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PURINHO

Estima-se que 5 milhões de pessoas morram por ano no mundo
por doenças causadas pelo cigarro. Dentre as mais comuns 
encontram-se o câncer de boca e de pulmão, doenças cardíacas,
respiratórias e acidentes vasculares encefálicos.

Além de levar ao óbito, doenças como essas podem causar 
sequelas incapacitantes ou limitantes para o indivíduo, como 
cansaço crônico, falta de ar, alteração ou perca da voz, prejuízo 
ou perda da capacidade de fala, entre outros.

Trata-se de um problema de saúde que interfere nas esferas 
sociais, políticas, econômicas e ambientais do país. E, assim o 
sendo, na condição de formadores de opinião e de educadores, 
devemos desenvolver e contribuir com ações preventivas.

O hábito nocivo predomina em homens e inicia-se na 
adolescência ou em adultos jovens. Dentre os professores, a 
preocupação deve ser ainda maior, considerando que estes 
utilizam a voz como instrumento de trabalho.

Em 2011 a Secretaria Municipal de Educação lançou a Campanha
“Escola Promotora de Saúde – Área 100% livre de fumaça” e fez 
a entrega de placas para as unidades educativas, sinalizando a 
proibição do hábito a partir do ponto de entrada das escolas. Na 
ocasião, também foi definido o mascote da campanha – o Purinho
– através de um concurso com as escolas.

Neste ano acontecerá o relançamento da campanha com a 
apresentação da “Família Purinho” e formação com as equipes 
pedagógicas, com o intuito de retomar a ação previamente 
desenvolvida e ampliá-la.

VOCÊ SABIA QUE O TABAGISMO 
É CONSIDERADO A PRINCIPAL CAUSA

DE MORTE EVITÁVEL NO MUNDO?
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