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CSF Waldemar de Alcântara celebra Dia Mundial de Combate ao Fumo na
Praça do João XXIII
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Na manhã desta quinta-feira (31), o Centro de Saúde da Família (CSF) Waldemar de Alcântara vai
celebrar o Dia Mundial de Combate ao Fumo, na
Praça do João XXIII.
Equipes do Programa Saúde da Família e do Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF)
apresentarão o Grupo de Tabagismo através de debates e palestras a respeito da substância, como
também, cadastramento de pessoas que queiram fazer parte do projeto.
A ação visa diminuir o número de fumantes existentes e alertar à população sobre os
riscos que o cigarro causa à pessoa. No local, também haverá serviços de saúde como testes de
glicemia, aferição de pressão arterial e vacinação.
Durante o evento, a comunidade participará de palestras com profissionais que abordarão temas
relacionados ao uso do cigarro, quais as consequências causadas pelo vício e os benefícios ao
deixar de fumar.
Na ocasião, ex-fumantes que participam do grupo de tabagismo darão depoimentos sobre as
reuniões, vão falar de que forma abandonaram a a substância e agora têm uma vida mais saudável.
Na ocasião, os presentes vão poder largar o tabaco depositando numa cesta a droga. "Teremos
uma cesta preparada para quem quiser dar o primeiros passo, que é largando o cigarro neste
recipiente", explica umas das coordenadoras do grupo, Cacilda de Castro.
Um dos personagens que estará presente no evento é o Sr. Carlito de Farias, que trabalhava com
a substância há 38 anos. Ele fez um acordo com
integrantes do grupo. Se elas parassem de fumar, ele deixaria de vender. A mudança de hábito se
confirmou e inclusive melhorou sua qualidade de vida. No momento da atividade, pessoas que têm o
hábito de fumar e querem largar o vício poderão se inscrever no grupo, mas antes passarão por
uma triagem, onde responderão a um questionário e no resultado do exame é revelado o nível de
nicotina.
*Serviço:*
*Assunto:* CSF Waldemar de Alcântara celebra Dia Mundial de Combate ao Fumo na Praça do
João XXIII
*Data/Hora: *Quinta-feira, dia 31 de maio, às 8h.
*Local: *Praça governador Cesar Cals (Rua Melo de Oliveira com Gomes
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Parente, no João XXIII)
*Emanuel Santos*
Assessor de Comunicação
Secretaria Executiva Regional III
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