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PARAR DE FUMAR É A AÇÃO ISOLADA MAIS 
IMPORTANTE QUE UM FUMANTE PODE REALIZAR 

PARA MELHORAR A SUA SAÚDE.

Esta cartilha é dirigida a apoiar você, usuário do SUS-BH, a parar 
de fumar com a ajuda de um profissional do seu Centro de Saúde. 
Esse material explica um pouco mais sobre a dependência do cigar-
ro, seus malefícios e tem o objetivo de fortalecer sua determinação 
de parar de fumar. 

Você aprenderá sete passos  para ficar livre do cigarro e também 
conhecerá as estratégias para prevenir a recaída e os benefícios de 
se tornar um ex-fumante. Nem todos conseguem parar na primeira 
tentativa; a insistência e perseverança são importantes para  alcan-
çar o sucesso. 

Um dos primeiros passos para conseguir deixar de fumar é ter na 
cabeça a frase “EU VOU PARAR DE FUMAR” e acreditar na sua ca-
pacidade de realizar essa conquista. Quando você pensa em querer 
parar de fumar, está tomando uma decisão saudável. 

Preparado para vencer esse desafio? Leia e releia as próximas pági-
nas, com dicas bem práticas, que vão ajudá-lo a elaborar um plano 
de ação, para mudar sua forma de pensar e seu comportamento.

Se tiver dúvidas ou precisar de outros esclarecimentos sobre o con-
teúdo desta cartilha, converse com um profissional de saúde.
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Você sabe o que tem dentro do cigarro e outros produtos do tabaco?
4720 substâncias tóxicas, incluindo:

Você lembra quais são as doenças que o fumo causa ou piora?

Mais da metade dos fumantes morrem mais cedo devido ao fumo.

• Nicotina; 

• Alcatrão;

• Monóxido de carbono;

• Substâncias irritantes do sistema respiratório;

• Aditivos colocados no tabaco, como fertilizantes, 
agrotóxicos e substâncias para dar sabor e melhorar 
o cheiro (como, por exemplo, o mentol).

• Vários tipos de câncer como de pulmão, boca, mama, bexiga;

• Doenças do sistema cardiovascular, como infarto, derrame 
cerebral, trombose, gangrena;

• Doenças do sistema respiratório, como asma, enfi sema e 
bronquite crônica;

• Doenças da boca, como gengivite, tártaro e perda de dentes;

• Doenças do aparelho digestivo;

• Envelhecimento precoce da pele;

• Impotência sexual e infertilidade na mulher;

• Complicações na gravidez e doenças no bebê quando a 
grávida é fumante;

• Osteoporose e fraturas;

• Doenças nas pessoas que convivem com fumantes.

Você sabia: São mais de 55 doenças relacionadas com o fumo!
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Você já observou em quanto tempo após acordar acende o primeiro 
cigarro?
Quantos cigarros você fuma por dia?
Já fez as contas do gasto com o fumo por ano?
A Nicotina é a substância presente no fumo que causa a dependência. 
Você conhece os aspectos que estão envolvidos nesta dependência?

Dependência 
física

É a necessidade 
compulsiva de fumar
(fi ssura), para 
evitar os sintomas 
desagradáveis da 
falta da nicotina no 
organismo (síndrome 
de abstinência).

Dependência 
psicológica

É a necessidade de 
fumar para se obter 
alívio da ansiedade, 
da depressão e do 
estresse.

Condicionamentos 
ao fumar

São algumas atividades 
de rotina que o 
fumante faz antes ou 
nos momentos em 
que fuma. São  alguns 
exemplos: tomar café  
e fumar depois, fumar 
após as refeições e 
ao  ingerir bebidas 
alcoólicas e fumar ao 
dirigir.

REFLEXÃO SOBRE O ATO DE FUMAR

Por que desejo continuar fumando?
Por que desejo parar de fumar?
Liste as situações que lhe despertam 
o desejo de fumar (gatilhos).
Você já tentou parar de fumar antes? 
O que aconteceu?
Você quer parar de fumar? Vamos 
marcar uma data? 
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1º passo: 
Marcar uma data para as próximas duas semanas.

2º passo: 
Escolher o método de parada:

• Parada imediata: deixar de fumar de uma só vez.

• Parada gradual: reduzir o número de cigarros fumados por dia ou adiar a hora de 
fumar o primeiro cigarro do dia. Atenção: parar de fumar totalmente em até 7 dias.

3º passo: 
Comunicar sua decisão para a família, colegas de trabalho e amigos mais próximos 
e convidar os fumantes a pararem junto com você. Busque apoio de pessoas em 
quem você confi a e que podem reforçar a sua decisão de parar de fumar.

4º passo: 
Conhecer os sintomas que podem ou não acontecer na falta do cigarro. Isto é cha-
mado de síndrome de abstinência e pode durar até 4 semanas. 

Mantenha-se focado
em seu objetivo!Como parar 

de fumar em 
7 passos

Você sabe o que é fissura? 
• É o desejo intenso de fumar que ocorre principalmente dos primeiros dias após 
parar de fumar;

• Dura apenas 5 minutos;

• Além da fissura você pode sentir tosse, tristeza, ansiedade, irritabilidade, cansaço, 
diminuição da atenção, dor de cabeça, insônia e dormência nos braços e pernas.
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Passos para parar de fumar
5º passo: 
Conhecer algumas dicas e estabelecer estratégias para vencer as difi culdades dos 
primeiros dias sem fumar. Se sentir:

Fissura: 
Tome água, chás ou sucos naturais gelados; chupe gelo, chicletes ou balas dietéticas; coma ce-
noura crua; mastigue canela de pau ou gengibre; faça exercícios de respiração profunda ou de 
relaxamento muscular; mantenha as mãos ocupadas (rabisque algum papel ou manipule algum 
objeto); arrume sua casa; mude o que você está fazendo (mude de tarefa); leia uma lista elabora-
da por você com os motivos para não fumar, como uma forma de dizer não a esse desejo.

Ansiedade , estresse, irritabilidade: 
Faça exercícios de respiração profunda, de relaxamento muscular  e/ou mental, meditação; bus-
que e pense em situações prazerosas; pratique exercícios físicos.

Sentimentos negativos: 
Lembre-se de que muitas pessoas conseguiram parar de fumar e convença-se de que você vai con-
seguir também; encare de frente os seus desa� os e suas responsabilidades; tenha pensamentos 
positivos; busque apoio de familiares e amigos.

Fome: 
Distraia a fome bebendo água 
gelada; coma frutas ou alimentos 
de baixa caloria.

Insônia: 
Evite tomar café, chá mate, refri-
gerantes com cola; tome um copo 
de leite quente; leia um pouco; 
pense em coisas relaxantes; não 
use o computador ou assista tele-
visão antes de dormir.

Dor de cabeça: 
Relaxe; tome algum medicamento, 
se for muito necessário.

Tosse: 
Tome muita água, sucos de frutas 
ou chás.

Evite também: 
Café, bebidas alcoólicas, convívio com pessoas negativas, contato com fumantes nos primeiros 
dias sem fumar.

Entenda que esses sintomas fazem parte da readaptação 
do corpo sem o fumo. Você está recuperando sua saúde.
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Passos para parar de fumar

6º passo 
No dia escolhido para parar:

• Não fume nenhum cigarro;
• Jogue fora maços de cigarro, isqueiros, cinzeiros 

de casa, do trabalho e do carro;
• Troque as roupas de cama, lave as cortinas, ta-

petes e o carro;
• Faça uma lista de razões que motivem você a 

não fumar e fi xe-a em locais onde você circula.

7º passo: 
Repense sua rotina:

• Tenha uma alimentação balanceada. Tome bastante líquido. Evite doces e alimen-
tos gordurosos;

• Pratique atividades físicas que você goste: dance, faça caminhadas, busque algum 
esporte;

• Cuide do corpo e da mente  e dedique-se à sua espiritualidade;
• Distraia- se com palavras cruzadas, trabalhos manuais;
• Faça atividades artísticas ou outras que lhe dão prazer como pintura, desenho, artesa-

nato, música, ir ao cinema,ao teatro, passear, ler, praticar jardinagem, entre outros;
• Encontre seus amigos e familiares para distrair e bater papo, saia para namorar. Bus-

que apoio das pessoas em quem você confi a, para conversar sobre suas difi culdades;
• Faça atividades voluntárias, faça o bem para outras pessoas;
• Procure evitar situações de estresse.

Recompense seu esforço
Guarde o dinheiro economizado 
com os gatos do fumo para
comprar um presente para você
ou para alguém de quem você 
gosta ou programe uma viagem.

Melhore sua saúde bucal
Procure um dentista para fazer a 
limpeza dos dentes.
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Mesmo depois de parar, você pode continuar 
com vontade de voltar a fumar, principalmente 
nas situações associados ao fumo como:

Momentos de estresse, tristeza ou ansiedade
Lembre-se de que o cigarro não é uma solução. 

Momentos de lazer, com ou sem uso 
de bebidas alcoólicas
Reforce sua decisão de não fumar, preparando-se 
antes de participar dessas atividades.

Quando alguém lhe oferecer um cigarro, acostume-se a dizer que agora você é 
um ex-fumante e peça à pessoa que respeite sua decisão.

Caso você tenha ganhado peso, saiba que isso acontece com muitos ex-fuman-
tes. Entretanto, isto pode ser passageiro e você poderá emagrecer adotando um 
estilo de vida saudável .

Não tenha dúvidas de que os benefícios de parar de fumar são muito maiores do 
que os riscos do ganho de peso.

• Muitos ex-fumantes acham que podem fumar um único cigarro por diversão, 
sem risco de recaída. Cuidado! A chance de recaída nesses casos é grande.

• Evite o primeiro cigarro e, assim, evitará todos os outros.

Se, mesmo assim, você tiver uma recaída, saiba que, antes 
de parar de� nitivamente de fumar, as pessoas fazem de três 
a sete tentativas. Faça de cada tentativa um aprendizado.
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Benefícios

• Após 2 horas, não há mais nicotina no sangue;

• Após 6 horas, a freqüência cardíaca e a pressão arterial diminuem;

• Em 12 a 24 horas, não há mais monóxido de carbono no sangue;

• Após 2 dias, há melhora do olfato e do paladar e você sentirá melhor o sabor dos 
alimentos;

• Após alguns dias, os brônquios começam a funcionar melhor e a limpar os resíduos 
deixados pelo fumo nas vias respiratórias;

• Após 2 meses, há melhora do condicionamento físico: você se sentirá melhor ao 
fazer atividades físicas e não vai se cansar muito;

• Após 1 ano, os riscos de infarto do miocárdio e morte por ataque cardíaco caem pela 
metade e, entre 5 e 10 anos, tornam-se iguais aos dos que nunca fumaram;

• Após 15 anos (ou mais), o risco de câncer do pulmão iguala-se ao dos não fumantes;

• Diminuem também os riscos de todas as outras doenças ligadas ao fumo, bem 
como os riscos a que estão submetidas as pessoas que convivem com o fumante.



10

Além disso

• Você vai ter uma sensação de bem-estar e a sua auto-estima vai aumentar;

• O seu hálito vai melhorar e não vai haver mais o cheiro desagradável de fumo nas 
suas roupas, em sua casa e no seu carro;

• A sua pele fi cará mais hidratada e com menos rugas;

• Você se tornará um ótimo exemplo para seus (suas) fi lhos (as),
   seu (sua) companheiro(a) e também para os seus amigos e colegas de trabalho.      
   Eles também ganharão mais saúde!
• Continuando sem fumar, você vai conseguir economizar mais dinheiro, para usá-

-lo em coisas que lhe dão prazer e às pessoas de quem gosta.

Caso você não consiga parar de fumar com essas orien-
tações, solicite apoio da sua equipe de saúde da família. 
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