
Você conhece 
os riscos do 
fumo para o 
seu coração?



Você sabia que a epidemia de tabaco 
causa mais de 8 milhões de vítimas por ano?

Mortes por tabaco: 8 milhões/ ano

Mortes por uso direto: 7 milhões/ ano
Mortes por fumo passivo: 1 milhão/ ano
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Não... só uso 
cigarro eletrônico.
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Você tá fumando?

Você não sabia que 
faz mal para o seu 
coração???

O tabaco é a maior 
causa isolada de morte 
passível de prevenção 
no mundo atualmente. 

É importante ressaltar que o 
consumo de tabaco não é 

seguro de nenhuma forma. 

Dispositivos eletrônicos 
são tão prejudiciais 

quanto o cigarro 
convencional para 

a saúde do coração. 
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Mas o dispositivo 
eletrônico não é 
seguro?

Não é bem assim... 
Ele tem uma ação 
mais rápida que um 
cigarro comum e 
nem é permitido 
no Brasil!
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Dispositivos eletrônicos são tão prejudiciais quanto 
o cigarro convencional para a saúde do coração. 

Por não existir a combustão derivada do tabaco, eles 
não possuem o monóxido de carbono. Também não 

tem em sua composição o alcatrão, mas há altas 
concentrações de nicotina e outras substancias tóxicas. 

Apesar de serem socialmente aceitos, os dispositivos 
eletrônicos não são permitidos no Brasil.  

Dispositivos eletrônicos são tão prejudiciais quanto 
o cigarro convencional para a saúde do coração. 

Por não existir a combustão derivada do tabaco, eles 
não possuem o monóxido de carbono. Também não 

têm em sua composição o alcatrão, mas há altas 
concentrações de nicotina e outras substâncias tóxicas. 

Apesar de serem socialmente aceitos, os dispositivos 
eletrônicos não são permitidos no Brasil.  
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Mas o narguilé tá 
liberado, né?

eh... vou pensar 
mesmo. Obrigado!

Nããão... Acho que
você deveria pensar 
mais na sua saúde!

#ficaadica

Compartilhe essa informação, mas não compartilhe dessa ideia!

Quando comparado 
ao cigarro comum, 

o volume de fumaça 
inalada em 1 hora 

equivale a um consumo 
médio de 100 cigarros.

Outro hábito muito comum 
entre jovens é o narguilé, e seu uso 
vem de uma fonte de combustão, 

tendo um alto índice de monóxido 
de carbono concentrado nas sessões 

de uso. Apesar de uma ação 
diferente do cigarro convencional, 

também traz danos à saúde. 



30%

Fumar 
faz mal ao 
coração!

Não é só adulto que fuma!

Jovens de 
13 a 15 anos 

tiveram o primeiro 
contato com cigarro 

convencional.

O comportamento de risco dos jovens tem associações com 
outros hábitos inadequados que pioram o quadro de risco à 

saúde, como o uso de outras drogas e consumo de álcool. 

O comportamento de risco dos jovens tem associações com 
outros hábitos inadequados que pioram o quadro de risco à 

saúde, como o uso de outras drogas e consumo de álcool. 



Como seu corpo reage 
quando você para de fumar:

20 min

2h

24h

48h
8h

1 ano

5 anos

10 anos

Sua pressão arterial 
e frequência cardíaca

 voltam aos níveis
normais

Não há mais 
nicotina no 
seu sangue 

Os níveis de oxigênio
aumentam e normalizam

os níveis de monóxido
de carbono

Seu olfato
e seu paladar

melhoram

Os pulmões 
já estão com 

menos resíduos
do fumo

Cai pela
metade o risco

de doenças
do coração

Diminui o risco 
de AVC e infarto 

O risco de infarto 
será igual a de

quem nunca fumou
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Tabaco faz mal ao coração! Busque ajuda médica e pare de fumar.
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