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Orientações para o professor

A cada 24 horas, morrem no mundo 10.000 pessoas vítimas do ta-
bagismo; estima-se que existam cerca de dois bilhões de fumantes no pla-
neta. No Brasil, os dados revelam que o SUS (Sistema Único de Saúde) 
gasta por ano milhões de reais com internações por males oriundos do 
cigarro como isquemias cerebrais, infartos e enfisemas pulmonares.

O link abaixo pode ser visitado para que se tenha uma idéia 
do que representam os malefícios que o uso do tabaco faz à saúde:  
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM991320-7823-TA
BAGISMO+E+CONSIDERADO+A+PRINCIPAL+CAUSA+EVITAVE
L+DE+MORTE+NO+MUNDO,00.html.

O que era hábito suportável socialmente há três ou quatro décadas é 
visto hoje como desleixo com a saúde, sujeira, mal-estar, vexame público 
em um mundo que corre atrás de quem polui. Em São Francisco (Estados 
Unidos), por exemplo, em nenhum lugar o fumante pode exercitar seu vício, 
a não ser em sua própria casa. Está confinado a viver com seu vício apenas no 
lugar em que, por força da Constituição, as garantias e os direitos individuais 
são respeitados.

Quando a nicotina se liga aos receptores do cérebro, libera uma sé-
rie de neurotransmissores que produz as sensações de bem-estar; o grande 
problema é que, no cigarro, a nicotina não vem sozinha, vem acompanha-
da de 4.000 substâncias responsáveis diretamente por mais de 60 doenças 
no ser humano. Dentre elas, o arsênico e a naftalina, ambas usadas para 
matar ratos e baratas.

Parar de fumar é como parar de usar drogas pesadas: além do desejo 
de cessar o vício, há que se ter uma terapia de suporte; existem pessoas 
que, ao pararem de fumar, passam por uma espécie de luto, tal como se 
tivessem sido abandonadas pelo companheiro mais querido e necessário. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera hoje o uso do cigarro 
como uma das doenças sociais mais complicadas e letais. Existe, além da 
dependência química, que é danosa e irreversível, a dependência compor-
tamental e se a primeira deve ser tratada com medicamentos, a segunda 
precisa ser tratada com a ajuda de um terapeuta.

A  Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou, na  
terça-feira (7/4), por 69 votos a 18, a lei que proíbe o uso do fumo em 
ambientes públicos e privados, inclusive nos famosos “fumódromos” das 
empresas; só será permitido fumar na rua, ao ar livre, em casa ou em ta-
bacarias. O fumante não será multado em bares, restaurantes, mas o dono 
do estabelecimento poderá ser multado em até 3 milhões de reais. Caberá 
também ao dono chamar a polícia caso sua ordem seja desrespeitada. Veja 
aqui: http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM997242-7823-
ASSEMBLEIA+LEGISLATIVA+DE+SP+PROIBE+FUMO+EM+AMBI
ENTES+COLETIVOS+PUBLICOS+E+PRIVADOS,00.html.

Em outras palavras: é a hora de deixar os velhos hábitos e pensar 
mais na própria saúde, na saúde dos outros e, sobretudo, na saúde do 
planeta. Por que do planeta? Faça a conta: dois bilhões de seres humanos, 
hoje, fumam diariamente. Imagine que cada um fume 5 cigarros por dia. 
Imagine, imagine, imagine...

Em tempo: em setembro do ano passado (ver texto 5), durante en-
trevista no Palácio do Planalto, o presidente Lula ficou numa verdadeira 
“saia justa” quando um repórter, vendo-o fumar uma cigarrilha, pergun-
tou-lhe sobre a Lei anti-fumo. O presidente, encabulado e sentindo-se 
agredido saiu-se com a seguinte resposta: “Eu defendo, na verdade, o uso 
do fumo em qualquer lugar. Só fuma quem é viciado.”

Esther Rosado.

Proposta de redação

1. Escreva uma dissertação sobre o seguinte tema:
 Com uma lei ou com educação e consciência cidadã se faz alguém 

parar de fumar?
 
Recomendações para a dissertação:
a) tente alcançar um mínimo de 30 linhas;
b) não discuta os fatos levado por emoção violenta, preferência ou esco-

lha de ordem individual;
c) observe seu posicionamento e evite a todo custo a falta de coerência 

interna;
d) procure dar exemplos, na parte argumentativa, de fatos recentes e que 

sejam de conhecimento público, divulgados por jornais e revistas;
e) fuja de texto circular, ou seja, nada de repetir-se infinitamente, girando 

em torno de um mesmo eixo que não se desenvolve.

 

 Texto 1

Mais de 2,6 mil morrem anualmente por  
tabagismo passivo, diz pesquisa

Mulheres representam 60,3% das mortes entre não-fumantes. 
Apenas pessoas com 35 anos ou mais foram alvo do estudo.

Pelo menos 2.655 não-fumantes morrem a cada ano no Brasil por 
doenças vinculadas ao tabagismo passivo, segundo informou, nesta sex-
ta-feira (22), o estudo “Mortalidade atribuível ao tabagismo passivo na 
população brasileira”, realizado por pesquisadores do Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca) e do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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De acordo com a pesquisa, ao menos sete brasileiros morrem dia-
riamente por doenças provocadas pela exposição passiva à fumaça do 
tabaco. A maioria das mortes ocorre entre mulheres (60,3%). 

Na pesquisa, que estimou o número e a proporção de óbitos, foram 
consideradas apenas as três principais doenças relacionadas ao tabagis-
mo passivo: câncer de pulmão, doenças isquêmicas do coração e aciden-
tes vasculares cerebrais. 

O estudo considera como fumantes passivos as pessoas que nunca 
fumaram e que moravam com pelo menos um fumante no mesmo domicí-
lio. Apenas pessoas com 35 anos ou mais foram alvo do estudo. Fumantes 
e ex-fumantes não fizeram parte da população avaliada. 

De cada 1.000 mortes por doenças cérebro-vasculares, 29 são atri-
buíveis à exposição passiva à fumaça do tabaco. A proporção é de 25 
para 1.000 no caso de doenças isquêmicas e de 7 para 1.000 mortes por 
câncer de pulmão. 

Os óbitos de mulheres são de 1,3 a 3 vezes mais elevados que os de 
homens. Das 2.655 mortes, 1.601 foram de mulheres. A faixa etária que 
registra maior ocorrência, tanto em homens quanto em mulheres, é de 65 
anos ou mais.

 De acordo com o Inca, o “Inquérito Domiciliar Sobre Comporta-
mentos de Risco e Morbidade Referida de Doenças e Agravos não Trans-
missíveis” – realizado, em 15 capitais brasileiras e no Distrito Federal, 
pelo Inca e pela Secretaria de Vigilância em Saúde em 2003 – serviu como 
fonte para a pesquisa. A população de estudo do Inquérito foi representa-
da por 23.457 indivíduos, residentes em 10.172 domicílios.
<http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL733180-5598,00-MAIS 
+DE+MIL+MORREM+ANUALMENTE+POR+TABAGISMO+PASSIV

O+DIZ+PESQUISA.html>.

 Texto 2

Porto Alegre é a capital com maior percentual de fumantes
Pesquisa foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde.

Em oito anos, SUS gastou R$ 500 milhões com três doenças relacio-
nadas ao fumo.

Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta terça-feira (27), 
mostra que Porto Alegre é a capital com o maior percentual de fuman-
tes. Segundo o estudo, 21,7% dos moradores da capital gaúcha, que têm 
mais de 18 anos, são fumantes. Florianópolis e Rio Branco aparecem em 
segundo e terceiro lugares nessa lista (20,2% e 20,1%, respectivamente). 
Salvador é a capital com o menor percentual (11,5%). 

 O levantamento foi feito por telefone, com 54 mil pessoas, nas ca-
pitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, no segundo semestre 
do ano passado. O índice de confiança, segundo o Governo federal, é de 
95%. 

 Considerando todos os municípios estudados, a incidência média 
de fumantes é de 16,4%. O índice de fumantes é maior entre os homens do 
que entre as mulheres (20,9% e 12,6%, respectivamente).

 O estudo informa que há uma tendência de redução na quantidade 
de fumantes após os 54 anos. A menor freqüência de pessoas que fumam 
acontece na faixa etária de indivíduos com 65 anos ou mais.

Problemas de saúde 
Segundo o Ministério da Saúde, a cada ano, o cigarro mata quase 

5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são 200 mil vítimas. 
Estudos apontam que o uso do tabaco está relacionado como causa de 
quase 50 doenças diferentes. A dependência está associada a 90% dos 
casos de câncer de pulmão, 85% dos óbitos por enfisema pulmonar e 25% 
dos infartos fatais. 

 Entre 1995 e 2003, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou cerca 
de R$ 500 milhões apenas com internações de três tipos de doenças rela-
cionadas ao tabaco. Os gastos ambulatoriais (de consultas, por exemplo) 
não foram somados.

  Para reduzir o número de fumantes, uma das armas do Governo fe-
deral é o lançamento de campanhas. Nesta terça-feira, foram mostradas, 
pela primeira vez, novas imagens que deverão ser usadas nas embalagens 
de cigarro. As fotos e mensagens foram escolhidas após uma pesquisa 
com jovens de 18 a 24 anos. Foram disponibilizadas as ilustrações que 
causaram maior aversão do público.

 O ministério afirma que as campanhas têm dado bons resultados. 
Entre 1989 e 2004, o consumo de cigarros per capita caiu em 32% e a 
incidência de fumantes na população acima de 15 anos passou de 32%, 
em 1989, para 17%, em 2007.

 O índice coloca o Brasil em situação favorável na comparação com 
outros países das Américas. Ainda de acordo com o ministério, 20,8% dos 
moradores dos Estados Unidos fumavam em 2004 e 20% dos moradores 
do Canadá fumavam em 2005. No México, o índice era de 34,8%, em 
1998, e na Argentina, 40,4%, em 2000.

 Texto 3

SP terá equipe de fiscais só para lei antifumo
Segundo governo, grupo será formado por cerca de 250 agentes; só a 

cidade de São Paulo tem 27,5 mil bares e restaurantes.

Secretaria da Saúde não irá contratar mais funcionários, mas remane-
já-los de outras áreas; Serra diz que vai criar um disque-denúncia. 

O governo José Serra (PSDB) anunciou que vai criar um grupo es-
pecial para fiscalizar o cumprimento da lei que proíbe fumar em todos os 
ambientes coletivos fechados, públicos ou privados, no Estado. A lei foi 
aprovada anteontem pela Assembleia. A informação é da Secretaria de 
Estado da Saúde. O projeto deve ser sancionado nos próximos dias por 
Serra, autor da proposta. A lei entra em vigor 90 dias após publicada no 
“Diário Oficial” do Estado. 

Segundo a secretaria, a intenção é criar, na regulamentação da lei, 
um grupo com cerca de 250 fiscais, que vai treinar outros agentes e visitar 
os estabelecimentos – só a capital tem 27,5 mil bares e restaurantes. A 
pasta não contratará novos fiscais. Serão agentes dos CVSs (Centro de 
Vigilância Sanitária) estadual e municipais, além do Procon. Não divul-
gou, porém, o total de fiscais da vigilância estadual. O grupo fará também 
uma campanha educativa prévia nos estabelecimentos, como determinou 
emenda incluída pela Assembleia no projeto. 

A equipe terá a atribuição única de atuar na aplicação da lei. Não 
participará de outras áreas dos CVSs, como a fiscalização de remédios e 
alimentos. O Procon disse que a multa, pelo Código de Defesa do Consu-
midor, varia de R$ 212 a mais de R$ 3 milhões (dependendo do tamanho 
do estabelecimento). Serra, que está nos EUA, disse ontem que o governo 
pretende criar um disque-denúncia. “Trata-se de um grande desafio. Só o 
controle do governo não vai bastar. É essencial a cooperação dos empre-
sários e, principalmente, do público.” 

A nova lei antifumo permite fumar apenas na rua, dentro de casa ou 
do carro. O cigarro fica proibido em bares, boates, restaurantes, hotéis, 
pousadas, áreas comuns de condomínios, casas de show, shopping e giná-
sios esportivos, todas as repartições públicas, hospitais e até carros de po-
lícia e táxis. Não há mais a opção de ala de fumantes ou “fumódromos”. 
A proibição se estende a locais públicos parcialmente fechados – como os 
com paredes ou teto vazados. Mas só a regulamentação esclarecerá casos 
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específicos – por exemplo, se será permitido fumar num estádio ou numa 
mesa de bar na calçada e sob um guarda-sol. 

O governo, segundo a Folha apurou, considera que a regulamenta-
ção da lei antifumo será complicada. Por isso, o texto final será elaborado 
após consultas com diversas secretarias. 

Críticas e elogios
No mesmo dia da aprovação, entidades ligadas a restaurantes, ho-

téis e bares já sinalizaram que vão à Justiça (leia abaixo). Ontem, foi a 
vez de a Associação Brasileira dos Profissionais em Vigilância Sanitá-
ria criticar a forma de fiscalização. Segundo sua presidente, Eliana Silva 
de Moraes, “as vigilâncias do Estado não têm estrutura para fiscalizar 
mais um tema como esse, pois têm número reduzido de fiscais para uma 
competência tão abrangente”. Ela diz que experiências em outras cida-
des, como o Rio, mostraram as dificuldades para fiscalizar e multar áreas 
como shopping centers. O presidente Lula disse ontem concordar com a 
medida paulista. Também se mostrou a favor da proposta do ministro  da 
Saúde José Gomes Temporão de proibir áreas reservadas a fumantes em 
bares, restaurantes, shopping e empresas. Em setembro, Lula defendeu o 
fumo “em qualquer lugar” durante entrevista em seu gabinete, enquanto 
fumava uma cigarrilha. Ontem, novamente questionado sobre o projeto 
do ministro, que emperrou na Casa Civil, respondeu: “Eu sempre fui fa-
vorável”. Em carta enviada a Serra, o comissário para a Saúde de Nova 
York, Thomas R. Frieden, parabenizou-o pela iniciativa. “Queira aceitar 
nossos cumprimentos por tornar os locais públicos de São Paulo, restau-
rantes e bares, livres da fumaça.” 
Folha de S.Paulo, 6 abr. 2009. <www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/

ff0904200901.htm>.

 Texto 4

União ainda não concluiu projeto sobre cigarro

O projeto de lei federal proibindo o fumo em locais fechados e aca-
bando com o fumódromo está parado na Casa Civil há mais de um ano, e 
ainda não tem data para ser encaminhado ao Congresso.

O texto, de autoria do ministro José Gomes Temporão (Saúde), é 
semelhante ao do governador José Serra (PSDB).

A proposta causou, no ano passado, mal-estar entre Temporão e 
Lula, que não concordava com a proibição ao fumo em ambientes fecha-
dos. Em setembro de 2008, Lula disse que defendia o fumo “em qualquer 
lugar”.

Anteontem, questionado por jornalistas, disse ser favorável à medi-
da adotada em São Paulo.

No Senado, há dois projetos sobre o tema – sem prazo de votação.
Folha de S.Paulo, 10 abr. 2008.

 Texto 5

Lula, agora, diz apoiar projeto de proibição ao fumo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em setembro passado 
defendeu “o uso do fumo em qualquer lugar”, declarou hoje que é favo-
rável ao projeto do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que impede 
as pessoas de fumar em ambientes coletivos fechados, inclusive naqueles 
onde existam os chamados “fumódromos”. “Eu sou favorável ao projeto”, 
declarou o presidente ao sair do Encontro Nacional de Comunicadores, 

em um hotel de Brasília, respondendo a uma pergunta sobre a lei aprova-
da em São Paulo, de conteúdo semelhante ao do projeto de Temporão.

Em setembro de 2008, Lula fumava uma cigarrilha durante entre-
vista, no Palácio do Planalto, quando foi questionado sobre sua opinião 
sobre o projeto de Temporão. O presidente respondeu:“Eu defendo, na 
verdade, o uso do fumo em qualquer lugar. Só fuma quem é viciado”. Pela 
legislação em vigor – a Lei 9.294, de 15 de julho de 1996, e o Decreto  
nº 2.018, de 1996 –, o cigarro não é permitido em recintos coletivos, pri-
vados ou públicos, à exceção de áreas destinadas exclusivamente a essa 
prática – os “fumódromos”.

Pelo projeto de Temporão, não haveria mais áreas reservadas a 
fumantes em bares, restaurantes, shopping centers e empresas. Na ava-
liação do ministro da Saúde, a proposta preserva a saúde dos fumantes 
“passivos”, que são as pessoas que não fumam, mas aspiram sem querer 
a fumaça dos cigarros dos fumantes que estão no mesmo ambiente. Um 
repórter, em referência à declaração feita por Lula em setembro a favor 
do tabagismo, lhe perguntou:“Agora, o sr. é favorável (à proibição)?” 
O presidente respondeu:“Eu sempre fui favorável. Eu sou amplamente 
favorável.”

Questionado sobre o motivo de o projeto de Temporão ainda estar na 
Casa Civil e não ter sido enviado ao Congresso, Lula respondeu: “Porque 
deve ter a tramitação normal da Casa Civil, porque, quando chega à Casa 
Civil, ele (o projeto) é olhado do ponto de vista jurídico e é encaminhado 
a outros ministérios que têm interesse (no assunto). E, então, a ministra 
Dilma (a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff) encaminha para mim.” 

O Estado de S. Paulo, 8 abr. 2009.
<www.estadao.com.br/geral/not_ger351975,0.htm>.

 Texto 6

Lula e o fumo

É emblemática a atitude do presidente Lula ao fumar descarada-
mente em sua sala, desafiando a lei nº 9.294/96 e o decreto nº 2.018/96, 
que proíbem o fumo em recintos coletivos, públicos ou privados, confor-
me informado na reportagem “Eu defendo o fumo em qualquer lugar, diz 
Lula”(Cotidiano, 4/9).

Não contente, o presidente ainda declarou:“na minha [sala], sou 
eu quem mando”. A atitude e a frase, além de demonstrarem um profun-
do descaso com os não-fumantes, exacerbam a forma como o presidente 
entende o papel da lei, qual seja, um regramento a que ele não precisa se 
submeter. É esse o exemplo que nosso governante maior oferece ao povo 
brasileiro. Embora exista outra frase do presidente, proclamada à época 
do escândalo do mensalão que ainda reverbera, parece que Lula ainda 
não aprendeu o significado da expressão “cortar na própria carne”. Ape-
sar do mau exemplo, devemos continuar fazendo nossa parte, porque no 
Estado democrático de Direito todos, sem qualquer exceção, devem se 
submeter à lei.

Glauco Costa Leite, juiz de direito em Ribeirão Pires, SP. 
<www1.folha.uol.com.br/folha/paineldoleitor/ult3751u441587.

shtml>. 05 set. 2008.


