Fumo passivo é um sério risco à saúde de crianças
Um relatório recente do Grupo Consultivo sobre o Tabagismo (Tobacco Advisory Group), do
Royal College of Physicians* conclui que o fumo passivo é um sério risco à saúde de milhões
de crianças no Reino Unido. O relatório resume os dados de centenas de estudos existentes e
inclui novas pesquisas que quantificam o quão danoso é o fumo passivo em casa para crianças
e os danos impostos aos fetos pelo fumo na gestação.
Conclusões
•
Dentre crianças no Reino Unido, estima-se que a exposição ao fumo passivo cause:
o Mais de 20.000 casos de infecção do trato respiratório inferior
o 120.000 casos de doença no ouvido médio.
o Pelo menos 22.000 novos casos de respiração dificultosa e asma
o 200 casos de meningite bacteriana
o 40 mortes súbitas infantis (sudden infant deaths - SIDS) – o que representa
uma morte em cada cinco desse tipo
•
A cada ano, esses casos de morte e doenças levam a mais de 300.000 consultas
médicas no Reino Unido e a aproximadamente 9.500 hospitalizações. O impacto no custo
ao Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido é de:
o pelo menos £9.7 milhões a cada ano em consultas primárias e tratamento de
asma
o £13.6 milhões de hospitalizações no Reino Unido
o £4 milhões em medicamentos para tratamento de asma em crianças de até 16
anos
•
Os custos futuros para tratamento das conseqüências do fumo passivo causado por
pais fumantes podem chegar a £5.7 milhões a cada ano.
Recomendações selecionadas do relatório
•
A forma mais eficaz de proteger as crianças do fumo passivo é reduzir a prevalência
do tabagismo entre adultos, principalmente entre pais e outros responsáveis.
•
Reduzir a prevalência do tabagismo entre adultos exigirá aumentos permanentes no
preço real do tabaco, maior investimento em campanhas de mídia que visem o fumo dentre
adultos mais jovens, alertas de saúde mais eficazes, proibição de exibições em pontos de
vendas, embalagem padronizada e genérica obrigatória, fornecimento de serviços de
tratamento especializado de dependência, além de diversas outras políticas.
•
Um maior investimento nessas e em outras estratégias abrangentes de controle do
tabagismo gerarão economias futuras significativas e benefícios à sociedade através da
prevenção do fumo passivo entre crianças e o tabagismo futuro entre os expostos ao fumo
passivo.
Principais mensagens
•
Não há nível seguro de exposição ao fumo passivo
•
A saúde das crianças está em risco por causa da exposição ao fumo passivo.
•
Os governos ao redor do mundo têm a responsabilidade de proteger seus cidadãos
contra perigos do fumo passivo através de leis abrangentes contra o tabaco, que incluam
todos os locais de trabalho e áreas públicas, incluindo bares e restaurantes.
Referência completa: Royal College of Physicians. Passive Smoking and Children: A report by
the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians. London: Royal College of
Physicians; 2010.
A publicação Passive Smoking and Children está disponível em inglês e custa £20. O relatório
pode ser solicitado no Departamento de Publicações do RCP, através do endereço
http://bookshop.rcplondon.ac.uk/details.aspx?e=305
Caso tenha dúvidas sobre o relatório ou sobre como você pode usá-lo em suas iniciativas de
combate ao tabagismo, entre em contato com research@tobaccofreecenter.org

* O Royal College of Physicians de Londres oferece diversos serviços a seus 24.000 Membros
e outros profissionais da saúde. Eles incluem testes, cursos, desenvolvimento profissional e
conferências contínuas, realização de auditorias clínicas, publicação de informativos, diretrizes
e livros.

