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notas
sanCionada lei QUe põe Fim aos FUmódromos no país

A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que proíbe o fumo em locais fechados 
em todo o país, sejam eles públicos ou privados. O texto também prevê 
aumento na carga tributária dos cigarros, além de fixar preço mínimo de 
venda do produto no varejo. Fica estabelecida em 300% a alíquota do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o cigarro. O aumento 
no preço está previsto para o início de 2012. Com o reajuste do imposto e 
o estabelecimento de um preço mínimo, o cigarro subirá cerca de 20% em 
2012, chegando a 55% em 2015.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ressaltou que a meta é reduzir o 
número de fumantes em diferentes grupos, principalmente a iniciação de 
adolescentes e adultos. “A expectativa é chegar a 2022 tendo reduzido a 
prevalência de fumantes de 15% para 9% na população adulta”, afirmou.
A nova lei também proíbe a propaganda de produtos de tabaco nos locais 
de venda. Os fabricantes também ficam obrigados a incluir mensagens 
sobre os malefícios do fumo em 30% da área frontal dos maços de cigarros, 
partir de 1º de janeiro de 2016. 

tomograFias aUmentam risCo de CânCer de mama

Mulheres podem reduzir o risco de câncer de mama evitando a exposição desnecessária 
à radiação de exames de imagem, tratamentos de reposição hormonal, reduzindo 
o consumo de álcool e perdendo peso. Já manter a forma só é efetivo para evitar 
tumores que aparecem após a menopausa. Essas são conclusões de revisão de 
estudos publicada pelo Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciência dos 
EUA e apresentada em congresso sobre a doença, no Texas, em dezembro. 
O trabalho, de 364 páginas, levou dois anos para ficar pronto e consumiu 
US$ 1 milhão. Segundo o levantamento, o excesso de tomografias, que 
emitem dose relativamente alta de radiação, preocupa. Por outro lado, não 
é preciso evitar as mamografias, cujos níveis de radiação são mais baixos.

mais diagnóstiCos de CânCer de pele

Em 12 anos (1999/2010) de Campanha Nacional de Prevenção ao 
Câncer de Pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia proporcionou o 
atendimento de mais de 400 mil pessoas. A média anual de participantes 
subiu de 17 mil para 40 mil e o índice de casos suspeitos também está em 
rota ascendente: passou de 8,3% para 11,1%. Veja mais sobre o assunto 
na seção Entrevista.
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mais sete grUpos de alimentos terão redUção de sódio

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e representantes da indústria alimentícia assinaram, no dia 13 de 
dezembro, nova fase do acordo que prevê a redução gradual de sódio em 16 categorias de alimento. Nessa 
etapa, o foco são os alimentos que estão entre os mais consumidos pelo público infanto-juvenil: batatas fritas e 
batata palha, pão francês, bolos prontos, misturas para bolos, salgadinhos de milho, maionese e 
biscoitos (doces ou salgados). As metas devem ser cumpridas pelo setor produtivo 
até 2014 e aprofundadas até 2016.
A redução do consumo de sódio no Brasil é uma das 
estratégias do Governo Federal para o enfrentamento das 
doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e 
câncer. A meta é respeitar a recomendação de consumo 
máximo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 
menos de 5 gramas de sal diários, por pessoa, até 2020.
Em relação aos adultos, os adolescentes consomem sete 
vezes mais salgadinhos, quatro vezes mais biscoitos recheados, 
duas vezes e meia mais biscoitos doces e duas vezes mais 
biscoitos salgados.

Corrida em BeneFíCio da doação de 
medUla reúne 3 mil partiCipantes

A terceira edição da Corrida e Caminhada com Você, pela 
Vida – Doe Medula Óssea reuniu cerca de 3 mil participantes 
no dia 11 de dezembro, no Rio. O evento, promovido pela 
Fundação do Câncer (www.cancer.org.br), marcou a 
abertura da Semana de Mobilização Nacional para Doação 
de Medula Óssea e contou com 406 pessoas que se 
cadastraram como doadores em unidade móvel do Hemorio.

programa da avon FoUndation For Women treinará médiCos nos eUa

Seis de janeiro é a data-limite para inscrição no programa global da Avon Foundation 
for Women  –  www.avonfoundation.org – que distribui bolsa de estudos clínicos 
a médicos de todo o mundo especializados em câncer. O objetivo do programa 
é dar oportunidade a profissionais não residentes nos Estados Unidos de obter 
treinamento intensivo em um dos 12 centros de câncer de mama do país, filiados à 
Avon Foundation. 

O programa premiará 50 médicos em início de carreira, que tenham autorização das instituições onde trabalham para 
receber de quatro a oito semanas de treinamento nos EUA. As instituições devem declarar que o profissional terá 
emprego garantido depois do programa. 
As especialidades disponíveis são: cirurgia de câncer de mama; patologia; radiologia; oncologia médica; estudo clínico 
e da comunidade/saúde pública. O treinamento será dado em dois períodos: a partir de setembro de 2012, para 25 
médicos, e a partir de junho de 2013, para o segundo grupo. O anúncio dos contemplados será no dia 15 de março. 
A solicitação de propostas, o atendimento de requerimentos e outros detalhes de como participar estão no seguinte link:  
http://www.avonfoundation.org/programs-and-events/125-anniversary-global-scholars-program.html


