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São Paulo, 29 de maio de 2009.
HC FAZ CAMPANHA CONTRA O FUMO EM ESTÁDIOS DE FUTEBOL DE SÃO
PAULO
Campanha do Instituto do Coração (Incor) colocará faixas nos estádios do
Morumbi, Barueri e Vila Belmiro, incentivando o torcedor a fazer o gol da
vitória na partida contra o cigarro.
“Chute o cigarro para longe, faça esse gol!” é o mote da campanha que
o Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP)
promoverá no Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, no próximo
domingo, em 31 de maio. A ação tem apoio da SBC (Sociedade Brasileira
de Cardiologia) e da Secretaria de Estado da Saúde e será realizada com
trabalho voluntário de profissionais do Instituto do Coração. A idéia é
circular faixas com dizeres da campanha no gramado, antes do início e no
intervalo de jogos nos estádios do Morumbi (São Paulo e Cruzeiro), Barueri
(Barueri e Palmeiras) e Vila Belmiro (Santos e Corinthians), chamando
atenção das torcidas para o assunto. “Nosso objetivo é reforçar junto à
população a imagem positiva do esporte com o ato de largar o cigarro
em busca de saúde e de melhor qualidade de vida”, diz Dra. Jaqueline
Scholz Issa, cardiologista do Programa de Tratamento do Tabagismo do
Incor.
Neste dia 31 de maio, o Incor comemora 16 anos de parceria com a OMS
(Organização Mundial da Saúde) em campanhas mundiais de combate
ao tabagismo – o hospital foi pioneiro no Brasil. O Instituto também foi o
primeiro hospital a receber, em 2007, o selo ouro de Ambiente Livre do
Tabaco, concedido pela Secretaria de Estado da Saúde.
Segundo dados da OMS, o tabagismo mata a cada ano 5,4 milhões de
pessoas por doenças cardiovasculares, câncer de pulmão e enfermidades
diversas – no Brasil, são 200 mil mortes por ano.
Estima-se que, caso essa tendência se mantenha, em 2030 esse número
suba para 8 milhões de pessoas mortas em decorrência do tabagismo. O
impacto do vício para a saúde é tão devastador que cerca de metade
dos fumantes morrerão em virtude de doenças relacionadas ao consumo
de cigarro.

Campanhas de conscientização e de motivação do fumante para largar o
vício são importantes para mudar esse panorama, diz Dr. Ubiratan de Paula
Santos, pneumologista do Programa de Tratamento do Tabagismo do
Incor. Elas deixam à mostra um drama que muitas vezes não é evidente
para o fumante. Segundo o médico, a maioria das doenças decorrentes
do tabaco aparece somente depois de décadas de consumo. Antes disso,
diz Dr. Santos, “surgem alguns sinais que, embora incômodos, infelizmente
ainda não têm gravidade suficiente para motivar o fumante a parar com o
cigarro”.
O cigarro é responsável por: 80% das mortes por câncer de pulmão e por
DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica); 40% dos óbitos por doenças
coronárias; 24% dos falecimentos por doença cérebro-vascular; e 30% de
todas as mortes por câncer.
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ROTEIRO DA CAMPANHA NOS ESTÁDIOS
16h - Estádio do Morumbi – São Paulo/SP
Jogo São Paulo e Cruzeiro
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
18h30 - Estádio Barueri – São Paulo/SP
Jogo Barueri e Palmeiras
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
16h - Estádio da Vila Belmiro – Santos/SP

Jogo Santos e Corinthias
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Solicite sua pauta pela Internet
Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor
pelo site http://www.incor.usp.br – seção Imprensa – formulário “solicite sua
pauta”.
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