
Obtenha o Melhor do 
seu Tratamento De 
Cancro: Pare de Fumar
Get the Best from Your Cancer Treatment: Quit Smoking

Esta informação destina-se a pessoas que fumam ou usam 
produtos de tabaco antes ou durante o tratamento para o cancro

Leia este folheto e informe-se sobre o seguinte:

• Como fumar ou usar tabaco antes e durante o tratamento do cancro 
afeta sua saúde 

• Por que deve abandonar o fumo antes ou durante o seu tratamento do 
cancro 

• Como sua equipe de profissionais de saúde pode ajudar-lhe na cessação 
do tabagismo

• Recursos e programas para ajudar-lhe a parar de fumar

A informação contida neste folheto poderá ajudar a abandonar o consumo 
de:

• Cigarros, charutos e cachimbos

• Tabaco sem fumo (p. ex.: tabaco de mascar e rapé)
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Como fumar e usar tabaco antes e durante o tratamento do 
cancro afeta sua saúde

Antes de iniciar o tratamento para o cancro, e durante o período de tempo 
em que estiver a decorrer, o tabaco e seus produtos poderão:

• Retardar a cura

• Aumentar o período de tempo para recuperação

• Reduzir a eficácia do tratamento

• Agravar os efeitos secundários

A nossa equipa de profissionais de saúde está aqui para ajudar. Nunca é 
tarde para deixar de fumar.

Porquê deixar de fumar antes e durante o tratamento para o 
cancro

De que modo o abandono do tabaco me irá ajudar enquanto 
decorrer o tratamento para o cancro?

Durante o tratamento para o cancro, deverá deixar de fumar e de consumir 
produtos de tabaco a fim de:

• Ajudar o corpo a reagir melhor ao tratamento

• Ajudar a curar mais rapidamente

• Melhorar alguns efeitos secundários

• Reduzir o risco de retrocesso do cancro

• Reduzir o risco de vir a sofrer uma segunda vez de cancro
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Fumar e consumir produtos de tabaco afetam o risco de cancro 
mesmo que eu já tenha sofrido de cancro?

Sim. Se já teve cancro, fumar e consumir produtos de tabaco poderão 
causar:

• O reaparecimento (repetição) do cancro

• O surgimento do cancro noutra parte do organismo

Estas situações também poderão ocorrer mesmo que o primeiro cancro não 
tenha sido causado por fumar ou consumir produtos de tabaco.

De que modo o tabaco e o consumo de produtos de tabaco poderão 
causar cancro e outras doenças?

Os cigarros e os produtos de tabaco contêm muitos produtos químicos 
nocivos que podem:

• Causar alterações anormais na forma de crescimento e funcionamento 
das células do organismo

• Causar lesões em muitos órgãos

• Enfraquecer o sistema imunitário

Não existe nenhuma alternativa segura em matéria de tabaco.



4

De que modo a equipa de profissionais de saúde me poderá ajudar 
a abandonar o tabaco?

A nossa equipa de profissionais de saúde está aqui para ajudar e irá:

• Perguntar-lhe quais os seus hábitos em matéria de consumo de tabaco e 
seus produtos

• Conversar sobre o modo como o consumo de tabaco e seus produtos 
afetam a saúde e o plano de tratamento

• Apresentar recursos e programas úteis

• Dar o seu contributo de modo a ficar motivado para abandonar o tabaco

Nunca é demasiado tarde para conversar com a equipa de profissionais de 
saúde acerca do abandono do tabaco.

Como poderei iniciar um plano para abandonar o tabaco?

Para muitas pessoas, não é fácil deixar de fumar ou de consumir produtos 
de tabaco. É possível que tenha de fazer mais de uma tentativa para o 
abandonar. Todavia, é mais provável deixar o tabaco se obtiver ajuda de 
alguém.

Existem várias maneiras para deixar de fumar e de consumir produtos de 
tabaco. A opção correta depende da saúde, dos hábitos e das necessidades 
de cada pessoa. As pessoas com cancro acharam útil que houvesse várias 
opções para abandonarem o tabaco. Tais opções funcionam antes, durante e 
após o tratamento para o cancro.
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Algumas opções:

• Pessoalmente, por telefone ou por aconselhamento em linha. 
O aconselhamento poderá facultar o abandono do tabaco, além de 
ajudar a enfrentar o estresse, a entender o motivo por que se fuma e a 
controlar as alterações de humor.

• Medicação. Há diversos tipos de medicação que poderão ajudar a 
reduzir as apetências e os sintomas de abandono. Em alguns casos, o 
custo da medicação poderá ser comparticipado, parcial ou totalmente.

Para obter mais informação sobre as opções certas para o seu caso, dirija-
se à sua equipa de profissionais de saúde e utilize os recursos indicados no 
final desta brochura.

De que modo os familiares e os amigos poderão ajudar?

A opção de deixar de fumar ou de consumir produtos de tabaco deverá ser 
tomada por cada pessoa, na ocasião própria.

A fim de apoiar o seu familiar:

• Pergunte-lhe como poderá ajudar

• Seja sensível às suas carências

• Procure escutar com atenção

• Não censure a pessoa nem lhe ponha pressão

• Não exponha os seus familiares ao fumo indireto de outras pessoas
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Recursos e programas que ajudam a deixar de fumar

Aqui estão informações adicionais para ajudar-lhe na cessação do 
tabagismo. 

Telesaúde Ontário

Telefone para o número gratuito para ter ajuda para cessação do tabagismo. 
Obtenha apoio de um Treinador de Saúde (Care Coach), 24 horas por dia,  
7 dias por semana. 
Telefone: 1 866 797 0000 

Farmácias Ambulatoriais

Peça assistência ao farmacêutico para deixar o tabaco através do Programa 
de Abandono do Tabaco. Os serviços poderão ser em pessoa, por telefone 
ou por via eletrónica recorrendo a ferramentas próprias, aconselhamento e 
medicação (se for necessário).

Farmácia Ambulatorial do Princess Margaret Cancer Centre
610 University Avenue, Piso Principal – Sala M633 
Toronto, ON M5G 2M9 
Telefone: 416 946 6593

Toronto General Hospital, farmácia externa
Toronto General Hospital, 585 University Ave., 1º piso, edifício  
Norman Urquhart
Toronto, Ontário M5G 2N2 
Telefone: 416 340 4075
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Clínica de Tratamento da Dependência da Nicotina, Centro de 
Desintoxicação e Saúde Mental

Tratamento e serviços prestados por especialistas que ajudam a abandonar 
o tabaco e seus produtos. Tais serviços englobam consulta individual, 
análise à saúde, aconselhamento em grupo e consultas sobre medicação 
para deixar o tabaco. Como parte integrante do programa “STOP”, poderá 
também desfrutar gratuitamente da terapia de substituição da nicotina até 
seis meses por ano.

175 College Street, Toronto, Ontário M5T 1P7 
Telefone: 416 535 8501, ext. 77400
Website: www.nicotinedependenceclinic.com

Quit Smoking to Improve Your Cancer Treatment 
(eLearning)

Website: www.theprincessmargaret.ca/quitsmoking

Linha de apoio ao fumador (programa da Sociedade Canadiana 
de Luta Contra o Cancro)

Poderá encontrar números de telefone, recursos e apoio em linha referentes 
a diversos serviços espalhados pelo Ontário destinados a ajudar quem 
pretende abandonar o tabaco. Matricule-se no website ou visite  
www.quitmap.ca para encontrar serviços de apoio na sua comunidade. 
Website: www.smokershelpline.ca

http://www.nicotinedependenceclinic.com
http://www.theprincessmargaret.ca/quitsmoking
http://www.quitmap.ca
http://www.smokershelpline.ca


Biblioteca para pacientes e familiares

Visite a biblioteca e peça mais informação sobre o modo de abandonar o 
tabaco e seus produtos.
Centro de Luta Contra o Cancro, Hospital Princess Margaret, 610 University 
Avenue, átrio do piso principal, Toronto, Ontário M5G 2M9
Telefone: 416 946 4501, ext. 5383

Princess Margaret Cancer Answers

Website: https://www.uhn.ca/PrincessMargaret/search/Pages/cancer_
answers.aspx

Para mais informação, visite www.uhnpatienteducation.ca.

Para dar a sua opinião ou solicitar esta brochura em formato diferente (eletrónico ou em 
carateres de grande formato), comunique com: pfep@uhn.ca.
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