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Lê com atenção o texto seguinte e consulta as pág. 109, 131 e 132 do manual. 

Quando pensamos sobre os perigos do fumo do tabaco imediatamente associamos o tabaco ao cancro do 
pulmão. Contudo, o risco de doenças cardiovasculares é ainda mais significativo, uma vez que causa mais 
óbitos (fig. 1). A Sociedade Americana do Coração estima que 25% dos ataques cardíacos fatais são causados 
pelo fumo do cigarro, isto é, cerca de 200 mil ataques cardíacos por ano nos Estados Unidos da América. 
Estas mortes poderiam ter sido evitadas se os indivíduos não fumassem. 

A nicotina e o monóxido de carbono presentes no fumo de cigarro afetam o coração e os vasos sanguíneos. 
A nicotina é responsável por: 

▪ aumentar o número de batimentos cardíacos e contrair os vasos sanguíneos, aumentando a pressão 
sanguínea. 

▪ aglutinar as plaquetas, aumentando o risco de formação de coágulos sanguíneos que se deslocam na 
corrente sanguínea, podendo fixarem-se e bloquear o fluxo de sangue. Estes bloqueios podem provocar 
um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral. 

O fumo do cigarro contém 1600 ppm (partes por milhão) de monóxido de carbono, excedendo os 10 ppm 
considerados perigosos. Além disso, o monóxido de carbono é um gás que após inalado passa para o sangue 
e permanece 6 horas na corrente sanguínea, reduzindo a capacidade de transporte de oxigénio do sangue 
em cerca de 12%. Nos fumadores, o fornecimento de oxigénio a todas as partes do organismo, incluindo o 
cérebro e coração, é inferior ao normal. Assim, o coração tem que trabalhar mais para fornecer o oxigénio 
de que as células necessitam. A diminuição do fornecimento de oxigénio ao cérebro pode prejudicar a visão 
e a atenção aos sons. 

 

O tabagismo também é responsável pelo aumento do risco de aterosclerose, uma vez que provoca o 
aumento da pressão sanguínea e a diminuição do transporte do colesterol para o fígado, conduzindo à 
acumulação de colesterol nas artérias e ao seu bloqueio. A aterosclerose nas artérias coronárias pode 
diminuir a irrigação do coração e originar a necrose (morte) das células cardíacas. 

É muito importante deixar de fumar, para reduzir drasticamente os riscos para a saúde. Ao fim de 5 anos 
sem fumar, muitos fumadores possuem um sistema vascular com um funcionamento semelhante a um 
indivíduo que nunca foi fumador. 

 

 

 

Taxa de morte por doenças cardíacas nos EUA, por 
cada 1000 fumadores e não fumadores. 
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Na resposta às questões 1 a 4, seleciona a única opção que permite obter uma afirmação correta. 
 

1. Relativamente aos dados apresentados, é possível afirmar que… 

___ A. … o risco de morte associado às doenças cardíacas é inferior nos fumadores. 

___ B. … o número de cigarros fumados diariamente não altera a taxa de morte por doenças cardíacas. 

___ C. … quanto mais cigarros um indivíduo fumar diariamente, maior o risco de morte por doenças cardíacas. 

___ D. … os não fumadores não são afetados por doenças cardíacas. 
 

2. A nicotina existente no fumo do tabaco pode ser responsável… 

___ A. … por o sangue se apresentar mais fluido. 

___ B. … pelo rebentamento de um vaso sanguíneo devido à hipertensão. 

___ C. … pela redução dos níveis de colesterol no sangue. 

___ D. … pela dilatação dos vasos sanguíneos, aumentando o volume de sangue que irriga o coração. 
 

3. O monóxido de carbono… 

___ A. … aumenta a capacidade de transporte de oxigénio pelo sangue. 

___ B. … provoca a formação de coágulos sanguíneos. 

___ C. … evita a formação de placas de gordura no interior dos vasos sanguíneos. 

___ D. … diminui a capacidade de transporte de oxigénio pelo sangue. 
 

4. É importante os fumadores deixarem de fumar, uma vez que… 

___ A. … podem recuperar ao fim de alguns dias o funcionamento normal do sistema cardiovascular. 

___ B. … aumentam o ritmo cardíaco em repouso. 

___ C. … reduzem a probabilidade de desenvolverem cancro do pulmão ao fim de alguns dias. 

___ D. … podem recuperar ao fim de alguns anos o funcionamento normal do sistema cardiovascular. 
 

5. Menciona três doenças associadas ao tabagismo. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Relaciona a presença de nicotina no fumo de cigarro com a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a importância de restringir o consumo de tabaco em locais públicos? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Auto – avaliação:  
 

1 – Para esta Q.A preparei-me:   □ De forma adequada   □ De forma razoável  □ Não me preparei 

2 – Considerei esta Q.A:        □ Muito fácil        □ Acessível        □ Difícil  □ Muito difícil  

3 – Assinale as questões em que sentiu mais dificuldade 
 

Questão 1 2 3 4 5 6 7 

Dificuldade        

 


