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SE DEIXAR DE FUMAR, sabia que após ...

20 minutos
* o ritmo cardíaco baixa

12 horas
* o nível de monóxido de carbono no sangue regressa 
   aos valores normais

2 semanas a 3 meses
* o risco de ocorrência de enfarte de miocárdio desce 
   e a função pulmonar aumenta

1 a 9 meses
* a ocorrência de tosse e dispneia diminuem

1 ano 
* o risco de doença cardíaca coronária é metade do 
   de um fumador

5 anos
* o risco de acidente vascular cerebral iguala o de 
   um não-fumador

10 anos
* 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

15 anos depois
* o risco de doença cardíaca coronária é igual ao de um não-fumador

PARE de matar a sua saúde, ame o seu corpo!



SE DEIXAR DE FUMAR, sabia que tem ...

BENEFÍCIOS IMEDIATOS
* Melhoria gradual do ritmo cardíaco e tensão arterial 
que são habitualmente altos nos fumadores

* Dentro de horas o nível de monóxido de carbono no 
sangue começa a diminuir

* Dentro de semanas verificam-se melhorias na 
circulação, na diminuição da produção de secreções 
brônquicas, da tosse e falta de ar

* Dentro de meses podem verificar-se melhorias 
na função respiratória

* Melhoria do cheiro e paladar

BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO
* Se parar de fumar aos 30 anos, baixa o risco de morte 
prematura por doenças relacionadas com o tabagismo 
em mais de 90%

* Se parar de fumar aos 50 anos, baixa o risco de morte 
prematura por doenças relacionadas com o tabagismo em 
50% quando comparado com os indivíduos que continuam 
a fumar

* Mesmo se parar de fumar aos 60 anos aumenta a sua 
esperança de vida em comparação com os indivíduos que 
não deixam de fumar
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PARE de matar a sua saúde, ame o seu corpo!
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O fumo do tabaco contém mais de 4000 substâncias, 
várias das quais com efeitos tóxicos e irritantes:
     * nicotina
     * monóxido de carbono
     * alcatrão
     * acetona
     * metano
     * formaldeído 
     * amónia
     * metais pesados
     * substâncias radioactivas...

SABE O QUE RESPIRA QUANDO FUMA OU ESTÁ JUNTO DE QUEM FUMA?


