
Pergunta nr. 1 

É preferível a proibição total. 

A definição de fumador passivo não é só daquele 
que é exposto ao fumo. Fumador passivo também é 
aquele que não se incomoda com o fumo do tabaco, 
se lhe perguntarem ele até acha agradável. 

Então temos tabagistas ativos, tabagistas 
passivos e não tabagistas expostos ao tabaco. 

A percepção do tabagista (ativo e passivo) ao 
sabor e cheiro do tabaco é alguma coisa parecida 
com a mistura de chocolate e açucar mascavo. O 
cérebro do tabagista desliga o odor desagradável 
do tabaco e "liga-se" ao odor das misturas que as 
tabaqueiras adicionam ao tabaco. 

O não tabagista sente um horrível cheiro de erva 
verde queimada. 

No seu inquérito aqueles que não se sentem 
incomodados pelo fumo do tabaco (a zona amarela e 
azul clara) provavelmente são tabagistas passivos 
(aqueles que sentem necessidade de estar num 
ambiente com fumadores). 

Pergunta Nr. 2 

A estratégia preferível é a 5 " Legislação de 
caráter vinculativo". 

Que legislação ampara o trabalhador de um Centro 
Comercial fechado exposto ao FTA? Eu evito em 
entrar em Centros Comerciais em que é permitido e 
quando o faço fico o mínimo tempo possível e 
definitivamente não levo minha miúda de 7 anos 
depois de uma experiência de uma tarde no Centro 
Comercial Colombo (Lisboa) em que ao chegar em 
casa notei o horrível cheiro de tabaco em seus 
cabelos. Agora imagino os trabalhadores que 
passam meses inteiros naquele ambiente ( inclui 
grávidas e asmáticos). 

A estatística mostra algo em torno de 20% de 
fumadores e 80% de não fumadores. Num ambiente 
hipotético de 10 trabalhadores, se fosse 
permitido fumar no ambiente de trabalho teríamos 
2 pessoas fumadoras a prejudicar outras 8 não 
fumadoras. Seria justo então permitir o fumo no 
local de trabalho? 



Nível de FTA não prejudicial? Isso contradiz o 
que diz o Livro Verde: "A ventilação não consegue 
eliminar totalmente o FTA". Da mesma maneira que 
como médico não posso prescrever um medicamento 
que foi banido, porque expor as pessoas a 
qualquer nível de FTA? Já se sabe que o FTA é 
prejudicial. Então o nível de FTA deve ser ZERO. 

Pergunta Nr.3 

Sim, especialmente quanto se gasta a mais em 
hospitalazações de pacientes fumadores em relação 
a não fumadores. Quanto se perde de vida 
produtiva dos fumadores ativos e passivos 
(abstensão ao trabalho, invalidez ou morte 
prematura). 

O peso relativo desses gastos com os impostos 
gerados pela indústria tabaqueira. 

Quanto o estado gasta com doenças provocadas pelo 
tabaco e quanto o estado arrecada em impostos? 

Há mais uma questiúncula, mas ela é importante. 
Um tabagista demora mais ou menos 10 minutos num 
cigarro. Se for um tabagista moderado ele fuma 
uns 10 cigarros no horário de trabalho: são 100 
minutos a menos de trabalho, ao final do ano ele 
passou 333 horas a fumar, ou mais ou menos 9 
semanas sem trabalhar, se ele chegar a completar 
35 anos de trabalho, na verdade ele trabalhou 6 
anos a menos... 

Pergunta nr. 4 

À primeira vista parece que o Livro Verde foi 
escrito por fumadores, os autores precisam ser 
mais enfáticos no combate ao tabagismo. 

Até o mail para enviar esta resposta é 
dinossáurico. 

P.S. 

Comecei a fumar aos 14 anos, uma semana depois 
quis parar, tentei de tudo: pastilhas de 
nicotina, bochechos de nitrato de prata, livros 
de auto-ajuda, meditação e só consegui 20 anos 
depois quando percebi que a percepção de cheiro 
entre tabagistas e não tabagistas era diferente e 
que ficava extremamente ansioso perante a idéia 
de ficar sem cigarros. Desenvolvi um método que 



entre outros detalhes aliava a recuperação do 
paladar e do olfato e a eliminação progressiva do 
tabaco no tempo e no espaço. Fazem 20 anos que 
parei de fumar, mas até hoje, agora com uma rara 
frequência, em sonhos vejo-me com um cigarro 
entre os dedos, felizmente, ainda no sonho jogo o 
cigarro fora sem acendê-lo. 

Acredito que o problema do cigarro não seja tanto 
a nicotina mas sobretudo a narcose provocada pela 
inalação de dióxido e monóxido de carbono. 
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