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Editorial
É com imensa alegria e satisfação que apresentamos, por meio deste primeiro informativo, a implementação da Gestão CIPA 2018-2019 da
Fatec Pindamonhangaba. Os informativos serão divulgados bimestralmente com várias dicas sobre saúde e segurança do trabalho para os
professores, funcionários e alunos, com o intuito de apresentar as ativ idades realizadas por esta comissão, divulgar eventos a serem
realizados nesta gestão e instruir e conscientizar a respeito de acidentes de trabalho e saúde.
Neste informativo são apresentados os membros que compõem a gestão 2018/2019, destacadas as datas importantes a serem lembradas e,
por fim, apresentada uma matéria sobre tabagismo. A seção Fique por Dentro informa sobre a proibição legal do tabagis mo na instituição. O
mais importante para nós é a colaboração de todos, para que realmente desenvolvamos um belo trabalho com a mentalidade preventiv a para
controle dos riscos de acidentes e prevenção da saúde dos nossos colaboradores. Lembremos sempre que a segurança de todos depende
de adotarmos medidas preventivas!
Profa Dra Ana Beatriz Ramos Moreira Abrahão– Vice-Presidente da CIPA

1. Membros Gestão CIPA 2018-2019

3. Matéria : “ Saúde e Tabagismo”

Representantes dos empregados

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) a principal causa de morte evitável em todo o
mundo. A OMS estima que 40% da população mundial
adulta, isto é, 2,8 bilhões de pessoas (entre as quais 200
milhões de mulheres), sejam fumantes. Pesquisas
comprovam que aproximadamente 47% de toda a população
masculina e 12% da população feminina no mundo fumam.
Enquanto nos países em desenvolvimento os fumantes
constituem 48% da população masculina e 7% da população
feminina, nos países desenvolvidos a participação das
mulheres mais do que triplica: 42% dos homens e 24% das
mulheres têm o comportamento de fumar.
O tabagismo é responsável por cerca de 200.000 mortes
anuais no Brasil. Relaciona-se com câncer de pulmão,
mortes por infarto em pessoas com menos de 65 anos e por
bronquite crônica e enfisema pulmonar, entre outros
problemas crônicos de saúde. São apresentadas estimativas
de frequência do tabagismo na população de 12 anos e mais,
residente em área urbana do município de São Paulo,
segundo variáveis socio demográficas e Coordenadoria
Regional de Saúde (CRS) e explorados fatores associados.
A estimativa de frequência na CRS Leste é 13,2% e na CRS
Sul 18,0%. A frequência de tabagismo entre adolescentes é
motivo de preocupação: 4,3% deles declaram-se tabagistas e
1,8% já fumaram, o que reforça a necessidade de atenção
nas ações de educação dirigidas às crianças e adolescentes,
idade em que é frequente a iniciação tabágica.
As estatísticas revelam que os fumantes comparados aos
não fumantes apresentam um risco:
10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão;
5 vezes maior de sofrer infarto;
5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema
pulmonar;
2 vezes maior de sofrer derrame cerebral.
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2. Datas e períodos importantes

14 de Novembro - Dia Mundial do
Diabetes
01 de Dezembro – Dia Internacional da
Luta contra à AIDS

Fontes: Adaptado de https://www.minhavida.com.br/saude/
temas/tabagismo. Acesso em: 19 nov. 2018.
Adaptado de
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
saude/arquivos/publicacoes/ISA_2015_TAB.pdf . Acesso em: 19
nov. 2018.

4. Fique por dentro:
A LEI Nº 13.541, DE 07 DE MAIO DE 2009:
Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de
qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma
que especifica.

Fonte: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2009/lei13541-07.05.2009.html Acesso em: 19 nov. 2018.

