Inquérito Eurobarómetro relativo a “Atitudes dos Europeus face ao Tabaco”

Em Janeiro de 2006 foram publicados pela Comissão Europeia os resultados de um
Inquérito Eurobarómetro sobre as Atitudes dos Europeus face ao Tabaco, efectuado
entre Setembro e Dezembro de 2005.
O inquérito foi dirigido às populações residentes em áreas metropolitanas, urbanas
e rurais, cobrindo todo o território nacional de cada País. O desenho básico da
amostra aplicado foi o da amostra aleatória, estratificada e proporcional.
Em todos os países foi efectuada uma comparação entre a amostra e o universo da
população, obtido através dos dados da população do Eurostat ou dos
departamentos de estatística nacionais. De acordo com a dimensão da amostra,
foram estabelecidos parâmetros para determinar os limites de fiabilidade do
inquérito.
Em Portugal foram entrevistados 1000 indivíduos com idade superior a 15 anos,
tendo o inquérito decorrido entre 8 de Setembro e 6 de Outubro de 2005.
O inquérito visou conhecer a opinião dos cidadãos relativamente aos seguintes
aspectos:
− Nível e frequência do consumo do tabaco;
− Comportamentos e opiniões dos fumadores e não fumadores relativamente aos
locais onde é permitido fumar;
− Atitude e opinião dos Europeus no que se refere ao fumo do tabaco e seus
efeitos nocivos;
− O uso do tabaco associado a outras substâncias;
− O impacto e a eficácia das campanhas antitabágicas.
Tendo em vista o debate que decorre actualmente na sociedade portuguesa sobre o
anteprojecto de legislação de prevenção do tabagismo, parece pertinente divulgar
os resultados deste inquérito, no que se refere à posição expressa pelos inquiridos
no nosso País, relativamente à proibição de fumar em determinados locais, bem
como às suas atitudes neste domínio.
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Dados relativos a Portugal
Proibição de fumar

Concordância Discordância

Sem Opinião

Restaurantes

81%

19%

-

Bares e Pubs

69%

28%

3%

Locais de trabalho fechados

83%

15%

2%

Metro, aeroportos, lojas

82%

17%

1%

e outros locais públicos
fechados
LOCAIS ONDE SE FUMA
% de fumadores que fuma em casa, no carro, ou na presença de não
fumadores


73% - Fuma dentro de casa



26% - Não fuma em casa



71% - Fuma dentro do carro quando se encontra sozinho



41% - Fuma dentro do carro, em presença de não fumadores



13% - Fuma dentro do carro, na presença de crianças

EXPOSIÇÃO AO FUMO DO TABACO
% de não fumadores que se sente incomodada pelo fumo do tabaco
Dos inquiridos que responderam:


apenas 23% referem nunca se sentir incomodados pelo fumo do tabaco



13% - referem sentir-se incomodados frequentemente



29% - referem sentir-se incomodados algumas vezes

 43% - referem que se sentem incomodados devido ao cheiro do fumo do
tabaco nas roupas e no cabelo, não referindo sintomatologia


42% - Sentem-se incomodados, referindo sintomas físicos, ainda que não
lhes tenha sido diagnosticada nenhuma doença



9% - Sofrem de uma doença, cujos sintomas são agravados pela exposição
ao fumo ambiental do tabaco.
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% de não fumadores que alguma vez pediu a um fumador para que não fume
junto de si


17% - Sempre ou frequentemente



35% - Algumas vezes



44% - Nunca

% de inquiridos que considera que fumar junto de não fumadores tem riscos
para a saúde


94% - Considera que fumar em presença de uma grávida pode ser prejudicial
para o bebé



24% - Considera que fumar junto de não fumadores pode causar doenças a
longo prazo, como o cancro



44% - Considera que fumar junto de não fumadores pode causar problemas
respiratórios



21% - Considera que fumar junto de não fumadores pode causar desconforto



11% - Considera que fumar junto de não fumadores não tem riscos, ou não
sabe responder

CAMPANHAS ANTI-TABÁGICAS
% de inquiridos que se lembra de ter ouvido ou visto campanhas de promoção
da cessação tabágica


88% - refere lembrar-se



12% - refere não se lembrar

% de inquiridos que considera que alguma destas campanhas o motivou para
parar de fumar


27% - Sim, de alguma forma



65% - De forma alguma ou de modo pouco convincente

Para consultar este documento:
http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ebs_239_en.pdf

