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Desde 1997 o tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e inserido na Classificação Internacional de Doenças (CDI) como uma
doença crônica, sendo classificado no grupo de transtornos mentais e de
comportamentos recorrentes do uso de substâncias psicoativas.
O tabagismo é uma das causas de doença para saúde individual e, também,
para saúde financeira da sociedade. Ele se constitui a maior causa isolada de
doenças evitáveis.
O tabaco possui 4720 substâncias químicas, aproximadamente 43 destas
provocam câncer, a nicotina substância presente no cigarro é uma droga que
apresenta alto poder de modificar a biologia e a fisiologia do cérebro, sendo
fortemente indutora de dependência.
O tabagismo representa um problema de saúde pública em todo o mundo e
assombra pela sua magnitude e extensão global.
A OMS estima que o número de fumantes passe, do ano 2000 a 2030, de 1,2
bilhões para 1,6 bilhões. As mortes causadas pelo tabagismo aumentarão de 4,9
milhões para 10 milhões, com estimativa de 70% destes ocorrerem em países
menos desenvolvidos.
O consumo de tabaco causa danos à saúde do fumante assim como às
pessoas que estão ao seu redor provocando 30% a mais a possibilidade de
desenvolver câncer, 24% a mais a possibilidade de desenvolver doenças
cardiovasculares.
Reconhecer os malefícios do hábito de fumar e impedir o consumo desde a
fase da adolescência são esforços que muitos órgãos de saúde e organizações não
governamentais se empenham para que indivíduos abandonem esse vício e ou não
adquiram e o não mantenham na fase adulta.
Além dos malefícios já citados, o tabagismo provoca também doenças no
sistema: respiratório, circulatório, reprodutor, digestório, músculo esquelético,
doenças no sistema imune, entre outras.
Abandonar o hábito de fumar traz inúmeros benefícios ao indivíduo: melhora
da pressão arterial e frequência cardíaca, melhora do fluxo respiratório, diminuição
do risco de infarto do miocárdio, diminuição do risco de contrair câncer de pulmão.
Na esfera social: melhora da autoestima, desaparecimento do cheiro de cigarro e
melhora do paladar, melhora do hálito e coloração dos dentes, melhora em
atividades físicas e aumento no consumo de oxigênio.
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Ao parar de fumar o indivíduo se depara com sintomas de abstinência e
eventual aumento de peso. Com a orientação multidisciplinar de médicos,
psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e demais
para suportar as
profissionais especializados o paciente encontra apoio
dificuldades deste vício.
Para parar de fumar são necessários vontade e saber lidar com a ansiedade e
fissura; a força de vontade e perseverança devem sempre estar presentes no dia-adia do indivíduo. O mesmo deve estabelecer prazos e metas para abandonar o
cigarro.
Escovar os dentes após as refeições reduz a vontade de fumar, bem como,
abandonar os acessórios vinculados ao cigarro como isqueiros e maços de cigarro.
Evitar ficar perto de pessoas fumando e aproveitar o tempo livre com outra atividade
que não seja fumar.
Inserir-se em um programa de atividade física regular, o exercício físico “vicia”
de forma positiva as células, regulando a sua alimentação e o sono, dessa forma a
sensação de bem-estar provocada pela nicotina será substituída por endorfina
produzida pelo organismo.
O São Cristóvão Saúde, através do “Centro de Reabilitação e Prevenção à
Saúde”, desenvolve o “Grupo de Assistência ao Tabagista”, onde, durante 12
encontros, profissionais multidisciplinares e médico, irão auxiliá-lo na tentativa da
cessação do hábito de fumar.
Caso você seja fumante e tenha interesse e vontade de parar, entre em
contato, através dos telefones (11) 2029-7709 ou 2029-7718, ou pessoalmente
no Centro de Atenção Integral à Saúde - Avenida Paes de Barros, 1815 - Mooca.
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