ACT LANÇA ESTUDO SOBRE QUALIDADE DO AR EM SÃO PAULO ANTES E
DEPOIS DA LEI ANTIFUMO

A Aliança de Controle do Tabagismo – ACT está lançando uma análise da nicotina presente no
ar em estabelecimentos de São Paulo, realizado em parceria entre a Aliança de Controle do
Tabagismo – ACT, e a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, dos Estados Unidos.
Intitulado “Qualidade do ar em bares de São Paulo/Brasil antes e após a lei de ambientes
fechados livres de tabaco”, o estudo quantifica níveis de nicotina no ar em bares e
restaurantes da capital paulista e avalia o grau de exposição à fumaça de tabaco dos
freqüentadores e trabalhadores do local.
O estudo foi realizado em dezesseis bares da região oeste de São Paulo, sendo coletadas 72
amostras válidas. A primeira etapa de coleta de dados deu-se de junho a julho de 2009
(previamente à vigência da lei antifumo paulista) e a segunda etapa, de novembro a dezembro
de 2009 (após vigência da lei).
A nicotina no ar foi avaliada através de monitores passivos contendo um filtro, que eram
colocados suspensos nos bares e lá mantidos pelo período de sete dias consecutivos. A
nicotina no ar era então absorvida pelo filtro e sua quantidade medida através de análise
laboratorial na Johns Hopkins University. A concentração de nicotina é considerada um bom
marcador da fumaça ambiental de tabaco pois pode ser facilmente identificada, quantificada e
é altamente específica, constituindo-se em medida objetiva de exposição ao fumo.
Observou-se uma redução média de 72% da nicotina no ar nos estabelecimentos pesquisados
após a lei que proíbe o fumo em locais fechados no estado de São Paulo. Em um dos bares a
redução chegou a 94%, e em sete dos 16 locais pesquisados (43,75%), a redução foi igual ou
superior a 80%.
De acordo com Mônica Andreis, vice-diretora da ACT e coordenadora da pesquisa, os
resultados evidenciam uma redução drástica dos níveis de nicotina no ar em bares de São
Paulo após a adoção da lei antifumo: “Isto indica uma significativa melhora da qualidade do ar
nestes ambientes e consequentemente, uma diminuição do risco de exposição ao fumo
passivo por freqüentadores e trabalhadores do local”.
CEPALT COMEMORA UM ANO DA ASSINATURA DA LEI ANTIFUMO
O Comitê Estadual para Promoção de Ambientes Livres de Tabaco – CEPALT organiza hoje, dia
5, um evento para comemorar o primeiro aniversário da assinatura da lei de ambientes livres
de fumo de São Paulo, das 13:30 às 17:30, no Hospital do Coração (Rua Desembargador Eliseu
Guilherme, 147).
Na ocasião, será entregue um prêmio ao governo do estado de São Paulo por ter sido pioneiro
na apresentação da lei antifumo, reconhecida como efetiva por organizações de saúde pública
nacionais e internacionais. O ex-governador José Serra, autor da lei, e o atual governador de
São Paulo, Alberto Goldman, confirmaram presença.

Além da análise sobre exposição à fumaça, será feita uma apresentação de estudo sobre a
concentração de monóxido de carbono em trabalhadores do setor da hospitalidade, feito pelo
Instituto do Coração. Também serão abordados temas como a repercussão da lei paulista em
outros estados e municípios do país, a capacitação e credenciamento de unidades de
tratamento do tabagismo e um balanço da campanha de fiscalização e perspectivas futuras.
O evento é aberto ao público e as vagas são limitadas. As inscrições serão gratuitas e deverão
ser feitas no local, entre 13:30 e 14:00.
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