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 Diga NÃO ao tabaco 

 Malefícios do tabaco 

 Sabia que… 

 Benefícios em deixar de 

fumar 

Diga NÃO ao tabaco! 

Apoio: 

EDITORIAL 

 

 

 

 

 

O mês de maio é o mês 

do coração.  

No dia 31 de maio      

comemora-se o Dia    

Mundial sem Tabaco.  

O ACeS Porto Ocidental 

está a preparar várias 

atividades para           

assinalar este dia.  

Esteja atento!  

Em breve poderá obter 

mais informações na sua 

Unidade de Saúde ou  

através da internet (blog 

e facebook). 

Esta edição será          

dedicada à temática do 

tabagismo. 

Nº 18 - maio 2013 

 

Porto com      Saúde + 

OUTROS MALEFICIOS DO TABACO 

Fumar prejudica gravemente a saúde das pessoas fumadoras. A exposição ao fumo 

ambiental do tabaco, em casa, em veículos, nos locais de trabalho e em espaços     

públicos fechados é também um grave risco para a saúde dos não fumadores expostos, 

não   existindo um limiar seguro de exposição. 

Deixar de fumar é a melhor decisão que uma pessoa fumadora pode tomar para       

melhorar a sua saúde e a saúde dos que o rodeiam. 

O consumo de tabaco está associado a um aumento do risco de quase todos os      

cancros, entre os quais são de realçar o cancro do pulmão, cavidade oral, faringe,   

laringe, esófago, estômago, pâncreas, intestino, fígado, rim, bexiga e colo do útero. 

O número de doenças não oncológicas associadas ao tabagismo é enorme,              

encontrando-se alguns exemplos na figura abaixo. 
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CONTACTOS 

 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

acesportoocidental 

@csaldoar.min-saude.pt 

SABIA QUE: 

Em todo o Mundo, o tabaco é responsável por: 

- 90% de todos os cancros do pulmão; 

- 75% dos casos de bronquite crónica; 

- 25% dos casos de doença cardíaca isquémica; 

- 6 milhões de mortes por ano; 

- redução da esperança de vida em cerca de 10 anos. 

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Porto Ocidental está a organizar um 

Ciclo de Conferências   destinado à comunidade, sob o lema “Saúde + Arte”. 
 

As conferências têm uma periodicidade mensal, de novembro de 2012 a maio de 

2013, e decorrem no auditório da Biblioteca Almeida Garrett. 
 

Os temas a tratar são diversos: Cuidados de Saúde Primários em Portugal,               

alimentação, dor, saúde oral, cancro, saúde mental, doenças cardiovasculares. 
 

A próxima conferência será intitulada “Porto com coração” e abordará a temática 

das doenças cardiovasculares e seus fatores de risco, tais como o tabagismo e     

decorrerá no próximo dia 14 de maio, pelas 21 horas, na Biblioteca Almeida Garrett 

(Jardins do Palácio de Cristal). 
 

Haverá também uma exposição intitulada “Em Porto pequeno” constituída por      

miniaturas de alguns dos monumentos mais emblemáticos da cidade do Porto. Estas 

obras são da autoria de Agostinho Gonçalves Teixeira. 
 

Contamos com a sua presença!  

Mais informações em www.acesportoocidental.wordpress.com 

 

 

Se pensa deixar de fumar 

fale com o seu médico ou 

enfermeiro de família.  

 

Eles podem ajudá-lo! 

Biblioteca Almeida Garrett 

(Jardins do Palácio de Cristal) 

 

14 de maio de 2013 

21h 

 

Exposição  

Conferência “Porto com 

coração” 

 

Entrada livre 

 

BENEFÍCIOS EM DEIXAR DE FUMAR 
 

A cessação tabágica tem sempre como consequência uma melhoria do estado de 

saúde.  

Promove benefícios imediatos em ambos os sexos, em todas as idades, em indivíduos 

com ou sem doenças relacionadas com o tabaco. 

Uma vez finalizado o consumo de tabaco: 

− 20 minutos depois, o ritmo cardíaco baixa; 

− 12 horas depois, o nível de monóxido de carbono (gás tóxico) no sangue normaliza; 

− 2 semanas a 3 meses depois, o risco de enfarte de miocárdio (ataque cardíaco)      

desce e a função pulmonar aumenta; 

− 1 a 9 meses depois, a ocorrência de tosse e falta de ar diminuem; 

− 1 ano depois, o risco de doença cardíaca coronária é metade do de um fumador; 

− 5 anos depois, o risco de acidente vascular cerebral (trombose) iguala o de um não 

fumador; 

− 10 anos depois, o risco de cancro do pulmão é cerca de metade do de um fumador. 

O risco de cancro da boca, faringe, esófago, bexiga, rim e pâncreas também diminui. 


