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NOTÍCIAS DA CAPA

Considerado hoje pela OMS (Organização Mundial da Saúde) a
principal causa global de morbimortalidade prevenível em todo o
mundo, o tabagismo é uma doença que acomete qualquer
indivíduo, independentemente de gênero, idade ou etnia.1 O uso do
tabaco é associado ao desenvolvimento de inúmeras doenças,
além de trazer impactos negativos na economia familiar e dos
países.2 Anualmente 6,4 milhões de pessoas morrem direta ou
indiretamente devido ao tabagismo, com estimativas de que este
número possa chegar a 10 milhões de mortes em 2030.3
O tratamento do tabagismo cursa entre as intervenções médicas de
maior custo-efetividade, superior a tratamentos direcionados a
doenças prevalentes como hipertensão arterial leve a moderada,
dislipidemia e infarto agudo do miocárdio. Diante deste contexto,
figura-se a importância de promoção de saúde no âmbito do
tabagismo e, dessa forma, o Núcleo de Estudos e Tratamento do
Tabagismo (NET-Tab) da Universidade Federal de Santa Catarina
se propõe a ampliar a área de atuação no combate ao tabagismo
desde 2010, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

Dia

do Professor (15 de outubro), Dia do Médico (18 de
outubro):
Quando Dante encontrou seu mestre Virgílio enunciou as seguintes
palavras:
Ó mestre, honra e eminência!
Valham-me o longo estudo, o amor profundo
Com que em teu livro procurei ciência!
És meu mestre, o modelo sem segundo;
Unicamente és tu que me hás ensinado
O belo estilo que me honra no mundo!
Professores e alunos do Curso, o “Boletim” deseja que ambos
saibam viver, de forma cada vez melhor, o amor ao estudo e à
ciência, nessa relação única que deixará memórias eternas como o
texto acima.

No Congresso da Academia Americana de Psiquiatria da Criança
e do Adolescente, o pôster baseado no Trabalho de Conclusão de
Curso da acadêmica Júlia Isabel Richter Cicogna (orientada pela
Profa. Ana Curi Hallal, do Departamento de Saúde Pública, e
contando com a participação de Danúbia Hillesheim, mestra em
Saúde Pública) evidenciou um aumento significativo nas taxas de
morte por suicídio entre adolescentes do sexo masculino nas
regiões Norte e Nordeste do Brasil entre os anos 2000 a 2015. Nas
demais regiões, houve estabilidade nestas taxas. São dados que
ajudam a entender a evolução deste sério problema de saúde entre
os jovens brasileiros.

No dia 29 de Agosto, Dia Nacional de Combate ao Fumo,
acadêmicos e professores do NET-Tab promoveram uma ação no
Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago
(HUPEST-UFSC) a fim de trazer maior conhecimento sobre o
tabagismo e seu tratamento através do diálogo com pacientes,
acompanhantes e funcionários do hospital. Neste evento os
interessados puderam realizar o Teste de Fagerstrom, que mensura
o grau de dependência física à nicotina. Além disso, foram
disponibilizadas mensagens de incentivo e orientações para a
cessação do uso de tabaco, através de folders elaborados pelos
alunos envolvidos no projeto. Os ex-tabagistas há mais de 6 meses
puderam ainda receber um certificado simbólico para levar para
casa. São componentes do NET-Tab que participaram dessa ação:
Profa. Dra. Leila John Marques Steidle (Coordenadora do NET-TAb,
Departamento de Clínica Médica), Profa. Dra. Mariângela Pimentel
Pincelli (Departamento de Clínica Médica), Profa. Dra Fernanda
Lopes (Departamento de Psicologia), Juliana Collares Laurentino,
Uruciara Raiane de Mello Alves da Silva, Thiago Alicio Severino
Jovino, Laisa Goulart Saviatto (acadêmicos do Curso de Medicina),
Maria Luísa Gontijo Gouveia (acadêmica do Curso de Psicologia) e
Patrícia Luise Costa de Freitas (médica residente de pneumologia
do HUPEST-UFSC).
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