
TABACO 

“Uma questão de hábito ou uma questão de 

óbito?” 

 

Pare de fumar enquanto é tempo! 



O cigarro contém: 

NICOTINA [substância também presente nos insecticidas] 

EFEITOS A LONGO PRAZO: 
 

• HABITUAÇÂO E DEPENDÊNCIA 
• DOENÇAS CARDÍACAS E CIRCULATÓRIAS 
• CANCRO 

EFEITOS IMEDIATOS: 
 

• TREMOR DAS MÃOS 
• AUMENTO DOS BATIMENTOS DO CORAÇÃO 
• ESTREITAMENTO DOS VASOS SANGUÍNEOS 



O cigarro contém: 

MONÓXIDO DE CARBONO [substância = à da combustão dos carros] 

EFEITOS A LONGO PRAZO: 
 

• Enfarte cardíaco 
• Acidentes vasculares cerebrais (AVC) 
• Outras doenças do aparelho circulatório 

EFEITOS IMEDIATOS: 
 

• Diminui o transporte de oxigénio no corpo humano 
• Diminui a capacidade física 



O cigarro contém: 

ALCATRÃO [substância que reveste o pavimento das estradas] 

EFEITOS A LONGO PRAZO: 
 

• Bronquite e outras doenças respiratórias 
• Cancro do Pulmão e da Garganta 

EFEITOS IMEDIATOS: 
 

• Tosse 
• Irritação das vias respiratórias 



O cigarro contém ainda… 

> 4500 substâncias químicas 



 

 

 

TODAS as formas e produtos do 
tabaco são NOCIVOS! 

NÃO há limiar seguro para a 
exposição!  



O TABAGISMO NO MUNDO 

• No mundo há 1 bilião de fumadores 

 

• Morrem anualmente em todo o mundo 5,4 milhões de 
pessoas fumadoras ou ex-fumadoras 

 

• Ocorrem 5 400 000 mortes/ano  

               

                    1 morte a cada 6 segundos!!!!!!!!! 

Consumo de tabaco é a principal causa de MORTE 

EVITÁVEL a nível mundial  



O TABAGISMO EM PORTUGAL 

 
• A prevalência de fumadores é de 16,4% (em 2005/2006 era 20,9%) 

  

• O consumo do tabaco foi responsável por 10% do número total 
das mortes na população com mais de 30 anos. 

 

• 22% dos portugueses disseram ter começado a fumar com 
menos de 15 anos e apenas 6% começou depois dos 25anos 

 

 

 

 

7 em cada 10 fumadores quer 
deixar de fumar!!!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

  

O consumo de tabaco é a primeira causa EVITÁVEL de 

CANCRO 

Antes 

Fumar aumenta o risco de Cancro! 

Porque é importante deixar de fumar? 

Cancro do Pulmão Cancro da boca Cancro da Laringe 

E ainda, cancro da bexiga, intestino, pâncreas, etc… 



O consumo de tabaco é o principal fator 
de risco EVITÁVEL de dça cardiovascular  

Porque é importante deixar de fumar? 

Fumar aumenta o risco de doenças cardiovasculares! 

Enfarte 

Doença arterial 

periférica/ 

amputação 

AVC 

 Trombose 

Cerebral  



Aumenta ainda o risco de: 

•Doenças Respiratórias (Asma, Infeções, Doença pulmonar obstrutiva 

crónica); 

•Doenças Gastrointestinais (refluxo, úlceras, doença de Crohn) 

•Doença Periodontal (cáries, infeções ) 

•Doença Ocular (cataratas) 

•Infertilidade 

•Doença da tiroide 

•Diabetes 

•Doença do feto (no caso de grávida que fuma ou está exposta ao fumo) 

•Envelhecimento precoce 

 

Porque é importante deixar de fumar? 



Fumador Passivo 
É o não fumador que inala involuntariamente os 
derivados do tabaco porque se encontra num  
ambiente fechado. 
 

• O fumador passivo tem mais 30% de risco de cancro do pulmão 
e mais 24% de risco de enfarte do miocárdio do que os não 
fumadores que não se expõem.  

 

• Crianças aprendem a fumar a observar os adultos. 

 

• Crianças de pais fumadores têm mais constipações , otites e 
maior risco de doenças respiratórias como pneumonia. 

 
 http://youtu.be/uecLubrPpKQ 

 
 

Ao fumar também prejudica os 
outros... 
 

http://youtu.be/uecLubrPpKQ
http://youtu.be/uecLubrPpKQ


A culpa é da NICOTINA!!!!! 
 

E quando os níveis de nicotina baixam: 

a) Dificuldade de concentração 

b) Insónia 

c) Ansiedade, irritabilidade 

d) Aumento do apetite 

 

Sabe porque fica viciado? 



 

Qual o seu grau de dependência? 

Pontuação: 
0 - 2 pontos = muito baixo 
3 - 4 pontos = baixo 
5 pontos = médio 
6 -7 pontos = elevado 
8 -10 pontos = muito 
elevado 

Se tem mais de 6 
pontos, 

provavelmente irá 
ter sintomas de 
abstinência ao 

deixar de fumar! 



1. Respire Bem 
        Consulte o site da Direcção Geral de Saúde   “Respire Bem” 

que tem conselhos sobre como deixar de fumar. 
 
2. iCoach 
        O iCoach é uma plataforma digital online de 

acompanhamento de saúde, que ajuda as pessoas a 
deixarem de fumar. Existe também a aplicação para 
smartphones. 

         Mais de 30% dos  fumadores que utilizaram o iCoach 
deixaram de fumar 

 
3. Consulte o seu Médico 
         Se sente que não consegue deixar de fumar sozinho peça 

ajuda ao seu médico ou procure uma consulta de cessação 
tabágica. 

        

Como conseguir deixar de 
fumar? 

E claro, com muita força de vontade!! 



 

 

Vai-se sentir melhor após parar 
de fumar... 

Vale a pena deixar de fumar em qualquer idade!!! 

Os ex-fumadores gozam de melhor saúde do que os 
fumadores e têm melhor percepção do seu estado de 

saúde! 



Oferece ajuda gratuita para deixar de fumar através do iCoach, uma ferramenta 

online gratuita para deixar de fumar baseada numa vasta investigação científica e 

experiência clínica de psicólogos e especialistas em comunicação.  

 

Os ex-fumadores têm melhor aspeto, cheiram 
melhor, sentem-se melhor e têm mais dinheiro 

  
 
  

“OS EX-FUMADORES SÃO IMPARÁVEIS” 



 

 

Vai sentir-se  melhor após parar 
de fumar... 

Os benefícios são IMEDIATOS em ambos os sexos, em 
todas as idades e existindo ou não doença relacionada 

20 min depois o ritmo 
cardíaco baixa 

12 h depois os níveis de CO 
voltam ao normal 

72 h depois a respiração 
torna-se mais fácil 

1-2 M depois há melhoria 
do olfato, paladar e cor da 
pele 

2 S-3 M depois o risco de 
ataque cardíaco diminui 

5 A depois o risco de AVC é 
igual ao de não fumadores 

10 A depois o risco de 
cancro do pulmão é igual 
ao de um não fumador 

15 A depois o risco de doença 
coronária é igual ao de não 
fumadores 



 

 

Vai sentir-se melhor após parar 
de fumar... 

Além do bem para a sua saúde vai poupar dinheiro 
que poderá  investir de forma mais saudável e em 
algo que lhe dê prazer!!! 

•Vai também sentir-se com mais energia e um bem estar geral 

•Menor aparecimento de rugas precoces na cara 

•Melhor saúde oral 



 

 

E se recair?... 

A 

A recaída faz parte do processo de mudança. 
 
A SOLUÇÃO? Voltar a tentar!!!!!! 



 

 

É a sua saúde que lho pede!!!! 
A 


