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Leis contra o cigarro mudam a cena no ambiente de trabalho e criam responsabilidade.  
 
Vício é vício, mas o do cigarro tornou-se sobretudo nos últimos dez anos um motivo de quase 
duelo entre adeptos e não-fumantes. Terceira maior causa de morte evitável no mundo, o 
tabagismo passivo é superado apenas pelo tabagismo ativo e pelo consumo excessivo de álcool. A 
fumaça aspirada pelo não fumante apresenta níveis oito vezes maiores de monóxido de carbono, 
o triplo de nicotina, e até cinqüenta vezes mais substâncias cancerígenas que a fumaça tragada 
em bares restaurantes, empresas, e qualquer recinto fechado, o que de certa forma acabam 
dando razão às reclamações de quem não fuma principalmente em ambientes de trabalho.  
 
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, Inca, pesquisas nacionais e internacionais indicam que os 
fumantes passivos têm um risco de 23% maior de desenvolver doença cardiovascular e 30% mais 
chances de ter câncer de pulmão. Crianças expostas à fumaça do tabaco podem desenvolver 
doença cardiovascular, quando adultas, infecções respiratórias e asma brônquica. Os filhos de 
gestantes que fumam apresentam o dobro de chances de nascer com baixo peso e 70% de 
possibilidades de sofrer um aborto espontâneo, enquanto 30% podem morrer ao nascer.  
 
O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte 
evitável em todo o mundo e atingiu a cifra de 5 milhões de mortes anuais, o que corresponde a 
mais de 10 mil mortes por dia. Se nada for feito em dez anos essa média irá duplicar.  
 
Maria Teresa da Cruz Lourenço, coordenadora do grupo de apoio aos tabagistas do Hospital do 
Câncer, lembra que não há muito tempo fumar era sinônimo de "status", raros eram os astros do 
cinema que não apareciam posando com um cigarro na mão, algo que hoje mudou 
diametralmente. "As pessoas estão mais conscientizadas e 96% dos fumantes procuram algum 
grupo de apoio em defesa da própria saúde  
 
"É difícil parar de fumar, mas quanto mais dificuldade a pessoa tiver mais ela deve persistir. A 
melhor técnica para se parar é a orientação comportamental e o uso de reposição de nicotina por 
meio de adesivos ou goma de mascar. O uso de medicamentos como Bupropiona e Nortriptilina 
pode ajudar, mas esses medicamentos devem ser usados somente quando indicados por 
médicos", informa Maria Teresa  
 
Ela ressalta, ainda, que os princípios ativos para deixar de fumar são orientações 
complementares. Tanto no Hospital do Câncer como na maioria dos outros lugares o grupo de 
apoio funciona durante cinco semanas consecutivas com duração de 1h30, e são passadas aos 
pacientes orientações de como deixar de fumar, além da troca de experiências entre os 
participantes. "O mais importante para deixar de fumar é não desitir, pois quanto mais se tenta 
mais chances se tem de parar", diz.  
 
As doenças mais freqüentes causadas pelo tabagismo segundo o Inca são impotência sexual no 
homem, complicações na gravidez, aneurismas arteriais, úlcera do aparelho digestivo, infecções 
respiratórias, trombose vascular, entre outras.  
 
Uma das principais metas da campanha de 2005 é o cumprimento da Lei Federal número 
9.294/96, cuja promulgação é um avanço no controle do tabagismo no Brasil. Dentre outras 
medidas, proíbe o uso de cigarros e de outros produtos derivados do tabaco em recinto coletivo, 
privado ou público, como repartições públicas, hospitais, salas de aula, ambientes de trabalho, 
teatros e cinemas. Além disso, prevê normas para a propaganda de produtos do tabaco.  
 
O fumante que desrespeitar a lei está sujeito à advertência e a sua retirada do recinto, sem 
prejuízo das sanções previstas na legislação local.  



O Decreto número 2.018 prevê no artigo 27 a competência suplementar dos estados e municípios. 
Isso significa que deve existir uma legislação estadual e municipal definindo as punições e a 
autoridade sanitária competente para exercer a fiscalização e a aplicação das penalidades, em 
caso de violação.  
 
Pesquisa realizada pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e da Escola de Saúde 
Pública John Hopkins em seis cidades sul-americanas, que mede o índice de poluição tabagística 
em bares e restaurantes, detectou no Rio de Janeiro um dos maiores índices da América Latina. 
No Brasil em geral, que apresenta um dos menores níveis, o estudo foi coordenado pelo Inca.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 ago. 2005, Plano Pessoal, p. C-7 


