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DEIXE 
DE FUMAR
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O TABACO

Fumar constitui um importante fator de risco para doenças pulmonares e 
cardiovasculares graves, como o cancro do pulmão, a doença pulmonar 
obstrutiva crónica e o enfarte do miocárdio.

Estima-se que cerca de 30% das mortes cardiovasculares estejam na direta 
dependência do tabaco. O tabagismo é a causa mais importante de doença e 
morte evitáveis!

O fumo do tabaco contém mais de 4000 substâncias químicas, várias das 
quais com efeitos tóxicos, irritantes ou cancerígenos. A nicotina, por seu lado, 
é uma substância psico-ativa, sendo responsável pela dependência provocada 
pelo tabaco.

O QUE GANHA SE PARAR 

Além do preço de um maço de cigarros estar «pela hora da morte», apenas 
20 minutos depois de apagar o seu último cigarro, a tensão arterial e 
frequência cardíaca começam a normalizar e a diminuir o risco de enfarte 
do miocárdio.

Decorridas 8 horas, a quantidade de oxigénio no seu sangue aumenta.

Progressivamente os sintomas respiratórios, como a tosse, a expetoração e 
a pieira, vão diminuindo de intensidade, permitindo-o realizar as atividades 
que mais gosta.

O cabelo e a pele vão ficar mais saudáveis e o hálito mais fresco.

Ao deixar de fumar reduz significativamente o risco de sofrer de uma 
doença cardiovascular e respiratória e diminui o risco de morrer 
prematuramente. Pelo contrário, vive mais tempo e com melhor qualidade 
de vida. Dados estatísticos mostram que as pessoas que deixam de fumar 
vivem, em média, mais 10 anos, quando comparadas com as que 
continuam a fumar.

A família e os amigos também vão beneficiar, pois o tabaco acarreta risco para 
quem fuma, mas também para os que o rodeiam.

A família e os amigos também vão beneficiar, pois o tabagismo é um fator de 
risco para quem fuma e para todos os que o rodeiam.

COMO PARAR

Faça uma lista dos motivos que justificam a sua decisão de deixar de fumar.

Marque uma data! 

Informe amigos, familiares e colegas de trabalho da sua decisão e peça-lhes ajuda.

Retire de perto de si todos os objetos relacionados com o hábito de fumar.

Evite transitoriamente situações e locais que lhe aumentem a vontade de fumar.

Reduza a ingestão de café e de bebidas alcoólicas, por serem hábitos 
geralmente associados ao consumo de tabaco.

Faça pequenas refeições com alimentos saudáveis para prevenir o aumento de 
peso. Não substitua o cigarro por alimentos ricos em açúcar. Beba muita água.

Mantenha as mãos e a boca ocupados.

Resista à tentação de fumar apenas um cigarro com o argumento de que vai ser 
só aquele.

Não pense que nunca mais vai voltar a fumar. Pense no dia de hoje e nas 
vantagens de não fumar.

Considere a hipótese de recorrer a ajuda médica.

Guarde diariamente, num local visível, o dinheiro que teria gasto em tabaco.

IMPORTANTE!
Para a maioria das pessoas, 

as primeiras semanas após deixar de fumar são as mais difíceis. 
O risco de recaída é sempre elevado, mesmo após alguns meses. 

Mantenha-se firme!


