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Notícias ao Minuto  Ter pais fumantes aumenta probabilidade de jovens fumarem. Estudo, de médico e professor da
18/09/2015 Escola Pública de Saúde da Universidade de Columbia, EUA, revela ainda que as meninas são quatro vezes mais
tendentes a fumar quando as mães também o fazem, e duas vezes mais se as mães são exfumantes
14/09/2015

Correio da Manhã  18% das grávidas recusam abandonar bebidas alcoólicas, conclui estudo "O Consumo de Álcool na
Gravidez", do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, de Portugal

12/09/2015

Veja  90% das mulheres retomam o hábito de fumar depois da gravidez, segundo estudo realizado por pesquisadores
da Universidade de East Anglia, na Inglaterra. O apoio do parceiro é fundamental para evitar as recaídas, diz o estudo

Diário Digital  Estudo explica por que nem todos os fumadores morrem prematuramente. Segundo pesquisa da
Universidade de Oxford, EUA, avaliando um grupo de 90 fumantes idosos, o organismo desses indivíduos seriam mais
11/09/2015
eficientes para reparar danos causados nas células. Portanto, além de viver mais, essas pessoas também teriam um
risco 11% menor de ter c
Notícias ao Minuto  Cigarros eletrônicos estão a ser usados para consumir marijuana. Estudo conduzido pela
08/09/2015 Universidade de Yale, EUA, apurou que cerca de um quinto dos alunos universitários que experimentou cigarros
eletrônicos já o usou para consumir outras substâncias
02/09/2015

Blog Maurício Tuffani  (Repercutindo a notícia de ontem) Médicos pagos pela indústria do tabaco mentem em
julgamentos nos EUA, diz estudo

Terra  Mais universitários americanos estão tornando o consumo de maconha um hábito, ultrapassando o número
01/09/2015 daqueles que fumam cigarro, de acordo com um estudo divulgado nesta terçafeira (1) pela Universidade de Michigan,
EUA
Diário da Saúde  Tabagismo, câncer e dinheiro. Médicos depõem a favor das empresas de cigarro negando que
tabaco cause câncer, alerta equipe da Escola de Medicina de Stanford (EUA). "Eu fiquei chocado", disse o Dr. Robert
Jackler, coordenador do trabalho. A equipe fez uma pesquisa de um ano e meio para ver se o depoimento de cada
especialista favorável à indústria do tabaco era apoiado por evidências científicas. "O estudo mostrou que eles usaram
01/09/2015
métodos cientificamente inválidos para apoiar o seu testemunho", disse Jackler. Os casos ocorreram entre 2009 e
2014. Um dos médicos ouvidos reconheceu ter recebido US$ 100.000 de uma empresa tabagista para testemunhar em
um único caso. Outra admitiu que sua opinião foi escrita por advogados da empresa de cigarros e, em seguida,
aprovada por ela
NE10  Entre largar o cigarro e ter um coração saudável, 15 anos de distância. Pesquisas ratificam que uma pessoa em
torno de 50 anos pode ter que esperar até os 65 para ter um boa saúde cardiovascular novamente, segundo estudo
apresentado pelo doutor Dimitrios TerentesPrintzios, da Universidade de Atenas (Grécia), parte da equipe responsável
31/08/2015
pela pesquisa, que começou com 150 pessoas e terminou com 142 durante a observação de dois anos  ele assegura
que os resultados mostram como a rigidez vascular causada pelo fumo resiste anos a fio depois da interrupção do
hábito, independentemente de quanto se fuma por semana
27/08/2015

Paraná Online  Ver heróis fumando na mídia incentiva jovens a usar o cigarro, segundo estudo conduzido por
pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

20/08/2015

Folha de São Paulo Segundo estudo da Universidade John Hopkins, 15% de quem usa álcool se torna dependente.
No caso do tabaco, percentual sobe para 33%

04/08/201

Notícias ao Minuto  Casar pode ajudar a combater alcoolismo. Um estudo da Universidade do Missouri sugere que o
casamento pode desempenhar um papel importante no combate ao alcoolismo

Jornal do Brasil  Fumo e gestação. Hoje, mais de 20 estudos publicados na literatura médica detalharam os efeitos
adversos do fumo para a fertilidade. Um estudo feito em ratos mostrou que a nicotina teve efeitos destrutivos na
maturação do ovo, nas taxas da ovulação e nas taxas de fertilização. O estudo mostrou também anormalidades
03/08/2015
cromossômicas nos óvulos expostos à nicotina; que a reserva ovariana e a quantidade e a qualidade do óvulo são
reduzidas nas mulheres que fumam; e que os fumantes têm números mais baixos dos folículos quando estimulados
para fertilização in vitro e mais chances de abortamento espontâneo
Notícias ao Minuto  Cigarros eletrônicos são tão ou mais viciantes que os tradicionais. Um estudo conjunto entre a
23/07/2015 Universidade de Beirute e o Centro para o Estudo de Produtos de Tabaco vem alertar para o fato de o impacto dos
cigarros eletrônicos estar sendo subestimado pelos fumantes
16/07/2015

Estado de Minas  Parar de fumar pode evitar catarata, segundo estudo realizado na Suécia com pacientes do Orebro
University Hospital

09/07/2015

Estado de Minas  Cigarro pode favorecer distúrbios psiquiátricos, diz estudo, publicado nesta sextafeira (na Europa),
de autores do hospital de Torrevieja, no leste da Espanha, e King's College, de Londres

08/07/2015

Diário Digital  Metais no tabaco «contaminam» estrutura dentária de forma irreversível, segundo novo estudo da
Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14

1/22

21/09/2015

NOTÍCIAS AMATA

01/07/2015 Notícias ao Minuto  Pessoas com olhos claros têm propensão para o alcoolismo, sugere estudo da Universidade de
Vermont (EUA)
G1  Pesquisa mostra que fumante gasta até R$ 10 mil por ano com cigarros. Levantamento foi realizado por
estudantes de Maringá, no norte do Paraná. Pesquisa apontou que um carro popular custa 4.290 maços de cigarros. O
01/07/2015
levantamento reforça um estudo internacional feito em 20 países, incluindo o Brasil, que revelou que o brasileiro
fumante consome, em média, 17 cigarros por dia
Estado de Minas  Fumantes e exfumantes podem sofrer doenças não diagnosticadas. Estudo, da National Jewish
22/06/2015 Health (NJH) de Denver, Colorado, EUA, divulgado pela revista especializada norteamericana "JAMA Internal
Medicine", diz que eles têm qualidade de vida pior do que quem nunca fumou
Portugal Digital  Estudo inédito feito em parceria pelo Departamento de Química do Centro Técnico Científico da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRJ) e o Laboratório de Toxicologia da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (LatoxUFRGS), mostra alterações imunológicas em trabalhadores causadas por benzeno,
classificado como cancerígeno do Grupo 1  nível mais alto  pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC,
do nome em inglês) presente na gasolina e no cigarro. A coleta de amostras biológicas dos frentistas e de amostras do
ar foi iniciada há dois anos, com base em 68 frentistas fumantes e não fumantes e em um grupo de 28 trabalhadores
19/06/2015 não frentistas e não fumantes  não expostas a nada de benzeno  que constituem o grupo de controle da pesquisa. O
estudo verificou modificações imunológicas em todos os participantes frentistas, como danos às proteínas, aos lipídios
e ao DNA, bem como redução dos glóbulos brancos. "De modo geral, afeta todo o sistema imunológico das pessoas
expostas a esse tipo de poluente", disse a cientista do CTCPUCRJ. Ela explicou que o benzeno pode acarretar
problemas como câncer linfático e benzenismo  conjunto de sinais, sintomas e complicações decorrentes da
exposição aguda ou crônica à substância. "E existem outros efeito, no longo prazo, que podem, de alguma forma,
causar danos à saúde das pessoas", alertou
Observador  O que faz o álcool ao cérebro dos jovens. O consumo de álcool pode provocar a diminuição da massa
16/06/2015 cinzenta de algumas partes do cérebro e travar o desenvolvimento da matéria branca. Esta é a conclusão de um
estudo produzido pela Universidade de Califórnia, EUA
15/06/2015

Jornal de Notícias  Substância nos cigarros eletrônicos também vicia, conclui estudo desenvolvido pelo Centro para o
Controle Global do Tabaco da Universidade de Harvard, EUA

News Med  Fumantes ativas e passivas precisam de dose maior de anestésicos e analgésicos em cirurgias, de acordo
02/06/2015 com um estudo apresentado no Euroanaesthesia Congress, em Berlim, por pesquisador e colaboradores da
Bezmialem Vakif University, em Istambul
Época  Cristiane Segatto: Que tal ganhar R$ 2,5 mil para largar o cigarro? Por que uma rede de farmácias decidiu dar
prêmios em dinheiro aos funcionários que pararem de fumar. Um funcionário fumante custa ao empregador US$ 5,8 mil
25/05/2015 a mais por ano do que um nãofumante, segundo um estudo da Universidade do Estado de Ohio, EUA. E você?
Trocaria o cigarro por R$ 2,5 mil? Responda nossa enquete abaixo. Não há notícia de iniciativa semelhante no Brasil,
mas pode ser questão de tempo
24/05/2015

O Dia  Álcool, cigarro e depressão causam dores de coluna, revelou estudo da Academia Americana de Cirurgiões
Ortopédicos

19/05/2015

UOL  Ingerir álcool no início da gravidez causa danos permanentes ao feto, segundo estudo realizado pela
Universidade de Helsinque, na Finlândia

18/05/2015

Cidade Verde  Veja quais alimentos ajudam na luta contra o tabagismo, segundo estudos publicados na revista
Nicotine & Tobacco Research

18/05/2015

Observador  Não há provas de que os cigarros eletrônicos ajudem a deixar de fumar, demonstra análise da literatura
científica. Não há estudos que provem que essa seja uma boa forma de deixar de fumar

Público  Estudos, um publicado na revista Tobacco Control em 2003 e outro realizado em 2013 por investigadores das
15/05/2015 universidades de Illinois, EUA, e de Waterloo, no Canadá, mostram que imagens perturbadoras nos maços de tabaco
são eficazes
Visão  Efeitos conhecidos dos cigarros eletrônicos cada vez mais semelhantes aos do tabaco normal, descobre estudo
15/05/2015 publicado no Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology. A ideia de que os cigarrose são
menos prejudiciais para a saúde parece cada vez mais um mito
Maxpress  Estudo apresentado no congresso 2015 da Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic
14/05/2015 Surgeons (AAOS), em Las Vegas, EUA, aponta tabagismo, depressão e alcoolismo como importantes fatores de risco
para dores nas costas
O Tempo  Alcoolismo tira 7,6 anos de vida e provoca 27 doenças, diz estudo realizado na Inglaterra que teve duração
de 12,5 anos, analisando as doenças físicas em 23.371 pacientes de hospitais com dependência de álcool na cidade
08/04/2015
inglesa de Manchester, e compararam esses dados com os de um grupo de 233.710 pacientes sem alcoolismo
selecionados aleatoriamente
Instituto Ciência Hoje  Tabagismo: dano cerebral. Estudos de equipe da Universidade McGill (Canadá), ao investigar o
cérebro de 504 voluntários com idades em torno de 70 anos, entre não fumantes, fumantes e exfumantes, conclui que
08/04/2015
fumar acelera a perda de espessura do córtex (a 'capa' do cérebro), afinamento relacionado com o declínio cognitivo, e
que se a pessoa largar o tabagismo a velocidade do afinamento pode se reduzir ou até mesmo zerar
03/04/2015

UOL  Aumentar idade mínima para compra de cigarro evita vício em jovens, , especialmente de 15 a 17 anos, segundo
um estudo da Universidade de Michigan (EUA)

Catraca Livre  Filhos de fumantes têm mais chances de desenvolver doenças cardíacas, segundo estudo realizado
25/03/2015 pela The Cardiovascular Risk in Young Finns Study, na Finlândia, no qual crianças finlandesas foram avaliadas por um
período de mais de 30 anos até tornaremse adultas
Yahoo (AFP)  Especialistas em Abu Dhabi defendem uso do cigarro eletrônico na cessação do tabagismo, e que o
esse uso deve ser regulado, já que seus efeitos são ainda muito pouco conhecidos, baseados em estudo que ouviu
20/03/2015 quase 19.500 pessoas, essencialmente nos Estados Unidos e Europa, no qual 81% dos entrevistados declarou ter
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14
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parado de fumar graças ao cigarro eletrônico. Chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan,
manifestou na última quartafeira seu apoio aos governos para que proíbam ou regulem o uso do cigarro eletrônico
Sol  Os cigarros ajudam mesmo a aliviar o stress? A verdade é que os cigarros também não fazem bem à saúde
mental. Segundo um estudo realizado pela University College London e a British Heart Foundation (BHF), os
25/02/2015
fumadores têm mais 70% de hipóteses de desenvolver problemas de ansiedade e depressões (Leia mais abaixo a
notícia da BBC Brasil à época do estudo, do dia 26/11/2012)
Exame  Maconha é menos mortal (114 vezes) que álcool e tabaco, afirma estudo assinado por PhD em química de
24/02/2015 alimentos e toxicologia da universidade alemã de Karlsruhe e por diretor do Centro de Saúde Mental e Vícios de
Toronto, no Canadá. Pesquisadores se concentraram apenas no risco de overdose
24/02/2015

Exame  2/3 dos fumantes morrerão por causa do cigarro, diz estudo australiano realizado com mais de 200 mil
pessoas

24/02/2015

TV Ciência  Fumantes vivem menos dez anos do que não fumantes e têm cinco vezes mais risco de morrer, é o que
revela o novo estudo australiano de grandes dimensões sobre o impacto do tabagismo na saúde

Âmbito Jurídico  A proibição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco pela Anvisa: um estudo
de caso com fundamento nas teorias da regulação. Buscase, neste texto, realizar um estudo sobre as finalidades
institucionais da Anvisa, por meio da análise de seu viés regulatório, demonstrando que, no tocante à regulação de
15/02/2015 produtos fumígenos, os atos desta agência se enquadram na Escola do Interesse Público, razão pela qual suas
normas, longe de pretender impor uma moral paternalista ou de querer "proteger os cidadãos de si mesmos"  como
alegam as indústrias atingidas  buscam preservar as presentes e futuras gerações de prejuízos de difícil recuperação
que podem ser causados a sua saúde, caso não se coloque freio na livre atuação do mercado
UOL  (The New York Times) Fumar causa mais (5) doenças e mortes do que se imaginava (risco significativamente
maior de infecção, doenças renais, doenças intestinais causadas por fluxo sanguíneo inadequado e doenças cardíacas
12/02/2015
e pulmonares antes não atribuídas ao tabaco), indica estudo de quatro universidades e do Instituto Nacional do Câncer
dos EUA, baseado em dados de saúde de quase 1 milhão de pessoas que foram acompanhadas por 10 anos
Notícias ao Minuto  Danos no cérebro dos fumantes podem ser reversíveis depois de a pessoa parar de fumar, mas
pode levar anos, num processo longo, segundo um estudo de equipe multinacional publicado hoje, examinando a
10/02/2015
ressonância magnética de 50 escoceses septuagenários. Outros estudos têm relacionado o fumo de cigarros com o
declínio cognitivo e demência e alguns referem uma degeneração cerebral
A Tarde  Cigarro eletrônico faz tanto mal quanto o comum. Conhecidos como Ecigarettes, produzem substâncias
tóxicas similares às encontradas no tabaco e podem prejudicar os pulmões e sistema imunológico, afirmaram nesta
quartafeira, cientistas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. O novo estudo é tido como o primeiro em
que animais foram expostos ao vapor de nicotina e comprovou que o produto está longe de ser uma alternativa segura
04/02/2015 para parar de fumar. Nos experimentos, os ratos expostos à fumaça dos Ecigarrettes sofreram danos leves nos
pulmões e tornaramse muito mais suscetíveis a infecções respiratórias. As respostas imunitárias a vírus e bactérias
foram enfraquecidas e alguns animais morreram. Os cientistas também descobriram que o vapor do cigarro eletrônico
continha toxinas 'radicais livres' semelhantes às encontradas na fumaça do cigarro e da poluição atmosférica. Os
radicais livres são moléculas altamente reativas que podem danificar o DNA e membranas celulares
R7  Grávidas fumantes podem trocar o cigarro por fraldas. Programa de saúde de Ohio, EUA, visa reduzir número de
partos prematuros por causa do fumo. Estudos mostram que o fumo durante a gravidez pode antecipar o trabalho de
03/02/2015 parto e causar problemas de saúde para o bebê. As futuras mamães que comparecerem a pelo menos quatro sessões
do grupo de apoio e provarem, por meio de exames, que seus filhos estão livres dos efeitos do tabaco ganham um
voucher de R$ 70 (US$ 25) por mês durante um ano
G1  Cigarro eletrônico pode ser de 5 a 15 vezes mais cancerígeno, diz estudo de pesquisadores da Universidade de
22/01/2015 Portland, Oregon (EUA). Caso ocorre quando ele é aquecido ao máximo e aspirado profundamente, podendo produzir
formaldeído, uma substância que o torna de cinco a quinze vezes mais cancerígeno que o cigarro comum
Diário Digital  Uso de cigarros eletrônicos cresce entre adolescentes, ultrapassando o uso dos cigarros tradicionais à
medida que o tabagismo continua em declínio, revela estudo divulgado pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas,
medindo o uso de drogas e álcool usados este ano entre os alunos do ensino básico e secundário em todos os EUA.
22/12/2014 Mais de 41 mil estudantes de 377 escolas públicas e privadas participaram. A pesquisa revelou que 17% dos alunos do
12º ano relataram o uso de cigarros eletrônicos no mês passado, em comparação com 13,6% que relataram ter fumado
um cigarro tradicional. Entre os alunos do 10º ano, o relato de uso de cigarros eletrônicos foi de 16%, em comparação
com 7% de cigarros tradicionais
Ciência Hoje  Exposição prejudicial. Inalação involuntária de fumaça de cigarro provoca problemas de memória e
26/11/2014 reveses no sistema nervoso central, constata estudo na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São
Paulo (USP)
Olhar Direto  Perigo: Fumar narguilé aumenta exposição ao benzeno, podendo causar leucemia, de acordo com
estudo do Centro Comportamental de Epidemiologia e Saúde Comunitária  da Universidade do Estado de San Diego,
24/11/2014
na Califórnia  da OMS e o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos. O narguilé exala benzeno
classificado como cancerígeno do Grupo 1
MSN  Fumaça do tabaco de pais fumantes, especialmente da mãe, prejudica a audição de crianças e adolescentes,
segundo a associação de mais de 60 estudos feitos pelo Setor de Otoneurologia da Unidade Funcional de
22/11/2014 Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da UFPR, no Paraná. Um outro estudo realizado por cientistas da
Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York (EUA), com mais de 1.200 adolescentes, revela que a fumaça
do cigarro dobra as chances de surgir a perda auditiva neste grupo
G1  Técnica usa cheiro de peixe para reduzir fumo. Estudo reduz fumo associando cheiro de cigarro a peixe podre
18/11/2014 durante o sono. Pesquisa israelense expôs fumantes a associações inconscientes durante o sono e reduziu
'significativamente' o consumo de cigarros
10/11/2014 Terra  Ômega 3 ajuda a reduzir dependência ao tabaco, aponta estudo da Universidade Israelense de Haifa
O Globo  Viver com fumante equivaleria a morar em cidade poluída, diz estudo da Universidade de Aberdeen (Reino
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14
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21/10/2014 Unido). Fumantes passivos são expostos a níveis de partículas finas similares ao da 'suja' Pequim
G1  Londres estuda proibir fumo em parques e praças. Nova York já proibiu o fumo no famoso Central Park e em
todos os parques e praias da cidade, em 2011. O estudo  chamado "Melhor Saúde para Londres" e organizado por ex
ministro da Saúde  que diz que 1,2 milhão de londrinos são fumantes e a cada dia 67 estudantes começam a fumar. A
15/10/2014 autoridade médicachefe para a Inglaterra disse apoiar "qualquer medida que reduza o fumo e sua presença em frente
a crianças". O relatório também sugere outras medidas para ajudar a incrementar a saúde dos londrinos, como a
proibição de lojas de alimentos considerados não saudáveis em um raio de 400m de escolas, e um preço mínimo para
bebidas alcoólicas em áreas com altos índices de alcoolismo
13/10/2014

Revista Encontro  Álcool e cigarro podem acabar com as futuras gerações. Isso por que, segundo estudos feitos no
Brasil e na Dinamarca, o abuso desses dois produtos diminui sensivelmente a fertilidade do homem

09/10/2014

Público  Cigarro electrônico não serve para deixar de fumar, diz especialista. Presidente do Grupo de Estudos do
Câncer do Pulmão de Portugal afirma que ideia tem "falhado redondamente"

Veja  Prevalência de HPV, responsável por provocar câncer de garganta, é maior entre fumantes, diz pesquisa feita na
08/10/2014 Faculdade de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, EUA, analisando os dados de 6.887 pessoas que
participaram de um estudo nacional sobre saúde nos Estados Unidos entre 2009 e 2012
24/09/2014

Exame  Genética influi na percepção do gosto do álcool, e podem influir na probabilidade de ela se tornar alcoólatra,
diz estudo da universidade da Pensilvânia (EUA)

Folha de São Paulo  Com funk ostentação, grupo leva conscientização a jovens da periferia. MCs pela Educação
22/09/2014 levam a mensagem de insentivo aos estudos e conscientização para evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes dos
18 anos
15/09/2014

Brasil Post  Chá de cogumelo pode ajudar a parar de fumar, revela estudo de esquisadores da Johns Hopkins
University (EUA)

Valor Econômico  Cigarros eletrônicos podem ser mais tentadores para jovens não fumantes que os cigarros
convencionais, e após experimentarem cigarros eletrônicos os jovens ficam mais inclinados a provar os cigarros
comuns. Essas descobertas foram divulgadas ontem por pesquisadores americanos do Centros de Controle e
26/08/2014 Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, nas iniciais em inglês). O estudo, baseado em levantamentos
representativos junto à faixa jovem da população americana, detectou que mais de 250 mil adolescentes e jovens até
os 19 anos que nunca tinham fumado usaram um cigarro eletrônico em 2013, contingente três vezes superior ao
contabilizado em 2011
22/08/2014 Cruzeiro do Sul  Estudo mostra efeitos do alcoolismo na vida profissional
22/08/2014

Veja  Cigarro com baixo teor de nicotina não eleva a vontade de fumar, diz estudo publicado nesta sextafeira no
periódico Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention

Portal Nacional de Seguros  Consumo elevado de álcool encolhe determinadas áreas do cérebro, revela estudo
14/08/2014 desenvolvido por neurocientista norteamericano. Ressonância magnética demonstra lesões que comprometem
raciocínio, fala, movimentos e memória
Notícias ao Minuto  (Escolha perigosa) Estudo sobre o comportamento dos consumidores, levado a cabo pela Kantar
Media e citado pela revista Time, revela que 57% dos fumantes que quiseram largar o vício do tabaco em 2013
optaram pelos cigarros eletrônicos. Apesar de apresentarem estes dados, os autores do estudo ressalvam que não
13/08/2014 existem números quanto à eficácia dos cigarros eletrônicos. Tendo por base o panorama nos Estados Unidos, os
autores do estudo concluíram que existem quase seis milhões de norteamericanos que usam ecigarros
comparativamente aos 44 milhões que consomem nicotina, e que tendem a ser jovens do sexo masculino e com
rendimentos familiares mais baixos do que a média nacional
Jornal da Band  Fumantes têm dificuldade para abandonar vício mesmo doentes. Sete em cada dez fumantes não
11/08/2014 conseguem largar o cigarro mesmo depois de diagnosticados com tumores, mostra um estudo do Instituto do Câncer
do Estado de São Paulo
O Globo  Modelo de produção controlado pelas fabricantes de cigarros faz plantadores no RS se endividarem. Um
produtor que trabalha desde os 7 anos tem débito de R$ 70 mil.  Há um alto investimento, que o produtor vai pagar em
dez, 20 anos, e nesse período ele se torna refém da indústria. Acaba sendo um mecanismo de escravidão  denuncia
Amadeu Bonato, pesquisador do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais (Deser).  Teria investido no leite,
mas não acredito que dê para fazer isso agora  diz Lauro Leitzke, que contraiu dívida de R$ 40 mil, fala pouco e com
04/08/2014 semblante triste. Pesquisador do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fiocruz, Marcelo Moreno entrevistou 71
mulheres do município de Palmeira (PR) e investigou como elas enxergavam a fumicultura.  Elas já conhecem a
intoxicação por agrotóxico, o câncer relacionado à radiação solar, a doença da folha, os problemas osteomusculares
pelo levantamento de peso, o trabalho extenuante...  comenta Moreno, que explica por que elas permanem no ciclo
degradante:  Notamos um sistema integrado de produção que amarra o produtor. Existe uma dependência econômica.
É um grande problema o medo de sair e achar que não vai conseguir sobreviver, mesmo sabendo que está adoecendo
04/08/2014

A Tarde  Estudo do Darmouth College, uma universidade situada em New Hampshire (EUA), vincula jogos violentos a
delinquência e alcoolismo

O Globo  Plantação de tabaco emprega crianças e desmata, diz Ministério Público do Trabalho do Paraná. E não é só
aí que recai a insustentabilidade do sistema: além do contato com nicotina e agrotóxicos, há frequentes denúncias de
contaminação de solo e água. Quase 90% dos agricultores não completaram o ensino fundamental, segundo dados da
Universidade de Santa Cruz do Sul (RS). Ao todo, cerca de 150 mil crianças são de famílias de agricultores de tabaco.
Um levantamento de 2008 com 1.128 fumicultores do Sul feito pelo Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais
(Deser) mostra que 40% dos filhos homens e quase 20% das mulheres, além de 9% dos filhos abaixo de 12 anos,
auxiliam no cultivo. Um problema que não é só brasileiro. Em maio, a ONG Human Rights Watch denunciou o trabalho
infantil nas lavouras americanas de fumo.  As crianças vão à escola e ajudam na lavoura no resto do dia. A colheita é
no final do ano, quando elas estão de férias  explica a procuradora Regional do Trabalho no Paraná, Margaret Matos,
03/08/2014 que há quase duas décadas acompanha o modelo de produção no Sul.  A indústria sabe quantas pessoas são
necessárias para produzir e sabe que a família acaba participando. Portanto, beneficiase de mão de obra não
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14
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remunerada. É um sistema perverso. De acordo com ela, estudos mostram que as crianças sofrem mais do que os
adultos com os agrotóxicos. E outros sugerem até mesmo déficit de crescimento e de cognição, além de desnutrição. A
fiscalização tem aumentando, por isso os agricultores já compreendem que é ilegal empregar os filhos pequenos. A
função, entretanto, vem de pai para filho. Jovens e adultos contam ter começado cedo. O desmatamento foi constatado
pelo Ibama, que, num relatório recente, contou 20 hectares de Mata Atlântica destruídos no entorno de Segredo (RS). 
Além de limpar a área para plantar mais fumo, eles usavam a madeira para a secagem das folhas  relata o procurador
federal Roberto Rigon. Uma das minhas propostas é estabelecer uma licença ambiental para as estufas, elas queimam
lenha e liberam gás carbônico não monitorado, diz o procurador
25/07/2014

Terra  Consumo de drogas, álcool e cigarro cai entre jovens ingleses, aponta um novo estudo apoiado pelo governo
britânico divulgado nesta sextafeira (25) pelo site do jornal britânico Daily Mail

RTP  Reduzir consumo diário de álcool diminui os riscos de doença coronária, de pressão arterial elevada e ajuda a
perder peso, indica um estudo realizado por investigadores que tiveram por base 50 outros estudos publicados sobre
11/07/2014 hábitos de consumo de bebidas alcoólicas e a sua relação com a saúde em mais de 260 mil europeus. Ao contrário dos
conselhos que muitos médicos dão aos pacientes, de que um copo ou dois de álcool por dia é bom para o coração, o
estudo vai em sentido oposto e diz que essa medida "passa das marcas"
10/07/2014

G1  Pesquisa da Unesp aponta risco de milhares de mortes devido ao tabaco. Para evitar problemas de saúde, a
única medida é largar o vício. Efeitos do cigarro podem ir além da concepção humana, diz estudo

03/07/2014

G1  Computador detecta futuros alcoólatras; taxa de acerto é de 70%, segundo programa desenvolvido conforme
estudo de pesquisador da University College Dublin (Irlanda)

25/06/2014

TVi24  Trabalhadores precários e desmotivados consomem mais álcool, tabaco e drogas, revela estudo promovido
pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e das Dependências de Portugal

IOL  Quase 30 milhões de europeus experimentaram cigarros eletrônicos em 2012, sendo que a maioria tinha entre 15
e 24 anos, fumava tabaco tradicional regularmente e já tinha tentado deixar o vício, refere um estudo elaborado por
investigadores do Imperial College de Londres, da Universidade de Creta e da Universidade de Harvard, tendo por
17/06/2014
base dados do Eurobarômetro de 2012. A investigação não conseguiu determinar, contudo, com que frequência se
fuma os cigarros eletrônicos nem durante quanto tempo o fez quem os experimentou nos 12 meses que foram
analisados
16/06/2014

Terra  Pastilhas e adesivos que ajudam a parar de fumar causam câncer, descobre estudo realizado pelo Instituto de
Bioinformática de Virginia (EUA)

Revista Galileu  Os malefícios do fumo passivo 'não estão comprovados' pela ciência? Só para deixar claro: estão,
sim. Em 1992, um levantamento de nove estudos sobre o assunto já concluía que a fumaça de tabaco, deixada no
ambiente por um fumante, traz danos mensuráveis à saúde de quem mora com ele. Em 1998, análise estatística de
106 trabalhos a respeito do assunto, publicada no Journal of the American Medical Association, revelou que apenas
37% dos estudos diziam que o fumo de segunda mão era inofensivo, e que "o único fator associado à conclusão de
09/06/2014
que o fumo passivo não é prejudicial à saúde é o autor ser afiliado à indústria do tabaco. Por fim, em 2004 a Agência
Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC, órgão ligado à Organização Mundial da Saúde) publicou um guia sobre o
tema, onde afirma que o conjunto das pesquisas científicas disponíveis já permitia afirmar que a exposição passiva à
fumaça de tabaco aumenta o risco de câncer de pulmão, numa elevação que vai de 12% (exposição no local de
trabalho) a 30% (na convivência com um cônjuge fumante). Já o risco de problemas cardíacos aumenta de 25% a 35%
Diário de Pernambuco  Estudo aponta gays, jovens e pobres como os mais suscetíveis ao tabagismo. Pesquisa
31/05/2014 Nacional de Tabagismo entre Adultos dos EUA aponta que a prevalência do vício de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transexuais e transgêneros (LGBT) é de 32,8%, enquanto 19,5% dos heterossexuais fumam
Público  Estudo apresentado nesta sextafeira mostra que o câncer oral, que mata mais de metade das suas vítimas
23/05/2014 (58% ao fim de cinco anos), está aumentando, e confirma que 80% dos casos estão relacionados com o consumo de
tabaco e de bebidas alcoólicas em portugal
22/05/2014

O Debate  Filmes incentivam o alcoolismo. Estudo de professores da Universidade Radboud (Holanda) mostra que
entre 80% e 95% dos filmes contemporâneos retratam a bebida alcoólica de forma positiva

Veja  (Não se pode esquecer o perigo dessa nova droga, podendo se transformar em nova pandemia) Cigarro
20/05/2014 eletrônico é mais eficaz do que adesivo e chiclete de nicotina, diz estudo da Universidade College London, na Grã
Bretanha, acompanhando cerca de 6 000 fumantes durante cinco anos
Diário Digital  Fumo passivo triplica probabilidade de perda auditiva precoce em jovens, conclui estudo desenvolvido
19/05/2014 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Nova Iorque (EUA) com a participação de mais de 1500 jovens dos 12
aos 19 anos
19/05/2014

Terra  Cigarros eletrônicos fortalecem superbactéria. A fumaça liberada pelo dispositivo deixa a MRSA mais resistente
a antibióticos, diz estudo feito pela Universidade da Califórnia (EUA)

Veja  Incidência de insuficiência cardíaca é mais elevada entre tabagistas. Mulheres fumantes, como é comprovado,
14/05/2014 entram na menopausa em média um ano antes que as nãofumantes, e menopausa precoce pode elevar risco de
insuficiência cardíaca, diz estudo do Instituto Karolinska, na Suécia, avaliando dados de 22.000 mulheres
Jornal do Brasil  O cérebro do jovem e o uso da maconha. Revista Science publicou editorial apontando que não há
investigações sobre os riscos do uso de maconha nos cérebros mais jovens. Em abril, um estudo sugeriu que o uso
casual da maconha está associado a alterações estruturais no cérebro dos jovens, com idade entre 18 e 25 anos.
Embora a maconha continue sendo ilegal para pessoas com idade inferior a 21 anos nos EUA, o editorial afirma que os
09/05/2014
jovens estarão mais expostos e provavelmente terão mais formas de acesso à droga quando forem concretizadas as
novas iniciativas para mudar a leis da maconha em muitos estados. O editorial informa, ainda, que a Pesquisa Nacional
sobre o uso de drogas e saúde, constatou que as crianças que começaram a usar álcool ou maconha antes do 15 anos
têm uma maior tendência de desenvolverem transtornos na vida adulta
Bem Paraná  Estudantes do Paraná têm comportamento de risco. Estudo feito com 6 mil estudantes de escolas do
08/05/2014 ensino médio com idades entre 15 e 18 anos, por professores da Unopar, traça perfil de jovens paranaenses e atitudes
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14
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que são ameaça à vida e à saúde, como dirigir embriagado, tentativas de suicídio e tabagismo
Agência Brasil  Vida mais saudável evitaria 37 milhões de mortes prematuras até 2025 no mundo, sem cigarros, álcool
03/05/2014 ou alimentação salgada, conclui estudo divulgado hoje de pesquisadores do Imperial College de Londres. Os objetivos
de vida mais saudável consistem em reduzir de um terço à metade o consumo do tabaco, e limitar em 10% o álcool
22/04/2014

PR Newswire  (em inglês) Combinação de álcool e tabaco aumenta risco de câncer esofágico, segundo estudo
coordenado por professor da Escola de Medicina Mount Sinai, em Nova York (EUA)

Terra  Alcoolismo enfraquece os músculos. O impacto do alcoolismo na fusão das mitocôndrias das células contribui
21/04/2014 para o enfraquecimento dos músculos, segundo um estudo liderado pela bioquímica chilena Verónica Eisner e
publicado nesta segundafeira
UOL  Energético com álcool age como droga? O energético tem muita cafeína e, por ser doce, melhora o sabor da
17/04/2014 bebida, e a pessoa tende a beber mais. Estudos também têm associado o uso exagerado de energéticos a
comportamentos de risco, como fumar e usar outras drogas
08/04/2014

UOL  Lei antifumo faz cair número de partos prematurose de visitas de crianças ao hospital por conta de asma em
partes dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, após quase um ano de entrar em vigor, diz pesquisa que
combinou os resultados de 11 estudos, que abrangem mais de 2,5 milhões de nascimentos e aproximadamente 250
mil ataques de asma

Capital News  Fumar contribui para o ganho de peso, diz estudo de professores da Faculdade de Medicina da
Universidade de Washington e da Filadélfia (EUA), estudando quatro grupos de mulheres com idades entre 21 e 41
06/04/2014
anos. De acordo com informações do Daily mail, o levantamento mostra que o tabaco diminui a capacidade de
degustar gordura e açúcar, o que aumenta o consumo desses alimentos e o número de calorias ingeridas diariamente
01/04/2014 Portal do Governo do Estado de São Paulo  USP (Ribeirão Preto) tem estudo sobre estado emocional dos fumantes
Veja  Cigarro eletrônico não oferece benefícios ao fumante. Estudo publicado hoje, realizado na Universidade da
Califórnia em São Francisco (EUA), baseado nos dados de 949 fumantes, dos quais 88 faziam uso de cigarros
24/03/2014
eletrônicos quando a pesquisa começou, concluiu que o uso do dispositivo não ajuda a parar de fumar ou a reduzir o
número de cigarros comuns consumidos
14/03/2014 Terra  Estudo: 83% dos homens com câncer na cabeça e pescoço fumam
O Estado de São Paulo  Pausas para o cigarro causam prejuízo bilionário às empresas. O fumante britânico faz em
média quatro pausas para fumar durante o dia, com duração de cerca de 10 minutos cada uma, diz o estudo realizado
06/03/2014 pelo Centro de Pesquisas em Economia e Negócios e digulgado pela rede americana CNBC. Isso equivale a 136 horas
de tempo produtivo perdido por ano para cada fumante. O custo por fumante é de US$ 2,5 mil. Segundo outra pesquisa
feita pelo instituto Gallup nos Estados Unidos no ano passado, a perda anual seria de US$ 3 mil
Terra  Fumo passivo 'danifica artérias de crianças', especialmente a carótida, que vai do pescoço à cabeça, e aumenta
05/03/2014 risco de AVC na vida adulta, indica estudo recémpublicado no European Heart Journal, coordenado na Universidade
da Tasmânia (Austrália), analisando 2.401 voluntários da Finlândia e 1.375 da Austrália, com idade entre 3 e 18 anos
27/02/2014

Notícias de Portugal e do Mundo  Jogar Tetris, conhecido jogo criado em 1984, ajuda a emagrecer e a deixar de
fumar, defende estudo de investigadores da Universidade de Plymouth, EUA

R7  Novo estudo pesquisa publicidade online de tabaco e cigarros eletrônicos. Embora a indústria do tabaco gaste
mais de $8 bilhões por ano no marketing de seus produtos, um novo estudo que analisa os anúncios online, publicado
21/02/2014
na revista Tobacco Control, descobre que eles têm por foco principal a promoção de cigarros eletrônicos, snus e
charutos de acordo a fundação nacional de saúde pública Legacy®
UOL  Parar de fumar deixa mais feliz, contribui para o bemestar mental, tendo o mesmo efeito que o uso de
14/02/2014 antidepressivos, aponta estudo britânico publicado no periódico médico "British Medical Journal", na edição disponível
a partir desta sextafeira
10/02/2014

Terra  Cirurgia de redução de estômago pode levar ao alcoolismo, diz estudo de cientistas noruegueses com 30
pacientes

06/02/2014

TVI24  85% dos portugueses em risco de ter um AVC ou um enfarte, revela estudo que será apresentado sextafeira.
Tabagismo está entre os principais fatores de risco

Expresso  Dados sobre o aumento do consumo de tabaco pelas mulheres em Portual são "preocupantes". Estudos
06/02/2014 apontam aumento de mulheres fumantes de 9,5% para 17% Ler mais: http://expresso.sapo.pt/dadossobreoaumento
doconsumodetabacopelasmulheressaopreocupantesestudodoinsp=f854500#ixzz2sZfakwAo
06/02/2014 Destak  Cigarros na gravidez roubam peso ao bebê, confirma estudo na Universidade Católica de Valência, Espanha
05/02/2014

Galileu  Fumar em locais abertos não protege as outras pessoas tanto quanto você pensa, prova novo estudo
realizado por cientistas da Universidade da Califórnia

Exame  Dois estudos mostram os artifícios da indústria para tornar os cigarros mais viciantes. Um deles, o relatório do
"Office of the Surgeon General", órgão do governo americano, indica que as táticas incluem projetar filtros mais
eficientes, selecionar papéis para maximizar a ingestão de nicotina e adicionar produtos químicos para tornar o fumo
01/02/2014 menos pesado e mais fácil de inalar. O outro, da Universidade de Massachusetts, publicado na revista "Nicotine and
Tobacco Research", analisando marcas vendidas nos Estados Unidos entre 1998 e 2012, mostrou que embora a
quantidade de nicotina tenha se estabilizado neste período, a capacidade do cigarro de levar a substância aos pulmões
do fumante aumentou em até 15%
14/01/2014

IG  Trabalho em excesso aumenta risco de alcoolismo, mostram pesquisadores europeus revisando mais de 80
estudos que incluíram no total 333.693 pessoas em 14 países

Correio Braziliense  Brasil está na vanguarda do combate ao fumo, diz pesquisa canadense. Diferentemente de outras
12/01/2014 nações emergentes, o governo brasileiro adotou medidas contra o cigarro antes de ele se tornar uma ameaça mundial.
Segundo o estudo, a postura faz do país uma "notável exceção" no atual quadro de epidemia tabagista
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14
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Folha de São Paulo  (Para complementar a notícia, segundo o MS a redução em relação a mulheres no BR foi de 20%
08/01/2014 entre 2006 e 2012) Fumo entre mulheres cai 42% em 32 anos, aponta estudo patrocinado pela Fundação Bill e Melinda
Gates e pelo Estado de Washington, publicado hoje na revista científica da Associação Médica Americana, avaliando a
prevalência do tabagismo em 187 países entre os anos de 1980 e 2012
G1  Estudo, conduzido pelo Instituto de Métrica e Avaliação para a Saúde da Universidade de Washington, medindo
07/01/2014 dados de 187 países, revela que mundo tem mais fumantes do que em 1980, embora a porcentagem de fumantes em
relação à população total caiu no período
Público  (50 anos!!!) Primeiro estudo a associar tabaco ao câncer do pulmão foi publicado há 50 anos. Tabaqueiras
tinham sempre conseguido negar trabalhos anteriores, até que o relatório de 1964 do médico Luther Terry, também ele
06/01/2014
fumante, veio tornar o tema um assunto de saúde pública. Após choque inicial e queda de 15% no consumo de tabaco
nos Estados Unidos em apenas três meses, as vendas se recuperaram em parte
IG  Cigarros eletrônicos contribuem para o aumento do risco de aterosclerose, primeira causa de ataque cardíaco no
26/12/2013 mundo, mostra estudo realizado em tecidos de ratos e de humanos, apresentado recentemente por pesquisador da
Universidade de Brown, nos Estados Unidos, no encontro anual da Sociedade Americana de Biologia Celular
13/12/2013 Alerj  Fumantes são mais infelizes. É o que indica o estudo feito na PUC de Porto Alegre
R7  Em 6 anos, consumo de cigarro cai em 20% no Brasil, mas dobra na classe A. Na contramão da média nacional,
com queda de 20% no uso de tabaco, a população mais rica do país elevou o consumo de cigarros em 110%, entre
2006 e 2012, aponta estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), divulgado nesta quartafeira.
11/12/2013 Pesquisadora, para quem "a política de tratamento está desatualizada", acredita que, no momento da decisão sobre
comprar ou não um maço de cigarros, o dinheiro no bolso pesa mais que alta escolaridade e maior esclarecimento
sobre os efeitos nocivos do fumo. Foram ouvidos mais de 3 mil brasileiros com mais de 14 anos em 2006, e 4,6 mil
participantes em 2012. As entrevistas foram feitas em 149 municípios
Diário de Pernambuco (Correio Braziliense)  (Olha ai!) Cigarros eletrônicos levam os usuários a fumar ainda mais,
mostra estudo realizado entre quase 76 mil jovens. De acordo com o novo artigo, publicado no Journal of Adolescent
Health e realizado a partir de dados de uma pesquisa epidemiológica da Coreia do Sul, jovens de 13 a 18 anos que
mostraram interesse em parar de fumar com a ajuda do dispositivo não só continuaram com o vício, como passaram a
fumar em dobro. Um mês depois de adotar o método alternativo, os tabagistas estavam, na verdade, consumindo tanto
10/12/2013 o cigarro normal quanto o eletrônico. Além disso, os pesquisadores estão preocupados com um percentual de
adolescentes que nunca experimentou o cigarro tradicional, mas é fumante habitual do eletrônico. O estudo indicou que
esse é o caso de 1,4% dos coreanos. "Esses equipamentos representam um novo padrão de vício em nicotina entre
adolescentes", alerta o principal autor do artigo e pesquisador do Centro de Controle, Pesquisa e Educação sobre
Tabaco da Universidade da Califórnia, em São Francisco. O especialista também destaca que, em três anos (de 2008
a 2011), o uso de cigarro eletrônico pelos adolescentes coreanos aumentou 20 vezes
26/11/2013 Jornal Nacional  Estudo mostra consequências do hábito de fumar entre os mais pobres
Bonde News  Substância que controla náuseas tem resultados contra alcoolismo. A ondansetrona, substância
comumente utilizada para evitar náusea em pessoas que estão sob quimioterapia, teve sua eficácia testada no
14/11/2013
tratamento de dependentes de álcool, verifica estudo realizado no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da
USP
Veja  Tratamento com estimulação magnética no cérebro pode ajudar fumante a largar o cigarro. Mais de um terço dos
13/11/2013 tabagistas parou de fumar em um estudo com pulsos magnéticos transcranianos de alta frequência. A técnica, liberada
pelo Conselho Federal de Medicina, já é usada no Brasil para casos de depressão e esquizofrenia
30/10/2013

Portal O Dia  Brasil é o 3º país em consumo de álcool por adolescentes no mundo, revelou o recente estudo publicado
pela Organização Mundial de Saúde (OMS)

Zero Hora  Cigarro é fator de risco para câncer de bexiga em mais de 50% dos casos. Segundo estudo americano
24/10/2013 publicado no The Journal of Urology, realizado com 740 pacientes, entre homens e mulheres, os fumantes têm maior
possibilidade de desenvolver câncer de bexiga na sua forma mais agressiva
11/10/2013

Expresso (Pt)  Risco de morte prematura por tabagismo é mais grave do que se pensava, e esperança de vida num
período de quatro anos diminui numa década, tanto para quem fuma pouco como para quem fuma muito, concluiu um
estudo da Universidade Nacional Australiana divulgado hoje, analisando os casos de 200 mil pessoas num período de
quatro anos

Estado de Minas  Com venda proibida no Brasil, cigarro eletrônico é importado por fumantes mineiros. O Brasil segue
orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), contrária ao produto. No entanto, os cigarros eletrônicos são
facilmente comprados pela internet e há gente que traz na bagagem, ao voltar da Europa ou EUA, onde a venda é
liberada porque o produto ainda não foi submetido a aprovação. A Foods & Drugs Administration (FDA), agência
americana que regula medicamentos, alimentos e controla o fumo, identificou substâncias cancerígenas e
05/10/2013
componentes químicos tóxicos, como nitrosamina e dietilenoglicol. Outra pesquisa, realizada em 2009 pela
Universidade de Atenas (Grécia), indica que os ecigarettes podem causar danos aos pulmões. No Brasil, no mesmo
ano, uma doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estudou a dispersão de fumaça no Laboratório de
Estudos Térmico e Aerodinâmico da instituição e constatou que a fumaça não era vapor d'água, como informava o
fabricante
Público (Pt)  Publicidade do tabaco influencia crianças dos países mais pobres. Estudo da universidade norte
americana de Johns Ropkins defende medidas mais restritivas para proteger os mais novos da publicidade e garante
que há mais probabilidade de virem a fumar. Quase seis em cada dez crianças brasileiras com cinco e seis anos de
30/09/2013
idade reconhecem pelo menos uma marca de tabaco, taxa que sobe para quase nove em cada dez na China, revela o
estudo publicado hoje acompanhando 2.423 crianças dos seis países de rendimento médio e baixo com maiores taxas
de consumo de tabaco: Brasil, China, Índia, Nigéria, Paquistão e Rússia
Zero Hora  Parar de fumar pode diminuir a dor nas costas, aponta novo estudo, publicado no The Journal of Bone and
28/09/2013 Joint Surgery, analisando o histórico de tabagismo e de dor de mais de 5,3 mil pacientes com dores oriundas de
alguma desordem da coluna, que tenham sido tratados com cirurgia ou não, ao longo de oito meses
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14
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23/09/2013 Diário Digital (Pt)  Vício em pornografia é semelhante ao alcoolismo, diz estudo de cientistas da Universidade de
Cambridge que submeteram 19 viciados em pornografia a ressonâncias magnéticas
Zero Hora  Entenda por que jovens começam a fumar. 14% dos jovens se tornarão fumantes entre idades de 18 e 24
anos, e três fatores influenciam nesse comportamento: impulsividade, notas baixas escolares, e uso regular de álcool,
18/09/2013
diz professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Montreal, autora do estudo Journal Of Adolescente
Health, publicado em agosto
Terra  Fumar aumenta riscos de hemorragia cerebral em mulheres hipertensas. Estudo realizado em conjunto pelo
Hospital Central da Universidade de Helsinki (Finlândia), e pela Faculdade de Medicina Avançada da Austrália, mostra
13/09/2013
que mulheres que fumam e sofrem de pressão arterial alta têm 20 vezes mais chances de sofrer uma hemorragia
cerebral
09/09/213

UOL  Campanhas antitabaco levam 200 mil a parar de fumar nos EUA, demonstra estudo publicado esta segunda
feira

08/09/2013

Correio Braziliense  Polêmico cigarro eletrônico teria eficácia comparável a adesivo de nicotina para ajudar a largar o
vício por ao menos seis meses, sugere estudo da Universidade de Auckland (Nova Zelândia)

Público (Pt)  Avisos sobre perigos do tabaco perdem eficácia quando vêm na parte de trás das embalagens. As
imagens têm mais força dissuasora do que os textos, mas perdem força quando a sua visibilidade diminui, conclui
06/09/2013 estudo agora publicado on line por uma equipa britânica na revista Tobacco Control, baseado nas respostas de mais
de mil jovens britânicos com idades entre os 11 e os 16 anos, recolhidas em 2008 e 2011 no âmbito de um grande
inquérito sobre o tabagismo jovem
27/08/2013

Inprensa Nacional  Instrução Normativa nº 6, de 26 de agosto de 2013: veja a lista dos 121 aditivos de cigarros
liberados por doze meses até a conclusão do estudo a ser feito por um grupo de especialistas

Portal Nacional de Seguros  Discutir dependência química de pacientes oncológicos é desafio para médicos. Novos
20/08/2013 estudos agora colocam o álcool como o segundo fator de risco modificável para as neoplasias malignas, atrás apenas
do tabaco
06/08/2013

UOL  Meditação ajuda a diminuir ânsia por cigarro, indica estudo com 27 voluntários fumantes, com uma idade média
de 21 anos, de coautores da Universidade Técnica do Texas e da Universidade do Oregon (EUA)

Globo News  Estudo mostra que fumantes largam o cigarro após ficarem 'isolados'. A proibição do fumo dentro de
empresas ajuda no combate ao tabagismo. "Quando as empresas proibiram os funcionários de fumar no ambiente
31/07/2013 empresarial, a maioria foi para a porta", afirma especialista. Após as empresas não deixarem que as pessoas
fumassem na entrada do ambiente empresarial, houve um queda no número de fumantes. "É importante que essas
estratégias sejam traçadas de forma consciente e apoiadas. Há base científica em isolar fumantes", finaliza
UAI (AFP)  Vício de fumar pode fazer a pessoa beber mais. Nova pesquisa publicada no periódico Neuron ajuda a
explicar por que o alcoolismo é cerca de 10 vezes mais prevalente em fumantes do que em nãofumantes. Enxurrada
de dopamina causada pelo álcool pode trazer uma melhora do humor, mas também causa o estresse. Em estudos com
22/07/2013 ratos, a equipe de pesquisadores da Baylor College of Medicine, nos EUA, descobriu que a nicotina pode perturbar
essa resposta do organismo ao álcool. Quando o cérebro é inundado por hormônios de estresse e a pessoa adiciona
nicotina, o álcool suprime o fluxo de dopamina para o cérebro. Isso faz com que algumas pessoas bebam mais para
atingir uma sensação de relaxamento maior
The Epoch Time  Excesso de álcool danifica cérebro, diz novo estudo de pesquisadores da Universidade de Santiago
de Compostela, na Espanha, que compararam 26 alunos que bebiam álcool excessivamente, com outros 31 que não
09/07/2013
bebiam muito, e descobriram que os bebedores compulsivos têm que usar mais o poder do cérebro para completar
tarefas visuais aleatórias
Terra  Queda na qualidade do esperma pode ser causada por fumo na gravidez, afirma novo estudo divulgado na
reunião anual da Sociedade Europeia de Reprodução Humana e Embriologia, baseado em relatórios do Western
08/07/2013 Australian Preganancy Cohort, iniciado em 1989, que acompanhou cerca de 3 mil mulheres grávidas e realizou uma
avaliação testicular, que incluiu a medição do volume do testículo, análise da qualidade do sêmen e da produção
hormonal dos filhos das voluntárias na faixa etária de 20 a 22 anos
01/07/2013

O Globo  Política antifumo evita 7,5 milhões de mortes em 41 países em três anos, conclui um estudo divulgado nesta
segundafeira pelo Boletim da Organização Mundial de Saúde

Portal Nacional de Seguros  Mesmo alguns cigarros por dia aumentam o risco de artrite reumatoide, segundo pesquisa
16/06/2013 do Karolinska Institutet e da Karolinska University Hospital que analisou dados do Swedish Mammography Cohort,
estudo que incluiu dados de 34.000 mulheres com idades entre 54 e 89 anos
Veja  Publicidade de cigarro aumenta chances de adolescente começar a fumar, confirma estudo feito no Instituto para
Pesquisa em Saúde e Terapia da Alemanha que monitorou jovens não fumantes ao longo de dois anos e meio, iniciado
13/06/2013 em 2008, com 1.320 adolescentes de 10 a 15 anos de idade que nunca haviam fumado. Pesquisadores também
observaram que o fator que exerce maior influência para que um adolescente comece a fumar é ter algum amigo que
fuma. Em segundo lugar está a exposição à publicidade de cigarro
Terra  Pets que moram com fumantes têm o dobro de chance de terem câncer, revela pesquisa do Buckinghamshire
SmokeFree Support Service, confirmando um estudo prévio da Tufts University (EUA), que já havia constatado que
08/06/2013
gatos que moram com fumantes têm o dobro de chances de desenvolver o linfoma felino, um câncer de sangue muito
grave que afeta o sistema imunológico
04/06/2013 G1  Estudo revela que fumante custa, em média, R$ 12 mil a mais para as empresas
04/06/2013

Folha de São Paulo  Estudo que recomenda proibição de cigarro eletrônico em local fechado, entregue ao governo
francês em 28/05/2013, contém 200 páginas e 28 recomendações, e foi encomendado pelo próprio governo. Entre as
sugestões do documento estão a proibição do uso em locais fechados, a interdição aos menores de 18 anos e o fim da
publicidade
MSN (Pt)  Tabaco é responsável direto por dois em cada 10 tumores, indica estudo do Instituto Catalão de Oncologia,
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30/05/2013 Hospital Duran i Reynals, que investigou cerca de 441.211 pessoas durante 11 anos. 14.563 desenvolveram um tumor
relacionado ao vício de fumar
UOL  Mulheres em idade universitária bebem além do limite com mais frequência que homens, mostra um estudo do
NIAAA (Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, em tradução livre), nos Estados Unidos, pesquisando
hábitos diários de 992 estudantes universitários (575 mulheres e 417 homens) relatados através de questionários
23/05/2013 online durante seu primeiro ano de faculdade. "Os limites semanais [na quantidade de bebida alcoólica] são
recomendados para evitar efeitos nocivos a longo prazo, tais como doenças do fígado e câncer de mama. Ao
ultrapassar os limites semanais com mais freqüência do que os homens, as mulheres estão se colocando em maior
risco a longo prazo", afirmou a professora assistente da Faculdade de Medicina de Harvard
Viva Bem (Band)  beber na puberdade aumenta chance de alcoolismo, indica novo estudo conduzido pela
universidade de Heidelberg (Alemanha) segundo informações do jornal "Daily Mail", monitorando em que período da
21/05/2013
adolescência 283 pessoas começaram a beber, e depois analisando seu comportamento em relação ao consumo de
álcool aos 19, 22 e 23 anos
24 Horas News  Fumo passivo reduz taxas de colesterol bom em adolescentes, relata estudo conduzido por cientistas
03/05/2013 da Austrália, que acompanhou 1.057 adolescentes nascidos naquele país, a ser publicado na edição de maio do The
Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
01/05/2013

BBC Brasil  Cigarro causa duas vezes mais câncer em mulheres, diz estudo da Universidade de Tromso, Noruega,
analisando os registros médicos de 600 mil pacientes. Pesquisa mostra que as mulheres fumantes têm 19% mais risco
de desenvolver esse tipo de câncer que as não fumantes, enquanto entre os homens o cigarro aumenta esse risco em
9%. Durante o período analisado, cerca de 4 mil pacientes tiveram câncer no intestino

Terra  Fumar logo após acordar aumenta risco de câncer, revela estudo realizado por pesquisadores da Universidade
31/03/2013 Estadual da Pensilvânia (EUA) publicada nesta sextafeira (29) no periódico "Cancer, Epidemiology, Biomarkers and
Prevention"
29/03/2013 Youtube (TV Brasil)  Centro de Estudos sobre o tabaco é inaugurado no Rio (vídeo)
25/03/2013 Agência Brasil  Inaugurado no Rio centro de estudos sobre tabaco
19/02/2013

Bem Estar  Fumo afeta proteína de forma similar à fibrose cística (inflamações e infecções pulmonares), diz estudo
realizado por diversas instituições francesas de pesquisa

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 recémdivulgado. Em 2013 deve
13/02/2013
haver 82.640 mortes por câncer de pulmão e 88.886 por câncer de mama entre mulheres europeias, mas em alguns
países, como a GrãBretanha 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 exfumantes 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 terçafeira 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
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14

9/22

21/09/2015

NOTÍCIAS AMATA

realizados após quatro anos e depois de oito anos A pesquisa foi feita com 8,8 mil pessoas com mais de 50 anos
20/11/2012

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
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 norteamericanos, publicado nesta terçafeira 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 constatouse a
existência de substâncias nocivas à saúde humana. A presença de metanol  um álcool tóxico que pode até matar  foi
30/10/2012
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
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 prótabaco 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
22/10/2012

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
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

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
04/10/2012
de chances de sofrer esses problemas do que os nãofumantes, 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'
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,
14/09/2012
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
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
30/08/2012
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
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
20/08/2012
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
Veja  (Medalha de bronze) Brasil fica com 3ª posição em porcentual de exfumantes, com 46,4% dos homens e 47,7%
das mulheres tendo largado o cigarro, segundo estudo coordenado por diretor do Departamento de Saúde Comunitária
17/08/2012
e Comportamento em Saúde da Escola de Saúde Pública da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo (EUA):
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14

10/22

21/09/2015

NOTÍCIAS AMATA

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 sextafeira 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
semana da Editora)  Cenas de fumo no cinema influenciam jovens independentemente da classificação do filme,
09/07/2012 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
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 PUCRS com a amostra de sangue de 531 voluntários

Estadão  Embriões de mães fumantes se desenvolvem com atraso, aponta estudo conduzido por uma clínica de
05/07/2012 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 (IespUERJ): 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

Portal de Oncologia Português  Tabagismo possui ligação com risco aumentado de câncer de pele, evidencia meta
análise de 25 estudos, de 11 países de quatro continentes que analisaram populações da meiaidade à velhice,
25/06/2012
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, estimase 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), estimase que 30% de todos os pacientes que
precisam passar por um procedimento cirúrgico sejam fumantes
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
29/05/2012
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
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14
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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 tornamse 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 exfumantes 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
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 antitabaco 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
21/02/2012 de 6.500 jovens americanos, com idades entre 10 e 14 anos, e medições em 532 filmes, publicado no jornal online
"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 ecigarettes 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
14/02/2012 entrada 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
http://www.amata.com.br/buscadenoticias/buscanoticias.asp?q=estudo&sa.x=45&sa.y=14
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sistema cognitivo de quem fuma fica "dez anos mais velho" do que o de quem não fuma, na terceira idade
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:
26/01/2012 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 colorectal
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
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
21/01/2012
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 norteamericano publicado na revista
científica «Journal of the American Medical Association»

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
11/01/2012
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
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  Exfumantes 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 exfumantes 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 quartafeira 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, seguindose 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 quartafeira 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.
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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
da Universidade de Minnesota (EUA): 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 norteamericano 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 terçafeira

06/09/11

Terra  Estudo revela que paulistanos estão fumando menos

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 terça
feira 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 metaanálise 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
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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
cigarrose 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 segundafeira no
Canadá

05/07/11

Uol  (Vídeo) Estudo relaciona uso de remédio antifumo 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
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
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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

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 exfumantes. 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
bemsucedidos 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  Exfumantes 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 vareniclinaChampix®) 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 norteamericano 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
Último Segundo  Cigarro é responsável por um terço de casos graves de artrite: quem fuma 20 cigarros ao dia tem
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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 desenvolven
do
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 prótabaco. 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 segundafeira no Journal of the National Cancer Institute, da
Universidade de Oxford

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: exfumantes 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 segundafeira (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 meiaidade
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
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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

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

17/02/10

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

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 norteamericanos entre 1991 e 1999

10/12/09

Avisos nãoligados 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): destacamse 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

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 exfumantes 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
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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 afroamericanos 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

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 recémpublicado 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 submetendose 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
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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 descobriuse 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

Mensageme diária ajuda a parar de fumar, diz estudo feito pela Universidade de Catania, na Itália

14/11/08

Estudo de cientistas norteamericanos 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 norte
americano

17/07/08

Estudo, publicado no site da revista "American Journal of Public Health", durante cinco anos, com um grupo de 319
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
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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 norteamericanos
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 pósoperatória

18/02/08

Nãofumantes (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: Recémnascido sofre com abstinência quando a mãe fuma na gravidez. Estudo de pediatras com
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 GrãBretanha 
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 antifumo  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
Cigarros enrolados à mão são mais cancerígenos, diz estudo da Noruega, um dos últimos países ocidentais onde
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05/09/07

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 neozelandeses 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 concentrase 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 Panamericana 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

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

Estudo americano registra aumento de nicotina em cigarros

31/08/06

Nicotina aumentou 10% em cigarros dos EUA, diz estudo

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 WashingtonEUA. 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
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