NOTA À IMPRENSA
INCOR - Instituto do Coração
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

São Paulo, 23 de julho de 2009.
CAMPANHA COMPARA QUALIDADE DO AR, ANTES E DEPOIS DA LEI
ANTIFUMO, EM BARES DE SP
Monitoramento de 840 estabelecimentos começa nesta quinta-feira, dia 23, numa
parceria entre o Hospital das Clínicas, Secretaria de Estado da Saúde e Vigilância
Sanitária.
A partir desta quinta-feira, dia 23, uma equipe de 100 técnicos da Vigilância
Sanitária percorrerá bares e restaurantes da cidade de São Paulo, para medir a
qualidade do ar e os índices de monóxido de carbono nos ambientes. A medida faz
parte da Campanha Ambientes Saudáveis e Livres do Tabaco, lançada em parceria
pelo Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas FMUSP), Secretaria de
Estado da Saúde e Vigilância Sanitária.
De acordo com a cardiologista do Incor, Jaqueline Scholz Issa, responsável pela
pesquisa, a idéia é avaliar o impacto da implementação da lei 13.541 na exposição
social a substâncias tóxicas produzidas pelo cigarro. “A campanha terá duas etapas.
A primeira, com início nesta quinta-feira, medirá a quantidade de monóxido de
carbono em 840 estabelecimentos, antes da lei entrar em vigor. Na segunda fase,
será feita nova medição nos mesmos locais, porém, 12 semanas após o início da lei”,
explica.
As medições serão realizadas com a utilização de um equipamento chamado Tox Co
- trazido da Inglaterra pelo Incor - que mede a concentração de monóxido de
carbono por meio de um sensor eletroquímico.
As visitas dos agentes serão feitas de quinta a domingo, das 21h às 3h.“Serão
escolhidos bares, restaurantes e casas noturnas onde haja grande circulação de
pessoas”, aponta doutora Jaqueline.
Nesta quinta-feira, dia 23, serão visitados os primeiros dez estabelecimentos da
campanha, em bairros paulistanos onde se concentra grande número de bares e
restaurantes. “A lei antifumo é uma grande conquista de São Paulo, pois preserva o
direito à saúde de fumantes e não-fumantes, sejam eles frequentadores ou
trabalhadores de ambientes coletivos”, finaliza a médica do Incor.
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