
81% dos brasileiros apóiam lei contra fumo 
Ricardo Westin 
 
Entre os fumantes, 64% defendem rigor contra cigarro, segundo pesquisa nacional Datafolha 
realizada na última semana 
 
Nível de aprovação ao projeto que veta cigarro em ambientes fechados em SP é parecido em 
relação a sexo, idade, escolaridade e renda 
 
Uma pesquisa nacional feita pelo Datafolha na semana passada mostra que 81% dos 
brasileiros apóiam o projeto de lei que proíbe o fumo em todos os ambientes coletivos 
fechados do Estado de São Paulo, incluindo os fumódromos. 
 
O aumento do rigor contra o cigarro é defendido até mesmo pelas pessoas que afirmam 
"fumar cigarros, mesmo que de vez em quando". Desse grupo, 64% se dizem favoráveis à 
proposta. Entre os não-fumantes, 86% aprovam a idéia. 
 
O projeto foi apresentado à Assembléia Legislativa no final do mês passado pelo governador 
José Serra (PSDB). Se for aprovado pelos deputados estaduais, ficará proibido fumar em 
bares, boates, restaurantes, hotéis, áreas comuns de condomínios, shoppings, hospitais e 
táxis, por exemplo. 
 
Não serão permitidos, em São Paulo, nem mesmo os espaços separados que atualmente 
restaurantes e bares reservam aos fumantes. Dessa forma, o cigarro só ficará liberado ao ar 
livre e dentro de casa. 
 
Segundo o Datafolha, o nível de aprovação ao projeto é parecido em ambos os sexos, em 
todas as faixas etárias, em todos os graus de escolaridade e nas diferentes faixas de renda. 
 
A aprovação é um pouco maior entre os simpatizantes do PSDB (88%), partido de Serra, que 
entre os do PT (83%). 
 
Ruim para os fumantes 
 
A pesquisa Datafolha foi realizada entre a segunda e a quinta-feira da semana passada. Foram 
entrevistadas 2.785 pessoas com 18 anos ou mais e de todos os níveis sociais. 
 
Os entrevistadores ouviram pessoas em 212 municípios das cinco regiões do país. A margem 
de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. 
 
De todos os entrevistados, 13% se disseram contrários à proposta em análise pelos deputados 
paulistas. Os fumantes são mais refratários à idéia -30% deles se dizem contrários. No grupo 
dos não-fumantes, o índice de rejeição ao projeto de lei cai para 8%. 
 
Para a maioria, a lei terá efeito "ótimo/bom" sobre os não-fumantes e "ruim/péssimo" sobre os 
fumantes. 
 
Para os bares e restaurantes, na opinião da maioria das pessoas ouvidas pelo Datafolha, o 
impacto do banimento do cigarro será "ótimo/bom". 
 
Das pessoas ouvidas, 63% disseram que haviam tomado conhecimento do projeto de lei 
apresentado pelo governador José Serra (PSDB). De qualquer forma, antes de perguntar-lhes 
a opinião, os entrevistadores explicaram os principais pontos da proposta. 
 
Gastos para o SUS 
 
Extremamente prejudicial à saúde, o tabagismo é considerado uma doença, capaz de dar 
origem a outras cinco dezenas de males -como câncer (principalmente de pulmão), infarto, 



AVC (acidente vascular cerebral), bronquite, osteoporose e até impotência sexual. 
 
 
Esses males atingem também as pessoas que, mesmo não fumando, inalam a fumaça do 
cigarro. São os chamados fumantes passivos. De acordo com estudos recentes do Inca 
(Instituto Nacional de Câncer), pelo menos 2.655 não-fumantes morrem a cada ano no Brasil 
por doenças provocadas pelo tabagismo passivo -sete mortes por dia. 
 
Segundo o governo de São Paulo, os pacientes tratados de doenças provocadas pelo cigarro 
custaram ao SUS (Sistema Único de Saúde), no ano passado, pelo menos R$ 92 milhões. 
 
Com esse valor, é possível custear por um ano o funcionamento de dois hospitais públicos de 
médio porte, com cerca de 200 leitos cada um. 
 
No momento, o projeto de lei que aumenta as restrições ao fumo recebe emendas dos 
deputados estaduais. Só depois disso é que ele começará a ser votado pelas comissões da 
Assembléia Legislativa. 
 
Pelo projeto, os estabelecimentos que descumprirem a norma serão multados em valores que 
variam de R$ 220 a R$ 3,2 milhões e poderão ser interditados. Não haverá punição aos 
fumantes infratores. 
 
"Caso a lei seja aprovada -e acreditamos que será-, os estabelecimentos e as pessoas terão de 
se adaptar. Isso é perfeitamente possível, ainda que no início haja certa resistência ou 
dificuldade. Os fumantes se adaptaram às leis que os proibiram de fumar dentro de aviões e 
cinemas, por exemplo", diz o secretário estadual da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
77% condenam declarações de Lula a favor do cigarro 
Ricardo Westin 
 
Segundo Datafolha, brasileiros acham que presidente "agiu mal" ao defender, há duas 
semanas, "uso do fumo em qualquer lugar' 
 
Para entidades médicas, opinião do presidente pode atrapalhar políticas de combate ao 
tabagismo feitas pelo próprio governo 
 
A maior parte dos brasileiros não gostou das declarações dadas há duas semanas pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do cigarro, mostra a pesquisa realizada pelo 
Datafolha na semana passada. 
 
Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, enquanto fumava uma cigarrilha, Lula declarou 
que defende "o uso do fumo em qualquer lugar". 
 



Das pessoas entrevistadas em todo o país, 77% disseram que discordam da declaração do 
presidente. O mesmo percentual afirmou que Lula "agiu mal" ao defender que se fume em 
qualquer lugar, incluindo ambientes fechados. 
 
Questionado especificamente sobre o fumo no Palácio do Planalto, o presidente Lula respondeu 
que, pelo menos no gabinete, a decisão cabe a ele. "Eu, se for na sua sala, certamente não 
fumarei, porque respeito o dono da sala. Mas, na minha, sou eu que mando." 
 
Em níveis semelhantes, a declaração desagradou tanto àqueles que avaliam o presidente Lula 
como "ótimo/bom" como àqueles que o vêem como "ruim/péssimo". 
 
A reprovação à fala do presidente foi maior entre os simpatizantes do PSDB (oposição) que 
entre os dos PT (governo). Dos tucanos entrevistados pelo Datafolha, 87% discordaram da 
declaração. No caso dos petistas, 77%. 
 
Prática e retórica 
 
A defesa do cigarro feita por Lula foi imediatamente criticada por entidades médicas. Para elas, 
a opinião do presidente pode atrapalhar as políticas de combate ao tabagismo realizadas pelo 
próprio governo. 
 
Para a médica Analice Gigliotti, presidente da Abead (Associação Brasileira de Estudos do 
Álcool e outras Drogas), o presidente Lula deveria pedir desculpas ao país "pela forma 
inadequada de se expressar". 
 
"Em meio a avanços importantes, é preciso cuidado para que, por erros políticos, não haja 
retrocessos. Parece que, de forma inédita, avançamos na prática e regredimos na retórica", 
afirmou a médica. 
 
Entre os "avanços na prática", Analice lembra que foi com Lula que o Brasil tornou mais fortes 
as imagens de advertência nos maços de cigarro e assinou a Convenção-Quadro para o 
Controle do Tabaco, um acordo internacional por meio do qual os países buscam reduzir o 
consumo de cigarros e outros produtos derivados do tabaco. 
 
Neste momento, a Casa Civil da Presidência da República tem um projeto de lei que determina 
a extinção dos fumódromos. O projeto é do Ministério da Saúde e, logo após a análise da Casa 
Civil, será enviado ao Congresso Nacional. 
 
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), os fumódromos dão a falsa sensação de 
proteção para quem está do lado de fora -a fumaça do cigarro é danosa à saúde em qualquer 
quantidade inalada. 
 
Na entrevista em que deu a polêmica declaração, Lula também fez comentários sobre esse 
projeto: "A idéia do Ministério da Saúde é a proibição do fumo em todos os lugares fechados. 
Eu mando o projeto para o Congresso e não voto". 
 

 
Leia mais: 
 
Fumantes caíram de 26% para 22% da população em 6 anos 
Ricardo Westin 
 
Mulheres fumantes caíram de 20% para 18% no mesmo intervalo; uso do cigarro predomina 
na faixa etária que vai de 45 a 59 anos 
 
Tabagismo diminuiu mais entre homens; de 2002 a 2008, grupo passou de 32% para 26%, 
segundo pesquisa Datafolha 
 



Nos últimos seis anos, a parcela da população brasileira que fuma caiu de 26% para 22%, 
mostra a pesquisa Datafolha realizada na semana passada em todas as regiões do país. 
 
Foram ouvidas pessoas com 18 anos ou mais. Elas responderam à seguinte pergunta: "Você 
costuma fumar cigarros, mesmo que de vez em quando?". 
 
Apesar de o hábito de fumar ter caído em ambos os sexos, a pesquisa mostra que o problema 
continua sendo maior entre os homens. Hoje, 26% deles se dizem fumantes. Entre as 
mulheres, o índice é de 18%. 
 
Em 2002, os índices de fumantes eram de 32% dos homens e de 20% das mulheres. Nesse 
intervalo de seis anos, portanto, mais homens deixaram de fumar. 
 
De acordo com especialistas, os brasileiros estão parando de fumar por dois motivos 
principais. Primeiro, em razão de diversas restrições impostas pelo governo -como o fim da 
propaganda de cigarros e a proibição de fumar em locais fechados. Depois, porque as pessoas 
recebem cada vez mais informações sobre os malefícios que o tabagismo causa à saúde. 
 
Das faixas etárias, as que mais têm fumantes são a que vai de 45 a 59 anos (27%) e a que vai 
de 35 a 44 anos (25%). Dos níveis de escolaridade, a maior concentração de fumantes está 
nas pessoas que cursaram apenas o ensino fundamental (26%). 
 
Das faixas de renda, fumam mais as pessoas com ganhos familiares superiores a dez salário 
mínimos (26%). Considerando-se as regiões, o tabagismo está mais presente no Sul (29%) e 
no Sudeste (23%) e menos no Norte/Centro-Oeste (17%) e no Nordeste (18%). 
 
Segundo a pesquisa Datafolha, a maior parte dos fumantes consome até dez cigarros por dia 
(57%). Uma parcela pequena fuma mais de 20 cigarros (8%). A média nacional é de 13 
cigarros por dia. 
 
Vício 
 
A dificuldade que os fumantes têm para largar o vício é explicada pela nicotina, ingrediente 
básico do cigarro. A cardiologista Jaqueline Issa, do programa de tratamento do tabagismo do 
InCor (Instituto do Coração), afirma que essa substância provoca a liberação de dopamina no 
organismo -um neurotransmissor ligado ao prazer e ao bem-estar. 
 
"A nicotina só não provoca mais liberação de dopamina que a cocaína e as anfetaminas. O uso 
dessas drogas deixa a pessoa feliz e a torna escrava do prazer", afirma. 
 
Segundo dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer), que é ligado ao Ministério da Saúde, do 
cerca de 1,25 bilhão de fumantes no planeta, mais de 30 milhões são brasileiros. O tabagismo 
é considerado a principal causa de mortes evitáveis no mundo.  
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Bares e indústria defendem área reservada ao fumo  
Ricardo Westin 
 
A indústria de cigarros, os bares e os restaurantes são contrários ao projeto de lei que proíbe o 
fumo em todos os locais coletivos fechados de São Paulo, até mesmo nos fumódromos. O 
Datafolha mostrou que 81% dos brasileiros são favoráveis à proposta. 
 
A fabricante de cigarros Souza Cruz afirma que "fumantes e não-fumantes devem ter seus 
direitos respeitados": "Isso é possível seguindo o exemplo de legislações vigentes em países 
como França, Espanha e Itália, que permitem a criação de áreas destinadas a fumantes com 
soluções técnicas que evitam a exposição involuntária à fumaça do cigarro". 
 
A Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo também 
defende as áreas reservadas a fumantes. A entidade diz que será prejudicada caso o projeto 
em análise pela Assembléia Legislativa de São Paulo se torne lei. 
 
Para 69% dos entrevistados pelo Datafolha, ao contrário, a mudança terá impacto 
"ótimo/bom" sobre bares e restaurantes. 
 



"Vamos ter queda no movimento, prejuízo e desemprego", diz Ricardo Chiessi, porta-voz da 
federação paulista. "Todo mundo que consome cigarro sabe que faz mal. O que cabe a nós é 
respeitar o direito das pessoas." 
 
O Palácio do Planalto não quis comentar o fato de os brasileiros, segundo o Datafolha, 
reprovarem as declarações de Lula a favor do cigarro.  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 14 set. 2008, Cotidiano, p. C1, C3-C4. 


