
628 

 
Journal of Medicine and Health Promotion. 2017; 2(3):628-635. 

 

Faculdades Integradas de Patos 

Curso de Medicina 
v. 2, n. 3, jul./set 2017, p. 628-635 

ISSN: 2448-1394 

 

 

PROBLEMAS DECORRENTES DA POLUIÇÃO POR FUMAÇA DE TABACO EM 

CRIANÇAS 

 

THE PROBLEMS IN CONSEQUENSE OF THE TABACCO SMOBE IN THE CHILDRENS 

 

Ana Emília Franklin de Melo 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba –Brasil 

anaemilia_frankilm@gmail.com  

 
José Talles Simão da Silva Sousa 

Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba –Brasil 

jt_simao@hotmail.com  

 

Larissa Vieira Monteiro 
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba –Brasil 

larissavmonteiro.lv@gmail.com  

 

Maria Camila Bandeira Seixas Bosco 
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba –Brasil 

camilaseixasss@hotmail.com  

 

Milena Nunes Alves de Sousa 
Faculdades Integradas de Patos – FIP – Patos – Paraíba –Brasil 

minualsa@hotmail.com  

 

RESUMO 
Objetivo: Investigar os problemas decorrentes da fumaça de tabaco em crianças.  

Método: Trata-se de uma revisão integrativa, a partir da análise de fontes secundárias, 

sendo realizado em seis passos: Inicialmente foi delimitada a temática do estudo e 

elaborada a questão norteadora, depois foi definido os Descritores Controlados em 

Ciências da Saúde (DeCS) que foram “Poluição por fumaça de tabaco” and “Criança” and 
“Doenças respiratórias” e iniciou-se a buscas nas bases de dados nacionais e 

internacionais. Foram encontrados 459 artigos e após aplicação dos critérios de inclusão 

e exclusão a amostra constituiu-se de 17 artigos. Em seguida, foi feito a categorização 

dos estudos em exposição à fumaça de tabaco e absenteísmo escolar. E por fim, foram 
realizadas a análise e interpretação dos materiais selecionados, o desenvolvimento da 

discussão dos resultados e apresentação revisão/síntese do conhecimento.   

Resultados: A fumaça de cigarro trás consequências não só para o fumante ativo como 

para o passivo, principalmente, em crianças. Essa fumaça pode desencadear inúmeros 
problemas respiratórios, psicológicos e até mesmo absenteísmo escolar. E o fumo, 

quando atinge a vida intrauterina e recém-nascida pode trazer repercussões ainda mais 

graves.   

Conclusão: os achados indicaram a associação da exposição da fumaça de tabaco aos 

problemas respiratórios em crianças. Verificou-se que essas crianças possuem maior 
predisposição a doenças como asma, otite média aguda, doenças cardiovasculares e 

doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outras. 

Palavras chaves: Poluição por fumaça de tabaco. Criança. Doenças respiratórias. 
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ABSTRACT 

Objective: Investigate the problems in consequence of the tobacco smoke in the 

children’s.  

Method: It is a review integrative based on the analysis of secondary sources, following 
six steps: First has been delimited the theme of the study and the guiding question 

elaborated, Then the Controlled Descriptors In Health’s Science (DeCS) were defined, it 

was ''Tobacco Smoke Pollution’’ And "Children’’ and "Respiratory Tract Diseases’’ and was 

started a search in national and international databases. Has been founded 459 articles 
and after apply inclusion and exclusion criteria, left a number of 17 articles Right after, 

was made the study categorization about tobacco smoke and school absenteeism. 

Finally, the analysis and interpretation about the material selected the development of 

result discussion and show the review/synthesis about knowledge. 
Results: Tobacco Smoke bring consequences not only for the active smoker, but for the 

passive smoker too, including the children. This smoke can initiate a large number of 

respiratory problems, psychological and even school absenteeism. Tobacco smoke, when 

it reaches the intrauterine and newborn life can bring even more serious consequences. 

Conclusion: These studies demonstrated the association of tobacco smoke exposure 
with respiratory problems in children. It was verified that these children are more 

predisposed for diseases like Asthma, Acute otitis, heart diseases and chronic obstructive 

pulmonary disease, among others more. 

 
Keywords: Tobacco Smoke Pollution. Child. Respiratory Tract Diseases. 

 

1. Introdução 

 

 O fumo é um dos principais causadores das mortes evitáveis na população em 

geral e há uma estimativa que o número de mortes relacionados ao tabagismo chegará a 

8 milhões no ano de 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). E essa 

estimativa enquadra não somente os fumantes, como também os considerados fumantes 

passivos, a exemplo de seus cônjuges, filhos e indivíduos que compartilham do mesmo 

ambiente do fumante ativo.¹ 

 Dessa forma, o tabagista passivo se caracteriza por ser obrigado a respirar 

através da mesma via atmosférica, o ar que contém o fumo do cigarro. Estudos mostram 

que há aproximadamente dois bilhões de tabagistas passivos, entre os quais 700 milhões 

são crianças. No Brasil, há cerca de 15 milhões de crianças fumantes passivas.² 

 A dimensão da exposição ao tabaco varia de acordo com proporção do espaço, 

frequência do fumo, quantidade de tabagistas ativos, idade da pessoa exposta, entre 

outros. Dessa maneira, quanto mais exposto a esses fatores haverá mais riscos da 

criança desenvolver agravos à saúde.² 

Estima-se que mais da metade das crianças de todo o mundo estão expostas a 

mais de um fumante na sua residência e este fato é preocupante, pois as vias aéreas das 

crianças são mais suscetível aos efeitos do tabagismo passivo.³ 

 O fumante passivo, devido a aspiração do ar contendo tabaco, corre mais riscos 

do que o ativo já que a fumaça contém maiores concentrações de nicotina do que 

ingeridos pela tragada. Nesse âmbito, o tabagista passivo possui 30% a mais de chance 
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de irem a óbito por doenças cardiovasculares - porque as substâncias tóxicas da fumaça 

do tabaco provocam alterações na função plaquetária, sendo esse um dos fatores 

causadores da aterosclerose, e afetam o trabalho do miocárdio – ou por câncer de 

pulmão do que não fumantes.4 

A fuligem pode durar em média duas horas e meia no ar, além de permanecerem 

em roupas, pele e cabelo e, dessa forma, podem ser passadas para outras pessoas. 

Portanto, basta que um dos familiares seja fumante ativo para que a criança tenha 

consequências fisiológicas e sociais ao longo da vida.5 

Este estudo objetiva investigar os problemas decorrentes da fumaça de tabaco em 

crianças.  

  

2. Metodologia 

  

 Trata-se de um estudo de Revisão Integrativa da Literatura realizada a partir da 

análise de fontes secundárias, tendo como objetivo adquirir dados sobre a temática 

definida. Esse tipo de pesquisa é baseado em levantamento bibliográfico que seja 

relevante para os estudos publicados sobre o assunto.6 

 Para realização desse estudo foram seguidos seis passos.7 Inicialmente foi 

delimitada a temática do estudo e elaborada a questão norteadora: quais os problemas 

decorrentes do fumo passivo em crianças? Na segunda etapa, iniciou-se a busca de 

informações nas bases de dados relevantes como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

Publicações Médicas (PUBMED), a partir da definição dos Descritores Controlados em 

Ciências da Saúde (DeCS) e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa, que 

foram “Poluição por fumaça de tabaco” and “Criança” and “Doenças respiratórias”, 

“Tobacco Smoke Pollution” and “Child” and Respiratory Tract Diseases. 

Ainda nesse passo, foram definidos os critérios de inclusão os quais foram artigos 

publicados no intervalo de 2011 a 2016 nos idiomas português, inglês e espanhol, cujos 

textos estivessem disponíveis por completo. Excluíram-se os artigos semelhantes em 

bancos de dados diferentes.  

No terceiro passo, após a busca nas duas bases de dados citadas, foram 

encontrados de início um total de 459 artigos e depois de uma análise detalhada dos 

títulos e resumos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram um total de 

18 artigos (fluxograma 1).  
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Fluxograma 1. Estudos selecionados segundo a base de dados 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Na quarta fase, foi estabelecida a categorização dos estudos, em que emergiram 

as seguintes categorias: 1) Exposição à fumaça de tabaco, subdividida em convivência 

com o fumante ativo, sintomas respiratórios no fumante passivo, durante vida 

intrauterina e primeiros anos de vida, danos causados pela exposição à fumaça de 

tabaco; e 2) Absenteísmo escolar, principalmente, associado a pais fumantes. 

Por fim, no quinto e sexto passo foi realizado a análise e interpretação dos 

materiais selecionados, o desenvolvimento da discussão dos resultados e apresentação 

revisão/síntese do conhecimento.   

 

3. Resultados 

 

Conforme mostrado no quadro abaixo, 50% dos artigos foram encontrados na 

base de dados PUBMED. Como também foi evidenciado que 50% dos artigos foram 

publicados no ano de 2011. 
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Quadro 1. Descrição dos estudos incluídos na revisão integrativa, segundo 

autor(es),base de dados, periódicos e ano de publicação 
N° Autor (es) Base de 

dados 

Periódicos Ano de 

Publicação 

01 Rivera e Medina LILACS Rev Med Hondur 2013 

02 Jung, Ju e Kang MEDLINE Pediatric Pulmonology 2011 

03 He et al.  MEDLINE American Journal of Preventive 
Medicine 

2011 

04 Bertrand LILACS Neumologia Pedriatica 2011 

05 Flores, Iglesias e 
Oyarzún 

LILACS Neumologia Pedriatica 2011 

06 SAmani e 

Yarmohammadi. 

PubMed Global Journal of Health 

Science 

2015 

07 Pugmire et al. PubMed Journal of Allergy and Clinical 

Immunology 

2014 

08 Spangler et al. PubMed International Journal of 

Environmental Research and 

Public Health 

2014 

09 Stošić et al. PubMed Central European journal of 

public health 

2012 

10 Levy, Winickoff e 
Rigotti 

PubMed Official Journal Of The 
American Academy Of 

Pediatrics 

2011 

11 Constanta et al. PubMed Revista Portuguesa de 

Pneumologia 

2011 

Fonte: Dados de pesquisa, 2016. 

 

Como esta mostrada na Tabela 1 abaixo, a principal categoria em que os estudos 

foram distribuídos é “exposição à fumaça de tabaco”, sendo as principais subcategorias 

“os sintomas respiratórios no fumante passivo” e “danos causados pela exposição à 

fumaça de tabaco”. 

 

Tabela 1. Distribuição dos estudos em categorias e subcategorias  

Categorias Subcategorias Artigos N % 

Exposição a fumaça de tabaco Convivência com o fumante ativo 2 18,2 

Sintomas respiratórios no fumante 

passivo 

3 27,3 

Durante vida intrauterina e primeiros 

anos de vida 

Danos causados pela exposição à fumaça  
de tabaco 

2 

 

3 

18,2 

27,3 

Absenteísmo escolar Associado a pais fumantes 1 9 

Total 11 100 

Fonte: Dados de pesquisa, 2016. 

 

4. Discussão 

 

 O tabagista não está exposto sozinho aos riscos do tabaco. Ele coloca em risco 

também os familiares e pessoas que estão em seu meio de convivência que se tornam 

fumantes passivos e atinge, principalmente, as crianças já que estas possuem um 

aparelho respiratório mais vulnerável as complicações decorrentes pela fumaça de 

cigarro. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26652088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yarmohammadi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26652088
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Spangler%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24503972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levy%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21890826
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 Em estudo realizado na Holanda, verificou-se que 39% das crianças menores de 1 

ano estão expostas a fumaça de tabaco, sendo um ou ambos os pais fumantes. Verificou-

se ainda que 42% dessa inalação ocorrem na sala de estar, 8% dentro do carro durante 

o transporte e 4% durante a alimentação. E outros estudos realizados nos Estados 

Unidos (EUA) mostrou que 38% da exposição ao tabaco ocorre dentro do ambiente 

domiciliar.8 

 As crianças mais afetadas são as de baixa idade, pois suas vias aéreas são mais 

facilmente irritáveis pela fumaça do cigarro assim como por permanecerem mais dentro 

do domicílio nesta idade sendo, dessa forma, mais expostas assiduamente ao fumo. 

Estes estudos tem mostrado que esta exposição está relacionada com os altos índices de 

mortalidade e morbidade em crianças de pouca idade.¹ 

 Esta exposição do fumante passivo pode desencadear aumento da prevalência de 

tosse à noite, catarro, espirros, olhos lacrimejantes e infecções respiratórias, pneumonia, 

bronquite, bronquiolite e otite média aguda, além de outras infecções graves. Esses 

sintomas são propiciados porque a nicotina suprime a atividade fagocitária das células de 

defesa. Além disso, estudos epidemiológicos mostram que crianças expostas a fumaça de 

tabaco possuem 30 a 70% mais chances de desenvolver asma ou doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) prejudicando, dessa forma, a função pulmonar.8 

Desse modo, informações obtidas de estudos evidenciam que filhos de fumantes 

manifestam algumas consequências fisiológicas, como uma incidência de infecções 

respiratórias, a exemplo de sinusite, asma e tosse, três vezes maior do que filhos de 

não-fumantes.3 

 Em estudo verificou-se sintomas associados ao DPOC como respiração ofegante, 

dor de cabeça, fadiga e infecções do trato respiratório inferior, principalmente, em 

crianças entre 4 e 9 anos. Também estão associados aos fumantes passivos sintomas 

como incontinência urinaria e problemas respiratórios durante o sono. Além disso, foi 

constatado que 86% dos casos de otite media aguda em crianças está associada a 

exposição a fumaça de tabaco.9,10  

 Outro estudo mostram que os danos pulmonares em crianças fumantes passivas 

são inconclusivos, porém é consensual que a fumaça causa problemas nos pulmões e que 

esses problemas podem persistir na vida adulta. Os níveis de nicotina no fumante 

passivo podem ser detectados através de exame de urina, no entanto, esse exame só 

identifica a condição de fumo passivo recente e por isso não é um fiel marcador.11 

 Além de causar efeitos nas crianças, essa fumaça de tabaco pode desencadear 

consequências ainda na vida intrauterina. E essas repercussões ocorrem devido a mãe 

fumante passiva ou ativa. Nesse âmbito, a exposição ao fumo durante o pré-natal são 

fatores de risco para o comprometimento pulmonar do bebê, devido a possíveis 

interações do gene com o ambiente.12 
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 Os efeitos tóxicos da nicotina durante a gestação alteram os movimentos 

respiratórios fetais, diminui o fluxo placentário e o suprimento de oxigênio e isso 

proporciona um atraso no crescimento do pulmão e alterações estruturais nas vias 

aéreas levando ao seu estreitamento. E isso é considerado o fator mais importante para 

o aparecimento de asma no início da vida.  Além disso, facilita o desenvolvimento das 

contrações uterinas atingindo prematuramente o bebê.8 

 Ademais, a exposição à fumaça afeta a função imunológica da unidade feto-

placentária e, dessa forma, altera a função imune da placenta e do neonatal alterando os 

níveis de Imunoglobulina E (IgE) no cordão umbilical. Após o nascimento essas crianças 

são mais suscetíveis a uma hospitalização por pneumonia no primeiro ano de vida.8 

 Estimativas apontam que há uma íntima relação entre o tabagismo domiciliar e o 

absenteísmo escolar entre as crianças. E quanto maior o número de fumantes na 

residência, maior o número de dias perdidos na escola. No entanto, outros estudos 

mostram que essa alta incidência de faltas é devido aos problemas nos sistemas 

respiratórios causados pela exposição à fumaça do tabaco.9,12  

 Por fim, ressaltam-se as limitações desse estudo como o uso de apenas duas 

bases de dados e a restrição do ano de publicação, sendo de 2011 a 2016, o que pode 

ter excluído outros estudos tão importantes para esta discussão. 

 

5. Conclusão 

 

 Os achados indicaram que a associação da exposição da fumaça de tabaco aos 

problemas respiratórios em crianças. Verificou-se que essas crianças possuem maior 

predisposição a doenças como asma, otite média aguda, doenças cardiovasculares e 

doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), entre outras. 

Além disso, foi observado que o ambiente de maior exposição a fumaça do cigarro 

era na residência, principalmente, por terem pais ou parentes fumantes ativos. Portanto, 

frente aos resultados obtidos entende-se como necessário desenvolver ações preventivas 

para melhorar a qualidade de vida dessas crianças afetadas pela fumaça do tabaco. 
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