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O tabagismo é uma doença crônica gerada pela dependência da 
nicotina, inserido na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). É o mais importante fator 
de risco isolado para cerca de 50 doenças, muitas delas graves e 
fatais, como o câncer, cardiovasculares, enfisema e outras1. 

Assim como álcool, o uso do tabaco, em razão da sua licitude, 
supera o de outras substâncias em relação ao consumo.2 

Na visão do historiador Karnal3, “... todos morreremos, mas 
morrer sem ar e querendo respirar é algo que presenciei e é 
horrível. O cigarro não é ilegal. Causa enormes males, como muitos 
alimentos, refrigerantes e produtos vendidos com notas fiscais à luz 
do dia em pontos públicos, mas diferentemente de um alimento 
gorduroso, o mal do cigarro atinge outras pessoas além de mim. 
Posso decidir morrer entupido de bacon, porém é algo do meu 
universo interior que não afetará ninguém. O cigarro ataca o 
próximo.”. 

Para enfrentamento da Epidemia de Tabagismo, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) lançou, em 2008, um plano de medidas, 
intitulado MPOWER4, que consiste numa sigla, cujas iniciais de 
palavras em língua inglesa significam: 

 Monitor - Monitorar o uso de tabaco e políticas de 
prevenção 

 Protect - Proteger a população contra a fumaça do tabaco 
 Offer - Oferecer ajuda para cessação do fumo 
 Warn - Advertir sobre os perigos do tabaco 
 Enforce - Fazer cumprir as proibições sobre publicidade, 

promoção e patrocínio 
 Raise - Aumentar os impostos sobre o tabaco 

No Brasil, a Lei Federal nº 9.294/19965 já proibia produtos 
fumígenos, em recinto coletivo fechado, privado ou público. Seu 
texto foi modificado pela Lei Federal nº 12.546/2011, que suprimiu 
a previsão de “fumódromos” e estendeu a proibição para aeronaves 
e veículos de transporte coletivo.  

Em 31/08/2019 , foi publicada a Lei Municipal nº 17.165/20196, 
que proíbe o fumo em parques municipais da Cidade de São Paulo. 

Nessa tendência de proibição de fumo em locais abertos, há, em 
tramitação, no Senado Federal, o Projeto de Lei n° 2.330/2019, que 
proíbe o uso de produtos fumígenos nos locais onde são realizados 
eventos esportivos. 

Conforme noticiado em 30/07/2019, pela FIOCRUZ7, dentre os 
171 países que aderiram às medidas globais da OMS, apenas o 
Brasil se juntou à Turquia, como as duas únicas nações do mundo a 
implementarem ações governamentais de sucesso no combate à 
Epidemia de Tabagismo. 

Segue destacando que, desde 2006, início do monitoramento do 
uso do tabaco, o Brasil reduziu seu número de fumantes em 40%, 
de 15,7% para 9,3% da população, como resultado de uma série de 
ações do Governo Federal. 

Apesar da redução de fumantes, o tabaco ainda gera impacto 
significativo na saúde pública. Segundo estudo8, a cada ano são gas- 

Proteção da população contra a fumaça do tabaco 
tos cerca de 56,9 bilhões de reais com despesas médicas e perda de 
produtividade devido ao tabagismo, além de gerar 468 mortes por dia, 
no Brasil. 

Outro ponto destacado por diversas pesquisas refere-se aos 
efeitos causados pela poluição emitida pela fumaça do tabaco. 

O INCA, em uma nota técnica de 2010 que trata da importância de 
ambientes 100% livres de tabaco9, já alertava: 

“O cigarro é a principal fonte de poluição de ambientes 
internos, principalmente em países onde não existe legislação 
proibindo fumar em recintos coletivos ou onde existe, mas a lei 
não é cumprida. A fumaça que se desprende da ponta 
incandescente de produtos como cigarros, charutos e cachimbos 
contém as mesmas substâncias tóxicas e cancerígenas que o 
fumante inala e causa, em não fumantes, doenças graves como 
câncer e infarto do miocárdio. Além disso, começam a se acumular 
estudos mostrando que, mesmo em ambientes externos, os riscos 
decorrentes da exposição à fumaça ambiental de tabaco não são 
desprezíveis. Uma pesquisa recente mostrou que a poluição 
emitida pela fumaça de cigarros é dez vezes maior do que a 
emitida por carros a diesel. Outras mostram que, mesmo quando 
o ato de fumar se dá ao ar livre, uma pessoa próxima ao fumante 
pode inalar até 50 vezes mais materiais tóxicos do que inalaria em 
um ambiente externo não poluído.” 

A adoção de medidas preventivas é questão de saúde pública 
fundamental para a redução do impacto causado pela fumaça do 
tabaco à população. 
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