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1. Objetivo 

Na atualidade há maior consciência em relação 
aos prejuízos à saúde causados pelo fumo 
involuntário. Entretanto muitas crianças 
continuam submetidas a ele. A Organização 
Mundial da Saúde calcula que 700 milhões de 
crianças aproximadamente respiram ar 
contaminado pela fumaça de tabaco, 
particularmente em casa.  Este estudo teve 
como objetivo estimar a prevalência de 
crianças expostas a fumo passivo no domicílio. 

 

2. Métodos 

Realizado estudo quantitativo, tipo transversal. 
População participante constituída de 216 
mães ou responsáveis por crianças 
matriculadas em cinco creches de universidade 
pública do Estado de São Paulo. As crianças 
tinham idade entre 0 e 6 anos. 
O cálculo da amostra populacional feito com 
base em prevalência de 37% de tabagismo 
domiciliar e Intervalo de Confiança de 95%. 
Compôs-se a amostra aleatória de sujeitos por 
meio de sorteio das crianças.  
Para a obtenção das informações, foi aplicado 
formulário específico preenchido pelos 
participantes. Foi construído banco de dados 
utilizando Programa SPSS. A análise das 
variáveis envolveu cálculo de freqüência 
relativa e tratamento estatístico, utilizando-se 
Teste do Qui-quadrado e Razão de 
Verossimilhança (Likelihood Ratio) ou Teste de 
Fisher em caso de tabelas 2 x 2. 
  

3. Resultados 

Dentre os respondentes, 91,7% eram mães ou 
tutora, seguidas por pais e avós. 75,0% 
possuíam ensino superior e 20% ensino médio.  
Em 33 domicílios havia pelo menos um 
fumante e em 3 havia 2 (pai e mãe). Assim, 
verificou-se uma prevalência de 15,3%.de 
crianças expostas ao fumo no domicílio. 
Não foi verificada associação entre condições 
sócio-econômicas da família e exposição das 

crianças a fumo no domicílio. Diversos estudos 
comprovam relação inversa entre tabagismo 
domiciliar e escolaridade da mãe e do pai da 
criança, renda mensal percapita da família e 
nível econômico

1
. Crê-se que os presentes 

achados se relacionem ao fato da amostra 
populacional estudada pertencer a um extrato 
socioeconômico favorecido e homogêneo. 
No que diz respeito às variáveis de morbidade 
respiratória, não se observou associação entre 
exposição ao fumo no domicílio e ocorrência de 
sintomas e problemas respiratórios na criança. 
Estudos encontraram achados semelhantes, 
confirmando que não há dúvida quanto à ação 
nociva da exposição ao fumo sobre as vias 
aéreas, mas sua importância como fator de 
risco para a ocorrência de doenças 
respiratórias inferiores está em aberto
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Acredita-se ainda que o conjunto de condições 
socioeconômicas favoráveis das famílias 
(escolaridade e classe econômica elevadas, 
moradia satisfatória e fácil acesso à serviços de 
saúde) atue protegendo a saúde infantil e 
minimizando os malefícios causados à criança 
pela exposição ao fumo em casa, refletindo-se 
e justificando os achados do estudo. 
  

4. Conclusão 

A principal contribuição do presente estudo é 
corroborar a importância da determinação 
social no processo saúde-doença infantil. 
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