Você quer
parar de fumar?

Podemos ajudar, gratuitamente.


Departamento de Saúde Pública de Massachusetts
(Massachusetts  Department of Public Health)


Sabemos que parar de fumar é difícil!
A maioria dos fumantes precisam tentar várias vezes antes de parar definitivamente. Aqui estão algumas sugestões que podem lhe ajudar agora
a parar de fumar para sempre:
- Escolha uma data como o seu “dia de parar”
de fumar, marcando-a no calendário.
- No dia anterior ao seu dia de parar de fumar, jogue fora todos os seus cigarros, isqueiros e cinzeiros na sua casa, no trabalho, no seu carro ou na sua bolsa.


“O  adesivo me ajudou a parar de fumar. Agora, não perco
o fôlego quando jogo futebol com o meu filho”.
— Miguel

Mantenha-se ocupado para lidar com a tentação de fumar

A maioria das pessoas que param de fumar sentirão a tentação ou o desejo de fumar de novo. Veja como lidar com isso:
- Mantenha-se ocupado. Em geral, o desejo de fumar só dura cerca de dois minutos.
- Lembre-se de que isso vai melhorar. Em geral, a tentação de fumar é pior durante os dois ou três primeiros dias.
- Coma alimentos saudáveis como cenoura crua, frutas ou pipoca para ajudar a manter as suas mãos e a boca ocupadas.
- Tire pequenos intervalos para relaxar e aproveite-os para se gratificar um pouco.


“Agora, quando quero pegar
um  cigarro, eu pego no meu neto”.
— Kendyl

 “Estou estudando para ter uma carreira profissional.
O cigarro não combina mais com meu estilo de vida”.
— Ashley
Evite engordar

Parar de fumar não precisa ser sinônimo de engordar. Veja como perder peso e continuar sem fumar:
- Movimente-se. O exercício pode prevenir o ganho de peso. Suba as escadas ou dê uma caminhada durante a hora do almoço.
- Beba mais água - 6 a 8 copos por dia. Beba menos álcool e cafeína (café, chá, refrigerantes) que podem piorar os sintomas de abstinência.
- Não faça dieta. Em vez disso, coma muitas frutas, legumes e verduras. Coma porções menores, com mais freqüência.
- Seja realista. Procure mudar os seus hábitos de exercícios ou alimentação antes de parar de fumar, para que não tente fazer demais ao mesmo tempo.


Não desista!

- Anote os seus motivos mais importantes para parar de fumar e leia-os freqüentemente.
- Viva um dia de cada vez. Concentre-se em viver somente um dia — hoje — sem fumar.
- Mesmo se fumou um cigarro, não desista.
Chame um amigo, um orientador telefônico
ou alguém que apóie o seu desejo de parar de
fumar.




“Estou a economizar dinheiro que eu costumava gastar em cigarros para o depósito de pagamento duma casa própria”.
— José

Os remédios podem ajudar

Você pode comprar uma bala (rebuçado), chiclete ou adesivo de nicotina na sua farmácia local sem precisar de receita. Estes produtos lhe dão uma pequena quantidade de nicotina para ajudar nos efeitos da abstinência enquanto você está tentando parar de fumar.

Você pode obter também comprimidos como Wellbutrin, Zyban e Chantix, com receita do seu médico.

Consulte o seu médico ou orientador telefônico para saber que opção seria melhor para você.



Agora, muitos planos de seguro de saúde pagam parte ou o valor integral destes remédios e outros serviços para parar de fumar.
Ligue para o seu seguro médico para mais informações.
Podemos ajudar, gratuitamente



1-800-879-8678 www.trytostop.org


Obtenha apoio confidencial pela
Internet e por telefone.


Os serviços são GRÁTIS para as pessoas que moram em Massachusetts.
Parar de fumar não é fácil, mas vale a pena

Fumar cigarro aumenta o risco de muitos tipos de câncer (cancro), doenças do coração, trombose e doenças dos pulmões. Parar de fumar pode reduzir o seu risco de doenças e melhorar a sua saúde.

Sabemos que parar de fumar pode ser difícil. Quer você tenha tentado parar antes ou se esta é a sua primeira vez, há coisas que pode fazer para que deixar de fumar seja mais fácil.

Podemos ajudar, gratuitamente.


Os fumantes que recebem apoio e usam remédios têm uma probabilidade muito maior de parar de fumar definitivamente do que as pessoas que tentam parar de um  momento para outro sem esse apoio.



GRÁTIS para todas as pessoas que moram em Massachusetts:

Assistência telefônica confidencial para fumantes e suas famílias

1-800-879-8678

TTY: 1-800-833-1477 www.trytostop.org

Novidade para os membros de MassHealth:

Agora você pode conseguir remédios e orientação para lhe ajudar a parar de fumar. Peça mais
informações
ao seu médico ou
ligue
para MassHealth
pelo telefone
1-800-841-2900.
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Make smoking history.
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