
 LEIS ANTIFUMO NO BRASIL 

EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO  
 

 

ESTADO DE SÃO PAULO – Lei 13.541/2009 

 

 Pesquisa realizada pelo Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas de São Paulo
1
 aponta que a 

proibição do fumo em locais fechados: 

 reduziu em 73% a concentração de monóxido de carbono - CO
2
 nos ambientes fechados; 

 reduziu a concentração de CO em 35,7% em trabalhadores fumantes e em 57,1% em garçons que 

nunca fumaram de bares, restaurantes e casas noturnas da capital paulista. 

 Pesquisa realizada pela ACT e Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health revela redução de até 

94% de nicotina no ar em locais fechados de 16 bares da capital paulista. 

 Índice de cumprimento é superior a 99% em todas as regiões da capital paulista e do interior
3
.  

 Apoio de 94% dos paulistas, e entre os fumantes, 87%, de acordo com pesquisa realizada após um mês de 

vigência da lei. Entre as pessoas com mais de 45 anos o índice de apoio chega a 95%
4
. 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Lei 5.517/2009 

 Balanço dos 15 meses do programa Rio Sem Fumo mostra que de novembro/2009 até 30 de janeiro/2011, 

apenas 91 estabelecimentos foram autuados por descumprimento da lei, ou seja, 0,7% de todos os 11,7 mil 

bares, restaurantes e similares vistoriados.
5
 

 Pesquisa realizada pelo Incor em locais fechados de 146 estabelecimentos mostra redução de 56,9% da 

concentração de CO .  

 Para barmam: “Chegava assim em torno de três, quatro horas da manhã, a gente com o olho lacrimejando. 

Depois que entrou a lei em vigor, nós trabalhamos bem melhor”.  Para gerente: “O ambiente melhorou, os 

funcionários começaram a trabalhar até com mais atitude, a qualificação do atendimento foi melhor, até os 

próprios fumantes se incomodam com um fumando do lado de outro”.
6
 

  “Para o presidente do SindRio, Pedro de Lamare, os cerca de 2,2 mil estabelecimentos filiados já se 

adaptaram à nova legislação e confiam que os freqüentadores vão voltar quando saem do estabelecimento 

para fumar na rua. Segundo ele, esse hábito já está se firmando no Rio.  

 
CURITIBA – Lei 13.254/2009 

 Apenas 31 dos 5.642 estabelecimentos inspecionados pela Vigilância Sanitária foram autuados por 

descumprimento da lei municipal que proibiu o fumo em todos os ambientes fechados e de uso coletivo, 

em três meses de vigência
7
. 

                                                 
1 http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=161&c=203 

2 A presença do monóxido de carbono no organismo humano reduz a oxigenação do sangue, das células e tecidos, o que, no decorrer do tempo, eleva o risco de doenças cardíacas e vasculares. 

3 http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=162&c=203 

4 http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=138 

5 http://www.saude.rj.gov.br/imprensa-materia-especial/6484-rio-sem-fumo-balanco-comprova-adesao 

6 RJTV - Edição de 30/08/2010. 

7 http://www.curitiba.pr.gov.br/publico/noticia.aspx?codigo=18558
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