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Movimento de ambientes Movimento de ambientes 

livres de fumolivres de fumo

�� MundialMundial
�� CidadesCidades
�� EstadosEstados
�� PaPaíísesses

Tabagismo passivo Tabagismo passivo éé a terceira causa de morte a terceira causa de morte 

prevenpreveníívelvel no mundono mundo

(IARC, 1987; (IARC, 1987; SurgeonSurgeon General, 1986; General, 1986; GlantzGlantz, 1995)., 1995).
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No No ReinoReino UnidoUnido o o tabagismotabagismo passivopassivo matamata
atualmenteatualmente 12 mil 12 mil pessoaspessoas porpor anoano..

TwiggTwigg L, Moon G, Walker S. The smoking epidemic in L, Moon G, Walker S. The smoking epidemic in 
England. London: Health Development Agency; 2004England. London: Health Development Agency; 2004

�� exposiexposiççãão o domdoméésticastica àà FAT FAT causacausa pelopelo menosmenos
3600 3600 mortesmortes anualmenteanualmente

�� exposiexposiççãão no o no trabalhotrabalho causacausa cercacerca de 700 de 700 
mortesmortes porpor anoano

BMC Public Health BMC Public Health 2006, 2006, 66:42:42

Morrem nos Morrem nos EUAEUA anualmente devido anualmente devido àà exposiexposiçção ão 
ao  fumo passivo:ao  fumo passivo:
35 a 37 mil indiv35 a 37 mil indivííduos não tabagistas por duos não tabagistas por 
doendoençça carda cardííaca e  3 a 5 mil mortes por aca e  3 a 5 mil mortes por CaCa
pulmãopulmão

Centers for Disease Control and Prevention, 2002 ; Mokdad et Centers for Disease Control and Prevention, 2002 ; Mokdad et 
al, 2004al, 2004



�� Entre 122000 e 209000 não fumantes nas Entre 122000 e 209000 não fumantes nas 
AmAmééricasricas morrem a cada ano em morrem a cada ano em 
decorrência da exposidecorrência da exposiçção ão àà fumafumaçça a 
ambiental do tabacoambiental do tabaco
George George AlleyneAlleyne ,Diretor da OPAS, Dia Mundial sem tabaco em ,Diretor da OPAS, Dia Mundial sem tabaco em 

20012001



FATFAT
�� FumaFumaçça ambiental do tabaco a ambiental do tabaco éé a fumaa fumaçça a àà qual qual 

os nãoos não--fumantes estão expostos. fumantes estão expostos. ÉÉ formada formada 
pela fumapela fumaçça que a que éé liberada pela ponta de um liberada pela ponta de um 
cigarro aceso mais a fumacigarro aceso mais a fumaçça exalada pelo a exalada pelo 
fumante.fumante.

�� VVáários nomes: tabagismo passivo , exposirios nomes: tabagismo passivo , exposiçção ão 
involuntinvoluntáária ao fumoria ao fumo

�� Sabidamente cancerSabidamente canceríígena para humanosgena para humanos



O O queque hháá nana fumafumaçça do a do cigarrocigarro??

�� 4700 4700 substânciassubstâncias
•• AmôniaAmônia, , AcetonaAcetona, , ArsenicoArsenico, , MonMonóóxidoxido de de 
CarbonoCarbono , , CianuretoCianureto, , FormaldeFormaldeíído, do, MetanoMetano, , 
NicotinaNicotina, , AlcatrãoAlcatrão, , ToluenoTolueno, etc, etc



ComponentesComponentes da FATda FAT

Fumaça Lateral Corrente Secundária



Fumaça Lateral (SS)(SS)
�� ComponentesComponentes –– comparacomparaççãoão com CPcom CP

•• 400 400 SubstânciasSubstâncias ttóóxicasxicas
•• 50 X 50 X AlcatrãoAlcatrão
•• 3 X 3 X NicotinaNicotina
•• 3 X 3 X MonMonóóxidoxido de de carbonocarbono
•• 47 X 47 X AmôniaAmônia
•• 8 X 8 X DiDióóxidoxido de de carbonocarbono
•• 4 X 4 X BenzopirenoBenzopireno

•• 52 X 52 X DimetilnitrosaminaDimetilnitrosamina

estimaestima--se se queque 85% da 85% da fumafumaççaa emem um um ambienteambiente fechadofechado emem

queque hajahaja um um fumantefumante venhavenha da da sidestreamsidestream smokesmoke33

3. Fielding JE & 3. Fielding JE & PhenowPhenow KJ. KJ. NEJMNEJM 1988; 1988; 319319:1452:1452--14601460



DefiniDefiniççõesões

�� Material Material ParticuladoParticulado : : misturamistura de de compostoscompostos ssóólidoslidos
microscmicroscóópicospicos e e gotgotíículasculas llííquidasquidas suspensassuspensas no no arar

�� material material particuladoparticulado nana atmosferaatmosfera : : um conjunto de um conjunto de 
poluentes constitupoluentes constituíídos de poeiras, fumados de poeiras, fumaçças e todo as e todo 
tipo de material stipo de material sóólido e llido e lííquido que se mantquido que se mantéém m 
suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno 
tamanho. As principais fontes de emissão de tamanho. As principais fontes de emissão de 
particulado para a atmosfera são: veparticulado para a atmosfera são: veíículos culos 
automotores, processos industriais, queima de automotores, processos industriais, queima de 
biomassa, biomassa, ressuspensãoressuspensão de poeira do solo, entre de poeira do solo, entre 
outros. outros. 



O material O material particuladoparticulado podepode ser ser 

classificadoclassificado

�� PartPartíículasculas TotaisTotais emem SuspensãoSuspensão (PTS)(PTS)

PodemPodem ser ser definidasdefinidas de de maneiramaneira simplificadasimplificada comocomo
aquelasaquelas cujocujo diâmetrodiâmetro aerodinâmicoaerodinâmico éé menormenor queque
50 50 µµm. m. 

UmaUma parte parte destasdestas partpartíículasculas éé inalinaláávelvel e e podepode
causarcausar problemasproblemas àà sasaúúdede, , outraoutra parte parte podepode afetarafetar
desfavoravelmentedesfavoravelmente a a qualidadequalidade de de vidavida da da 
populapopulaççãoão, , interferindointerferindo nasnas condicondiççõesões estestééticasticas do do 
ambienteambiente e e prejudicandoprejudicando as as atividadesatividades normaisnormais da da 
comunidadecomunidade. . 



O material O material particuladoparticulado podepode ser ser 

classificadoclassificado

�� PartPartíículasculas TotaisTotais emem SuspensãoSuspensão (PTS)(PTS)

�� PartPartíículasculas InalInalááveisveis (MP(MP1010))

PodemPodem ser ser definidasdefinidas de de maneiramaneira simplificadasimplificada comocomo
aquelasaquelas cujocujo diâmetrodiâmetro aerodinâmicoaerodinâmico éé menormenor queque
10 10 µµm. m. 
As As partpartíículasculas inalinalááveisveis podempodem aindaainda ser ser classificadasclassificadas
comocomo partpartíículasculas inalinalááveisveis finasfinas –– MP MP 2,52,5 (<2,5(<2,5µµm) e m) e 
partpartíículasculas inalinalááveisveis grossasgrossas (2,5 a 10(2,5 a 10µµm). As m). As 
partpartíículasculas finasfinas, , devidodevido aoao seuseu tamanhotamanho diminutodiminuto, , 
podempodem atingiratingir osos alvalvééolosolos pulmonarespulmonares, , jjáá as as grossasgrossas
ficamficam retidasretidas nana parte superior do parte superior do sistemasistema
respiratrespiratóóriorio. . 





�� O TSI O TSI SidePakSidePak foifoi usadousado parapara medirmedir o o nníívelvel de de 
material material particuladoparticulado de de diâmetrodiâmetro menormenor do do queque
2.5 microns (PM2.5) 2.5 microns (PM2.5) emem pubs, bares, pubs, bares, 
restaurantesrestaurantes e e outrosoutros ambientesambientes de de trabalhotrabalho..



�� o o nníívelvel de PM2.5 de PM2.5 nosnos locaislocais ondeonde o o fumofumo éé
permitidopermitido éé maismais de 2 de 2 vezesvezes o o nníívelvel nosnos locaislocais
ondeonde o o fumofumo éé proibido nas cidades pesquisadasproibido nas cidades pesquisadas

Average Fine Particle Air Pollution - Brazil
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*Data from Ireland come from another study and serve as a reference group to the data in this study (Mulcahy

et.al., 2006)

Average Fine Particle Air Pollution - Brazil

79

29

171

0

50

100

150

200

250

300

Smoking (n=32) Smoke-free (n=39) Ireland*

P
M

2
.5
 i
n

 m
ic

ro
g

ra
m

s
 p

e
r 
c
u

b
ic

 m
e

te
r.

 

*Data from Ireland come from another study and serve as a reference group to the data in this study (Mulcahy

et.al., 2006)



U.S. Environmental Protection Agency Air Quality Index

Health warnings of emergency conditions.
The entire population is more likely to be

affected.
≥251Hazardous

Health alert: everyone may experience more
serious health effects.

151-250Very Unhealthy

Everyone may begin to experience health

effects; members of sensitive groups may
experience more serious health effects. 

66-150Unhealthy

Members of sensitive groups may experience

health effects. The general public is not likely 
to be affected. 

41-65
Unhealthy for
Sensitive Groups

Air quality is acceptable; however, for some
pollutants there may be a moderate health

concern for a very small number of people

who are unusually sensitive to air pollution.

16-40Moderate

Air quality is considered satisfactory, and air

pollution poses little or no risk.
≤15Good

Meaning
PM2.5

(µg/m3)

Air Quality Index
Levels of Health

Concern
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�� osos nnííveisveis de PM2.5 de PM2.5 nosnos locaislocais ondeonde o o fumofumo éé
permitidopermitido vãovão de de nãonão saudsaudááveisveis a a perigososperigosos
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Smoking Smoke-free

Average Fine Particle Air Pollution by Type of Venue - Brazil

Note: “Other” types of places included a casino, a bowling center, and a bingo hall.
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Smoking Smoke-free

Average Fine Particle Air Pollution by Type of Venue - Brazil

Note: “Other” types of places included a casino, a bowling center, and a bingo hall.



MonitoramentoMonitoramento emem Bingo Bingo -- BHBH



““EquivalênciaEquivalência””

�� Andar em um carro com um fumante Andar em um carro com um fumante 
por uma hora equivale apor uma hora equivale a



““EquivalênciaEquivalência””

�� Viver em casa com companheiro (a) Viver em casa com companheiro (a) 
fumante de um mafumante de um maçço de cigarros por o de cigarros por 
dia equivale a:dia equivale a:



RiscosRiscos resultantesresultantes de de exposiexposiççãoão

intraintra--úúterotero

�� baixo peso ao nascer, baixo peso ao nascer, 
�� prematuridadeprematuridade, , 
�� aumento da mortalidade aumento da mortalidade perinatalperinatal, , 
�� dificuldades de aprendizagem dificuldades de aprendizagem 

(habilidade geral, leitura e (habilidade geral, leitura e 
matemmatemáática) tica) 

�� doendoençça de a de LeggLegg--CalveCalve--PerthesPerthes



RiscosRiscos resultantesresultantes de de exposiexposiççãoão

ppóóss--natal  natal  

�� SSííndrome da morte sndrome da morte súúbita infantil, bita infantil, 
�� bronquite, bronquite, bronquiolitebronquiolite, pneumonia,, pneumonia,
�� desenvolvimento e exacerbadesenvolvimento e exacerbaçção de ão de 

asma ,asma ,
�� infecinfecçções ouvido mões ouvido méédio dio 
�� doendoençça de a de LeggLegg--CalveCalve--PerthesPerthes



Riscos para crianRiscos para criançças, as, 

adolescentes, adultos e idososadolescentes, adultos e idosos

�� DoenDoençça carda cardííaca aca –– risco 24% maior de infarto do risco 24% maior de infarto do 
coracoraçção do que os nãoão do que os não--fumantes que não se fumantes que não se 
expõem;expõem;

�� ExacerbaExacerbaçção dos sintomas em adultos portadores ão dos sintomas em adultos portadores 
de doende doençças cardas cardííacasacas

�� Câncer de pulmão Câncer de pulmão -- risco risco 3030% maior de câncer de % maior de câncer de 
pulmãopulmão

�� Câncer de seios paranasaisCâncer de seios paranasais
�� DoenDoençças respiratas respiratóórias agudas e rias agudas e cronicascronicas
�� ExacerbaExacerbaçção dos sintomas em adultos portadores ão dos sintomas em adultos portadores 

de doende doençça pulmonar obstrutiva crônica ( DPOC a pulmonar obstrutiva crônica ( DPOC ––
bronquite crônica e enfisema)bronquite crônica e enfisema)

�� AVC (derrame) em homens e mulheresAVC (derrame) em homens e mulheres




