
BENEFÍCIOS DE PARAR DE FUMAR

APÓS 20 MINUTOS
 » A pressão arterial e a frequência cardíaca voltam ao normal. 

APÓS 12 HORAS
 » Os níveis de monóxido carbono no sangue voltam ao normal. 

APÓS 2 SEMANAS A 3 MESES
 » Começa a respirar melhor e a sentir mais energia. A circulação 

sanguínea melhora. O risco de enfarte do miocárdio diminui;
 » O olfato e o paladar melhoram;
 » Os doentes diabéticos passam a controlar melhor a sua doença. 

APÓS 1 A 9 MESES
 » Sente um aumento gradual do bem-estar geral, acompanhado de 

mais vitalidade;
 » A tosse e a falta de ar diminuem e a respiração torna-se mais fácil.

 
APÓS 1 ANO

 » O risco de ataque cardíaco diminui para cerca de metade do 
observado nas pessoas que continuam a fumar.

 
APÓS 2 A 5 ANOS

 » O risco de acidente vascular cerebral diminui, ficando semelhante 
ao das pessoas que não fumam;

 » O risco de cancro da boca, da garganta, do esófago e da bexiga 
reduz-se para metade, decorridos 5 anos.

 
APÓS 10 ANOS

 » Corre 50 % menos risco de ter um cancro do pulmão do que as 
pessoas que continuam a fumar. 

 » O risco de cancro do pâncreas e do rim diminuem.
 
APÓS 15 ANOS

 » O risco de doença coronária é semelhante ao de uma pessoa não 
fumadora, do seu sexo e idade.

CESSAÇÃO 
TABÁGICA

Fumar é uma das principais 
causas evitáveis de 
doenças crónicas, perda 
de qualidade de vida e 
mortalidade prematura. Se 
é diabético e fuma, triplica a 
probabilidade de vir a morrer 
de uma doença cardíaca.

Sabemos que 
aproximadamente 80% 
dos actuais fumadores 
gostaria de deixar de fumar 
e 50% experimenta parar 
a cada ano, mas deixar 
de fumar não é fácil. 

O acompanhamento 
médico duplica a taxa de 
sucesso e com as várias 
terapêuticas disponíveis 
hoje, juntos encontraremos 
estratégias para o ajudar 
a parar de fumar.

O TABACO TORNA MAIS 
DIFÍCIL CONTROLAR A 
DIABETES, AUMENTANDO 
O RISCO DE COMPLICAÇÕES 
DA DOENÇA. SAIBA OS 
RISCOS, OS BENEFÍCIOS E 
COMO PODE LIDAR COM 
A ANSIEDADE E STRESS 
DURANTE ESTE PROCESSO

PARAR DE FUMAR  
É A MEDIDA ISOLADA
MAIS EFICAZ PARA 
CONTROLAR A DIABETES 
E PREVENIR AS SUAS 
COMPLICAÇÕES!
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CESSAÇÃO TABÁGICA

Alguns fumadores têm 
receio de parar de fumar 
porque pode ocorrer 
aumento de peso, mas 
importa esclarecer que 
este aumento se deve a:

A NICOTINA CAUSA:

AO DEIXAR DE FUMAR

Aumento do 
açúcar no 

sangue

 » Tem uma redução da Mortalidade Cardiovascular, 
30% da Mortalidade total

 » Ao fim de 20 min. de deixar de fumar já começa a sentir os 
benefícios na pressão arterial e a frequência cardíaca;

 » Ao fim de 2 semanas já controla melhor a diabetes;

 » Ao fim de 15 anos o risco de doença coronária é semelhante 
ao de uma pessoa não fumadora, do seu sexo e idade.

Falência 
renal

Maior Risco de 
AVC e Enfarte 

Miocárdio

Infecções nos 
pés e danos 
nos nervos

 » Aumento do apetite por melhoria 
do olfato e paladar;

 » Maior apetência pelo consumo de 
alimentos ricos em açúcares e gorduras;

 » Aumento da ansiedade, por compensação;

 » Diminuição da utilização da gordura 
corporal (20 cigarros @ gasto 250 Kcal).

PERDAS E GANHOS

10 COISAS QUE PODE FAZER PARA REDUZIR 
O STRESS QUANDO LHE APETECER FUMAR

1. Inspire/expire 
profundamente 10 vezes

2. Beba um copo de água

3. Estique-se e relaxe

4. Faça um passeio

5. Telefone a um amigo

6. Mastigue uma pastilha elástica

7. Tome um duche quente

8. Ria e brinque

9. Coma uma maçã ou uma laranja

10. Levante os pés para cima, 
feche os olhos e imagine-se 
num local que gosta

CONTINUAR A FUMAR DEIXAR DE FUMAR

ASPETOS 
POSITIVOS

O que ganho se continuar a fumar

  

O que ganho se deixar de fumar

 

 

ASPETOS 
NEGATIVOS

O que perco se continuar a fumar O que perco se deixar de fumar


