
APÓS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE 

20 min Pressão sanguínea e batimento 
cardíaco normalizam. 

8 h 
Reduz-se a metade a nicotina e 
monóxido de carbono no sangue; 
normaliza a oxigenação no sangue. 

24 h 
O dióxido de carbono é eliminado do 
organismo. Os pulmões expelem muco 
e outros resíduos do tabaco. 

48 h Não há nicotina no corpo. O paladar e 
olfato melhoram muito. 

72 h Os brônquios relaxam e facilitam a 
respiração. A energia aumenta. 

2-12 
semanas 

A circulação aumenta e caminhar é 
mais fácil. 

3-9 meses A função pulmonar aumenta em 10%, 
melhorando a tosse e falta de ar. 

1 ano Risco de ataque cardíaco reduz para 
metade. 

10 anos Risco de cancro do pulmão reduz para 
metade. 

15 anos Risco de ataque cardíaco semelhante 
ao dos não fumadores. 

MÉTODOS DISPONÍVEIS PARA O 
AJUDAR 

• pastilhas e gomas de nicotina 

• adesivos transdérmicos de nicotina 

• comprimidos que diminuem a vontade 
de fumar 

MAS ATENÇÃO… 

… receitar-lhe medicação para reduzir os 
sintomas da abstinência deve acontecer num 
contexto de mudança do seu comportamento 
em relação ao tabaco! 

… e depende das características do fumador, 
do grau de dependência e das doenças 
associadas. 

BENEFÍCIOS DE  

DEIXAR DE FUMAR 

CESSAÇÃO 
 

TABÁGICA 

Não há milagres para 
deixar de fumar             

mas o seu                 
MÉDICO DE FAMÍLIA 

pode ajudar 
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TABAGISMO 

• Um terço da população mundial fuma 

• 20% dos portugueses fumam 

• Número de jovens que iniciam hábito de 
fumar é cada vez maior 

• 1 em cada 2 fumadores morre por causa do 
tabaco 

• Globalmente 5 a 8 anos de vida a menos 

• O fumo do cigarro contém mais de 4.000 
substâncias, muitas cancerígenas e tóxicas 

• Fumar é uma dependência física e social 

DOENÇAS                       
ASSOCIADAS AO 

TABACO 
• Maior risco de cancro: boca, pulmão, 
esófago, estômago, pâncreas e bexiga 

• Ataque cardíaco 

• Acidente Vascular Cerebral 

• Bronquite crónica, Asma 

• Esofagite e úlceras 

• Envelhecimento precoce: rugas, dentes 
amarelos, pele mais cinzenta 

• Risco aumentado de infertilidade e 
impotência 

• Grávidas: risco de aborto, parto prematuro, 
baixo peso ao nascer 

• Bébé:  maior risco de infeções do ouvido e 
garganta, problemas respiratórios 

RAZÕES PARA                  
ABANDONAR                                  

O TABACO 
• Reduzir risco de doenças 

• Sentir-se desde logo mais saudável 

• Viver mais 

• Ser um bom exemplo para os filhos e para 
os outros 

• Contribuir para o ambiente menos poluído 

• Poupar dinheiro 

RECOMENDAÇÕES                             
PARA                                     

DEIXAR DE FUMAR 

• A motivação é o primeiro passo! 

• Conheça melhor os seus hábitos tabágicos! 
Vai ajudar a resistir melhor às situações em 
que a vontade de fumar é mais forte. 

• Marque a data para deixar de fumar! No dia 
escolhido… Pare simplesmente de fumar! 
Comunique o dia à sua família e amigos! 

• Retire de perto de si os cinzeiros! 

• Obtenha apoio e estímulo junto da família e 
amigos!  

• Deixe de fumar dentro de casa (varanda 
inclusivé) e no carro. 

• Nos momentos em que sentir uma forte 
vontade de fumar, respire fundo ou beba 
água. À medida que o tempo passa, o 
desejo de fumar é cada vez mais fraco! 

• Aumente o seu nível de atividade física e 
faça uma alimentação saudável! 

• Evite estar próximo de fumadores e 
diminua o número de cafés. 

• Procure o seu médico para ajuda 
farmacológica! 

• Guarde diariamente o dinheiro que teria 
gasto em tabaco. Gaste-o em algo que lhe 
dê prazer! 

• E se recair??? Lembre-se que recair faz 
parte de qualquer processo de mudança. 
Volte a tentar! 

1ª CAUSA DE DOENÇA E MORTE 
POTENCIALMENTE                    

EVITÁVEL! 
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