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Restrições severas e abrangentes ao fumo obrigam os viajantes à radical mudança de hábito. 
Há alguns anos que a vida dos fumantes se tornou um verdadeiro inferno com as proibições do 
tabagismo em restaurantes, hotéis e aviões. As restrições não ficaram somente em áreas de 
grande concentração de pessoas. Diversos países impõem normas rígidas para quem não 
dispensa um cigarro, charuto ou cachimbo.  
 
Inglaterra e Espanha, por exemplo, possuem uma legislação severa para os tabagistas. Nos 
transportes públicos de toda a Suíça, a partir do mês de dezembro deste ano, será realmente 
proibido fumar. Outros países da União Européia possuem leis restringindo o fumo - por isso, o 
turista deve ficar atento e consultar sempre seu agente de viagens para saber se naquele 
determinado destino acender o cigarro é prática proibida ou liberada.  
 
Nesta guerra em prol de um ar menos poluído e contaminado, assim como a preservação dos 
chamados fumantes passivos, restou ao viajante tabagista duas alternativas: deixar de fumar 
ou desistir de vez da viagem. O jornalista Eduardo Rocha optou pela primeira premissa.  
 
Fumante por 33 anos e há cinco meses sem dar uma única tragada, dois dias antes de uma 
viagem internacional ele vivia a angústia de não poder acender um cigarro durante o vôo. 
"Quando sabia que tinha de viajar e ficaria entre 12 e 14 horas sem poder fumar, o nível de 
ansiedade só aumentava nos dias que antecediam o embarque", revela Rocha.  
 
Fumando um maço de cigarros por dia, Rocha nunca utilizou nenhum tipo de truque para 
controlar a ausência da nicotina. "Jamais usei chicletes ou balas para controlar a falta do 
cigarro", garante ele. "Claro que evitava café ou outras bebidas que estimulassem a vontade 
de fumar nas viagens. E apesar da ansiedade pela ausência do cigarro, também nunca deixei 
de viajar."  
 
Mas há o outro lado da moeda. É o caso do economista Humberto Castro, que nunca resolveu 
abrir mão do tabaco. "De fato, deixei de viajar inúmeras vezes por conta do cigarro", admite 
ele. "Achava realmente um absurdo ter de agüentar longas horas em um avião ou dentro de 
um ônibus intermunicipal que proíbe o passageiro de fumar", desabafa. "Sou capaz de dirigir 
até dez horas em meu carro, mas sempre com a liberdade de fumar no momento que quiser."  
 
Segundo a psicóloga Márcia Fonseca, este tipo de ansiedade é comum nas pessoas que 
possuem algum tipo de dependência. "O fumante depende do cigarro e a possibilidade de 
abstinência provoca uma ansie-dade na pessoa. Isto ocorre com qualquer um que tenha algum 
tipo de dependência", lembra a psicoterapeuta.  
 
"O ideal mesmo é não fumar, até porque é prejudicial à saúde. Mas para quem não consegue 
ficar sem o cigarro, existem algumas alternativas, como o chiclete e a bala. Quem quiser optar 
pelos adesivos e chicletes de nicotina deve consultar primeiro um médico", orienta Márcia 
Fonseca.  
 
A diretora da agência Festival Turismo, Elizabeth Ferraz, aconselha ao fumante que avise ao 
agente de viagens de sua condição. "Existe uma campanha maciça em vários países contra o 
tabagismo, que muitos turistas fumantes desconhecem", diz Elizabeth Para ter 
esclarecimentos, é importante que o passageiro fale de sua situação. "Vale lembrar que as 
áreas para fumantes são as piores em restaurantes e locais públicos".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-7. 
 


