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INCOR 
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP 

 
 

26 de maio de 2010. 

 
INCOR PROMOVE CAMPANHA “UM DIA SEM FUMAR” 
PARA MULHERES 

Participantes serão submetidos à medição do nível de gás carbônico no 
ar exalado. Primeiras 100 mulheres que desejarem terão suporte para 
ficar um dia longe do cigarro. 

O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) promoverá, 
no dia 31 de maio, das 8h30 às 15h, campanha comemorativa do Dia Mundial 
sem Tabaco. O evento, dirigido a pessoas de ambos os sexos e de qualquer 
idade, contará com medição de monóxido de carbono no ar exalado pelo 
indivíduo: indicador importante do grau de poluição do organismo pelo cigarro. 
A motivação do fumante para deixar o tabaco será trabalhada pela equipe do 
Incor por meio de questionário aplicado aos participantes e de folhetos 
explicativos. Na boneca Altina, que estará em exposição no evento, os 
fumantes poderão ver o impacto do cigarro sobre o pulmão. Para as mulheres, 
tema central da campanha da OMS (Organização Mundial da Saúde) deste ano, 
o Incor tem uma proposta especial: “Um dia sem fumar”.  

As 100 primeiras mulheres que aderirem à proposta do Incor receberão 
suporte terapêutico (chiclete ou adesivo de nicotina) suficiente para ficar longe 
do cigarro por 24 horas. 

 

SERVIÇO 

CAMPANHA INCOR DE COMBATE AO TABAGISMO  

Realização: Área de Pneumologia do Ambulatório de Tabagismo do Incor 
(Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) 
Data: 31 de maio de 2010, das 8h30 às 15h 
Local: andar térreo do bloco I do Incor, localizado na Av. Dr. Enéas de 
Carvalho Aguiar, 44 – Cerqueira César – São Paulo/SP 
 



 

INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA 
Assessoria de Imprensa 
Incor-HCFMUSP 
Rita Amorim 
11-3069-5437/5016 
incorpress@incor.usp.br 
 
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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Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 

Núcleo de Comunicação Institucional - HCFMUSP 
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