
PASTILHAS 

DE NICOTINA 

ESTRATÉGIAS PARA DEIXAR DE FUMAR 

 A motivação é fundamental!  
 

 Vá eliminando os cigarros que “fuma sem 
pensar” até chegar ao dia em que pára na 
totalidade de fumar! 

 

 Mude de marca de tabaco para uma que goste 
menos. 

 

 Não fume dentro de casa (varanda incluída), 
nem no carro. 

 

 Retire todos os cinzeiros ou objetos 
relacionados com o tabaco. 

 

 Avise a sua família, amigos e colegas de 
trabalho que está a deixar de fumar e obtenha 
o seu apoio! 

 

 Numa fase inicial (primeiros 2-3 meses), evite 
situações que “puxem o cigarro”: conviventes 
que fumam, cafés, álcool… 

 

 Nos momentos em que sentir uma grande 
vontade de fumar, lembre-se que dura, no 
máximo, 5 minutos. Por isso, telefone a um 
amigo, beba água, mantenha-se ocupado. 

 

 Se tem o “vício de mão”, use um pau de 
canela como substituto. 

 

 Faça uma alimentação saudável e aumente o 
seu nível de atividade física! 

 

 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! 

BENEFÍCIOS EM DEIXAR DE FUMAR: 

 Vive mais tempo e com mais qualidade de 
vida. 

 
 Reduz o risco de cancro, doença pulmonar 

obstrutiva crónica (bronquite) e doença 
cardíaca. 

 
 Deixa de ter tosse e respira melhor. 
 
 Deixa de cheirar a fumo e fica com o hálito 

mais fresco. 
 
 Melhora o olfato e o paladar. 
 
 Melhora o aspeto da pele e dos dentes. 
 
 Dá um bom exemplo aos outros, 

principalmente aos filhos. 
 
 Não prejudica os fumadores passivos. 
 
 Não gasta dinheiro inutilmente. 
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O QUE SÃO? 

As pastilhas de chupar libertam nicotina de 
forma constante , não devendo ser mastigadas 
ou engolidas. 
 
Estão indicadas para os doentes que querem 
deixar de fumar, para alívio dos sintomas de 
abstinência. 
 
Há duas doses que se podem usar, consoante o 
número de cigarros que fuma e o grau de 
dependência face à nicotina. 
 
Podem ter vários  sabores  (fruta, menta fresca). 

EFEITOS SECUNDÁRIOS 

   Quando sentir necessidade de fumar, 
substitua o cigarro pela pastilha. 

 
 

  Comece por chupar a pastilha até que se 
dissolva gradualmente. 

 
 

   Deve mover a pastilha de um lado para outro 
da boca,  regularmente. 

 
 

  Não mastigue nem engula! 
 
 

  Enquanto chupar a pastilha não deve comer 
nem beber. 
 
 

  Evite bebidas  ácidas (café, colas, sumos e 
cerveja) 15 mins antes de chupar, pois podem 
diminuir a absorção da nicotina. 

  A maioria são temporários e locais: irritação da 
boca e garganta, aumento da salivação, enjoos, 
azia ou soluços . 

 VANTAGENS 

   Fáceis de tomar 
   Não ficam coladas aos dentes 
   Diminuem os sintomas de abstinência 
(ansiedade, aumento de apetite, irritabilidade, 
problemas de sono). 

FAZENDO BEM  
AS CONTAS... 

Custo médio por embalagem com 20 unidades:  
10€    
 
MAS… Se 1 maço custar 4 euros...e fumar 1 
maço/dia: 

Em Gasta 

1 semana 28 € 

1 mês 120 € 

4 meses 480 € 

6 meses 720 € 

1 ano 1 440 € 

1 ano e meio 2 160 € 

2 anos 2 880 € 

3 anos 4 320 € 

4 anos 5 760 € 

5 anos 7 200 € 

COMO USAR 


