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MANTENHA A DECISÃO de não fumar

Vão diminuir de intensidade até desaparecerem por completo.
Aprenda a superar as crises.
Faça meditação, exercite a mente e tente antecipar situações difíceis.

Os não fumadores não fumam!
Fale com o seu médico e peça conselhos, informações e ajuda extra.
Há medicamentos que são eficazes e ajudam.
Tenha orgulho de si mesmo. Se se sentir em baixo, lembre-se que está a ficar
mais forte e mais saudável a cada dia que passa.
O IPO tem uma consulta de cessação tabágica à qual têm acesso os doentes
seguidos no Instituto, dadores de sangue e voluntários que desejem deixar de
fumar e necessitem de ajuda.

CONSULTA DE CESSAÇÃO TABÁGICA

CONSULTA DE PNEUMOLOGIA

2ª feira - das 9h às 17h
3ª feira - das 13h às 16h
4ª feira - das 9h às 15h30

@

217 200 423 (direto)
217 229 800
(ext. 1319/1746)
Pavilhão Central - r/c

pneumologia@ipolisboa.min-saude.pt
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Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.
Rua Professor Lima Basto, 1099-023 Lisboa
Tel. 217 229 800
www.ipolisboa.min-saude.pt

Parar
de fumar.
V

Não “dê passas”. Não existem “cigarros ocasionais”.
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Lembre-se que o cigarro não faz o seu problema desaparecer.

Voce
,
consegue!

DICAS & TRUQUES
Faça uma lista das razões
por que quer deixar de fumar
e afixe-a num local bem visível.

O
QUE GANHAPARA
se deixar
de fumar
PREPARE-SE
O «DIA
D»
Se já deixou alguma vez de fumar,
tente recordar-se como foi:
Ÿ O que o ajudou?
Ÿ O que fez para não fumar?
Ÿ Porque voltou a fumar?

Registe os motivos que o preocupam quando pensa em deixar de fumar.
Durante alguns dias analise os seus hábitos tabágicos e faça um diário.
Perceba onde, quando e com quem está quando fuma de modo a conhecer
os padrões e os motivos que o levam a acender um cigarro.

Marque um dia para deixar de fumar
e assinale-o no calendário.

PREPARE-SE PARA O «DIA D»
MOTIVE-SE E
FAÇA UM PLANO

Na véspera da sua decisão,
diga a si próprio
«amanhã serei um não fumador».



Mais dinheiro

Menos tosse e cansaço

Tempo para a família

Melhor aspeto da pele
dentes, unhas e cabelo

Melhor circulação sanguínea,
função respiratória e descida
da tensão arterial

Rendimento no trabalho

Melhor paladar e olfato

Menos risco de cancro,
doenças cardíacas,
acidentes vasculares
cerebrais, cataratas, etc.

Normaliza os níveis
de monóxido de carbono
no ar expirado

Melhor saúde sexual
e reprodutiva

EM CASO DE DÚVIDA, pergunte a si mesmo
O que me desagrada quando fumo?

MUDE A SUA ROTINA DIÁRIA

lembre-se sempre
dos motivos pelos
quais quer deixar
de fumar

evite as situações que
habitualmente o levam
a fumar

INFORME QUE VAI
DEIXAR DE FUMAR

CONTROLE A ALIMENTAÇÃO,
CONSUMOS E ATIVIDADE FÍSICA

peça compreensão
se estiver mais tenso
ou irritado

faça uma alimentação
saudável, reduzindo a
gordura e o açúcar

TORNE A SUA CASA
UM LOCAL LIVRE DE FUMO

PENSE NA MELHOR
MANEIRA DE DIZER “NÃO”

deite fora cigarros,
cinzeiros e isqueiros

peça a familiares
e amigos que não
lhe ofereçam cigarros

?

O que perco quando fumo?
O hábito de fumar afeta a minha saúde?
O que poderá acontecer comigo
e com a minha família se continuar a fumar?
Como poderá a minha vida melhorar
se eu parar de fumar?

Só você conhece as razões
por que quer deixar de fumar.
Lembre-se delas todos os dias.

No final de cada dia
sem fumar, pense:
«Hoje não fumei.
Amanhã vou repetir!
O que preciso de melhorar?
O que tenho de fazer
para resistir?»
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