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Palestra de 
combate ao fumo 

Os malefícios qu.c o cigar
ro promove, na boca e no cor
po, já foram relatados nesta 
coluna. O as unlo é extenso, 
tendo em vista a quantidade 
de lesões ex istentes e as vá
rias abordagens em outros 
campos do tema, como na 
publicidade, bem como na 
economia e no interesse das 
produ1oras de cigarro. 

O dia Nacional de Com
b~llc no Fumo (29 de agosto) 
é uma medida importan1c 
parn as ca mpanhas an tita
bagista s divu lguem suas 
ações infonnativas. ão po
deria fal!ar neste espaço, Saú
dt Bucal. o nosso apoio aos 
agentes antifumo. 

Noprfü:i1nodl:12S dc agos
lo, ~lx1do. será dada uma pa
lestra ~obre "Cigarro e seus 
efeitos nocivos" no Senac de 
São Carlos. no período das 
09:00 às 12:00 horas. A pales
lt:l será dividida em du:i.s par
les, a primeira enfocará: os as
pectos sócio-ecooômicos do ~1-
baco; in fonnaçõcs sobre a com
posição do cigarro e seus efei
tos prejudiciais no corpo; os ti
pos de tabagistas; as d nças 
as.~ia<.h" :iocig:irro: rcpcrcus
~o cm gestantes e feto; dentre 
OUlros enfoques . A segunda 
1xu1c fica re..o;;cJvada para as coo
scqliências do tabagi mo na 
cavidade bucal, apresentando 
os problemas estéticos e pato
lógicos oriundos do vício. O 
evento também irá apresentar 
técnicos de auto-exame bucal, 
dando condições às pesso:i.s 
para reconhecer precocemente 
o dc.~nvolvi1nen10 de qualquer 
alteração da nonnalidade das 
estruturas bucais. 

Na palestra serão mostra
do casos clínicos de pacien
tes portadores de doenças bu
cais, sistémicas e serão distri
buídos panfletos infonnarivos 
sobre os riscos e dicas impor
tantes a respeito do fumo. 

No evento haverá uma 
discussão e orientação sobre 
tratamentos para largar o ví
c io. Diversas são as terapias, 
mas ser::io enfocadas as mais 
práticas, econômicas e que 
apresentam bons resul tados. 

o final da palestra será 
abeno espaço para tirar as dú
vidas, comentários e coloca
ções pcninentes ao assunto. 
Para os fumantes a importân
cia de assisri r a pa lestr.t re~i
dc no ~d.11cc 1mc11tu u. •• ~ : 
sific:1dn ct n a~qanto -r ·: ~ o 
conhcc irncn10 de <lot:.nça1:; bu
cais e sis1êrnicas ainda não são 
tão divulgados- recursos tera
pêuticos em voga. orientação 
sobre os malefícios do fumo 
naqueles que não se defendem, 
gemi mente crianças. entre ou
tras. Para os não-fumantes, a 
utilidade está na prevenção do 
vício, ri scos do fumante pas
sivo, bem como os prejuízos 
dccorrcn1 c." do pacifismo. 

Os interessados deverão 
se inscrc"er no Senac -São 
Carlos- Rua Episcopal, 700 
- telefone: ( 16) 27 1-8228. 
Palestra "Cigarro e seus efei
tos nocivos'', ministrada pelo 
Dr. Caetano Bapti sta Neto. 

•Cirurgião-dentisi.. 
Professor de Semiologia 

da Umesp. 
Pós-graduando pela USP. 

(11) 9708-0819 
caclanobn@apc;d,ocg.br 

Palestra: "O cigarro e seus efeitos noc· 
Ministrada por~ dr. Caetano Baptista 

Data: 25/08/2001, das 9b às 
Maiores informações: Senac de 

· Telefone; (16) 271'82 


