26% com mais de 16 anos estão expostos a cigarro 4 horas por dia, concluiu pesquisa inédita
encomendada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia

12/08/10

Veja - Cigarro não tem o poder de controlar o stress, descobrem pesquisadores da Escola de Medicina de Londres,
acompanhando 469 pessoas que tentaram parar após problemas cardíacos: na verdade, fumar surte o efeito
totalmente oposto

04/08/10

Hypescience - Quer parar de fumar? A luta é entre você e seu cérebro: pesquisa com Ressonância Magnética em
fumantes, liderada pela Universidade de Yale (UA), afirma que fator psicológico tem influência maior do que
imaginamos no combate ao tabagismo

02/08/10

Diário da Saúde - Pesquisadores (UFRJ, UFF e PUC-RJ) avaliam sucesso das campanhas contra o fumo:
"Advertências sanitárias com imagens mostradas em embalagens de cigarro são uma das formas mais efetivas de
informar acerca das consequências do tabagismo"

20/07/10

EFE - Lei antitabaco reduziu consumo de cigarros em um ano em 20% na Turquia: dos 56.661 estabelecimentos
inspecionados, só foram encontrados indícios de descumprimento em 2.160, e 92% dos turcos aprovam a lei segundo
pesquisa da OMS

21/06/10

Abril - Proporção de fumantes no País caiu de 16,2% para 15,5% entre 2006 e 2009, revela a pesquisa de Vigilância de
Fatores de Risco e Proporção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), com 54 mil entrevistados
adultos

29/05/10

O Dia Online - Vacina contra o vício em tabaco: pesquisadores começaram a testar em pacientes nos EUA substância
que inibe sensação de prazer causada pelo cigarro

28/05/10

Paraná Online - Garotas adolescentes fumam mais do que garotos, mostra uma pesquisa realizada em escolas
públicas de São Paulo

18/05/10

R7 - Fumantes não assumem culpa ao voltar a fumar: cerca de 70% deles atribuem recaídas à falha dos
medicamentos, diz pesquisa do Hospital A. C. Camargo, em São Paulo

23/04/10

R7 - Fumantes têm mais tendência a engordar do que os não fumantes: pesquisa da Universidade de Navarra, na
Espanha, durante 50 meses, com 7.565 pessoas, desmente o fumo como forma de manter-se mais magro

20/04/10

Jornal da Globo - (mais sobre a) Pesquisa publicada na Grã-Bretanha sugere que fumantes têm QI mais baixo do que
não fumantes

19/04/10

Terra - "Doces" com tabaco podem envenenar crianças, diz pesquisa: já são 1.768 os casos envolvidos com produtos
que não produzem fumaça ocorridos entre 2006 a 2008

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)

10/03/10

R7 - Segundo a pesquisa do ITC (International Tobacco Control) Brasil, que avaliou o impacto de políticas públicas
antitabagismo no Brasil e em 19 países, mais da metade dos fumantes brasileiros pretende parar de fumar em seis
meses

01/03/10

Planeta Universitário - Chances de desenvolver aneurisma intracraniano de quem fuma o equivalente a um maço por
dia aumenta mais de cinco vezes, diz pesquisa da Universidade de Cincinnati (EUA) com 406 pessoas de grupo de
risco e 392 de grupo de controle

24/02/10

Hypescience - Pesquisa com soldados israelenses conclui que fumantes têm QI's mais baixos que não fumantes - e
quanto mais a pessoa fuma, mais baixo é seu QI. Outros testes mostram que pessoas com distúrbios mentais também
são mais propensas a fumar

12/02/10

Rondônia Dinâmica - Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) mostrou que 76% dos estudantes brasileiros
nunca experimentaram um cigarro na vida

10/02/10

INFO Online - resultado impressionante de pesquisa do Britain´s Medical Research Council: cigarro é o fator de risco
mais associado à mortalidade do coração; e em segundo lugar, um baixo QI

01/02/10

Estadão - Cresce a tolerância ao cigarro: em janeiro de 2001, 18,1% diziam que eram à favor do consumo de cigarros,
e no mês passado esse porcentual aumentou para 23,7%, segundo pesquisa CNT/Sensus, divulgada hoje

28/01/10

Jornal Dia Dia - Pesquisa veiculada na Revista Brasileira de Epidemiologia revela que mulheres fumantes pode ser
mais afetadas pelo sobrepeso: resultados ainda não conclusivos discordam da crença popular de que fumar emagrece

23/01/10

Pesquisa do Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) revela
que 87,2% dos porto-alegrenses são favoráveis a uma lei que proíba o cigarro em ambientes fechados

21/01/10

Pesquisadores da National Cheng Kung University, em Taiwan, descobrem como composto cancerígeno do tabaco
(NNK) ajuda proteína (DNMT1) a desenvolver cancro do pulmão

20/01/10

Crianças expostas ao fumo passivo tendem a ter piores noites de sono e sonolência diurna, descobre pesquisa do
Hospital Infantil de Cincinnati (EUA), com mais de 200 entre seis e 12 anos, incluindo entrevista com os pais e exames
de sangue

16/12/09

Cientistas desvendam genoma do tumor de pulmão: das 23 mil mutações, quase todas são causadas pelo fumo.
Adquire-se uma mutação para cada 15 cigarros. "É como jogar roleta russa. A grande maioria não causará câncer, mas
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algumas podem", diz pesquisa
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
28/11/09

Já há mais ex-fumantes que fumantes: Pesquisa do IBGE revelou ainda que 65% dos brasileiros nunca fumaram; 52%
afirmam que querem parar

27/11/09

Pesquisa IBGE; Veja a pesquisa Publicação Loja VirtualPesquisa nacional por amostra de domicílios 2008- Tabagismo
17,2% dos brasileiros fumam; 52,1% deles pensam em parar. Veja mais dados

177/11/09

Fumantes aprovam proibição de cigarro no trabalho, diz pesquisa em 14 países - Brasil, Coreia do Sul, Japão, China,
Taiwan, Índia, Grã-Bretanha, Itália, Suécia, França, Alemanha, Espanha, Polônia e Turquia - com 3.500 trabalhadores e
1.400 empregadores

13/11/09

Pesquisadores canadenses usam jogos 3D para ajudar fumantes a largar o vício: objetivo do jogo é encontrar e
esmagar o maior número de cigarros possível. Índice de pessoas que largaram o vício depois desse experimento subiu
em 15%

12/11/09

Cigarro com baixo teor de nicotina atrapalha o esforço para parar de fumar, dizem pesquisadores da Universidade de
Pittsburgh que analisaram 30 mil entrevistas: fumantes costumam inalar mais vezes e mais profundamente a fumaça

07/11/09

Bebês de mães fumantes têm mais chances de sofrer com cólicas, diz pesquisa da Organização Australiana de
Pesquisa Científica Aplicada com pais de mais de 3 mil bebês, os quais tinham, no máximo, seis meses de idade

07/11/09

Cigarro causa danos à pele de doentes de lúpus, diz pesquisa do Instituto Universitário de Saúde McGill

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

22/10/09

Pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half com 438 executivos brasileiros de alta e média gerência revela que
75% dos 12% de fumantes estão reduzindo o consumo de cigarros por conta das leis antifumo, e 65% querem parar

06/10/09

Após lei em São Paulo, 24% dos fumantes tentam largar o vício, e 46% estão tentando fumar menos, diz pesquisa em
todo o Estado do Instituto QualiBest, feita com 617 pessoas entre 19 e 22 de agosto

29/09/09

Fumo pode ser responsável por baixa expectativa de vida nos EUA, diz pesquisador

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

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

13/07/09

Pesquisas chamam atenção para danos econômicos do vício de fumar: mais pobres são os que mais arcam com
custos. Populações pobres do mundo comeriam melhor sem esses gastos

03/07/09

Restrições à contratação de fumantes sobe de 44% em 2003 para 83% em 2009, segundo pesquisa com 16,2
presidentes e diretores de empresas: em Campinas, funcionários têm 15 minutos pela manhã e pela tarde, e horário de
almoço, para fumar na área externa

20/06/09

Empregadores cada vez mais rejeitam fumantes: Pesquisa da empresa Catho Online realizada com base em 16.207
entrevistas revela que 83,2% dos presidentes e diretores de empresas têm restrições em contratar fumantes

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

19/05/09

Preço do cigarro no Brasil continua sendo um dos mais altos do mundo, mesmo após reajuste de até 25%, passando
do 6° para 3º lugar em ranking, diz pesquisa feita em 22 países da Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgada hoje

12/05/09

Tempo de fumo, depressão e ansiedade são três grandes obstáculos na luta contra o cigarro, revela pesquisa realizada
pela Universidade de Brasília, que acompanhou 63 pessoas que frequentaram grupos terapêuticos

06/05/09

Pesquisa aponta que 72% dos agricultores familiares que plantam fumo querem deixar de produzir a erva

29/04/09

Pesquisa mostra que 81% dos garçons são a favor da lei antifumo em SP

27/04/09

Fumo pode influenciar câncer de mama, dizem pesquisadores canadenses, contrariando os cientistas em geral que não
o consideravam como fator importante de risco, e afirmavam que seu papel na doença, se algum, era bastante reduzido

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

04/04/09

'Não fumamos com o bolso': considerações sobe políticas antitabagísticas de médico, doutor em farmacologia e
pesquisador da PUCRS

22/03/09

Fumo está em 60% dos filmes nos EUA, de acordo com a pesquisa "tendências na apresentação do fumo em filmes
dos EUA de 1991 a 2008"

14/02/09

Fumantes colocam entes queridos em risco de ataques cardíacos: pesquisas de universidades londrinas, entre 20
anos, demonstra que homens que viviam com quem fumava tiveram 40% mais riscos de ataques do coração

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
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09/02/09

Cai o número de fumantes no Brasil, de 20%, em 2003, para 16%, em 2007, segundo pesquisas de órgãos
governamentais

28/01/09

Pesquisa mostra que mulheres são mais dependentes do cigarro

09/12/08

Mortes por câncer mais que duplicarão até 2030, diz relatório da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, em
Washington: países desenvolvidos não se livram da doença, devido a maus hábitos, como o tabagismo

09/12/08

Fumo passivo gera 68% mais infertilidade feminina e mais chances de aborto espontâneo, diz pesquisa norteamericana em mais de 4800 mulheres expostas a fumo passivo

02/12/08

Pesquisa de US$ 7 milhões, bancados por empresas privadas americanas: mensagens de alerta dos maços ativam a
área do cérebro relacionada ao desejo e estimulam ainda mais a vontade de fumar. Dá para acreditar?

22/11/08

Pesquisa na cidade de Iguatemi (MS) confirma o que já se sabe: 98,8% reconhecem que o vício traz prejuízos, 82%
gostariam de parar e 69,6% destes já tentaram e não conseguiram

05/11/08

Doenças ligadas ao tabaco são o terceiro tema em saúde que mais preocupam as pessoas no mundo, segundo
pesquisa da OMS

22/10/08

Medicamento antifumo da Pfizer pode levar à morte, dizem pesquisadores norte-americanos da Universidade Wake
Forest junto ao Institute for Safe Medication Practices - ISMP, registrando mais de mil problemas de saúde e lesões

08/10/08

Novidades na pesquisa do IBGE: uso do cigarro passa a fazer parte do questionário, e até se as pessoas observam as
contra-propagandas no verso dos maços e como reagem a elas

25/09/08

Astros de Hollywood recebiam fortunas para fumar nos filmes, diz pesquisa em alguns desses contratos, financiada
pelo Instituto Nacional do Câncer Grante, que será publicada nesta quinta-feira na revista especializada britânica
'Tobacco Control'

14/09/08

81% dos brasileiros apóiam lei contra fumo, diz pesquisa nacional feita pelo Datafolha na semana passada

11/09/08

90% dos paulistas são a favor de banir cigarro dos espaços fechados, diz pesquisa de opinião com mil entrevistados
moradores do Estado de São Paulo encomendada ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas - IPESPE

09/09/08

Pesquisa realizada em sete países do Cone Sul concluiu que tratamento antitabagismo sai mais barato que gastos com
doenças

03/09/08

Pesquisa traça o perfil do aluno fumante

02/09/08

Jovens estão voltando a fumar: segundo pesquisa com alunos da 7ª e 8ª séries em Salvador, entre 13 e 17 anos,
meninas representam 7% e meninos 8% dos fumantes. principal motivo é acreditar que fumando podem perder peso

23/08/08

Consumo de tabaco desceu 10 por cento com nova lei do tabaco portuguesa. Pesquisa revela ainda que, desde o início
do ano, mais de 73 por cento dos inquiridos revelaram vontade de deixar de fumar

23/08/08

Pesquisa liga doença mental e cigarro

08/08/08

Pesquisa adverte: fumar pode causar malefícios a sua carreira profissional

11/07/08

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

09/07/08

Locais livres de fumo beneficiam toda a sociedade: Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, em
inglês) concluiu que medidas de se criar espaços livres de fumo são efetivas e trazem benefícios para todos e para o
ramo de hotelaria

07/07/08

Fumo relacionado com dor nas costas: fumantes sofrem mais de dor de costas crônica do que os não fumantes,
segundo pesquisa do Instituto Robert Koch Smokers, de Berlim, com mais de 8 mil pessoas em 2003, publicada na
"Deutsches Arzteblatt International"

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

24/06/08

Pesquisa realizada na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicada na
revista Clinics, avalia que tabaco é causa importante de perda de qualidade de vida: 7% da carga de doença na
população

18/06/08

Pesquisa com 1.113 universitários, entre 18 e 24 anos, revela que eles estão fumando mais, e que associam o cigarro
ao álcool. Comportamento de beber de forma exagerada em uma única ocasião pode estimular a experimentação ou o
início do tabagismo

11/06/08

Bomba: especialistas afirmam que o tabaco é fator de risco para a demência, conforme pesquisa realizada durante
aproximadamente 17 anos, com mais de 10.000 voluntários britânicos, na faixa dos 35 aos 55 anos

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

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

10/05/08

Risco de doença do coração cai 60% após dez anos sem fumar, revela pesquisa com 104 mil enfermeiras entre 1980 e
2004 nos Estados Unidos. Mulheres apresentam mais dificuldade para deixar o cigarro porque uso está atrelado a
questões emocionais
Pesquisa com 3.000 adolescentes de 12 a 15 anos, que nunca experimentaram cigarro, mostra o quanto os jovens são
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11/04/08

influenciados pelo cinema: 80% das meninas afirmaram adorar atrizes que aparecem fumando, mostrando-se
vulneráveis ao cigarro

05/04/08

Fortaleza tem o maior número de ex-fumantes do Nordeste, mas 15% dos fortalezenses ouvidos em pesquisa se
declaram fumantes

09/03/08

Pesquisa em São Luís apura número de fumantes bem superior - quase 37% - à média nacional

30/01/08

Pesquisadores obtêm resultados promissores de vacina contra dependência química, em especial de cocaína, mas
esperam que a vacina possa, um dia, ser utilizada para outros vícios, como o do tabagismo

12/12/07

Fumar aumenta o risco de diabetes: segundo pesquisadores da Universidade de Lausanne, na Suíça, pessoas que
fumam têm 44% mais chance de desenvolver diabetes tipo 2, do que as não-fumantes

30/10/07

Realidade humana em Gaza confirma o mesmo tipo de conclusão de pesquisas com cobaias dependentes de nicotina:
"viciados preferem comprar cigarro a comida"

26/10/07

Lamentável: Decisões do TJSP invocaram "ausência de defeito no produto" do cigarro, contrariamente às pesquisas, às
leis nacionais e internacionais e à confissão da própria indústria; e uma das decisões deixou de conceder o custeio de
gastos médicos

25/10/07

Descoberta região do cérebro ligada à dependência de nicotina e outras drogas - neutralizá-la pode diminuir
sensivelmente o vício, segundo pesquisa chilena publicada na Revista "Science"

18/10/07

Pesquisa SENAD com quase 50 mil estudantes em todo o país revela: contato com as drogas, incluído o tabaco, é
entre 10 e 12 anos, e quase a metade dos alunos pesquisados (45,9%) cursa uma série que não é adequada à sua
idade

01/10/07

Aparentemente, dependência é mais uma questão fisiológica do que de personalidade, diz especialista baseando sua
pesquisa em cerca de 12.000 entrevistas com 1.246 alunos da sexta série de escolas públicas da região de
Massaschussets

27/09/07

Pesquisa mostra que 90% dos pacientes com câncer de boca tratados na clínica de odontologia da Universidade de
Brasília são fumantes

24/09/07

83% dos que fumam querem largar o vício, diz também pesquisa da Datafolha. Taxa supera as registradas nos EUA
(75%) e Inglaterra (73%)

09/09/07

Lula se simpatizou com o projeto de lei do Fundo Nacional da Fumicultura, que prevê criação de um imposto de 15%
sobre o cigarro para renda extra de R$ 2.219,00, em média, às famílias que plantam tabaco, pesquisas e tratamento do
câncer de pulmão, etc

05/09/07

Ministro defende novamente (mas não aciona) o imposto extra sobre cigarro - defesa anterior ocorreu em agosto, em
Buenos Aires - contribuição (CIDE) extra seria de R$ 1,00, para custear pesquisas e tratamentos relativos ao tabaco

04/09/07

Pesquisadores gaúchos mostram elo entre déficit de atenção e risco de vício. Cigarro vira forma de melhorar
concentração e cognição de quem tem problema

29/08/07

Pesquisa revela que Cigarro é considerado gerador de "bem-estar" para 14,7% dos brasileiros

29/08/07

Mais de 500 estudantes do ensino fundamental e médio de Manaus participaram hoje da Corrida Pelo Fim do
Tabagismo - Pesquisa revela aumento do consumo de cigarros entre adolescentes do sexo feminino

29/08/07

Exemplo familiar estimula 1ª tragada - pesquisa do Cratod também revelou que 67% dos fumantes possuem fumante
na família

24/08/07

Para 50% dos dependentes, vício do fumo começa antes dos 14 anos, segundo pesquisa do Centro de Referência em
Álcool, Tabaco e Outras Drogas - Cratod de São Paulo

16/08/07

Pesquisa realizada pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e pela Universidade Federal de São Paulo
também revela que cigarro gera mais dependência que outras drogas - 2/3 das pessoas que experimentam um cigarro
se tornam viciadas

11/08/07

Pesquisa nos EUA confirma que aumento do preço do tabaco diminui número de fumantes - Em Connecticut, consumo
caiu 37% em 5 anos com elevação do imposto de US$ 0,50 para US$ 1,51. Já na Carolina do Sul, sem aumento do
imposto, queda foi só de 7%

10/08/07

Adolescentes que trabalham consomem álcool, tabaco e outras drogas em quantidades expressivamente maiores do
que não-trabalhadores, segundo pesquisa com 2.718 estudantes da rede estadual de ensino em Cuiabá, registrada em
trabalho de doutorado

03/08/07

dois terços dos que experimentam cigarro se viciam, conclui pesquisa da Santa Casa/RJ e Unifesp/SP

02/08/07

20% dos brasileiros são fumantes, mostra pesquisa - resumo impresso da estatística da Santa Casa/RJ & Unifesp/SP
sobre fumantes no Brasil

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

25/07/07

Álcool e cigarro diminuem resistência dos ossos - pesquisa da Unicamp revelea efeitos nocivos da combinação das
drogas

24/07/07

Homens fumantes vivem 3,5 anos menos, diz pesquisa/levantamento do Ministério da Saúde que analisou quase dez
mil casos de dependentes de ambos os sexos

25/06/07

fumo, assim como o estresse, também pode antecipar a menopausa. Entre as fumantes que consumiam mais de dez
cigarros por dia, observou-se que a menopausa surgiu aos 50 anos de idade. Dizem os pesquisadores que fumar
acelera a deterioração dos óvulos
Fumo, assim como o estresse, também pode antecipar a menopausa. Entre as fumantes que consumiam mais de dez
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25/06/07

cigarros por dia, observou-se que a menopausa surgiu aos 50 anos de idade. Dizem os pesquisadores que fumar
acelera a deterioração dos óvulos

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

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

26/05/07

Fumante gasta mais com cigarro do que com arroz e feijão, diz pesquisa da Coordenadoria do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) da Fundação Getúlio Vargas

23/05/07

Jornal Hoje - Pesquisa inédita sobre o fumo

09/05/07

Pesquisa com aproximadamente 7,5 mil internautas de todo o Brasil que navegaram pelo site "Eu Quero Parar",
www.euqueroparar.com.br, revela como o cigarro afeta a vida do fumante

21/04/07

Para 70% dos fumantes, largar vício é tarefa quase impossível, conclui pesquisa americana

19/04/07

Pesquisa conta com a genética na luta contra o tabagismo

14/04/07

Pesquisa quer avaliar venda irregular de cigarro no País

14/03/07

Proposta de legislação para tabaco enfatiza necessidade de pesquisas

09/02/07

Propaganda contra cigarro reduz vício, mostra pesquisa

06/01/07

Pesquisa conclui que fumo pode agravar a artrose de joelho

21/12/06

Promessas de ano novo - pesquisa indica que apenas 3% das pessoas que tentam largar o cigarro conseguem superar
o vício

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

18/07/06

Na terceira idade, 18% são fumantes - Pesquisa da Unifesp no RS mostra que índice é quase o mesmo da população
mais jovem e ainda saudável

23/06/06

Ambiente estimula mulheres a começar a fumar; no caso dos homens, a genética parece ser o fator principal. Pesquisa
foi feita com gêmeos

21/06/06

Pesquisa americana revela que bebês filhos de fumantes estão mais expostos ao câncer

31/05/06

Cerimônia no Rio dá início simbólico à construção de centro de referência sobre pesquisas de tabaco

31/05/06

Brasil terá laboratório para controle e pesquisa do tabaco

31/05/06

Sul e Sudeste têm mais fumantes, diz pesquisa

07/11/05

15,8% em SP têm doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, mais conhecida como bronquite crônica e enfisema
pulmonar associados, ligada a fumo e poluição (Cidade do México tem índice de 7,8%) – Alerta da pesquisa: 85% dos
portadores fumam ou já fumaram

29/08/05

Inca divulga pesquisa inédita sobre nicotina

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

08/06/05

Finalmente Brasil vai construir um laboratório de pesquisa que possa medir os níveis dos cigarros brasileiros. Medição
era feita a um custo alto nos EUA

05/05/05

Jovem fumante ganha peso, diz pesquisa

03/05/05

Sensacional: CIGARROS ENGORDAM. Pesquisa da Universidade de Glasgow na Escócia com mais de 1.000
mulheres revela que fumar dificulta queima de gordura

25/02/05

Pesquisa da Universidade de Rutgers, em Nova Jérsei, analisando 6,3 mil pessoas, entre fumantes (1.245), exfumantes e pessoas que nunca fumaram, diz que fumantes subestimam e minimizam os malefícios do cigarro e os
riscos a que estão expostos

28/08/04

90% dos fumantes são contra fumar em ambientes fechados, afirma pesquisa

28/05/04

Nova pesquisa afirma que cigarro afeta todo o corpo

28/10/03

Pesquisa das Universidades de Bergen, na Noruega, e de Harvard, nos Estados Unidos: fumar aumenta risco de
esclerose múltipla em três vezes

30/08/03

Maior pesquisa já feita no Brasil revela que fumantes têm cinco vezes mais chances de sofrer infarto
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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