
29 de agosto 
Dia nacional de combate ao Fumo

Estamos vivendo um momento de epidemia. E as
medidas para o controle mobilizaram o mundo inteiro.
Mas você sabia que a epidemia de tabagismo continua
sendo a maior ameaça à saúde que o mundo já
enfrentou?

Os produtos do tabaco matam dois em cada três de seus
consumidores e afetam também a saúde de pessoas que
não fumam, mas inalam a fumaça de produtos de
tabaco de terceiros (fumantes passivos).

O consumo do tabaco é um importante fator de risco
para doenças cardiovasculares, como infarto do
miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, doenças
pulmonares e diversos tipos de cânceres. 

E neste momento devemos também lembrar que o
consumo do tabaco é importante fator de risco para as
formas mais graves de Covid-19. O tabaco diminui a
capacidade pulmonar e interfere nos mecanismos de
defesa do organismo.

Os fumantes se tornam mais vulneráveis à infecção pelo
Coronavírus. O ato de fumar proporciona constante
contato dos dedos com os lábios, o que aumenta a
possibilidade de contaminação, O uso de produtos que
envolvem compartilhamento de bocais para inalar
fumaça como narguilé e dispositivos eletrônicos para
fumar facilitam a transmissão do vírus.

Vamos interromper essa epidemia!

Se você conhece alguém que fuma, incentive-o a parar!
Sabemos o quanto é difícil, principalmente nesses
momentos de estresse que estamos vivendo! Mas
momentos de estresse sempre vão existir, afinal estamos
vivendo! E o cigarro apenas mascara a ansiedade e não
resolve os problemas, aliás, traz com ele muitos outros!



Se você tem interesse em parar:
1 - Marque uma data ainda essa semana para parar.

2 - Enquanto não chega o dia marcado, reduza
gradualmente o número de cigarros, começando pelo
adiamento do primeiro cigarro do dia. Não fume logo
depois do café da manhã, do almoço, do lanche e do jantar.
Essas medidas ajudam a diminuir o número de cigarros e
preparar seu corpo para o dia da parada. Beba bastante
líquido e pratique atividades físicas.

3 - Um dia antes da data que marcou para deixar de fumar,
quando for dormir, elimine todos os cigarros que possui,
molhe-os com água, jogue no lixo. Retire também os
objetos que te lembram de fumar, como cinzeiros e
potinhos. Você pode pedir ajuda de um familiar para iniciar
essa despedida.

4 - Não deixe nenhum cigarro para o dia seguinte porque,
se tiver vontade de fumar e não tiver cigarros em casa,
você terá mais sucesso.

5 - Se der vontade de fumar, lembre-se que A VONTADE
DE FUMAR SÓ DURA CINCO MINUTOS. Para se distrair
nesses cinco minutos: ligue a televisão, tome um banho,
coma uma fruta, tome água, faça um exercício respiratório,
ocupe as mãos e a cabeça... Enfim, faça alguma atividade
para esse tempo passar. São cinco minutos que no início
parecerão uma eternidade, mas que valerão a pena nessa
conquista!

6 - Lembre-se de que essa vontade de fumar irá diminuir à
medida que os dias forem passando. Tenha paciência, você
poderá ficar um pouco irritado, e se sentindo mal nos
primeiros dias, devido à abstinência. Mas esses são
sintomas que vão desaparecer e a alegria de poder se livrar
de um vício supera tudo isso! Lembre-se de sua meta de
parar, do benefício financeiro e com a saúde que você vai
ter!


