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O Tabaco constitui um 

problema de Saúde   

Pública pela sua relação 

com doenças de foro 

oncológico, cardíaco e 

respiratório.  

Como maio é o Mês do 

Coração e é no dia 31 

de maio que se assinala 

o Dia Mundial sem      

Tabaco, dedicamos este 

número a esta temática. 
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- A … quem me dera deixar de fumar… 

E tantas pessoas deixam de fumar por sua própria iniciativa. 

- O meu médico de família pergunta-me: então como vai o cigarrinho… Que pergunta 

mais disparatada, penso eu. Claro que vai bem, aliás, ótimo. Se eu me sinto tão bem 

quando fumo: descontraio, relaxo, até me consigo concentrar melhor. 

- A seguir as explicações: 

Sabe que a combustão do cigarro produz compostos tóxicos que são inalados pelo  

próprio e passivamente por quem está ao seu lado… Os principais produtos responsáveis 

pelos efeitos patológicos (nefastos) são: A Nicotina (caracterizada por um efeito misto 

(estimulante e tranquilizante); O Monóxido de Carbono 

(responsável pela diminuição da oxigenação dos     

tecidos (hipoxia); Alcatrões (responsável pela            

carcinogénese, isto é, indução de tumores). 

- Indução de tumores?  

Sim, os alcatrões e as nitrosaminas do fumo são sustâncias com poder para transformar 

células saudáveis em malignas e assim iniciar um processo que termina em cancro. Há 

comprovação da responsabilidade do tabaco na etiologia do cancro do pulmão,    

laringe, cavidade bucal, esófago, vias urinárias, pâncreas e colo-retal. 

- Sim mas o meu avô faleceu aos 80 anos, sempre fumou e não faleceu de cancro. Só 

tinha tosse, mas isso até eu tenho. 

O seu avô pode não ter falecido com um cancro mas pode ter tido outras                

complicações para as quais o tabaco teve um contributo direto.  

- Como assim? 

A DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crónica), a cardiopatia isquémica (enfarte,      

angina de peito), os AVC (acidentes vasculares cerebrais), as vasculopatias periféricas 

(artérias obstruídas), a hipertensão, as gastrites e úlcera péptica têm um contributo e um 

agravamento grave com o tabaco. 

- Já sei que me está a tentar convencer que o tabaco é responsável por tudo… 

Não será responsável por tudo mas quase e já agora posso acrescentar mais alguns  

pormenores: 

As grávidas fumadoras estão a contribuir para a redução do peso do feto ao nascer, 

para complicações de aborto espontâneo e morte perinatal. Os homens apresentam 

queixas frequentes de disfunção eréctil. 
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www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
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Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

pub l icação por  ma i l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Existem vários produtos no mercado para auxiliar a transpor o período de síndrome de 

abstinência cuja duração não costuma ultrapassar as duas semanas. No entanto para 

iniciar um processo de abstinência tabágica com sucesso o principal é estar motivado 

e o estar motivado implica um processo de mudança, adquirindo-se progressivamente 

uma maior consciência do tabaco como um problema para a saúde e uma vontade 

em deixar de fumar no prazo de um mês.  

Dicas para quem iniciou um processo de abandono tabágico 

 

- Conte com a ajuda da família, amigos e companheiros de trabalho. 

- Decida uma data significativa para si e abandone o vício. 

- Diga a todos os seus conhecidos que deixou de fumar e que agradece que ninguém o 

“tente” nem fume á sua beira. 

- Faça desaparecer dos locais onde permanece por grandes períodos de tempo tudo o 

que lhe recorde o tabaco (cinzeiros, isqueiros, tabaco, cachimbos…). 

- Guarde no local onde guardava os cigarros (chicletes sem açúcar, rebuçados sem 

açúcar, bolas “anti-stress”. 

- Evite nos primeiros dias locais onde haja fumo passivo. 

- Lembre-se que um ex-fumador é toda a vida ex-fumador e que “passas” nem no Natal. 

 

 Não hesite! 

Fale com o seu médico 

e/ou  

enfermeiro de família. 

- Disfunção eréctil? 

Sim, dificuldade no desempenho sexual por               

agravamento da vasoconstrição peniana com           

diminuição da irrigação necessária à ereção. 

- Com todas estas complicações porque não existe um 

medicamento eficaz para     abandonar o tabaco? 

Atendimento 

Complementar 

ACeS Porto    

Ocidental 

 

Localização: UCSP Carvalhosa 

Rua da Boavista, 627 

 

Horário de atendimento  

Dias úteis : 20 às 22,45h;  

Sábados, Domingos e Feriados: 

9 às 16,45h. 

 

Atendimento Complementar 

 

O  “SASU do Porto” foi reconfigurado em dois “Atendimentos Complementares” um 

para cada  Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS)  da cidade. 

 

O “Atendimento Complementar” do ACeS Porto Ocidental teve início no dia 1 de 

janeiro de 2014  

 

Destina-se aos utentes inscritos nas Unidades de Saúde: Aldoar, Espaço Saúde,   

Ramalde, Carvalhido, Serpa Pinto, Foz do Douro, Garcia de Orta, Lordelo do Ouro, 

Porto Douro, Carvalhosa, Aníbal Cunha, Bom Porto, S. João do Porto,  Rainha D. 

Amélia e D. João IV e/ou residentes nas freguesias da cidade do Porto da área de 

influência deste ACeS e ainda a cidadãos deslocados temporariamente. 
 

Garante a resposta a situações agudas de saúde que ocorram fora do horário do 

funcionamento das Unidades Funcionais e a continuidade de cuidados curativos de 

enfermagem aos Sábados, Domingos e Feriados. 


