
Os riscos para
os não-fumantes

junho I julho

Para os funcionários que não
fumam e convivem no mesmo lo-
cal de trabalho que os fumantes, o
incômodo é freqüente. Qualquer
pessoa que permaneça em ambien-
tes poluídos pelo cigarro, poderá
ter irritação nos olhos, garganta e
nariz, dor de cabeça e tosse, além
do risco maior de ter câncer no
futuro.

A preocupação com os efeitos
maléficos que o fumo causa à saú-
deé antiga. Hoje, nos Estados Uni-
dos, mais de 80% dos estados pro-
íbem o cigarro em edifícios públi-
cos, escolas, hospitais, teatros, re-
partições públicas e ônibus. No
Brasil, a luta pela saúde e restrição
ao fumo tem dado passos impor-
tantes com a aprovação de projetos
no Senado e em algumas capitais
como São Paulo e Belo Horizonte.
Espera-se que todos os esforços
praticados para melhorar a quali-
dade de vida dos servidores da
ALEMG, sejam reconhecidos pe-.
los fumantes em geral.
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AGGSAestá
programando um

Seminário para o dia 29
de agosto, Dia Nacional
contra o Tabaco. O
evento terá como
objetivo fortalecer,

integrar e acompanhar o
trabalho de todos os
funcionários que
colaboram para o

sucesso da campanha.

apoio médico e, se necessário, psicoló-
gico. Essa iniciativa partiu da
constatação, observada numa pesquisa
realizada pela Assembléia, no ano pas-
sado, de que mais da metade dos fuman-
tes da Casa tem vontade de parar de
fumar, mas não sabe como fazer isso.
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A Assembléia já está sintonizada
com as campanhas, que estão sendo rea-
lizadas em todo o mundo, contra o cigar-
ro. No último dia 31 de maio, a Gerência-
Geral de Saúde e Assistência iniciou um
amplo trabalho de cons-cientização dos
servidores sobre os males provocados
pelo cigarro. Foram distribuídos adesi-
vos e cartazes, para serem afixados em
todas as gerências.

O titular da GGSA, o médico José
Agostinho Lopes, explicou que a neces-
sidade de conscientizar o servidor dos
males que o cigarro causa à sua saúde e
à dos seus companheiros de trabalho foi
uma das questões fundamentais que de-
terminou a implantação dessa campa-
nha. O incômodo que o cigarro traz para
os não-fumantes não se limita à fumaça
desagradável que fica no meio ambien-
te, mas traz os mesmos riscos de doenças
que ameaçam o fumante.

Além deste objetivo, a GGSA pre-
tende criar grupos de auto-ajuda, para os
servidores fumantes que estejam dispos-
tos a parar de fumar. Os grupos terão
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Onde mora o perigo

Cigarro tem 50 substâncias
cancerígenas ;a2E£2 êt JE

OS estudos já realizados em todo o :=:--= ----:::=-- - _
mundo sobre os efeitos do cigarro defmem :
os fumantes como sendo, geralmente, pes- ~ ;
soas mais impacientes, nervosas e indis-
postas. Mesmo sendo difícil constatar isso
numa pesquisa, como a realizada pela As-
sembléia, o médico José Agostinho obser-
va que os fumantes solicitam licenças
médicas com mais freqüência que os servi-
dores não- fumantes.

O cigarro contém 4 mil 720 substânci-
as tóxicas, das quais 50 são compro-
vadamente agentes cancerígenos. Hoje,já
se sabe que o fumo é responsável por 30%
do total de cânceres. O tabagismo é amaior
causa isolada, evitável, de'doença no mun-
do. Os fumantes adoecem com uma fre-
qüência duas vezes maior que os não-
fumantes.

As mulheres grávidas, que fumam,
têm bebês com baixo peso, menor estatura
e maior chance de apresentar defeitos con-
gênitos. Além disto, a mulher que fuma e
usa pílula anticoncepcional apresentamai-
or risco de sofrer infarto do coração, derra-
me cerebral e agravamento das varizes. Os
números fornecidos pela Organização
Mundial de Saúde são assustadores. Eles
revelam que, no Brasil, o tabagismo é
responsável por 100mil mortes anuais, 10
mil mortes por hora.
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