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Marcia estava em um evento na Universidade da Califórnia em Santa Barbara (UCSB) e um colega, um
dos poucos fumantes entre os físicos do evento, diariamente atravessava o campus até sair da 
instituição para poder fumar. Já na década de 90 era proibido fumar em qualquer lugar fechado ao ar 
livre no campus da UCSB. Fumantes precisavam se deslocar pelos jardins e passar por diversos prédios
para poder fumar, uma boa oportunidade para refletir sobre o hábito.

Desde a década de 70 já sabia dos prejuízos que o cigarro pode trazer para a saúde, mas no Brasil 
somente na década de 80 se inicia o debate sobre banir o fumo em ambientes fechados. Muitos 
poderiam pensar que restringir o fumo a certos locais é uma espécie de punição ao fumante, percebido 
como um rebelde contra as restrições sociais e indicações científicas. Esta visão romântica do fumante 
esquece que fumar pode trazer danos para a saúde do indivíduo o que acarreta um ônus para o sistema 
de saúde da coletividade. De fato, a restrição ao ato de fumar em ambientes fechados não tem como 
foco punir ninguém, mas proteger o fumante passivo. Ela previne o adoecimento por câncer da pessoa 
que apesar de não fumar é afetada pela fumaça do cigarro.
 
No final da década de 90 a proibição de fumar em locais fechados chegou aos ambientes dos bares e 
restaurantes no Brasil. No início, alguns diziam que haveria um apartheid entre fumantes e não 
fumantes gerando uma polarização na sociedade, outros que bares sem fumantes perderiam todo o 
charme. O tempo trouxe um outro desfecho para esta história. O hábito de fumar perdeu seu charme e o
número de fumantes no Brasil declinou, salvando vidas dos fumantes ativos e passivos.

Após quase dois anos de pandemia, com vacinas acessíveis, diversos ambientes profissionais retornam 
ao trabalho presencial. As universidades, locais de grande densidade de pessoas, estudam formas de 
realizar este retorno de forma segura. A opção pensada por muitas delas é exigir o passaporte vacinal, 
ou seja, como já ocorre em diversos países, exigir a apresentação de um comprovante da pessoa ter sido
vacinada para seu ingresso em sala de aula.

Dados científicos mostram que ter tomado vacina não elimina a possibilidade de contaminação em  
100%, mas diminui muito a probabilidade de que isto ocorra. Igualmente os estudos mostram que a 
vacina protege contra o agravamento do quadro, quando alguém se contamina. Há um aspecto 
adicional, como a vacinação diminui a contaminação, diminui igualmente a transmissão da doença. 

Muitos poderiam pensar que restringir o ingresso de não vacinados a certos locais é uma espécie de 
punição àqueles que se rebelam contra as indicações científicas. Esta visão romântica dos antivacina 
esquece que o maior percentual de contaminação do indivíduo acarreta um ônus para o sistema de 
saúde da coletividade. A restrição do ingresso da pessoa não vacinada em ambientes fechados não tem 
foco punitivo, mas em proteger as demais. Quem tem mais probabilidade de se contaminar, tem maior 
probabilidade de contaminar a coletividade.

No apagar das luzes do ano de 2021, o ministro da educação presenteia a comunidade acadêmica com 
um despacho que proíbe as Universidades e Institutos Federais de exigirem o passaporte vacinal. A 
ação fere autonomia universitária garantida pela constituição brasileira e ignora a ciência como bem 
sinalizou o Supremo Tribunal Federal que suspendeu o despacho. Algumas universidades afirmaram 
que irão sim, ao retorno de suas atividades presenciais, exigir o passaporte. Como no caso do cigarro 
esta é uma questão de saúde coletiva. Não olhem para Brasília, olhem para a ciência.


