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CAMPANHA ESPECIAL DIA MUNDIAL SEM TABACO



O TABAGISMO SE CARACTERIZA PELO CONSUMO 

ABUSIVO DE TABACO, ENCONTRADO <geralmente> 

NO FUMO E NOS CIGARROS:

 Segundo pesquisas, dos 6 tipos de câncer que 
podem provocar mortes no Brasil, metade deles 
<pulmão, colo de útero e esôfago> tem o cigarro 
como um dos fatores de risco!!! 

 O fumo é responsável por 90% dos casos 
de câncer de pulmão que, em 2004, causou 
aproximadamente 12.750 mortes no Brasil. 

 Fumantes têm 15 vezes mais chance de 
desenvolver câncer de pulmão, 16 vezes mais 
chance de ter enfisema e duas vezes mais 
chance de sofrer um ataque do coração que os 
não fumantes.

 Os não fumantes que fumam “por tabela”, 
ou seja, em algumas circunstâncias, têm risco 
aumentado de câncer de pulmão e doença 
cardíaca.

SUBSTÂNCIAS DO TABACO

Em cada tragada de cigarro, os fumantes inspi-
ram mais de 4.000 substâncias. Dentre elas, 
nicotina, alcatrão e monóxido de carbono 
são as mais prejudiciais à saúde. Dos pulmões, 
essas substâncias têm fácil acesso ao sistema 
sangüíneo, que as transporta por todo o corpo, 
causando dependência física e psíquica. 

AO PARAR DE FUMAR, SEU CORPO INICIA UMA SÉRIE 
DE MUDANÇAS BENÉFICAS, APÓS POUCOS MINUTOS 
DO ÚLTIMO CIGARRO:

Aos 20 minutos: A pressão sangüínea diminui; a 
pulsação é reduzida; a temperatura das mãos e pés 
aumentam.

Em 8 horas: Os níveis de monóxido de carbono e de 
oxigênio no sangue voltam ao normal. 

Em 24 horas: Diminuição da chance de sofrer um 
ataque cardíaco ou infarto acontecer.

De 2 semanas a 3 meses: Melhora da circulação, 
função pulmonar e ritmo de caminhada.  

De 1 a 9 meses: Diminuição da tosse, da congestão 
dos seios nasais, da fadiga e da falta de ar.

Após 1 ano: Diminuição do risco de doença cardíaca 
para a metade comparada aos fumantes.

Após 5 anos: Redução do risco de um derrame igua-
lando-se ao nível das pessoas que nunca fumaram.

Após 10 anos: Redução do risco de câncer de pul-
mão para a metade comparado àqueles que conti-
nuam fumando; risco também reduzido para câncer 
de boca, garganta, esôfago, bexiga, rins e pâncreas; 
diminuição do risco de manifestação de úlceras.

Após 15 anos: O risco de doença cardíaca corona-
riana é semelhante às pessoas que nunca fumaram. 
O índice de mortalidade retorna a um nível próximo 
de pessoas que nunca fumaram.

AO PARAR DE FUMAR, 

VOCÊ: <RETOMA O 

CONTROLE DE SUA VIDA 

E DA SUA SAÚDE>

<DÁ UM BOM EXEMPLO 

PARA OS SEUS FILHOS>

<RESPIRA MELHOR E 

SENTE OS BENEFÍCIOS 

NA SUA VIDA DIÁRIA>

<PROTEGE A FAMÍLIA 

CONTRA OS PERIGOS 

DO TABACO>
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OUTED. 

Trata-se de um informativo pre-
ventivo que não substitui a con-
sulta médica. Em caso de dúvi-
das, agende uma consulta com o 
médico de sua confiança. 

Editor: Edson Fabrício

Design: Outed.com.br

Realização: Equipe Viva Melhor  


