
TABAGISMO 

Como controlar o consumo de fumo com o uso 

de Plantas Medicinais 

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica gerada 

pela dependência 

da nicotina, estando por isso inserido na Classificação 

Internacional de Doenças 

(CID10) da Organização Mundial da Saúde (OMS). É também o 

mais importante 

fator de risco isolado para cerca de 50 doenças, muitas delas 

graves e fatais, 

como o câncer, cardiovasculares, enfisema e outras. 

A Organização Mundial da Saúde estima que um terço da 

população mundial 

adulta seja fumante, ou seja, 1,2 bilhão de pessoas (entre as 

quais 200 milhões 

de mulheres). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo é 

a principal 

causa de morte evitável no mundo. 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 10% dos fumantes 

chegam a reduzir 

sua expectativa de vida em 20 anos. 

Quando se fala sobre cigarro, logo pensamos na nicotina. 

Embora esteja longe 

de ser a única vilã presente no tabaco, ela é a principal agente 

causadora do 



vício. 

Os perigos da Nicotina 

Os especialistas afirmam que a nicotina consegue fazer em 

menos de 10 

segundos todo o percurso por nosso corpo: ser inalada e 

absorvida pelo 

pulmão, entrar em nossa corrente sanguínea e desencadear um 

impacto 

cerebral, liberando substâncias que propiciam uma imensa 

sensação de 

prazer. Essa rapidez de impacto cerebral só é comparada com a 

cocaína. 

O vício começa quando a nicotina se liga aos receptores do 

sistema nervoso, 

desencadeando a liberação de substâncias como dopamina, que 

dão a 

sensação de prazer, melhoram a memória, deixam a pessoa mais 

alerta, tiram 

o apetite, entre outros. 

Porém, quando o nível de nicotina no sangue cai (mais ou menos 

umas duas 

horas depois do primeiro cigarro), a pessoa sente falta desse 

reforço positivo e 

tem uma crise de abstinência. Os sintomas relacionados à 

abstinência, ou 

reforço negativo, são irritação, nervosismo, dor de estômago, 

insônia e 



aumento do apetite. 

Quando o fumante sofre uma crise de abstinência, procura 

fumar outro cigarro 

para sentir novamente o reforço positivo. E assim se inicia o ciclo 

vicioso. 

As doenças relacionadas à nicotina são: 

• aumento do ritmo cardíaco, 

• infarto agudo do miocárdio, 

• derrame cerebral, 

• angina, 

• elevação do colesterol ruim (LDL), 

• menopausa precoce, 

• gastrite, 

• úlcera gástrica, 

• enfisema pulmonar, 

• bronquite crônica, 

• doença obstrutiva arterial periférica, 

• obstrução progressiva das artérias que pode culminar em 

amputação, 

• sintomas agudos como irritações nasais, na garganta e nos 

olhos, 

tonturas e dor de cabeça. 

Os perigos do alcatrão 

Alcatrão é o nome que se dá ao conjunto de substâncias 

presente no tabaco e 



que são absorvidas pelo fumante quando ele acende o cigarro. 

Ele é 

responsável pelas manchas na pele, nos dentes e dedos do 

fumante, além de 

se depositar nos pulmões, deixando-o com uma coloração 

castanha escura. 

O alcatrão está relacionado diretamente aos cânceres no 

pulmão, bexiga, vias 

aéreas e brônquios. 

Entre os seus compostos são encontrados cerca de 43 

substâncias 

cancerígenas, entre elas: 

• Benzeno: ele está presente na composição de detergentes e da 

gasolina, além de ser utilizado como pesticida. 

As doenças relacionadas à inalação do benzeno são enfisema 

pulmonar, 

asma (até nas crianças e adultos que são vítimas do fumo 

passivo) e 

câncer no fígado. 

A exposição ao benzeno durante mais de 20 anos pode inclusive 

provocar leucemia. 

• Polônio: é um elemento radioativo, extremamente prejudicial a 

nossa 

saúde. A radiação produzida por esse isótopo, em situações 

normais, é 

bloqueada pelas camadas da nossa pele. Porém, quando inalada 

via 



fumaça, ela se deposita nas vias aéreas, emitindo radiação às 

células a 

sua volta, contaminando-as e causando tumores pulmonares. 

• Níquel: material usado na produção de aço inoxidável, moedas 

e pilhas 

alcalinas. Quando inalado, deposita-se no fígado, rins, coração, 

pulmões, ossos e dentes. Sua inalação provoca alterações no 

estômago 

e aumenta as chances de infecções respiratórias e câncer. 

Metais Tóxicos 

No cigarro também é possível encontrar uma série de metais 

pesados, que são 

extremamente tóxicos ao nosso organismo e se depositam 

principalmente no 

fígado e rins. O corpo leva de 10 a 30 anos para conseguir 

eliminar essas substâncias. Dentre os metais pesados presentes 

no cigarro, os principais são 

esses: 

• Arsênio: ele é usado como pesticida durante o plantio do 

tabaco e não 

se perde durante a fabricação do cigarro. Uma vez dentro do 

corpo, 

ocasiona lesões no fígado, rins, coração, pulmões, ossos e 

dentes, onde fica armazenado. 

• Acetato de chumbo: comum em tinturas de cabelo, o acetato 

de chumbo afeta principalmente os pulmões e rins. Pode 



incapacitar ou dificultar a ventilação dos pulmões, gerando falta 

de ar, enfisema e câncer de pulmão. 

Gases que matam 

A fumaça que o fumante libera na atmosfera ao tragar o cigarro 

também é um 

veneno, não só para ele como para as pessoas que estão a sua 

volta e podem 

inalá-la. Os principais componentes da fumaça do cigarro e os 

riscos 

relacionados a eles são: 

• Monóxido de carbono: poluente muito comum na atmosfera, 

em 

ambiente fechado é o principal gás componente da poluição do 

tabaco. 

Quando inalado, ele toma o lugar do oxigênio na ligação com 

nossas 

células sanguíneas, dificultando o transporte de oxigênio por 

todo nosso 

corpo, causando assim dificuldade de respirar. Ao se ligar às 

nossas 

hemácias ele também deixa o sangue mais grosso, fazendo com 

que 

nosso corpo tenha que produzir mais hemácias para suprir a 

quantidade 

ligada ao monóxido de carbono. 

Pode facilitar a formação de plaquetas, que virarão trombos, que 

poderão obstruir as artérias e dar margem a doenças cardíacas e 



derrame cerebral. 

Se você tem muito monóxido de carbono no corpo pode ter 

tontura, 

diminuição do nível de consciência e desmaios. 

• Cetonas: mais conhecido como removedor de esmaltes em 

forma de 

acetona, as cetonas são um produto entorpecente e inflamável. 

 

A inalação das cetonas em pequenas quantidades irrita a 

garganta e 

causa tonturas e dores de cabeça. Porém, se inalada em grandes 

quantidades pode causar uma intoxicação grave e levar a pessoa 

à morte. 

• Terebentina: é uma substância tóxica obtida através da 

extração de 

resinas de pinheiros. Muito conhecida como diluente e 

removedor de 

tintas a óleo. Ao ser inalada provoca irritação nos olhos, 

vertigem, 

desmaios e lesões no sistema nervoso, dependendo da 

quantidade. 

O consumo de derivados do tabaco causa cerca de 50 tipos de 

doença, 

principalmente as cardiovasculares (infarto, angina), o câncer e 

as doenças 

respiratórias obstrutivas crônicas (enfisema e bronquite). O 

câncer de pulmão é 



a primeira causa de morte por câncer no Brasil. 

O tabagismo é responsável pelos seguintes cânceres : 

• Leucemia mielóide aguda 

• Câncer de bexiga 

• Câncer de pâncreas 

• Câncer de fígado 

• Câncer do colo do útero 

• Câncer de esôfago 

• Câncer nos rins 

• Câncer de laringe (cordas vocais) 

• Câncer de pulmão 

• Câncer na cavidade oral (boca) 

• Câncer de faringe (pescoço) 

• Câncer de estômago 

Comparados aos não fumantes, estima-se que o tabagismo 

aumenta o risco de: 

• desenvolver doença coronariana em 2 a 4 vezes (4); 

• desenvolver acidente vascular cerebral em 2 a 4 vezes; 

• homem desenvolver câncer de pulmão em 23 vezes; 

• mulher desenvolver câncer de pulmão em 13 vezes; e 

• morrer de doenças pulmonares obstrutivas crônicas (como 

bronquite 

crônica e enfisema) em 12 a 13 vezes. 

O tabagismo causa impotência sexual no homem e, no caso das 



mulheres, complicações na gravidez. 

O cigarro provoca aneurismas arteriais (AVC); úlcera do aparelho 

digestivo; infecções respiratórias; osteoporose; trombose 

vascular; 

O hábito de fumar enfraquece o cabelo e faz secar a pele, reduz 

o paladar e o 

olfato. 

Fumar causa envelhecimento precoce da pele, devido à falta de 

oxigenação, 

também inibe a produção de colágeno e elastina, aumentando a 

flacidez. 

A mulher fumante tem um risco maior de infertilidade, câncer de 

colo de 

útero, menopausa precoce (em média 2 anos antes) e 

dismenorréia 

(sangramento irregular). 

Quando o fumante dá uma tragada, a nicotina é absorvida pelos 

pulmões, 

chegando ao cérebro geralmente em 9 segundos. O fumo causa 

no Sistema 

Nervoso Central, num primeiro momento, a elevação leve no 

humor e diminuição 

do apetite. O que parece ser prazeroso no começo, causa 

dependência e vício. 

O tabaco é prejudicial também para quem se encontra junto do 

fumante. O risco 



de doença cardíaca aumenta em 25% num adulto exposto ao 

fumo passivo. 

Fumantes passivos também sofrem os efeitos imediatos como, 

irritação nos 

olhos, manifestações nasais, tosse, cefaléia, aumento de 

problemas alérgicos, 

principalmente das vias respiratórias e aumento dos problemas 

cardíacos, 

principalmente elevação da pressão arterial e angina (dor no 

peito). Outros 

efeitos a médio e longo prazo são a redução da capacidade 

funcional respiratória 

(o quanto o pulmão é capaz de exercer a sua função), aumento 

do risco de 

ter aterosclerose e aumento do número de infecções 

respiratórias em crianças. 

A convivência com um fumante aumenta o risco de doenças 

cardíacas 

coronarianas em 25% a 30%. O tabagismo diminui o colesterol 

bom, mesmo nas 

pessoas jovens. Existem cada vez mais indícios de relação entre o 

tabagismo 

passivo e o derrame cerebral. Mesmo exposições pequenas 

podem ter 

consequências sobre a coagulação do sangue, favorecendo a 

ocorrência de 

trombose. As pessoas com doenças cardíacas podem sofrer 

arritmias, diante da 



exposição à fumaça do cigarro. O risco de infarto do miocárdio 

também 

aumenta. 

O tabagismo passivo é especialmente perigoso na gravidez, 

podendo prejudicar 

o crescimento do feto e aumentar o risco de complicações 

durante a gravidez e 

o parto, tais como a morte fetal, o parto prematuro e o baixo 

peso ao nascer. 

Os recém-nascidos e as crianças pequenas também são muito 

prejudicados. As 

crianças expostas à fumaça do cigarro têm maior risco de morte 

súbita, 

bronquite, pneumonia, asma, exacerbações da asma e infecções 

de ouvido. 

Ao parar de fumar, o risco de doenças diminui gradativamente e 

o organismo do ex-fumante se restabelece. 

• Após 20 minutos do último cigarro, a pressão sanguínea 

diminui, as batidas cardíacas voltam ao normal e a pulsação cai. 

• Após 8 horas sem cigarro, o nível de oxigênio no sangue pode 

chegar aos níveis de uma pessoa não-fumante. 

• Após 24 horas, os pulmões já conseguem eliminar o muco e os 

resíduos da fumaça. 

• Dois dias depois, é possível sentir melhor o cheiro e o gosto das 

coisas. 

O corpo já não possui nicotina e a transpiração deixa de cheirar a 

tabaco. 



• Após duas semanas, melhora a circulação, tosse, congestão 

nasal, fadiga 

e falta de ar. 

• Após um ano, o risco de doença cardíaca cai pela metade. 

• Após 5 anos, o risco de ter câncer de pulmão também reduz 

50%. 

• Após 15 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao de uma 

pessoa que 

nunca fumou. 

 

Síndrome de abstinência 

Hipérico (Hipericum perforatum) 

Ansiolíticos 

Valeriana (Valeriana officinalis) 

Mulungú (Erytrina sp.) 

Colônia (Alpinia zerumbet) 

Mucuna-preta (Mucuna pruriens) 

Griffonia (Griffonia simplicifolia) 

Limpeza do pulmão 

Trançagem (Plantago major) 

Agrião (Nasturtium officinale) 

Alfavacão (Ocimum gratissimum) 

https://www.youtube.com/watch?v=WsPmc8rpXAg 

Casca de mangueira (Mangifera indica) 

https://www.youtube.com/watch?v=4on8XX6FIDQ 



Eucalipto (Eucaliptus globulus) – inalação 

https://www.youtube.com/watch?v=5l8b6nnTywI 

Suco desintoxicante: 

• 1 inhame crú 

• 1 folha de couve 

• 1 limão 

• 1 colher de gengibre picado 

• 300ml de água 

Obs: Tomar 1 vez ao dia, de preferência pela manhã. 

COMO TRATAR PROCESSOS INFLAMATÓRIOS COM O 

USO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

 

O que é uma inflamação?? As inflamações são reações do 

sistema imunológico que indicam que algo vai mal no nosso 

organismo. 

 

A resposta imunológica dos nossos anticorpos é chamada de 

resposta específica, ou seja, cada grupo de anticorpos reage 

especificamente contra determinado agente (vírus, bactéria, 

fungo, substância tóxica, etc.). No caso das inflamações, temos 

uma resposta inespecífica, ou seja, não importa o que seja o 

corpo reage como um alerta e de forma a acelerar o processo de 

regeneração. Um trauma (pancada, corte, torção, fratura), uma 

picada de inseto, uma planta urticante, uma infecção bacteriana, 

um furúnculo, etc... todos são processos inflamatórios. 

 



Normalmente se manifesta com inchaço, dor, calor e 

vermelhidão na área. 

De forma exagerada, as inflamações podem ser perigosas ou 

podem comprometer outros fatores da saúde de uma pessoa. 

Por isso é importante controlar os processos inflamatórios. Logo 

que um tecido se lesiona, as histaminas começam a agir. São 

substâncias que aumentam a vascularização local, causando a 

vermelhidão e a sensação de calor local. 

Em seguida, começa a formação de mediadores inflamatórios no 

local da lesão que vão atrair as células de defesa, como 

neutrófilos e basófilos, que são responsáveis pela fagocitose 

(destruição) de células do tecido que estão mortas e de agentes 

invasores, como bactérias, fungos, etc. 

 

Estas células de defesa também poderão produzir mais 

mediadores inflamatórios, como as citocinas, prostaglandinas, 

entre outras. As plaquetas também são ativadas para conter 

qualquer sangramento que possa ter ocorrido em função da 

lesão. 

O inchaço acontece por conta do aumento de fluídos vasculares 

(de dentro dos vasos sanguíneos) passando para o espaço 

intersticial das células (entre as células). 

 

A dor está relacionada com a hiper-estimulação das terminações 

nervosas no local da lesão em função de alguns dos mediadores 

inflamatórios que foram liberados durante o processo. 

 

 

 



Em resumo, os sintomas clássicos de uma inflamação são: 

Inflamação é tudo igual?? Nem de longe!! Existem dezenas de 

tipos de inflamação, que variam conforme a área afetada e o tipo 

de lesão. Uma martelada no dedo é diferente de bronquite e é 

muito diferente de uma queimadura ou de uma picada de cobra. 

 

Abaixo, temos algumas das mais comuns: 

 

• Alérgica – desencadeada por mecanismos alérgicos, como 

sucede, por exemplo, na asma e na urticária. 

• Catarral – processo que é mais frequente na mucosa do 

aparelho respiratório mas que pode atingir outras mucosas. É 

caracterizada, fundamentalmente, por hiperemia dos vasos, 

edema tissular e secreção de muco de consistência viscosa. 

• Eritematosa – inflamação congestiva da pele. 

• Necrótica – processo intenso com produção de um foco de 

necrose (morte de tecido). 

• Purulenta ou Supurativa – inflamação em que se forma pús. 

• Reativa – a forma que surge à volta de um corpo estranho 

(espinho, caco de vidro ou farpa de metal). 

• Reumática – surge como resposta à existência de doenças 

reumatológicas, ou seja, acometendo primordialmente as 

articulações. 

• Térmica – provocada pelo calor (queimadura). 

• Tóxica – devida a uma substância tóxica ou veneno. 

• Traumática – surge como consequência de um traumatismo 

(fraturas, marteladas, pancadas, etc.). 



 

 

Como tratar Inflamações com as Plantas Medicinais Anti-

inflamatório geral • Erva-baleeira (Cordia curassavica)  

• Ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus) - 

• Açafrão (Curcuma longa) Pode ser consumido na forma de chás 

ou tintura, de compressa ou cataplasma. 

 

Inflamações da garganta 

• Erva-baleeira (Cordia curassavica)  

• Gengibre (Zingiber officinale) 

• Trançagem (Plantago major) 

 

Preparar o chá com as plantas indicadas, colocando 1 colher de 

sobremesa de erva-baleeira ou de trançagem, mais uma rodela 

de gengibre numa xícara. Derramar água fervente sobre a 

mistura. 

Aguardar 5 minutos abafado. Coar e beber. 

Tomar 2 ou 3 xícaras ao dia. 

Se preferir pode pingar 5 gotas de própolis no chá. 

 

 

Inflamações respiratórias (Bronquite) 

• Casca do tronco de mangueira (Mangifera indica)  

• Gengibre (Zingiber officinale) 



• Guaco (Mikania glomerata) 

• Melissa (Lippia alba)  

 

Preparar chá com as plantas indicadas. 

Colocar 500ml de água para ferver. Adicionar 1 colher de 

sobremesa de casca de tronco de mangueira; 

1 colher de sobremesa de folhas de guaco picadas; 1 colher de 

sobremesa de folhas de melissa picadas; 1 colher de sobremesa 

de gengibre picado. 

Deixar levantar fervura. Desligar e abafar por 5 minutos. 

Tomar ao longo do dia (Guardar na geladeira. Pode reaquecer 

levemente, sem ferver, para tomar). 

 

 

Cistite (inflamação da bexiga) 

• Chapéu-de-couro (Echinodorus grandiflorus) 

• Douradinha (Waltheria sp.)  

• Quebra-pedra (Phyllanthus sp.)  

• Açafrão (Curcuma longa) 

 

Preparar o chá com as plantas indicadas. 

Colocar 1 litro de água para ferver. Adicionar 2 colheres de 

sobremesa de chapéu-de-couro picado; 2 colheres de sobremesa 

de douradinha picada; 2 colheres de sobremesa de quebra-pedra 

picada; 1 colher de sobremesa de açafrão. Ao levantar fervura, 



desligar e deixar descansar por 5 minutos. Coar e tomar ao longo 

do dia.  tomar ao longo do dia . 

Não precisa reaquecer 

 

 

 


