
Fumo ajudou a eleger 
13 congressistas

A atual ofensiva contra o 
tabagismo enfrenta, na batalha 

da legislação, o lobby

Jornal
do

PrevFumo
Núcleo de apoio à prevenção 
e cessação do tabagismo

Disciplina de Pneumologia
Universidade Federal de São Paulo

Nesta edição

77% condenam 
declarações de Lula
A maior parte dos brasileiros 
não gostou das declarações 

dadas há duas semanas

Cerco contra fumo 
atinge turistas 

A Irlanda foi o primeiro país do 
mundo a aprovar uma lei 

nacional de banimento

Editorial

20Set2008
No 38

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%. 

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. 

Fonte: Folhaonline

O tabaco mata três vezes 
mais do que o álcool em 

Portugal. A conclusão é de 
um estudo da Universidade 

Católica que conclui que 
11% das mortes registadas

em 2005 foram causadas 
pelo vício dos cigarros. Um 
problema de saúde pública 

que, todos os anos, vai 
buscar milhões de euros ao 
Serviço Nacional de Saúde.
Só em 2005, para tratar os 

doentes que, em 
consequência de anos e 

anos de fumo adquiriram 
patologias graves foram 

gastos pelo Serviço 
Nacional de Saúde 490 

milhões de euros. Cento e 
vinte e seis milhões de 

euros foram para cobrir 
despesas de internamento 
hospitalar, 364 milhões de 

euros pagaram as 
despesas de ambulatório.

Fonte: TVI
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O tabaco mata três vezes mais 
do que o álcool, em Portugal

Tabaco mata 3 vezes 
mais que álcool

A batalha fervorosa em defesa da promoção à saúde esbarra no lobby das industrias do fumo. 
Parece mentira: as indústrias do setor estão distribuindo milhões (investindo pesado), e isto não é
de hoje, nos candidatos que participaram das próximas eleições. Sindicatos das empresas declaram 
que apenas acompanham as tramitações de projetos de interesse no Congresso Nacional. 

Alerta aos turistas desavisados: países de todo mundo estão fechando o cerco, proibição total contra 
o tabagismo. Enquanto isso o Brasil aguarda o encaminhamento do Projeto de Lei que regulamenta 
definitivamente locais fechados como ambientes proibidos ao consumo de cigarros ao Congresso 
Nacional. 

Nesta edição abordamos também um problema de Saúde Pública: pesquisa realizada por uma 
Universidade de Portugal revela que os usuários do cigarro têm mais chances de morrer do que os 
usuários de bebidas alcoólicas. A pesquisa ainda traz informações sobre os gastos do Serviço 
Nacional de Saúde ao longo de 1 ano de tratamento com doenças tabaco-relacionadas. Talvez este 
texto ajude a convencer o governo brasileiro a aprovar o Projeto de Lei mencionado no parágrafo 
anterior. Outro texto desta edição aponta que brasileiros desaprovam declaração infeliz do 
Presidente Lula. Ainda esperamos por uma sinalização presidencial reconhecendo o erro tão 
comentado. Estamos sentados

Vinicius Iamonti, intervencionista do PrevFumo e Sérgio Ricardo Santos, coordenador do 
PrevFumo



Fumo ajudou a eleger 13 congressistas

A atual ofensiva contra o tabagismo enfrenta, no campo de batalha da legislação, o lobby da indústria do fumo. Só
na última eleição, em 2006, a indústria do fumo aplicou R$ 1,7 milhão em campanhas de candidatos.

E o interesse das empresas do fumo na política aumentou consideravelmente se comparado com a eleição anterior, quando as 
empresas fabricantes de cigarros ou produtoras de fumo doaram apenas cerca de R$ 255 mil. Do montante doado no último 
pleito, cerca de R$ 750 mil ajudaram a eleger congressistas. Entre os 102 candidatos a cargos federais -deputados e senadores-
que receberam doações, 13 conseguiram chegar ao Congresso. Lá eles poderão ter que analisar mais de 20 projetos que 
tramitam sobre o assunto. As propostas tentam, por exemplo, proibir o motorista de fumar no carro ou ainda proibir o cigarro em 
locais onde se pratica esportes. Um outro texto, também de âmbito nacional e que está pronto para ser votado no plenário da 
Câmara, assemelha-se à proposta do governador de São Paulo, José Serra, de acabar com todos os fumódromos em lugares 
fechados.

Sem prioridade

O deputado Cândido Vacarezza (PT-SP), que recebeu R$ 60 mil de uma empresa do setor, afirmou que, quando o assunto chegar 
na pauta da Câmara, não terá nenhuma objeção em votar contra o interesse de seu doador. Ele disse que é favorável à proibição 
do cigarro em locais fechados, mas que hoje os deputados têm assuntos mais importantes para discutir. Segundo Vacarezza, o 
dinheiro foi doado porque o dono da empresa é seu amigo de infância, não por qualquer tipo de relação com o setor.

Já o deputado Sérgio Moraes (PTB-RS), que recebeu cerca de R$ 72 mil em doações, admite ser, na Câmara, um dos 
maiores defensores da produção do fumo no país. Ele classifica os fumódromos como bons, "porque permitem o 
fumo àqueles que têm vontade de fumar". O parlamentar não fuma, mas disse defender os interesses do setor, pois 
a sua região -Santa Cruz do Sul (RS), a 155 km de Porto Alegre, de onde Moraes já foi prefeito- é a maior produtora 
do país.

Segundo dados do Sindifumo (Sindicato da Indústria do Fumo), cerca de 190 mil famílias vivem da produção do fumo na região. 
Esse é o argumento do deputado. "Não podemos simplesmente acabar com o emprego. E acredito que acabar com os 
fumódromos pode prejudicar a nossa produção."

Outro deputado da região, Luis Carlos Heinze (PTB-RS), foi o parlamentar que mais recebeu doação de campanha do setor. 
Foram R$ 120 mil. Ele admite que pediu dinheiro para as empresas, já que é um grande defensor da produção de fumo na 
região. "Não ajudo o setor porque vão ajudar minha campanha, mas é pela atividade econômica que defendo. Não vou defender 
nunca coisas que prejudiquem os produtores", disse. Em resposta a um projeto que limitava a área de produção do fumo, ele foi 
autor de um substitutivo na Câmara que autorizava o cultivo do produto em todo o país. O seu texto foi aprovado e, 
conseqüentemente, o projeto que tentava limitar a produção foi arquivado no ano passado.

Empresas

As empresas que mais doaram na última eleição foram a beneficiadora de fumo Alliance One (R$ 555 mil) e a fabricante de 
cigarro Sudamax (R$ 522,5 mil). As duas não receberam autorização da Anvisa para funcionar neste ano. Representantes da 
Alliance não foram encontrados. Já o advogado da Sudamax disse que a empresa teve que demitir cerca de 500 funcionários, 
pois a liminar de funcionamento da empresa encontra-se suspensa.

Se comparado com um setor mais forte e maior, o das bebidas, que colocou quase R$ 2 milhões na campanha de deputados 
eleitos, a participação da indústria do fumo na política não é tão forte. O presidente do Sindifumo, Iro Schunke, no entanto, 
admite que o setor acompanha o andamento de projetos de interesse no Congresso.

Segundo ele, a doação de campanha é natural. "Não temos uma bancada do fumo, assim como em outros setores. O 
que temos são alguns deputados que conhecem a nossa economia e sabem da importância do fumo, por isso não há
problema nenhum em fazer doações", afirmou.

Fonte: UOL

A termografia (visão humana por meio 
do espectro infravermelho) de um 
antebraço vista antes (esquerda) e 5 
minutos depois de fumar um cigarro 
(direita). A termografia mostra a 
temperatura da pele de acordo com a 
emissão de raios infravermelho. Esta 
radiação de calor é revelada por 
diferentes cores em cada temperatura. 
Aqui, a escala de temperatura vai do 
branco (acima de 34º C) para vermelho 
(33º C), amarelo (32º C), verde (30-
31º C) e azul (28-29º C). Depois de 
fumar, os vasos sangüíneos sofrem uma 
vasoconstrição, esfriando os antebraços 
e assim, menos sangue flui por eles.  O 
estreitamento dos vasos é causado 
principalmente pela ação do monóxido 
de carbono.  

Fonte: http://www.sciencephoto.com

Imagem da semana: “baixa temperatura das mãos e antebraços após fumar”
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antes de fumar 5 minutos depois de fumar



A Irlanda foi o primeiro país do mundo a aprovar uma lei nacional de banimento do fumo, isso em 2004. De lá para cá, o cerco 
aos fumantes só apertou. No fim do mesmo ano, o Butão baniu o tabaco totalmente, inclusive a venda de cigarros. Países antes 
identificados com o fumo, como França, Turquia e Japão, têm leis severas que proíbem tragadas em ambientes públicos. No 
Japão, há ruas não-fumantes. 

Argentina

Não há lei nacional de proibição do fumo. Desde 2006, em Buenos Aires, é proibido fumar em ambientes fechados. Grande parte 
dos estabelecimentos oferece mesas ao ar livre nas quais é permitido fumar. A lei permite que locais com mais de 100 m2 
destinem 30% de sua área aos fumantes. Não há multa para infratores.Preço do cigarro: 4,20 pesos (R$ 2,48) a caixa de 
Marlboro. 

China continental

Em maio deste ano, foi proibido o fumo em escolas, hospitais e instalações oficiais em Pequim. Hotéis, restaurantes e bares 
devem ter área de fumantes separada. Fumantes infratores levam multa de R$ 2,28. Preço do cigarro: 12 yuans (R$ 3,20) o 
maço de Marlboro. 

Espanha

Diante das restrições em outros países europeus, a lei espanhola, de 2005, parece leve. É proibido fumar em ambientes 
fechados. Mas locais com mais de 100 m2 podem designar 30% de sua área a fumantes. E estabelecimentos com menos de 
100m2 podem ser fumantes ou não-fumantes. Cigarros só são vendidos nos tradicionais estancos, lojas de cigarros e selos. 
Preço do cigarro: em média, 1,90 (R$ 4,91) o maço. 

Estados Unidos

As leis de banimento de cigarro são estaduais e, em alguns casos, municipais. Vinte e oito Estados têm leis que restringem o 
fumo em locais de trabalho, bares ou restaurantes. Desses, 13, mais Porto Rico e Washinton, têm leis de banimento do uso de 
tabaco em qualquer lugar fechado. Além disso, 380 municípios têm leis similares, de um total de 2.883 cidades com leis de 
restrição ao fumo. Outros 78 municípios proíbem o fumo em áreas abertas de restaurantes. Veja lista no www.no-smoke.org. 
Preço do cigarro: oscila de US$ 3 a US$ 8 (R$ 5,49 a R$ 14,64) o maço. 

França

Desde fevereiro de 2007 é proibido fumar em lugares fechados em todo o país. Em restaurantes, hotéis, tabacarias e cafés, a lei 
entrou em vigor em janeiro deste ano. Alguns estabelecimentos podem ter área de fumantes, mas nesses espaços não pode 
haver entregas. Ou seja, em um café, não haverá serviço de garçom na área de fumantes. A multa para quem desobedecer a 
proibição é de 68 (R$ 175,83). Preço do cigarro: 5,30 (R$ 13,73), uma caixa de Marlboro. 

Itália

Foi o terceiro país da Europa a criar uma lei nacional de banimento do cigarro. É proibido fumar em ambientes fechados, bares e 
restaurantes. Esses estabelecimentos podem criar áreas de fumantes, seguindo normas bastante específicas de isolamento e 
ventilação. É permitido fumar em mesas ao ar livre, mesmo que o tempo frio leve a cobrir a área aberta. Preço do cigarro: em 
média, 2,77 (R$ 7,16) o maço. 

Japão

Não tem proibição nacional do fumo. Uma lei de 2003 encoraja escolas, hospitais, teatros e restaurantes a fazer esforços para 
evitar a exposição de não-fumantes, mas não prevê punições. Hoje, há banimentos pontuais, como em táxis, trens e estações, 
além de alguns prédios públicos. Tóquio e Kyoto têm ruas em que é proibido fumar. Nessas ruas, uma indústria do tabaco 
instalou lounges para fumódromos. A multa para quem fumar nas ruas de Chiyoda Ward, região que implementou o banimento, 
ou atirar bitucas no chão vai de 2 mil a 20 mil ienes (R$ 34,90 a R$ 349). Preço do cigarro: em média, 300 ienes (R$ 5,23) o 
maço. 

Reino Unido

Lei nacional proíbe o fumo em todos os ambientes fechados, incluindo bares e restaurantes. Hotéis podem ter áreas para 
fumantes. Quem desrespeitar a lei leva uma multa inicial 50 libras (R$ 162,92), que pode aumentar em casos de reincidência. 
Preço do cigarro: em média, 5,66 (R$ 18,46) o maço. 

Fonte: Folhaonline

O PrevFumo atende gratuitamente pacientes fumantes 
interessados em receber apoio profissional para deixar de 

fumar.   O tratamento consiste em entrevista inicial, 
acompanhamento em grupo para treinamento de habilidades e 

promoção da mudança comportamental e participação em 
encontros mensais de manutenção aos que conseguirem deixar 

de fumar. Encaminhe pacientes ao PrevFumo fornecendo o 
telefone de contato: 5904-8046.

O estágio conta com atividades teórico-práticas onde o 
profissional discutirá todos os temas relevantes ao tratamento 
do tabagismo e acompanhará pacientes durante tratamento na 
unidade.  Ao final, o estagiário pode conduzir seu primeiro 
grupo de intervenção comportamental sob supervisão 
especializada.

Se você está interessado em realizar o estágio ou deseja obter 
mais informações, escreva para o e-mail  
jornaldoprevfumo@gmail.com, ou ligue para o telefone 
5904-8046.

Encaminhe pacientes ao PrevFumo! Estágio no PrevFumo

Cerco contra fumo atinge turistas pelo mundo; veja leis em dez países


