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DIA DO NÃO FUMADOR 

O Dia do Não Fumador é comemorado a 17 de novembro, e tem como iniciativa alertar 

para a importância de não fumar, pois é altamente prejudicial para a saúde. O tabagismo é, em 

Portugal, como no resto do mundo, a principal causa de morte evitável. Por cada cigarro que 

fumamos perdemos em média 8 minutos de vida. No total, um homem fumador está a arriscar 

perder, em média, cerca de 13 anos de vida, enquanto uma mulher perde cerca de 15. 

A nível cardiovascular, o ato de fumar provoca uma série de reações fisiológicas, entre as 

quais o aumento da tensão arterial; eleva os níveis de adrenalina, causando vasoconstrição 

(estreitamento das artérias) e agregação das plaquetas sanguíneas, o que torna o sangue mais 

viscoso e com tendência a formar coágulos. 

 Mulheres e crianças que vivem entre fumadores têm muito maior risco de desenvolver asma, 

alergias e infeções respiratórias graves.  

O tabagismo é aditivo. Deixar de fumar é uma luta constante contra o hábito. De facto, é 

mesmo difícil deixar de fumar, mas é, certamente, uma das melhores coisas que podemos fazer 

por nós. 

 

Algumas medidas práticas para deixar de fumar: 

• Peça ajuda a um profissional – o seu médico pode ajudá-lo ou até 

enviá-lo a uma clínica antitabagismo. 

• Comece um programa de atividade física regular. 

• Mastigue – muitos fumadores acham que roer certos alimentos saudáveis, ao manter a boca e as 

mãos ocupadas, ajuda a eliminar a vontade de fumar.  

• Tenha as mãos ocupadas – muitos fumadores referem que a vontade de fumar é mais fácil de 

controlar quando se tem um objeto nas mãos. 

• Beba muita água – uma boa hidratação ajuda a reduzir o desejo de nicotina. 
 

Benefícios ao deixar de fumar 

Ao fim de 20 minutos, a pressão arterial e a frequência cardíaca começam a normalizar e a 

temperatura das mãos e pés volta ao normal; Às oito horas, os níveis de monóxido de carbono 

normalizam; Às 24 horas, o risco de doença cardiovascular começa a diminuir; Ao fim de duas a 

três semanas, a circulação melhora e o risco de enfarte agudo do miocárdio continua a diminuir e 

há ainda uma melhoria de 30% da função pulmonar; Ao fim de um a nove meses, a falta de ar e a 

tosse diminuem, bem como as alergias e as infecções respiratórias; Ao fim de um ano, o risco de 

ataque cardíaco desce para metade; Aos cinco anos, o risco de ataque cardíaco e de acidente 

vascular cerebral torna-se igual ao de uma pessoa que nunca fumou; Aos quinze anos, o risco de 

cancro do pulmão é praticamente igual ao de uma pessoa que nunca fumou. 
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