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O mais importante
para deixar de fumar é agir!…

Qual das seguintes situações
melhor se aplica ao seu caso?

Mas, por agora, umas palavras...

Dirija-se directamente
à página indicada.

Começou a ler este folheto.
Parabéns!… Esse pode ser mais um passo
no sentido do objectivo – deixar de fumar – ,
ou no sentido de ajudar com mais eficácia
uma pessoa querida ou amiga a deixar de fumar.
Este folheto destina-se portanto, em primeiro lugar,
a fumadores que querem deixar de fumar.
Pode também ser útil a familiares, amigos
e colegas que querem ajudar
uma pessoa próxima a deixar de fumar.

Qual é a seu caso?…
Deixar de fumar é difícil, mas é possível!
A determinação e a persistência
são as chaves do sucesso.
O objectivo pode não ser conseguido
na primeira vez, mas esse contratempo
deve ser fonte de mais força a aplicar
numa nova tentativa, agora melhor preparada
com os ensinamentos recolhidos.
Outro aspecto que contribui para deixar de fumar
é uma preparação cuidadosa.
Normalmente, as pessoas que fumam
passam por várias fases na preparação
para deixar de fumar.
A informação deste folheto está organizada
em função dessas fases.
Escolha, a seguir, a situação que mais se aplica
ao seu caso e procure a secção onde está
a informação mais adequada para si.

Fumo…não sinto
necessidade de
deixar de fumar!
Fase
de Pré-contemplação
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Fumo…estou
a pensar deixar
de fumar...!
Fase
de Contemplação

8

Fumo…mas vou
deixar de fumar
ainda este mês!
Fase
de Preparação

10

Eu parei de fumar
mas ainda não
passaram 6 meses!
Fase
de Acção

14

Eu parei de fumar
mas recaí
recentemente!
Fase
de Recaída

18
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Fase de Pré-contemplação

Fumo…não sinto
necessidade
de deixar de fumar!

Neste caso, a pessoa ainda fuma e não pensa em deixar de fumar. Talvez ainda não esteja devidamente informado sobre as consequências. Ou, então, reconhece os malefícios do tabaco, mas dá
mais importância aos aspectos positivos de fumar. Não valoriza o facto que fumar piora a sua aparência, a sua forma física e a sua saúde. Não lamenta o dinheiro que gasta em tabaco e não tem
consciência que está a prejudicar os seus amigos, colegas e familiares, em especial as crianças,
com o fumo dos seus cigarros e com o seu mau exemplo como fumadora despreocupada.
Espere... Não desista já de continuar a ler este folheto!... Se fuma, faça um pequeno exercício. Na
tabela seguinte, são apresentadas algumas razões para as pessoas fumarem. Quais são as suas?
Indique a sua opinião sobre cada uma das frases…(se quer ajudar alguém a deixar de fumar, faça
este exercício com essa pessoa).
Não
Concordo Concordo
1. Fumar é um hábito.
2. Fumar é uma dependência.
3. Fumar é um prazer.
4. Fumar ajuda a lidar com o stresse.
5. Ainda não chegou o momento.
6. Só fumo cigarros fraquinhos.
7. Tenho medo de engordar se parar de fumar.
8. Tenho medo da irritabilidade, da ansiedade e da depressão.
9. O tabagismo passivo e o controlo fazem com que fume ainda mais.
10. Não tenho muita vontade… sei que não vou conseguir.
11. Já fiz várias tentativas e não consigo deixar de fumar.
12. Fumo há muito tempo!… Já não vale a pena deixar de fumar.

Concordo
Muito

Leia nas páginas
seguintes alguma
informação sobre
cada uma das razões
apresentadas neste
quadro. Preste especial
atenção às razões
que são mais importantes
para si, ou seja,
aquelas em que
respondeu “Concordo”
e “Concordo muito”.

Outras razões?... Quais? Escreva-as e discuta-as com um técnico formado em tabagismo ou ligue para SOS – D eix a r d e F uma r (8 08 2 0 8 8 8 8)

1.

Fumar
é um hábito

2.

Fumar é uma
dependência

Fumar é um hábito, quer dizer, fuma-se de modo automático. Se o hábito está instalado, fumar é
natural e não fumar implica esforço, motivação e preparação para enfrentar vários sintomas desagradáveis. Quando se pára de fumar, os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas é comum
uma sensação de vazio, dores de cabeça, dificuldades em dormir, desconcentração, irritabilidade,
ansiedade, tristeza, apatia,... e uma grande vontade de fumar! Há também o hábito gestual (e agora,
onde ficam as mãos quando estamos a conversar?), a gestão do tempo e a descompressão (o que
fazer no fim de um período de trabalho ou enquanto se espera por uma reunião?) e os momentos
especiais (o café, o fim da refeição). Realmente é difícil! No entanto, sintomas como a dificuldade
em dormir, o vazio e a irritabilidade desaparecem ao fim de alguns dias e tendem a ser substituídos
por outras formas de gerir o tempo, descomprimir e lidar com as tais situações especiais. Fumar
pode ser um hábito, mas está ao alcance de todas as pessoas que fumam mudar para que esse
hábito seja controlado e substituído por outros hábitos mais saudáveis.
É um facto que fumar causa dependência na grande maioria das pessoas que fumam. A nicotina é
uma droga muito potente. Mas este argumento é mais uma razão para deixar de fumar (e não para
continuar a fumar). Há cada vez mais ex-fumadores e essa constatação é a melhor prova que deixar
de fumar é possível. De acordo com o testemunho de quem deixa de fumar, lutar contra uma dependência e afirmar a liberdade pessoal são motivos fortes para deixar de fumar. Se viver uma tentativa falhada para deixar de fumar, isso sugere a necessidade de pedir ajuda a um profissional formado
em cessação tabágica de modo a aumentar as possibilidades de sucesso na próxima tentativa.
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3.

Fumar
é um prazer

4.

Fumar ajuda a lidar
com o stresse

5.

Ainda não chegou
o momento

6.

Só fumo
cigarros fraquinhos

7.

Tenho medo
de engordar
se deixar de fumar
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A sensação de prazer associada ao tabaco deve-se, por um lado, ao efeito da nicotina no cérebro
e, por outro lado, às situações associadas ao acto de fumar, como a descompressão, o convívio
ou a satisfação. Este prazer também é uma aprendizagem… É raro encontrar alguém que tenha
gostado do primeiro cigarro.
As pessoas que deixaram de fumar referem que descobriram novos prazeres e sensações: os odores, o paladar dos alimentos, a sensação de respirar melhor, um sentimento de sucesso pessoal por
vencer um vício e a satisfação de recuperar a liberdade e a independência. Já agora, faça um exercício adicional: Calcule quanto poupa ao fim dum ano uma pessoa que deixou de fumar. Quando
deixar de fumar, comprometa-se consigo próprio a utilizar esse dinheiro em algo que seja importante
para si (um prazer alternativo que será com certeza merecido).
Esta sensação é causada em grande parte pela interacção entre a nicotina e o cérebro. A diminuição da nicotina no cérebro provoca uma tensão que é aliviada quando se fuma. Esta tensão é reforçada pelos rituais associados ao acto de fumar. O ciclo de tensão e de descompressão é
artificialmente criado e mantido pela nicotina.
Depois de algum tempo sem fumar (entre alguns dias e algumas semanas), os ex-fumadores experimentam uma sensação de apaziguamento. Desaparece então o sentimento da falta do cigarro
e a frustração por não fumar, melhora a consciência do corpo e surgem mecanismos mais naturais
para descomprimir, como o relaxamento, a respiração profunda e diversas formas de distracção.
É possível que não seja este o melhor momento para deixar de fumar. Não se precipite! Não tome
esta decisão à pressa! Saiba que deixar de fumar é difícil, mas é possível. Deve preparar-se convenientemente, planear o momento, prever as dificuldades, etc., o que não acontece dum dia para
o outro. Saiba também que existem diversas técnicas e medicamentos que podem ajudar a ultrapassar as dificuldades. Consulte um profissional de saúde.
Os cigarros “fraquinhos” são uma ilusão criada pela indústria para enganar os fumadores preocupados e conquistar novos clientes. Não é verdade que fumar cigarros mais fracos signifique reduzir a quantidade de produtos tóxicos inalados, pois isso varia de acordo com o modo como se fuma
e não com o tipo de cigarros. O fumador ajusta automaticamente o modo como fuma ao tipo de
cigarros que está a fumar. Quando se fuma cigarros mais fracos é necessário fumar mais, inalar mais
tempo e inspirar mais profundamente, o que pode até agravar as consequências para a saúde. Resultados da investigação científica demonstraram que os cigarros mais fracos provocam novas e
mais perigosas formas de cancro. Por isso, os países da União Europeia proibiram a utilização de
palavras como “suave” e “light” nos cigarros. Se já mudou para cigarros “fraquinhos” é porque já
está a caminhar no sentido de deixar de fumar… Porquê então perder mais tempo?
Quando se deixa de fumar o corpo consome menos cerca de 200 calorias por dia. Além disso, a
recuperação do paladar e mecanismos de compensação psicológica podem contribuir para mudanças na alimentação. Por isso, muitos ex-fumadores aumentam de peso. Mas o aumento de
peso não é uma fatalidade. Um terço das pessoas que deixou de fumar manteve o peso. Alguma
higiene alimentar, um estilo de vida mais saudável, acompanhamento profissional e uso de medicação para deixar de fumar são factores que contribuem para prevenir este problema. Eis alguns
conselhos: beber muita água, fazer as refeições a horas regulares, comer mais vegetais, legumes
e frutas e aumentar a actividade física. Todas as pessoas devem fazer pelo menos 30 minutos de
exercício físico por dia (pode ser simplesmente caminhar).

8.

Tenho medo
da irritabilidade,
da ansiedade
e da depressão

9.

O tabagismo passivo
e o controlo fazem
com que fume
ainda mais

10.

Não tenho muita
vontade…e sei que
não vou conseguir

11.

Já fiz várias tentativas
e não consigo
deixar de fumar

12.

Fumo há muito tempo!…
Já não vale a pena
deixar de fumar

A nicotina é uma droga. Quando se interrompe o seu consumo, o organismo reage. Conforme as
pessoas, podem ocorrer diversos sintomas: ansiedade, irritabilidade, tristeza, apatia, sensação de
vazio, dificuldades de concentração, mal-estar, alterações do sono, etc. Estas sensações desagradáveis duram enquanto está em curso a adaptação do organismo à ausência da droga e desaparecem ao fim de algum tempo. Existem alguns medicamentos e técnicas para diminuir a
intensidade e a duração destes sintomas. Consulte um profissional de saúde.
Menos de 15% do fumo do cigarro é inalado pela pessoa que fuma e o resto liberta-se no meio ambiente. Este fumo contém mais de 4000 substâncias, das quais muitas são tóxicas e algumas são
cancerígenas. O fumo do cigarro é o principal poluidor dos espaços fechados. O risco para os que
inalam as substâncias está cientificamente demonstrado (cancros, doenças cárdio-vasculares e cérebro-vasculares, problemas respiratórios, irritação ocular e otites do ouvido médio são exemplos).
Esta é a principal razão para as medidas legislativas que proíbem ou limitam o consumo de tabaco
nos locais de trabalho e nos espaços públicos (Lei 37/2007, de 14 de Agosto). Muitos fumadores
aceitam os factos e não esperaram pela Lei para respeitar os outros, evitando fumar em espaços
fechados. Está também demonstrado que o conhecimento sobre as consequências do tabagismo
passivo é uma forte razão para muitos fumadores deixarem de fumar.
O que parece falta de vontade e de confiança é mais um sinal da dependência de nicotina e mais
uma razão para agir. Algumas pessoas deixam de fumar de um dia para o outro, sem grande preparação e sem nenhuma ajuda além da própria força de vontade. Outras fazem várias tentativas e
não conseguem. As possibilidades de sucesso aumentam quando se prepara a tentativa e se consulta um profissional de saúde com experiência nesta área. Deixar de fumar é uma aprendizagem.
Passa, em primeiro lugar, por romper com automatismos instalados. Mas é, também, uma oportunidade de descoberta e de desenvolvimento pessoal. Aceite o desafio e faça uma tentativa.
É importante tentar. E é necessário que a tentativa seja bem preparada para elevar os níveis de
confiança e controlar a ansiedade que se associa a parar de fumar e causa muitas recaídas. A maioria dos fumadores não consegue deixar de fumar à primeira. Ter falhado antes não justifica uma
rendição. Antes pelo contrário! Cada tentativa é uma aprendizagem e representa mais um passo no
sentido do objectivo. Por outro lado, já ter tentado antes sem sucesso é mais uma razão para consultar um profissional de saúde formado nesta área.
Nunca é tarde para deixar de fumar, mesmo quando se fuma há muito tempo. A investigação científica demonstra que vale sempre a pena parar de fumar. Os benefícios sentem-se ao fim de algumas horas. A respiração melhora, andar e subir escadas fica mais fácil, o paladar e o olfacto
recuperam. O risco de uma doença grave vai diminuindo e chega ao nível dos não-fumadores em
algumas doenças. E, já que falamos de ganhos, faça as contas para saber o dinheiro que pode poupar ao fim de um ano sem fumar. Além disso, deixar de fumar é ainda uma contribuição para um
ambiente mais saudável.

O fumo passivo também é perigoso para a saúde.
Se fumar, respeite os outros.
Respeite em especial crianças, mulheres grávidas e doentes.
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Fase de Contemplação

Fumo…estou
a pensar deixar
de fumar...!

Esta é a categoria que engloba mais pessoas que fumam. Pensam que é importante deixar de
fumar mas não sentem motivação ou confiança para tentar. A pessoa sente-se muito dividida
e o conflito gera mais ansiedade e contribui para manter ou até para aumentar o consumo de
cigarros.
O conflito e as dúvidas são naturais. É necessário mais esforço e mais rigor. As vantagens e
as desvantagens da mudança devem ser melhor pesadas.
Para ajudar a avaliar esta situação e clarificar os motivos para deixar de fumar sugerimos o
exercício seguinte sobre as vantagens e desvantagens desta mudança.

Deixar de fumar…
A minha aparência
ou imagem
A minha forma
física e saúde

Vantagens

Desvantagens

Escreva
as vantagens
e as desvantagens
de deixar de fumar

Estar com
outras pessoas
O que vou pensar
O que vou sentir

Analise as suas respostas e pese vantagens e desvantagens. Comece por abrir o leque da análise o mais possível. Depois, pese com justiça os dois lados. Cabe então fazer a pergunta decisiva: Que lado pesa mais? Se pesa mais o lado das vantagens de deixar de fumar, encontre
os motivos que levaram o prato da balança a pender para esse lado e use-os para fazer um
processo de mentalização. Diga a si próprio e aos outros que vai deixar de fumar. Discuta as
desvantagens de fumar e as vantagens de não fumar. Se precisar de mais informação ou de
apoio, fale com profissionais de saúde ou com pessoas que já conseguiram deixar de fumar.
Nesta fase, também é importante analisar as situações em que fuma e começar a pensar
como poderia evitar o tabaco nessas ocasiões. Pense nas “saídas” para o cerco que o tabaco lhe vai fazer quando deixar de fumar.

Muitos fumadores sentem dúvidas.
Querem mesmo deixar de fumar?… Ou não?…
Irão conseguir?… Será assim tão difícil?…
Estas dúvidas são normais!
Não fique paralisado. Experimente.
9

Fase de Preparação

Fumo…mas vou
deixar de fumar
ainda este mês!

Chegou então o momento de agir. Já analisou o seu comportamento, antecipou as dificuldades, pensou nas “saídas” para o “cerco” e nas tentações, iniciou pequenas mudanças no modo como fuma, comunicou àqueles que convivem consigo que vai deixar
de fumar, pediu apoio aos mais próximos, aconselhou-se com profissionais e já escolheu
o momento. Parabéns!... Com todo este balanço, meio caminho está já percorrido. Mas,
falta o resto...Para se preparar ainda melhor gaste mais algum tempo e faça os exercícios
que propomos a seguir.

A história
de fumador
Responda, de preferência
por escrito, a estas
perguntas (e a outras que
lhe pareçam importantes)

Quando começou a fumar?
Como iniciou o consumo ocasional? Quando?
E o consumo regular? E a dependência?
Quantidade de tabaco que fuma por dia?
Esta quantidade altera-se em diferentes momentos? Quais? Porquê?
Quais são as situações em que tem mesmo que fumar?
Já tentou deixar de fumar? Se sim, quantas vezes?
Como se preparou?
Quanto tempo esteve sem fumar na sua última tentativa? Como se sentiu?
Como voltou a fumar (e porquê)?
Estas perguntas são apenas exemplos.
Complete esta lista com outras perguntas importantes para o seu caso.
Estes dados são a história do/a fumador/a. Ajudam-no/a a conhecer-se melhor e a lidar
melhor com as dificuldades. Se já tentou deixar de fumar muitas vezes e tem sempre
uma recaída, consulte o capítulo 5.

Avalie o grau
de dependência

1. Quanto tempo passa entre acordar e fumar um cigarro?
5 min

3 6 - 30 min 2 31 - 60 min 1

+ 60 min

0

≥ 31

3

2. Quantos cigarros fuma por dia?
≤ 10

0

11 - 20

1

21 - 30

2

Some os pontos que obteve e interprete os resultados:
0-2 dependência reduzida (a força de vontade pode ser suficiente…).
3-4 dependência média (recomendamos a consulta de um profissional de saúde).
5-6 dependência elevada (recomendamos fortemente a consulta de um profissional de saúde).
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Perceber
em que
circunstâncias
fuma
Imagine que está
a acender um cigarro...

Pedir apoio
e ajuda!

Onde é que está?
A fazer o quê?
Com quem?
Como surge essa vontade?
Como se manifesta essa vontade?
O que é que poderia fazer para não fumar?
Pense em alternativas para lidar com a situação
e a vontade de fumar.
(...)
Perceber em que circunstâncias fuma pode ajudar
a controlar o comportamento.
Faça este exercício.
Se necessário, acrescente outras perguntas.

A familiares, amigos, colegas, ex-fumadores.
A técnicos de saúde (médicos, farmacêuticos, psicólogos)
que aconselham e apoiam de modo profissional.
Telefone para a linha SOS
Deixar de Fumar - 808 20 88 88.
Pedir ajuda aumenta a possibilidade do sucesso!

O Dia D

Agora o mais importante:
A escolha do dia para parar de fumar.
Fica uma sugestão, aproveite uma data especial:
o seu aniversário, a passagem do ano,
uma campanha de incentivo para deixar de fumar,
o Dia Mundial Sem Tabaco (31 de Maio),
o Dia Nacional do Não Fumador (17 de Novembro), etc.

Na página 15 encontra
mais algumas dicas
para lidar com
situações dificeis.
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Outra sugestão:
deixar de fumar em família (ao mesmo tempo que
o cônjuge) ou em grupo (amigos, colegas de trabalho).
Em qualquer dos casos, a decisão deve ser anunciada
aos familiares, amigos e colegas para que estes
colaborem e apoiem.

O Dia D
Já escolhi o dia
para deixar de fumar!
Escreva a situação
e a data em que vai deixar de fumar.

SOS - Deixar de Fumar – 808 20 88 88
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Fase de Acção

Eu parei de fumar
mas ainda não
passaram 6 meses!

Antes de mais, devemos felicitar quem tomou esta decisão e a conseguiu realizar.
Está sem fumar? Parabéns!!! Fica para já provado que é possível.
Nesta fase, é importante contar com o apoio da família, amigos e colegas.
Depois, é necessário estar atento às situações que podem lembrar o cigarro e ter preparadas estratégias para lhes fazer frente. No início vai ser difícil mas, passado algum tempo, um
novo estilo de vida surgirá com naturalidade. Se necessário, consulte um profissional de saúde
especializado. O acompanhamento, a motivação e a persistência são os maiores trunfos
nesta fase!

Exemplos
de situações
difíceis
que estimulam
a vontade
de fumar:

Antes da apresentar algumas situações mais complicadas de ultrapassar, deixamos uma
dica geral: Nos momentos difíceis deve ter em mente que não fuma porque não quer (em
vez de pensar que não fuma porque não pode).
Sair com os amigos
Nos primeiros tempos poderá ter que evitar saídas com amigos que fumem e situações
que estimulem fumar. Pelo contrário, procure situações em que normalmente não se fuma
(cinema, teatro, ginásio...). Perante situações que convidam a fumar, pense:
“já cheguei até aqui, não vou deitar tudo a perder” ou “vou conseguir não fumar enquanto
estiver aqui”, ou “se fumar vou consumir nicotina que me vai provocar reacções no sistema
nervoso”, ou ainda imaginar o pulmão a receber o fumo do cigarro e a reacção
a nível dos alvéolos, etc.
O café e a comida
Beber café e terminar uma refeição são situações fortemente associadas ao cigarro.
Se necessário mude, pelo menos por algum tempo, os locais onde habitualmente
bebe café e toma as refeições. Escolha refeições mais ligeiras e evite o álcool.
Cinzeiros, cigarros, isqueiro
Desfaça-se de todos os objectos relacionados com fumar, como o cinzeiro,
o isqueiro, o maço de tabaco, principalmente nos locais onde é costume fumar
(em casa, no trabalho,…).
Situações de stresse ou de ansiedade
Deve ter preparado formas alternativas para enfrentar o stresse e a ansiedade:
Relaxamento físico, respiração profunda, mentalização, realização de actividades
que distraíam. Fazer exercício físico é uma boa forma de aliviar o stresse
acumulado ao fim do dia.
Quando sentir vontade de fumar
Algumas dicas para ultrapassar os piores momentos: Respirar fundo, beber água
lentamente, comer fruta, mudar de actividade ou de lugar, fazer exercício físico,
falar com um amigo, ...

15
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Veja o que ganha se deixar de fumar
(adaptado de ASH - Action on Smoking and Health)

Tempo depois
do último cigarro

Ganhos para a saúde (e não só)

20 minutos

Pressão arterial e ritmo da pulsação voltam ao normal.

8 horas

Níveis de nicotina e monóxido de carbono no sangue
diminuem para metade.
Oxigénio sobe para valores normais.
Probabilidade de um ataque cardíaco começa a diminuir.

24 horas

Pulmões começam a eliminar os detritos do fumo.

48 horas

A nicotina é eliminada do organismo.
Melhora muito o gosto e o cheiro.

72 horas

O relaxamento dos brônquios permite respirar melhor
e aumentar níveis de energia.

2 a 12 semanas

A circulação melhora em todo o corpo
e caminhar torna-se mais fácil.

3 a 9 meses

O funcionamento dos pulmões melhora cerca de 10%.
Diminuem problemas respiratórios (menos tosse e farfalheira,
mais capacidade respiratória).

1 ano

Poupança de €1000. Gaste-os num prémio.
Bem merece!…

5 anos

Risco de ataque cardíaco é 50% inferior ao de um fumador.

10 anos

Risco de cancro de pulmão desce para metade relativamente
aos fumadores.
Risco de ataque cardíaco é igual ao das pessoas
que nunca fumaram. Poupança de €10.000.

Fumar um cigarro pode deitar tudo a perder.

SOS - Deixar de Fumar – 808 20 88 88
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Fase de Recaída

Eu parei de fumar
mas recaí recentemente!

É importante saber que muitos ex-fumadores passaram pelo mesmo. Não é por voltar a fumar
que se é fumador de novo. Se voltar a fumar deve continuar a olhar para si como um ex-fumador/a em fase de recaída. Não deve desistir. Não deve perder a esperança.
Prepare-se para lutar contra os traiçoeiros sentimentos de culpa! A maior parte dos ex-fumadores fizeram várias tentativas antes de alcançar o sucesso. Não é fácil deixar de fumar e as
recaídas são comuns. Além disso, as recaídas ensinam muito sobre fumar e deixar de fumar,
sobre o que falhou e que pode ser mudado. Continuar a agir é a palavra de ordem nestas circunstâncias.
Quanto antes volte a preparar uma nova paragem. Faça uma revisão das razões que levaram
a deixar de fumar e das razões que levaram a fumar de novo. Analise as estratégias usadas e
tente compreender porque falharam e o que pode ser feito de modo diferente. Caso ainda
não tenha pedido ajuda a profissionais de saúde, é altura para o fazer. Pode também voltar às
secções 2 e/ou 3 deste guia e fazer de novo o percurso aí sugerido.

Algumas razões
que podem
ter desencadeado
a sua recaída

Um acontecimento ou um período difícil
O desemprego, um divórcio, um desgosto de amor, o stresse... podem provocar
a recaída. Nestes casos poderá ser aconselhável esperar por um período mais
equilibrado e mais calmo para a próxima tentativa. O equilíbrio interior é muito
importante para conseguir deixar de fumar.
Depressão
A depressão é o mal do século XXI. Temos que aprender a lidar com ela.
A falta de nicotina pode contribuir para uma depressão. Peça ajuda especializada.
Sintomas de privação da nicotina
Peça ajuda especializada. Caso a caso, há meios para minimizar
o sofrimento relacionado com a privação do tabaco e da nicotina.
Falta de apoio dos familiares e amigos
Um ambiente familiar ou profissional com fumadores e onde o tabaco está presente
dificulta a tentativa para deixar de fumar. É importante falar com os familiares,
amigos ou colegas de trabalho. Deve comunicar-lhes a sua decisão e avisá-los
da data escolhida para deixar de fumar. Já agora, uma ideia: porque não procurar
outros fumadores que também queiram deixar de fumar.

Chegou até aqui?
É a prova de que é possível conseguir.
Mas só se não desistir e continuar a tentar.
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SOS - Deixar de Fumar
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Este guia chegou ao fim.
O percurso de quem utilizar
este guia deve continuar.
Se ainda fuma, não desista.
Se conseguiu parar. Persista!
Este guia é uma modesta ajuda.
O essencial está na vontade
e no esforço de quem
quer deixar de fumar.
Se sentir dificuldades não hesite
em pedir ajuda a profissionais de saúde
com formação em cessação tabágica.
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