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A lei antifumo é prática em muitas cidades ao redor do mundo. Nova York, Buenos Aires, 
Berlim, Londres, Paris, entre outras, já têm leis que coíbem o fumo em locais públicos. Nos 
Estados Unidos, uma pesquisa desenvolvida pela AdWeekMedia com usuários do LinkedIn, site 
de relacionamentos voltado para profissionais na internet, aponta que a grande maioria apoia 
não só a lei como deseja o banimento de toda publicidade de cigarros. 
 
O estudo perguntou aos entrevistados se eles achavam que o governo deveria banir a 
publicidade de cigarros, regulamentá-la tornando mais restrita ou deixar as leis como elas são 
atualmente. Entre os que responderam à pesquisa, 56% disseram que são a favor de banir 
toda propaganda de cigarros, já 19% responderam que queriam que o governo fosse mais 
duro, com regras mais restritivas para a propaganda de cigarros e 23% disseram que são a 
favor de deixar tudo como está.  
 
Apesar de os jovens serem menos aptos a banir totalmente a publicidade de cigarros, a 
maioria ainda pensa assim: 52% dos pesquisados, que têm entre 18 e 24, disseram que a 
publicidade deste segmento deve ser banida, enquanto este número foi de 53% entre os 
jovens de 25 e 34 anos. Já no grupo de 35 e 54 anos, 61% apoiam o banimento, mesmo 
percentual encontrado entre os que têm mais de 55 anos. 55% dos homens apoiam o 
banimento e 58% das mulheres defendem a restrição total.  
 
Apesar da primeira cidade a endurecer as leis antifumo ficar nos Estados Unidos a californiana 
San Luis Obispo em 1990 –, e de várias cidades terem restrições neste sentido, o presidente 
Barack Obama está prestes a assinar a mais dura lei antitabaco dos Estados Unidos. 
 
Ela passa à Food and Drug Administration (FDA) a responsabilidade de limitar a quantidade de 
nicotina nos cigarros e aumentar as restrições na publicidade do segmento e ainda proíbe a 
venda de produtos derivados de tabaco para jovens. O órgão só teria como limite a proibição 
total da venda de cigarros e a imposição da exclusão de nicotina nos mesmos. Com isso, a FDA 
passa a ter plenos poderes para fiscalizar esta indústria que movimenta quase US$ 90 bilhões 
ao ano nos Estados Unidos, país no qual 20% da população é fumante. 
 
Em Londres, o cigarro enfrenta restrições desde 2007. Na cidade, não se pode fumar em locais 
fechados e nos transportes públicos. A lei prevê que fumantes e estabelecimentos que 
desrespeitem as regras paguem multas, assim como em Roma, onde a legislação vale desde 
2005. Na França, as restrições começaram junto com outros países da União Europeia, como 
Portugal, no começo de 2008. Em Paris, é proibido fumar em locais fechados, como cafés e 
restaurantes. Eles podem ter área para fumantes, mas ela deve ser menor que 20% do espaço 
e devem ter aparelhos de ventilação, além de serem totalmente isoladas.  
 
Apesar da restrição, franceses continuam adorando cigarros: basta olhar as mesas disputadas 
nas calçadas de qualquer café. Já em Berlim as restrições ao fumo geraram grande 
repercussão. É proibido fumar em bares, restaurantes, prédios da administração pública e 
escritórios. Em Buenos Aires, a proibição começou em 2006 com o banimento de cigarros 
inicialmente em escritórios de serviços públicos, hospitais e escolas. No fim do mesmo ano, a 
restrição incluiu locais públicos fechados como os tradicionais cafés.  
 
Na Grécia, onde 40% da população fuma, a lei foi implantada este ano. E vem causando 
polêmica mesmo com o país registrando mais de 20 mil mortes ao ano por conta do cigarro. Já 
na Holanda, a lei antitabaco tem uma curiosa diferença em relação a outros países da União 
Europeia. Lá a legislação também proíbe o fumo de cigarros em cafés, bares e restaurantes. 
Mas, como no país a maconha é legalizada, é permitido fumar cigarros da erva ou de haxixe 
nos cafés, desde que sem tabaco. Se misturados, eles só podem ser consumidos em espaços 
internos reservados para este fim e totalmente isolados. Cigarros comuns só podem ser 
fumados do lado de fora dos estabelecimentos comerciais.  
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