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INCOR FAZ CAMPANHA DE CESSAÇÃO DO TABAGISMO NESTE SÁBADO (26) 

Participantes terão nível de CO medido como indicador de poluição do cigarro no 

organismo e informações motivacionais e de saúde para largarem o vício.  

ATENÇÃO: campanha terá ação especial para fumantes de cigarro eletrônico.  

 

O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) realizará neste sábado 

(26), das 10h às 16h, campanha de combate ao tabagismo gratuita para a população. 

Haverá medição de nível de monóxido de carbono no ar exalado de fumantes para indicar 

o nível de poluição do cigarro no organismo, além de orientação e informações 

motivacionais da equipe do Instituto do Coração para a cessação do vício do cigarro. 

Fumantes que consomem apenas cigarros eletrônicos serão submetidos também à 

medição de nicotina na ponta de dedo – aqueles que quiserem poderão participar de estudo do 

Incor em parceria com a Unesp (Universidade Estadual Paulista – Faculdade de 

Odontologia do Campus São José dos Campos), para  identificar danos que o cigarro 

eletrônico pode causar na mucosa bucal, em função de alterações biomoleculares 

decorrentes da nicotina e de outras substâncias não identificadas presente no vapor 

inalado.  

A campanha do Incor deste sábado é comemorativa ao Dia Nacional de Combate ao Fumo (29).  

 



SERVIÇO 

CAMPANHA DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO 

Promoção: Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP) 

Participação: ACT Promoção da Saúde  

Quando: 26 de agosto de 2017, das 10h às 16h. 

Onde: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – Cerqueira César 
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