
FUMANTES PASSIVOS 
 
No Dia Mundial Sem Tabaco, o 
Inca alerta em pesquisa que os 
fumantes passivos têm um 
risco 30% maior de contrair 
câncer de pulmão e 24% maior 
de infarto do coração do que os  
não-fumantes, pois  não existem 
níveis seguros de absorção da 
fumaça de cigarros. 

 
Segundo a OMS, fumo passivo 
é a terceira maior causa de 
morte evitável no mundo. No 
Brasil, as crianças são 40% das 

vítimas do fumo passivo.  
 
Principais problemas de saúde: 
- Câncer (Pulmonar e Facial). 
- Doença Cardiopulmonar. 

- Infarto. 
- AVC. 
- Enfisema Pulmonar. 
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DOENÇAS DE OUTONO 
 
O outono chegou e com ele, os 
meses mais frios do ano. Nesse 
período, é comum as pessoas 
ficarem mais próximas e em 
lugares fechados, o que facilita 
a disseminação de algumas 
doenças transmitidas pelo ar.  
 
Segundo o Ministério da Saúde, 
os grupos de risco são: 
- Crianças e Idosos. 
- Pessoas c/ doenças crônicas. 
- Pessoas c/insuficiência renal. 
- Diabéticos. 
- Gestantes. 
- Profissionais da saúde. 
- Pessoas HIV Positivo. 
 
Para evitar problemas, procure 

um médico para detectar a 
doença exata e indicar em cada 
caso o melhor tratamento. 
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AUTOMEDICAÇÃO 
 
Segundo levantamento feito 
pelo ICTQ (Instituto de Ciência 
Tecnologia e Qualidade), 76,4% 
dos brasileiros têm habito de se 
automedicar, e entre os que 
adotam essa prática, 32% têm o 
hábito de aumentar as doses de 
medicamentos prescritos por 
médicos com o objetivo de 

“potencializar os efeitos", o que 
também é considerado uma 
forma de automedicação. 
 
Especialistas alertam que há 

interações entre remédios e 
também com alimentos que 
podem fazer mal, diminuindo 
ou até anulando o efeito de 
determinados princípios ativos, 
como podem até mascarar um 
problema mais grave por trás 
daquele sintoma. 
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REVISÃO DA NR 35 
 
A NR 35, norma que trata sobre 
a segurança do trabalho em 
altura, caminha para completar 
seu segundo ano de vigência, e 

o MTE, incluiu o seu primeiro 
anexo, Portaria nº 593 (2014). 
 
O anexo padroniza o acesso por 
corda, a técnica de progressão 
utilizando cordas, com outros  
equipamentos para ascender, 
descender ou deslocar no 
sentido horizontal, assim como 
para posicionamento no local  
de trabalho. 
 
As exigências contidas no anexo 
já estão em vigência, exceto os 
itens que tratam treinamento e 
certificação de EPIs e cordas,  
que as empresas terão mais 6 
meses para se ajustarem. 
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ENTRE NÓS 
 
Inicia-se mais um mês de maio, 
tempo em que todos reforçam 
ainda mais o seu carinho pela 
pessoa responsável por lhe dar 

a vida: mãe (amor verdadeiro).  
 
E no quesito “mãe”, a SEGVIDA 
neste ano de 2014 possui dois 
belos motivos para comemorar, 

onde duas colaboradoras estão 
em um abençoado período de 
gestação, Cristina Resende (5 
meses) e Geiziele Almeida (3 
meses), ambas vivendo suas 
primeiras experiências.  
 
E por isso, o INFORVIDA presta 
sua singela homenagem para as 
mães, que todas se sintam 
abraçadas, sempre.  
 

Ótima leitura! 
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