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NÃO DEIXE O
CIGARRO SER SUA

IDENTIDADE

TABAGISMO
No Brasil, cerca de 30% da população adulta é

fumante. Estima-se  que  ocorram  a  cada  ano  125.000
mortes por doenças associadas ao fumo. 

A cada  5  minutos  morre  um  brasileiro  como
consequência  do  tabagismo! O  tabagismo  é,  hoje,  a
principal causa de doenças e mortes, possível de ser evitada
no mundo

EFEITOS NO ORGANISMO

O  cigarro  contém  mais  de  4.720  substâncias,
algumas  cancerígenas  e  outras  diretamente  tóxicas  para
vários órgãos do corpo. Entre elas, encontra-se a nicotina.
Quando alguém sente vontade de fumar está,  na verdade,
procurando  os  efeitos  da  nicotina,  uma  droga  capaz  de
causar um estimulo ao sistema nervoso. Ao ser consumida
nas  primeiras  vezes,  tonturas,  formigamento  e  alterações
discretas do humor e do estado de vigília Esses efeitos são,
principalmente,  perceptíveis  nos  primeiros  episódios  de
consumo,  sendo,  progressivamente,  frequente.  Quando  o
individuo não consome nicotina,  o corpo fica desregulado
com  diversos  sintomas  característicos  O  conjunto  destes
sintomas é chamado de síndrome de abstinência e são, em
parte, responsáveis pela dependência.

 Ao deixar de fumar, o individuo sente os sintomas
da  abstinência,  mais  intensamente.  durante  a  primeira
semana, sensivelmente, depois de um mês. Os mais comuns
são:  ansiedade,  insônia,  inquietação.  aumento  do  apetite,
irritabilidade e fissura (desejo intenso pela droga).

O uso do cigarro aumenta os batimentos cardíacos,
a pressão arterial e a frequência respiratória podendo causar
doenças  como,  por  exemplo:  pneumonia,  câncer  (de
pulmão,  laringe,  faringe,  esôfago,  boca,  estômago,  entre
outros),  infarto de miocárdio,  bronquite  crônica,  enfisema
pulmonar,  acidente  vascular  cerebral  (derrame),  úlcera
digestiva entre outras. 

 As estatísticas revelam que os fumantes comparados aos
não fumantes apresentam:

  10 vezes maior de adoecer de câncer de pulmão; 
  5 vezes maior de sofrer infarto; 
  5 vezes maior de sofrer de bronquite crônica e enfisema  
pulmonar, 
  2 vezes maior de sofrer derrame cerebral. 

E QUEM NÃO FUMA?
Os poluentes do cigarro dispersam-se pelo

ambiente, fazendo com que os não fumantes inalem
também,  as  substâncias  tóxicas:  são  os  fumantes
passivos.
 As crianças, especialmente as mais novas,
são  muito prejudicadas quando expostas à fumaça
do cigarro.  Os filhos de pais fumantes apresentam
incidência  três  vezes   maior  de  infecções
respiratórias.

Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS),  crianças que vivem com fumantes em casa
apresentam  um  aumento  de  incidência  de
pneumonia,  bronquite,   agravamento  de  asma,
infecções  do  ouvido  médio,  além  de  maior
probabilidade  de  desenvolvimento  de  doença
cardiovascular na idade adulta.

TABAGISMO E GRAVIDEZ
A mãe que fuma durante a gestação corre

mais  risco  de  abortar,  ter  hemorragia  e  parto
prematuro. Além disso, os recém-nascidos de mães
fumantes  têm maiores  chances de  nascerem com
baixo peso com problemas respiratórios.
 Mesmo após a gravidez, o cigarro não 
deve ser usado pela mãe, pois durante a 
amamentação, as substâncias tóxicas do cigarro são
transmitidas para o bebê através do leite materno. 



O QUE ACONTECE DE BOM SE VOCÊ
PARAR DE FUMAR?

         Melhora o olfato, o gosto pelos alimentos, O hálito
e o desempenho orgânico;
        Reduz o risco de câncer, de doenças cardiovasculares
e respiratórias e os gastos com saúde em geral;
        Transforma você em modelo de saúde para pessoas
do seu convívio;
        Proporciona possibilidades de melhor usar o dinheiro,
que antes era gasto com o cigarro.

E SE VOCÊ PARA DE FUMAR
AGORA...

-após 20 minutos, sua pressão sanguínea e a pulsação 
voltam ao normal; 
-após 2 horas, não tem mais nicotina no seu sangue; 
-após  8  horas,  o  nível  de  oxigênio  no  sangue  se
normaliza; 
-após  2  dias,  seu  olfato  percebe  mais  os  odores  e  seu
paladar já degusta a comida melhor; 
-após  3  semanas,  a  respiração  fica  mais  fácil  e  a
circulação melhora; 
-após 5 a 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao
de quem nunca fumou.

Quanto mais cedo você
PARAR DE FUMAR

menor o risco de
comprometer a sua

saúde. Quem NÃO fuma
aproveita MAIS a vida!

Dicas para PARAR de fumar:

- Fugir da rotina;
 
- Preparar-se para evitar as armadilhas (colegas 
oferecendo, companhias que fumam, etc…);

-   Beber muita água;

- Mascar chicletes e balas ou ainda chicletes de nicotina
como substituição ao cigarro;

-   Fazer exercícios aeróbicos e relaxamento;

-   Evitar bebidas alcoólicas e café;
 
-   Escovar os dentes imediatamente após as refeições;

-  Ficar atento a situações de estresse para não ter uma 
recaída;

-Conscientizar-se dos males do cigarro; Praticar 
esportes.

ONDE PROCURAR AJUDA?

Núcleo  de  assistência  Social  do  Centro  de  Instrução
Almirante Alexandrino – CIAA

Endereço: Av. Brasil, 10.946 – Penha
Rio de janeiro – CEP: 21.012-350
Tel: 2126-6219
(Exclusivo  para  militares  e  servidores  civis  lotados  no
CIAA, e seus dependentes)

Hospital  Central  da  Marinha  (HCM)-  Espaço
Consciência e Cuidado

Endereço: Praça Mauá
Ilha das Cobras – Parte Alta, S/N° - Tel: 2104-5588
(Exclusivo para militares e seus dependentes)

ATENDIMENTOS GRATUITOS:

Narcóticos Anônimos (NA)
Tel: 2533-5015

Grupo de apoio familiar NAR-ANON
Tel:2263-6595 / 2516-0057

Alcoólicos Anônimos (AA)
Tel: 2253-3377


