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Ocomportamento tabágico dos pa-
res e dos conviventes (pais e ir-
mãos) dos jovens e crianças é

um fator preditor importante do seu com-
portamento tabágico, sabendo que “as
crianças vêem, as crianças fazem”.

No dia 1 de janeiro de 2018, entrou em
vigor em Portugal a Lei nº 63/2017, que
procede à segunda alteração à Lei n.º
37/2007, de 14 de agosto, e que aprovou
normas para a proteção dos cidadãos da
exposição involuntária ao fumo do taba-
co. Nesta alteração à lei do tabaco, alar-
gou-se a proibição de fumar a locais ao ar
livre destinados a menores, designada-
mente em parques infantis, referindo que
é proibido fumar:

“f) (…) Nos locais destinados a menores
de 18 anos, nomeadamente infantários,
creches e outros estabelecimentos de as-
sistência infantil, lares de infância e ju-
ventude, centros de ocupação de tempos
livres, colónias e campos de férias, par-
ques infantis, e demais estabelecimentos
similares.”

Com o objetivo de descrever a evolução
do consumo de tabaco nos parques infan-
tis, dando um contributo para a avaliação
do cumprimento da lei, observaram-se 18
parques infantis da cidade de Braga, em
maio e junho de 2017 (antes da imple-
mentação da lei) e novamente nos mes-

mos meses no ano de2018 (depois da im-
plementação da lei). As observações in-
cluíram parques localizados em bairros
desfavorecidos a nível socioeconómico e
em bairros mais favorecidos, tendo sido
realizadas em situações meteorológicas
semelhantes, nos dois anos.

Em cada parque infantil foram regista-
das as seguintes variáveis: o número total
de adultos e crianças presentes; o número
de pessoas que fumavam, dentro e fora do
parque; o número de pessoas que fuma-
vam cigarro eletrónico, dentro e fora do
parque; o cheiro a fumo; presença de si-
nalética (cartazes/dísticos) a informar/
apelar para não fumar; a presença de cin-
zeiros; e o número de pontas de cigarro
no chão, dentro e fora do parque.

Em 2017 verificou-se que:
• Em 1 dos 18 parques havia adultos a

fumar dentro do parque. 
• Em 3 dos 18 parques havia adultos a

fumar fora do parque.
• Em nenhum parque se registou pessoas

a fumar cigarro eletrónico.
• Em nenhum parque se registou a pre-

sença de sinalética (cartazes/dísticos) a
informar/apelar a não fumar.

• Em nenhum dos 18 parques havia
cheiro a fumo.

• Em 3 dos 18 locais observados havia
cinzeiro.

• Verifica-se que 17 dos 18 parques ti-
nham, no interior, pontas de cigarro no
chão Em 6 parques havia mais de 20 pon-
tas de cigarro no chão.

• Todos os parques tinham, no exterior,
pontas de cigarro no Em 12 parques havia
mais de 20 pontas de cigarro no chão.

Em 2018 constatou-se que:
• Em 1 dos 18 parques havia adultos a

fumar dentro do parque. 
• Em nenhum dos parques havia adultos

a fumar fora do parque.
• Em nenhum parque se observaram

pessoas a fumar cigarro eletrónico.
• Em nenhum parque se registou a pre-

sença de sinalética (cartazes/dísticos) a
informar/apelar a não fumar.

• Em nenhum dos 18 parques havia
cheiro a fumo.

• Em 9 dos 18 locais observados havia
cinzeiro.

• Dezassete dos 18 parques tinham, no
interior, pontas de cigarro no chão. Em 2
parques havia mais de 20 pontas de cigar-
ro no chão.

• Quinze dos 18 parques tinham, no ex-
terior, pontas de cigarro no chão. Em 10
parques havia mais de 20 pontas de cigar-
ro no chão.

Este foi o primeiro estudo realizado em
Portugal a investigar o comportamento de
fumar em parques infantis e a sua evolu-

ção. Na maioria dos parques não foram
observados adultos a fumar durante o pe-
ríodo de observação. No entanto, verifi-
cou-se uma grande quantidade de pontas
de cigarro no chão, o que indica que este
comportamento, embora não seja fre-
quente, existe. Não se verificou o hábito
de fumar cigarro eletrónico. É de realçar a
ausência de sinalética em todos os par-
ques observados. 

A análise dos resultados observados nos
dois anos, antes e depois da lei, parece in-
dicar que esta não está a ser cumprida, ha-
vendo evidência de consumo de tabaco
dentro dos parques e sendo ausente a si-
nalética a informar da proibição de fumar,
cuja colocação é mandatória de acordo
com a lei. É, assim, fundamental o envol-
vimento das Câmaras Municipais, res-
ponsáveis pelos parques, no cumprimento
da lei, adotando as medidas previstas, co-
mo a colocação de sinalética a informar
os cidadãos que é proibido fumar naquele
local. Em Braga, ficou o compromisso de
se começar a instalar a sinalética desde o
passado dia 31 de maio, dia Mundial Sem
Tabaco.

*com a colaboração de Catarina Sa-

morinha, Vitor Hugo Oliveira, Maria

José López, Xavi Continente, Esteve

Fernandez.
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Avaliação do cumprimento da lei do tabaco no que respeita
à proibição do consumo de tabaco em parques infantis

Com a chegada do verão
é ainda mais importante
os cuidados a ter com o

sol. Deixo alguns conselhos que
deve ter em conta não só nesta
época mas durante todo o ano: 

Evite queimaduras solares e es-
caldões, desde a infância. As pes-
soas ruivas, loiras, com “sardas”,
olhos claros e muitos sinais, de-
vem proteger-se com maior ri-
gor, mas todas as pessoas tem
que se proteger da radiação solar,
mesmo as morenas. No primeiro
ano de idade, as crianças não de-
vem estar expostas diretamente

ao sol. 
A exposição solar deve ser cui-

dadosa, evitando as horas de
maior intensidade — entre as
11h00 e as 17h00. Aplique um
creme protetor com um fator de
proteção igual ou superior a 30,
meia hora antes de ir para a
praia, piscina ou rio. Renove as
aplicações do protetor solar de
duas em duas horas e após o ba-
nho, mesmo que este seja à prova
de água. Use chapéu, t-shirt de
cor escura e óculos de sol sempre
que estiver ao sol. Se estiver
muito tempo exposto ao sol, por

razões profissionais ou de lazer,
utilize manga comprida que cu-
bra os antebraços. 

Mesmo que o tempo esteja nu-
blado ou encoberto não se esque-
ça de aplicar protetor solar, uma
vez que os raios são tão perigo-
sos como com num dia de sol.
Estar à sombra de um chapéu de
sol ou toldo não é suficiente para
evitar os escaldões ou queimadu-
ras. Tenha em atenção o reflexo
dos raios solares na neve, na
praia, na água e na relva, que
também podem ser perigosos.
Nunca frequente solários, para

não aumentar o risco de cancro
cutâneo e não acelerar o envelhe-
cimento da pele. 

A utilização de óculos de sol é
necessária, particularmente nas
crianças e pessoas de olhos cla-
ros. Beba muita água, principal-
mente nos meses mais quentes
do ano. Conheça a sua pele e fa-
ça um autoexame da pele de dois
em dois meses. Vigie o contorno,
a cor e o tamanho dos seus si-
nais. Perante um sinal que modi-
fica ou ferida que não cicatriza,
deverá consultar o médico der-
matologista. 

Cuidados a ter com o sol
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