Cartilha
ANTI-TABAGISMO

O tabagismo é uma doença crônica provocada pela
dependência à nicotina que está presente em diversas
formas do tabaco, mais comumente no cigarro. O fumo está
relacionado a mais de 50 enfermidades!

Parar de fumar reduz o risco de morte por diversas
causas, principalmente por doenças cardiovasculares e
câncer. E os benefícios vão além, pois o fumo prejudica
àqueles que estão à sua volta e que respiram a fumaça,
os chamados fumantes passivos.

Um primeiro passo para vencer a dependência é conhecer
o seu hábito de tabagismo. A intensidade da dependência
física do tabaco pode sofrer variações em cada indivíduo.

Você que é fumante, avalie sua intensidade de dependência
através do teste de FAGERSTRÖM. Responda as seguintes
perguntas de múltipla escolha e some as pontuações que se
encontram entre parênteses para, no final, ver as orientações
que melhor se encaixam com você:

1. Quanto tempo após acordar você fuma seu
primeiro cigarro?
• Dentro de 5 minutos (3)
• Entre 6 e 30 minutos (2)
• Entre 31 e 60 minutos (1)
• Após 60 minutos (0)

4. Quantos cigarros você fuma por dia?
• Menos de 10 (0)
• De 11 a 20 (1)
• De 21 a 30 (2)
• Mais de 31 (3)

2. Você acha difícil não fumar em lugares
proibidos, como igrejas, bibliotecas etc.?
• Sim (1)
• Não (0)

5. Você fuma mais frequentemente pela manhã?
• Sim (1)
• Não (0)

3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação?
• O primeiro da manhã (1)
• Outros (0)

6. Você fuma mesmo quando está doente e
precisa ficar de cama a maior parte do tempo?
• Sim (1)
• Não (0)

Pontuação e grau de dependência
de nicotina:
• 0 — 2 pontos = Muito baixo
• 3 — 4 pontos = Baixo
• 5 pontos = Médio
• 6 — 7 pontos = Elevado
• 8 — 10 pontos = Muito elevado

Se você pontuou com grau de dependência muito
baixo ou baixo, CUIDADO, não existe nível seguro de
tabagismo, a melhor alternativa para restabelecer sua
saúde é parar de fumar. Veja abaixo estratégias que
você pode utilizar como um auxílio nesse momento.
Já você que pontuou com graus médio e elevado de
dependência, além de utilizar das estratégias que
contribuem com a interrupção do tabagismo, precisa
necessariamente de acompanhamento médico para
fazer uso de medicamentos que complementam o
tratamento.

Existem estratégias que podem facilitar
seu processo de parar de fumar:

1º Conscientize-se dos malefícios do cigarro pra

sua saúde física e psicológica e para a saúde da sua
família;

4º Organize sua rotina e marque uma data para
dar início ao processo;

5º Utilize de artifícios para “enganar” seu cérebro
2º Comunique às pessoas de maior convivência

sobre seu desejo de parar de fumar;

(beber água gelada, mastigar gengibre, cravo e/ou
cenoura nos momentos de muita fissura);

6º Faça exercícios de respiração (inspire e expire

profundamente por várias vezes seguidas no
mínimo 5 vezes);

3º Observe a frequência e as associações realizadas

com o ato de fumar (ex. se você está condicionado a
fumar ao acordar, após tomar café, após as refeições,
falar ao telefone, ingerir bebidas alcoólicas etc...);

7º Escove os dentes após as refeições (isso pode
bloquear a vontade de fumar);

8º Não exija muito de você nas primeiras

semanas após tirar o cigarro, a falta dele pode
deixar você mais distraído e irritado;

11º Se tiver recaídas, não desista! É comum entre

os ex-fumantes tentar por 5 a 7 vezes antes de
obter sucesso. Nunca se esqueça: parar de fumar
é um processo árduo e de difícil controle, mas
não impossível;

12º Sempre que der vontade de desistir, lembre-se
física que lhe agrade;

dos benefícios que você vai adquirir quando parar
de fumar. Tenha em mãos anotados esses benefícios
que podem te ajudar a não desistir nos momentos
de maior fissura;

10º Tenha momentos de lazer e preencha seu

13º Procure outras alternativas. Hoje existem

9º Inicie a prática de alguma atividade

tempo com atividades que realmente goste
de fazer;

aplicativos de celular que podem te auxiliar
nessa difícil missão.

Alguns benefícios adquiridos
ao parar de fumar:

Após 20 minutos

Após 8 horas

A pressão sanguínea e
a pulsação voltam ao
normal.

O nível de oxigênio no
sangue se normaliza.

Após 2 horas

Após 12 a 24 horas

Não há mais nicotina
circulando no seu sangue.

Seus pulmões já funcionam
melhor.

Alguns benefícios adquiridos
ao parar de fumar:

Após 2 dias

Após 1 ano

Seu olfato já percebe melhor
os cheiros e seu paladar já
degusta melhor a comida.

O risco de morte por infarto
do miocárdio já foi reduzido
pela metade.

Após 3 semanas

Após 5 a 10 anos

Você vai notar que sua
respiração se torna mais
fácil, e a circulação melhora.

O risco de sofrer infarto
será igual ao das pessoas
que nunca fumaram.

ATENÇÃO!
Independentemente do nível do
tabagismo, procure ajuda profissional!

O SUS oferece tratamento para tabagismo com
profissionais qualificados através do Programa
Nacional de Controle do Tabagismo, o atendimento
é realizado nas UBS (Unidades Básicas de Saúde).

Quem tiver interesse é só entrar em contato com
a Secretaria de Saúde da sua cidade para se
informar dos locais que ofertam o tratamento do
tabagismo pelo SUS. Em Uberlândia, o número
de contato é: (34) 3239-2670.

“O tratamento tem como finalidade trabalhar com os fumantes
os riscos de fumar e os benefícios de parar de fumar, fornecer
informações necessárias para que ele possa lidar com a síndrome
da abstinência, dependência psicológica e os condicionamentos
associados ao ato de fumar, além de apoiá-lo nesse processo.
Para mais informações, disque 136.”
Fonte: https://www.saude.mg.gov.br/tabagismo

Escaneie o QR Code abaixo e confira
o vídeo Fatos sobre o Tabagismo

ou clique aqui.

