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Tabagismo

Os números de Tabagistas no mundo são alarmantes.
A OMS - Organização Mundial da Saúde estima que
diariamente 100 mil crianças tornam-se fumantes emdiariamente 100 mil crianças tornam-se fumantes em
todo o planeta. Cerca de cinco milhões de pessoas
morrem por ano, vítimas do uso do tabaco. Caso as
estimativas de aumento do consumo de produtos
como cigarros, charutos e cachimbos se confirmem,
esse número aumentará para 10 milhões de mortes
anuais por volta de 2030.



Tabagismo

O Tabagismo é o principal fator de risco do Câncer Pulmonar, sendo
responsável por 90 % dos casos. Quanto mais cigarros a pessoa fuma por
dia e por quanto mais tempo mantém o hábito, maior o risco de desenvolverdia e por quanto mais tempo mantém o hábito, maior o risco de desenvolver
Câncer Pulmonar. A exposição prolongada aos agentes nocivos do
cigarro, quer de modo Ativo ou Passivo, aumenta a chance de mutações do
DNA das células do corpo humano. O mesmo vale para o charuto e o
cachimbo, que também aumentam o risco de Câncer de Pulmão. Pessoas
que não fumam, mas convivem com fumantes – os chamados Fumantes
Passivos – também têm risco aumentado. Não-fumantes casados com
fumantes correm risco 30% maior de ter câncer de pulmão que os casados
com Não-fumantes.



Você Sabia...

• Que a fumaça do cigarro reúne aproximadamente 4,7 mil substâncias tóxicas
diferentes e muitas delas são Cancerígenas ?

• Que o tabagismo está ligado a 50 tipos de doenças como câncer de pulmão, de
boca e de faringe, além de problemas cardíacos e outros ?boca e de faringe, além de problemas cardíacos e outros ?

• Que no Brasil, 23 pessoas morrem por hora em virtude de doenças ligadas ao
tabagismo?

• Que crianças com sete anos de idade nascidas de mães que fumaram 10 ou mais
cigarros por dia durante a gestação, apresentam atraso no aprendizado quando
comparadas a outras crianças?

• Que o Fumante Passivo é aquela pessoa não fumante e que convive com outra
pessoa Fumante, que é chamada de Fumante Ativo ?

• Que o Fumante Passivo também corre os mesmo Riscos do Fumante Ativo ?



Causas do Tabagismo...

• Falta de Atenção

• Influência dos “Amigos”

• Falta de Emprego

• Briga com Namorados

• Problemas na Família

• Curiosidade em Experimentar o Cigarro



Consequências do Tabagismo...

• Câncer de Pulmão

• Câncer de Rim

• Câncer de Laringe

• Câncer de Cabeça e Pescoço• Câncer de Cabeça e Pescoço

• Câncer de Bexiga

• Câncer de Esófago

• Câncer de Pâncreas

• Câncer de Estomago

• Infertilidade na Mulher

• Impotência no Homem



O  

Corpo

do 

Fumante...Fumante...



Perda de Cabelo : o fumo contrai
os pequenos vasos sangüíneos do
couro cabeludo o que causa falta
de oxigênio e a debilitação dos
folículos capilares. O fumo
também debilita o sistema
imunológico, deixando o corpoimunológico, deixando o corpo
mais vulnerável a doenças como
Lupus Erythematosus que causa
perda de cabelo, ulceração na boca
e erupções cutâneas na face, couro
cabeludo e mãos.



Catarata : está bem estabelecido que
fumar causa ou piora várias condições
da visão. Quem fuma mais de 20
cigarros por dia tem duas vezes mais
probabilidades de desenvolver a
catarata- que é uma turvação da lente do
olho que bloqueia a luz e pode conduzir
a cegueira. São dois os modos: Irritaçãoa cegueira. São dois os modos: Irritação
dos olhos pela fumaça do cigarro e
liberação de substâncias químicas nos
pulmões, que então viajam até os olhos
via circulação sangüínea.



Enrugamento : o fumo envelhece
a pele prematuramente destruindo
as Elastinas- que são proteínas que
dão a elasticidade da pele e a
Vitamina A. A pele dos fumantes
fica seca, dura e com linhas
minúsculas, especialmente ao redor
dos lábios e olhos (pé de galinha).dos lábios e olhos (pé de galinha).
Fumantes de 40 anos tem mais
rugas faciais que os não-fumantes
de 60 anos.



Perda de Audição : fumar cria
uma placa nas paredes dos vasos
sanguíneos, diminuindo o fluxo de
sangue para o ouvido interno.
Fumantes podem perder a audição
mais cedo do que os não-fumantes
(até 16 anos mais cedo, de acordo(até 16 anos mais cedo, de acordo
com os estudos) e estão mais
suscetíveis a perda da audição em
função de infecções do ouvido ou
barulho alto.



Cárie de Dente : o fumo interfereCárie de Dente : o fumo interfere
com a química da boca, criando um
acúmulo de placa de tártaro,
amarelando os dentes e
contribuindo com a Cárie.
Fumantes podem perder os dentes
muito antes do tempo.



DPOC - Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica

• Enfisema

• Bronquite Crônica

O tabagismo é 

responsável por 

85% dos casos 

de DPOC

• Bronquite Crônica



Doenças Pulmonares : é grande o número
de mortes causadas por debilitação das
condições pulmonares, além do Câncer de
Pulmão.

• Enfisema Pulmonar - é uma dilatação dos
alvéolos pulmonares que reduz a capacidade
dos pulmões em oxigenar o ar inspirado.
Portanto, o nosso sistema sanguíneo ficaPortanto, o nosso sistema sanguíneo fica
pobre em oxigênio e rico em gás carbônico.
Em casos extremos, uma traqueotomia ajuda
os pacientes a respirar.

• Bronquite Crônica – é um processo
inflamatório dos brônquios, que cria uma
formação de muco cheio de pus, resultando
em uma tosse dolorosa e dificuldades na
respiração.



Pulmão Normal Pulmão de Fumante



Osteoporose : o Monóxido de Carbono é um
gás venenoso emanados do escapamento dos
carros e da fumaça de cigarro. Chega mais
prontamente ao sangue que o oxigênio,
deixando-o até 15% mais pesado. Como
resultado, os Ossos dos fumantes perdem
densidade, fraturam mais facilmente e levam
80% mais tempo para cicatrizar. Aqueles que
fumam mais de um maço por dia também são
mais suscetíveis a estes problemas.



Doença Cerebrovascular : O tabagismo

é responsável por 25% das doenças

Cerebrovasculares principalmente

pelo AVC – Acidente Vascular

Cerebral (derrame cerebral).



Doenças Cardiovasculares : o
fumo relacionado a Doenças
Cardiovasculares mata mais de
600.000 pessoas a cada ano nos
países desenvolvidos do mundo.
Fumar faz o coração bater mais
rapidamente, aumenta a pressãorapidamente, aumenta a pressão
sangüínea e aumenta o risco de
Hipertensão Arterial, AVC
(Derrames) e o entupimento das
artérias do coração, predispondo o
Infarto.



Infarto Agudo do Miocárdio

O tabagismo é

responsável por

45% das mortes

por infarto agudo

do miocárdio



Úlceras de Estômago / Gastrites : o fumo reduz a
resistência às bactérias que causam úlceras de estômago
(Helicobacter Pylori). Também prejudica a habilidade do
estômago para neutralizar o ácido clorídrico depois de uma
refeição, deixando-o corroer a parede que forra o aparelho
estomacal. Úlceras em fumantes são mais difíceis de
cicatrizar e com grande chances de reincidência.cicatrizar e com grande chances de reincidência.

Dedos Descorados : o Alcatrão da fumaça de cigarro
mancha os dedos e unhas com um marrom-amarelado e
mal cheiroso



Impotência Sexual x Alteração
Espermática : o fumo diminui a
quantidade de espermatozóides, podendo
alterar a sua morfologia, mobilidade e o
seu DNA. Estas alterações aumentariam a
predisposição de Infertilidade Masculina e
o nascimento de crianças defeituosas ouo nascimento de crianças defeituosas ou
com câncer. Na realidade, homens que
fumam mais de 20 cigarros por dia têm um
risco de 42% maior em gerar uma criança
com algum tipo de Câncer. A nicotina
contida no tabaco é um potente
vasoconstrictor (fechamento das artérias) e
com isso reduz o fluxo de sangue para o
Pênis, causando a Impotência Sexual.



Psoriasis : os fumantes têm de duas a três
vezes mais chances de desenvolver
Psoriasis, que é uma condição inflamatória
da pele e não é não contagiosa. É
semelhante a uma Sarna, deixando
manchas vermelhas e grosseiras por todo o
corpo. As pesquisas ainda incipientes nestacorpo. As pesquisas ainda incipientes nesta
área acham que o fumo pode alterar e levar
altos níveis de substâncias químicas e
tóxicas para as células brancas do sangue.



Doença de Bueger : o fumo pode danificar
as paredes dos vasos sanguíneos, causando
dificuldade para o coração bombear sangue
para as extremidades. Em casos mais
sérios, a Doença de Bueger pode conduzir
à gangrena, que é a morte de tecido de
corpo ou até mesmo a amputação de umcorpo ou até mesmo a amputação de um
membro.



Doença de Bueger...



Câncer : foram mostrados pelo menos 60
elementos na fumaça do cigarro que podem
causar o câncer, de acordo com o Action on
Smoking and Health, uma importante ONG
anti-tabaco do REINO UNIDO. Fumantes
masculinos têm 22 vezes mais
probabilidades de desenvolver câncer doprobabilidades de desenvolver câncer do
pulmão que os não-fumantes. De acordo
com vários estudos, quão maior o tempo do
vício, maior o risco de desenvolver vários
cânceres, inclusive de:



Nariz (duas vezes maior).

Língua, boca, glândula salivar e
faringe (seis vezes para mulheres, 
27 vezes para homens). Garganta
(12 vezes) e  Esôfago (oito a dez (12 vezes) e  Esôfago (oito a dez 
vezes).

Rins (cinco vezes) e Pênis (duas a 
três vezes).

Pâncreas (duas a cinco vezes) e 
Ânus (oito a nove vezes).



Câncer de Pele : o fumo não causa o Melanoma (câncer de
pele), mas aumenta suas chances de morrer desta doença
assim como aumenta em 50% o risco de carcinoma - um
câncer que deixa erupções escamosas avermelhadas na pele.

Câncer Cervical / Colo de Útero : além de aumentar oCâncer Cervical / Colo de Útero : além de aumentar o
risco de Câncer Cervical e Uterino, o fumo pode criar
problemas de fertilidade para as mulheres e complicação
durante gravidez e parto. Ainda baixa os níveis de
estrogênio, acelerando a menopausa.



Tabagismo   x  Câncer

Câncer de Língua Câncer de Língua Câncer de LínguaCâncer de Língua Câncer de Língua Câncer de Língua

Câncer de Boca Câncer de Boca Câncer de Face



Tabagismo   x  Gravidez

1,7

1,0 1,0 1,01,0

1,4 1,3

Fumantes

Não-fumantes

2,0

Aborto 
espontâneo Prematuridade Recém-nascido 

de baixo peso
Morte perinatal



Tabagismo  x  Gravidez



Ex - Tabagista

Bryan Lee Curtis, 32 anos, 

fumante desde os 13 anos, 

e seu filho Bryan Jr.



Tabagismo  x  Câncer  Pulmonar

Bryan, 32 anos, no dia de sua morte por Câncer de Pulmão



Ex - Tabagista

Ator morreu aos 51 anos, 
de Câncer de Pulmão



O que o Cigarro disse

para o Fumante ?



Hoje você me acende... 

Amanhã eu te apago....


