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Cum putem renunţa la fumat 
fără a creşte în greutate?
HOW CAN WE STOP SMOKING WITHOUT GAINING WEIGHT?

FACTORII CREŞTERII ÎN GREUTATE

Conform studiilor, persoanele care renunţă la fumat 
câști gă în greutate, în medie, 4 kilograme; cu cât 
numărul ţigărilor consumate zilnic este mai mare, cu 
atât crește numărul de kilograme câști gat după 
renunţarea la fumat.

Creșterea în greutate ce urmează abandonării 
tutunului este cauzată de 4 factori principali:

nicoti n• a scade apeti tul alimentar; de asemenea, 
înviorează organismul atunci când acesta 
înregistrează un nivel scăzut de energie cauzat 
de senzaţia de foame. Din aceste moti ve, 
renunţarea la nicoti nă poate determina apariţia 
mai frecventă a senzaţiei de foame şi 

consumarea unei canti tăţi mai mari de alimente;
nicoti na deteriorează papilele gustati ve; as  el, • 
odată cu renunţarea la fumat, gustul alimentelor 
este perceput diferit, iar alimentele dulci devin 
mult mai atracti ve; 
în lipsa • tutunului, se obişnuieşte căutarea unor 
înlocuitori; dependenţa gestului de a avea ceva 
în mână sau de a duce ceva la gură are ca 
rezultat consumarea – pe parcursul zilei – a unor 
canti tăţi mult mai mari de alimente;
nicoti na creşte rata arderilor din organism; odată • 
cu renunţarea la fumat, organismul nu va arde la 
fel de multe calorii, apărând as  el surplusul de 
kilograme.
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DE CE FUMĂM?

Majoritatea fumătorilor nu se gândesc la moti vele 
pentru care au adoptat acest viciu, dar cunoașterea 
moti velor poate fi  de ajutor în stabilirea unei strategii 
de abandonare a tutunului; printre moti ve se pot 
regăsi:

eliberarea de tensiune, în special după perioade • 
stresante sau în momente de tristeţe, depresie, 
furie;
controlarea greutăţi• i, fi e prin înlocuirea alimen-
telor cu tutun, fi e prin teama de a nu creşte în 
greutate în momentul renunţării;

sti mulare – pentru înviorare, o mai bună concen-• 
trare sau creşterea nivelului de energie;
pentru a face parte dintr-un grup.• 

Pentru adolescenţi, fumatul este un mod prin care 
acești a doresc să-și manifeste independenţa și/sau 
încearcă să pară mai maturi; pentru mulţi ti neri, 
fumatul este un semn de rebeliune faţă de părinţi.

IDENTIFICAREA FACTORILOR CARE DETERMINĂ NEVOIA DE TUTUN

Conform specialiști lor, cei mai comuni trigeri ai 
fumatului sunt:

stresu• l şi trăirile emoţionale – în special cele 
negati ve; în unele situaţii însă şi trăirile poziti ve 
pot favoriza dorinţa de a fuma;
expunerea la ţigări sau produse înrudite, situaţii • 
determinate de regulă de un anturaj cu persoane 
fumătoare;
dependenţ• a de anumite gesturi sau trigeri legaţi 
de ambient, cum ar fi  anumite momente în care 
se consumă tutun şi comportamente asociate cu 
fumatul (ex: pauza de ţigară şi cafea). Aceşti  
trigeri se manifestă imediat după renunţarea la 
fumat şi pot reapărea de-a lungul ti mpului.

Cum pot fi  descoperiţi şi combătuţi factorii care 
favorizează nevoia de ţigară?

Specialiști i recomandă următoarele măsuri:
Dacă obişnuiţi să fumaţi în ti mp ce conduceţi, • 
încercaţi să transformaţi autovehiculul într-un spaţiu 
necorespunzător fumatului: curăţaţi bine interiorul 
şi scrumiera, parfumaţi tapiţeria şi scăpaţi de 
pachetul de ţigări păstrat pentru situaţii 

excepţionale. Depozitaţi în spaţiul în care obişnuiaţi 
să plasaţi pachetul de ţigări, bomboane fără zahăr şi 
gumă.
Dacă apropierea şi compania persoanelor • 
fumătoare vă determină să reveniţi la fumat, 
încercaţi să evitaţi pentru un ti mp întâlnirile cu 
prietenii fumători în spaţiile restrânse. Dacă 
prietenii obişnuiesc să fumeze în spaţiile deschise, 
încercaţi să rămâneţi în încăpere şi nu îi însoţiţi la 
fumat; încercaţi să vedeţi avantajele renunţării la 
fumat: în anoti mpurile reci, nu mai sunteţi nevoit să 
înduraţi frigul de afară alături de ceilalţi fumători.
Simţiţi nevoia să fumaţi imediat după masă? • 
Încercaţi să vă implicaţi într-o acti vitate imediat ce 
aţi terminat de mâncat: strângeţi masa, spălaţi 
vasele etc.

În momentul în care se declanșează nevoia de tutun, 
încercaţi să găsiţi orice altă acti vitate pentru a întârzia 
aprinderea ţigării; după aproximati v 15 minute, veţi 
descoperi că această nevoie nu mai este atât de 
puternică și că mintea dvs. este deja în altă parte.

DE CE SĂ RENUNŢĂM LA FUMAT DACĂ URMEAZĂ O CREŞTERE ÎN GREUTATE?

În primul rând, este important de şti ut: creşterea în 
greutate după renunţarea la fumat nu este o regulă 
general valabilă! 
Multe persoane îşi menţin silueta după ce 
abandonează tutunul sau chiar reuşesc să mai piardă 
câteva kilograme, înlocuind ţigara cu ceaiuri de slăbit, 
crescând aportul de lichide etc.
Chiar şi aşa, o creştere de câteva kilograme nu este 
atât de nocivă organismului precum tutunul inhalat 
zilnic:

câteva kilograme în plus pot fi  uşor îndepărtate în • 
ti mp; plămânii degradaţi nu pot fi  reparaţi mai 
târziu!
majoritatea persoanelor ar trebui să se îngraşe cu • 
cel puţin 45 de kilograme pentru a cauza orga-
nismului un prejudiciu la fel de mare precum 
consumul regulat de tutun;
renunţarea la fumat scade riscul unui • infarct;
după 10 ani de renuţat la fumat, riscul • cancerului 
de plămâni scade considerabil;



Vol. 5, Nr. 1-2, An 201266

PRACTICA FARMACEUTICĂ

abandonarea fumatului scade riscul de • cancer 
al cavităţii bucale, cancer al gâtului, 
esofagului, intesti nelor, vezicii, rinichilor şi 
pancreasului;
renunţând la fumat încetaţi să vă mai supuneţi • 
apropiaţii riscurilor induse de fumatul pasiv;

devenind nefumător, veţi scăpa de mirosul greu • 
de tutun; vă veţi bucura de haine mai aerisite şi 
respiraţie mai proaspătă;
cu banii economisiţi, vă veţi putea permite • 
achiziţionarea unor obiecte mult mai folositoare 
şi mai puţin nocive.

CUM PUTEM COMBATE CREŞTEREA ÎN GREUTATE?

1. Informaţi-vă!

Cunoaşterea este o armă puternică; din moment ce se 
cunoaşte riscul creşterii în greutate, pot fi  luate măsuri 
pentru prevenirea acestui fapt:

fi ţi conşti enţi de faptul că secretul unei siluete • 
armonioase, indiferent dacă există sau nu viciul 
fumatului, este alimentaţia sănătoasă şi acti vitatea 
fi zică;
obişnuiţi-vă să citi ţi eti chetele alimentelor, pentru a • 
putea evita achiziţionarea de alimente bogate în 
grăsimi şi cu nivel caloric ridicat; 
nu încercaţi să urmaţi o • dietă în ti mp ce renuntaţi la 
fumat! Suprapunerea dietei cu efortul de a renunţa 
la tutun îngreunează obţinerea de rezultate! 
Controlaţi alimentaţia prin servirea cât mai multor 
porţii de fructe şi vegetale şi evitarea alimentelor 
bogate în zahăr sau grăsimi;
găsiţi metode de a fi  cât mai acti vi: renunţaţi la lift , • 
parcaţi maşina mai departe de casă, optaţi pentru 
plimbări prin parc, faceţi un abonament la o sală de 
aerobic/fi tness.

2. Stabiliţi un plan!

Ţinerea sub control a greutăţii este mult mai uşoară 
dacă are la bază urmarea unui plan; înainte de ziua 
stabilită pentru renunţarea la fumat:

stabiliţi acti vităţile care pot favoriza nevoia de a • 
fuma sau mânca şi evitaţi-le;
gândiţi-vă cum puteţi petrece momentele pe care • 
înainte le consumaţi fumând; de exemplu, dacă 
simti ţi lipsa ţigării de după servirea mesei, nu 
înlocuiţi nevoia de a fuma prin consumul de 
alimente. Imediat după masă, mergeţi şi vă spălaţi 
pe dinţi, spălaţi vasele sau iesiţi la o plimbare;
încercaţi să îndepărtaţi din locuinţă toate alimentele • 
cu un conţinut ridicat de zahăr sau grăsimi;
faceţi o listă cu alimentele sănătoase care vă plac în • 
mod special şi înlocuiţi-le pe cele nesănătoase.

3. Exerciţiile şi consumul de lichide

Cea mai bună metodă de menţinere a siluetei: 
exerciţiile fi zice

Una dintre cele mai sigure metode de menţinere a 
siluetei după abandonarea fumatului este exerciţiul 
fi zic. Odată cu renunţarea la tutun, persoanele vor 
descoperi că pot respira, merge, alerga mai bine; prin 
urmare, specialişti i le recomandă acestora să profi te de 
acest atu. Totodată, exerciţiile ajută la consumarea 
energiei nervoase cu care se confruntă majoritatea 
persoanelor care renunţă la fumat.
Secretul învingerii dependenţei de tutun: consumul de 
apă. 
În afara optării pentru o dietă sănătoasă şi pentru un 
program de exerciţii fi zice, există şi alte metode care vă 
pot ajuta să renunţaţi la acest viciu:

Găsiţi înlocuitori pentru ţigară. Păstraţi bomboane • 
fără zahăr, gumă sau Tic-Tac în geantă/buzunar/pe 
birou/în maşină sau în orice loc apropiat. Când 
sunteţi acasă, „ronţăiţi“ un morcov atunci când 
simţiţi nevoia să fumaţi, as  el încât să vă ti neţi gura 
ocupată fără să consumaţi calorii.
Dacă ţineţi un jurnal, urmăriţi nevoia de a mânca în • 
paralel cu nevoia de a fuma şi identi fi caţi acti vităţi 
de înlocuire (o plimbare, câteva minute de jogging, 
un joc pe calculator etc.);
Consumaţi multă apă. Hidratarea întăreşte • 
metabolismul şi în acelaşi ti mp combate nevoia de 
tutun. Specialişti i recomandă păstrarea unei sti cle 
cu apă în imediata apropiere pe tot parcursul zilei.

4. Sfaturi pentru a evita creşterea în greutate

Gândiţi pozi  v şi evitaţi tentaţiile:
Nu încercaţi să renunţaţi la tutun în perioada • 
sărbătorilor! În această perioadă sunteţi tentat să 
consumaţi mai multe alimente.
Evitaţi • alcoolul. Băuturile alcoolice au un nivel 
ridicat de calorii şi pot creşte nevoia de a fuma, mai 
ales dacă în trecut exista obiceiul fumatului şi al 
consumului de alcool în paralel.
Serviţi cel puţin 3 mese pe zi, pentru a evita senzaţia • 
de înfometare.
Lauţi în considerare apelarea la un specialist; • 
nutriţionişti i, instructorii de fi tness sau terapeuţii vă 
pot ajuta să vă controlaţi greutatea în momentul în 
care renunţaţi la fumat.
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Cântăriţi-vă cel puţin o dată pe săptămână; păstraţi • 
un jurnal al fi ecărei măsurători pentru a avea o 
imagine cât mai clară a tendinţei de îngrăşare – 
dacă aceasta există.
Aminti ţi-vă în fi ecare zi ce câşti g oferiţi sănătăţii • 
dumneavoastră prin renunţarea la fumat.

Nu uitaţi, a arăta şi a vă simţi bine în propriul corp sunt 
obiec  ve mult mai importante decât acul cântarului; un 
parfum aerisit şi lipsit de miros de tutun, o respiraţie 
proaspătă, dinţi şi degete curate şi senzaţia de sănătate 
vă fac mult mai atrăgător.

Principalul mo  v pentru care cei care devin 
nefumători câş  gă în greutate este înlocuirea ţigărilor 
cu alimente:

atunci când simţiţi nevoia arzătoare de a fuma/• 
mânca, aminti ţi-vă că această senzaţie durează doar 
câteva minute; găsiţi o acti vitate care să ocupe acest 
ti mp;
decât să mâncaţi bomboane sau alte alimente • 
pentru a substi tui ţigările, optaţi pentru gumă sau 
dropsuri fără zahăr;
dacă simţiţi nevoia de a mânca ceva dulce, optaţi • 
pentru fructe sau dulciuri dieteti ce;
principalele cauze ale mâncatului excesiv sunt • 
stresul şi momentele tensionate; găsiţi alte metode 
de relaxare, precum o plimbare în aer liber, un baie 
cu spumă etc.

Sursa: www.sfatulmedicului.ro


