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Lutando Contra o Câncer:  
 Sua Decisão, 
  Sua Escolha

Não Encurte Sua Vida Fumando Tabaco!

Seu Pulmões
Provavelmente, voce não pensa em seus pulmões e no trabalho 
que eles performam. Mas ao contrair um peito congestionado, 
ou alguma doença do pulmão, é que você percebe o quão 
importante são seus pulmões.

Você respira por volta de 18 vezes por minuto, a cada minuto 
de sua vida. Você tem  apenas um par de pulmões para respirar 
durante toda sua vida. Seu corpo possui rotas alternativas para 
performar certas funções, mas apenas seus pulmões podem 
respirar. Se você os maltratar com o fumo, é provável que 
danos ocorrerão. Alguns danos são irreversíveis.
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O Preço Que Seu Corpo Paga
O fumo de tabaco – não importa se a fumaça vem de um 
cigarro, charuto, ou cachimbo – causa enfisema, câncer e 
outras doenças. Enfisema faz com que os pulmões percam 
a capacidade de expandir e contrair. Esse é o aspecto de um 
pulmão saudável.

Um Pulmão Saudável
• A cor do tecido é rosada

• Os pequenos sacos aéreos trabalham normalmente
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O Pulmão de um Fumante
• A cor do tecido se torna escura

• Os pequenos sacos aéreos não conseguem 
trabalhar normalmente

• Porque eles explodiram ou inflaram 

Uma vez contraído, o enfisema não pode ser curado. Cada 
respiro é um esforço. Seus pulmões não conseguem respirar 
oxigênio suficiente para manter os outros órgãos do seu corpo. 
A falta de oxigênio causa danos a outros órgãos e faz com 
que até a mais simples das tarefas se torne difícil de executar. 
O coração fica tão sobrecarregado que freqüentemente pára 
de funcionar. É por isso que às vezes as pessoas morrem 
de enfisema.
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O Que É Câncer?
Seu corpo é formado por milhões de células. Novas células 
crescem para substituir as velhas. Câncer é um tipo de 
modificação na maneira como as novas células crescem.

Às vezes, as células “doentes” se reproduzem rapidamente 
e formam um pequeno aglomerado chamado tumor. Se um 
tumor for encontrado no início, ele poderá ser tratado. Esta 
figura mostra a aparência do câncer de pulmão. 

Um Tumor Cancerígeno
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Um Tumor Cancerígeno
Tumores roubam nutrição e energia do resto do corpo. Eles 
podem crescer o suficiente para cessar funções corpóreas 
importantes. Se seu processo de crescimento não puder ser 
parado, o câncer irá matá-lo.

Uma razão pela qual o câncer de pulmão é tão fatal é que ele 
pode ficar escondido por anos. Em muitos casos, até que seja 
descoberto, ela já terá se espalhado para os ossos, cérebro e 
outros órgãos. Até lá, o câncer já terá crescido por tanto tempo 
que será quase sempre tarde demais combatê-lo.

O câncer de pulmão não é o único tipo de câncer causado pelo 
fumo. Descobertas de cientistas mostram que o fumo está 
relacionado a cânceres da boca, garganta, esôfago, bexiga, rins, 
pâncreas e outros õrgãos. O fumo pode até prejudicar a saúde 
de não-fumantes, porque muitas substâncias nocivas inaladas 
por fumantes também são encontradas na fumaça respirada 
por não-fumantes.
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As Companhias de Tabaco
No decorrer dos anos, as companhias de tabaco trabalharam 
duro para fazer o fumo parecer elegante, sofisticado e 
glamoroso. Elas fazem isso para incentivá-lo a gastar dinheiro 
com cigarros. Cigarros (e charutos e cachimbos) são, na 
verdade, sujos, mal cheirosos e fatais. As companhias de 
tabaco não lhe dirão isso.

A verdade é a seguinte: fumar significa trazer para seus 
pulmões fumaça, fogo e substâncias nocivas, com o objetivo 
de expor seu corpo à nicotina, uma droga nociva e viciante. As 
companhias de tabaco sabe a verdade! Elas sabem que uma 
vez que você esteja viciado em nicotina, é muito difícil largar. 
Elas não se importam com o preço que seu corpo paga pelo 
fumo. Tudo o que importa para elas é seu dinheiro. Alguém 
disse que se os efeitos do fumo se mostrassem em nossa pele 
ao invés de prejudicar nossos pulmões – onde não podemos ver 
o estrago – ninguém iria fumar.

A decisão é sua.

Se você não fuma, não comece.

Se você fuma, páre agora.
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O Fumo Prejudica Mulheres
O câncer de pulmão mata mais mulheres do que qualquer 
outro câncer. Nos 30 anos desde que o fumo se tornou 
socialmente aceitável para mulheres, a taxa de mortalidade de 
câncer de pulmão em mulheres aumentou 452% - mais do que 
quatro vezes e meia.

Se você está grávida ou planejando começar uma família, 
você não deve fumar de maneira alguma. O fumo retarda o 
crescimento de seu bebê no seu útero. Bebês de mulheres que 
fumam pesam em média duzentos gramas menos que bebês 
de mulheres não fumantes. A nicotina diminui o transporte 
de ar e sangue pelo seu corpo e seu bebê fica exposto a menos 
oxigênio e nutrientes. Cigarros contêm monóxido de carbono, 
um gás que reduz a quantidade de oxigênio no sangue de seu 
bebê. A abilidade de seu bebê de receber e usar vitaminas 
também fica comprometida.

A Fumaça Ao Seu Redor
O risco de doença causada por inalação de fumaça de cigarro 
não está limitado ao fumante. O “fumante involuntário” inala 
menos fumaça do que um fumante ativo, porque a fumaça se 
mistura com o ar. Mas estima-se que 4,000 mortes de câncer de 
pulmão todo ano – quase 3% do total de mortes anuais por câncer 
de pulmão – são causadas pelo fumo involuntário. A decisão de 
fumar de uma pessoa pode afetar a saúde de não-fumantes! O 
fumo involuntário contém muitas das mesmas substâncias nocivas 
que o fumante inala. Esta é a razão pela qual mais e mais pessoas, 
jovens ou velhas, estão pedindo aos fumantes para irem fumar do 
lado de fora ... mesmo que esteja chovendo.
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Quando Você Parar De Fumar
Assim que você parar de fumar, sua pressão sangüínea 
diminuirá para o que era antes de você fumar seu 
primeiro cigarro. Um ano após parar de fumar, seu risco 
extra de desenvolver uma doença do coração é metade o 
que era enquanto você estava fumando. Dez anos após 
parar de fumar, a taxa de mortalidade por câncer de 
pulmão é metade da de fumantes. Quinze anos depois 
de parar de fumar, seu risco de doença do coração é 
equivalente ao risco de uma pessoa que nunca fumou.
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