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DIA 31.05
Maria Aparecida Calili
Demerval Alexandre Rossi
Bruno S. Oliveira e Oliveira
Teresinha F. Oliveira da Silva

DIA 01.06
Ademar dos Santos
Caroline Abe Rosa
Pablo Alexandre Buranello
Levi Dezanette Benecioto
Eder Fortunatti Brito
José Ferreira

Dupla comemoração
Esta semana, a Sra. Cleuza e o

esposo Subhi Ismail Salous,

leia-se Big Center Modas,

completaram mais um ano de vida,

ele aniversariou dia 28 e ela dia

29. O casal ganhou inúmeros

cumprimentos de familiares e

amigos. O filho Samer com muito

afeto abraçou-os e agradeceu a

Deus por tê-los como pais.

O Sr. Subhi e o filho Samer são os

idealizadores da campanha de

lacres de alumínio para a

aquisição de cadeiras de rodas

para o Hospital de Amor de

Barretos.

Em data festiva, Alice
comemorou 4 anos de vida.

(O aniversario aconteceu
em 14 de março, mas não
foi possível divulgar

naquela data)

4º Aniversário de Alice
Com grande alegria e gratidão a Deus, o casal

Monique Oliveira-Luiz Dinardi reuniu familiares e

amigos para comemorarem os 4 anos de sua linda

menina Alice, no espaço "MaDú Festas", com

bela decoração pink. A querida aniversariante

ganhou muitas beijocas e se divertiu pra valer

com a petizada. No momento de apagar a velinha,

todos cantaram forte “Parabéns pra a Alice!!!

Alice apagou
a velinha

cercada de

carinho da
mamãe

Monique e

papai Luiz

Bodas de Esmeralda
Comemorando hoje, 40 anos

de união conjugal, o casal

penapolense Edith-Hugo

Crepaldi. Recebem cumprimen-

tos especiais dos filhos Rosália

Cristina e Rodolfo, com desejos

de muitas felicidades sempre!

Em sua página no facebook, Hugo

faz uma bela declaração de amor à

esposa: “Você minha querida

esposa me completa há muito

tempo e não consigo mais imagi-

nar minha vida sem ser ao lado da

sua. Você é meu grande amor,

minha força nos momentos

difíceis e tudo que eu preciso

para estar em paz. Agradeço

imensamente por esses 40 anos

ao seu lado, amo você!”

Como o tabagismo pode afetar
voz, boca e garganta?

DA REDAÇÃO

Dados informados pelo
Inca (Instituto Nacional de
Câncer) indicam que 428 pes-
soas morrem por dia no Bra-
sil por causa da dependência
de nicotina. No mundo, são
mais de oito milhões de mor-
tes por ano, de acordo com a
OMS (Organização Mundial da
Saúde). Para reforçar essa
questão, o Dia Mundial Sem
Tabaco, que acontece hoje, 31
de maio, foi instituído visando
relembrar os males severos
relacionados ao tabagismo.

É importante destacar
que o cigarro faz mal, pois
contém cerca de 4.720 subs-
tâncias tóxicas. Além das
mais conhecidas, como nico-
tina e monóxido de carbono,
a fumaça do cigarro possui
substâncias radioativas como
polônio 210 e cádmio (pre-
sente nas baterias dos car-
ros). Os problemas não se
restringem somente ao cân-
cer, podendo causar também
diversas outras doenças que
afetam a boca, a garganta, e
ainda levar a alterações na
voz.

O Dr. Alexandre Enoki,
otorrinolaringologista do
Hospital Paulista, explica es-
sas doenças que podem es-
tar ligadas ao tabagismo.

Disfonia
A disfonia é caracteriza

por alterações na qualidade
vocal, com características
como aspereza, fraqueza,
soprosidade e instabilidade.
“Esse problema normalmen-
te é resultado de abusos vo-
cais ou maus hábitos, como
consumo excessivo de álco-
ol e cigarro, além de falar e
cantar demasiadamente sem
realizar um preparo adequa-
do”, explica o médico.

Halitose
O famoso mau hálito, que

pode ser ocasionado por hi-
giene bucal inadequada, pro-
blemas dentários, causas
sistêmicas, como refluxo,
doenças pulmonares e do fí-
gado, ou outras alterações
sistêmicas do organismo. “É
importante reforçar que o

OMS escolheu o dia 31 de maio para conscientizar
sobre as doenças decorrentes do tabaco

consumo excessivo de álco-
ol e, principalmente o taba-
gismo, agrava o problema”,
ressalta o especialista do Hos-
pital Paulista.

Câncer na laringe
Todo câncer é grave e

merece atenção redobrada. O
câncer na laringe atinge as
cordas vocais ou ainda qual-
quer outra estrutura da larin-
ge, tendo a rouquidão como
sintoma característico. “Para
que o risco de desenvolver a
doença seja igual ao de uma
pessoa não fumante, estima-
se que pode levar em torno
de oito anos, a partir do últi-
mo cigarro. O diagnóstico
em um estágio inicial eleva
as chances de sucesso no
tratamento, podendo chegar
a mais de 95% de cura com-
pleta”, destaca o Dr. Enoki.

Outro ponto de extrema
importância para o tratamen-
to é o abandono do tabagis-
mo. O hábito de fumar está
presente em mais de 90% dos
casos de câncer na laringe.

Câncer de boca
e faringe
O câncer na boca pode

acometer os lábios e o inte-
rior da cavidade oral, inclu-
indo a língua, gengiva e bo-
chechas. A doença pode tam-
bém se instalar na faringe, es-
trutura comum ao aparelho
digestivo e respiratório, loca-
lizada à frente da coluna
cervical. “O indivíduo que
bebe e fuma tem os riscos
consideravelmente elevados
de desenvolver o problema
nessas regiões do corpo”, diz
o médico.

Conforme o tempo pas-
sa, os tabagistas têm a ne-
cessidade de fumar cada vez
mais, aumentando os riscos
de problemas. Para as pes-
soas que se conscientizaram
e decidiram que é hora de
parar, o melhor a fazer é pro-
curar ajuda médica. Muitos
planos de saúde contam com
programas específicos para
os fumantes, e o sistema
público também oferece ori-
entação e tratamento.

(Com A/I Hospital Paulista)

Não gaste sua energia com o que não tem valor,
não desperdice as pessoas interessantes com quem

se encontrar e não aceite, em hipótese alguma, fazer
qualquer coisa que não te faça bem.

(GLORINHA KALIL)


