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RESUMO 
 
O envelhecimento cutâneo é um processo decorrente de várias alterações fisiológicas, que 
ocorre em todo o corpo, sendo mais evidente na face. Alguns fatores como o tabagismo, 
interferem de forma significativa nesse processo, comprometendo o metabolismo das células 
e dos órgãos vitais causando diversas doenças e assim favorecendo o envelhecimento cutâneo 
precoce. Esse estudo tem o objetivo de analisar os efeitos nocivos do tabagismo no 
envelhecimento facial. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo descritivo exploratório 
utilizando como fonte a revisão bibliográfica. A pesquisa relata os resultados encontrados na 
literatura, na qual o tabagismo causa envelhecimento precoce, alterando o metabolismo 
hormonal, circulatório e tecidual dos indivíduos, tornando a pele desidratada, rugosa, 
acinzentada e flácida, responsável por diversas doenças crônicas, tanto para fumantes ativos e 
passivos.  Percebe-se então que a adoção de um estilo de vida saudável contribui de forma 
significativa para retardar o envelhecimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da vida o organismo sofre diversas alterações, causadas por fatores 

intrínsecos e extrínsecos, que aceleram o processo de envelhecimento, a partir daí inicia uma 

sucessão de modificações fisiológicas irreversíveis e inevitáveis. 

Para Magalhães (2008) é a partir dos 30 anos de idade que se observa o 

envelhecimento cutâneo, devido à presença de rugas finas, pele amarelada, seca, escamosa e 

manchas senis, evidenciado na face, pescoço e mãos, por serem áreas mais expostas a 

radiação solar. 

Esse processo de deterioração pode ser amenizado ou acelerado através das atitudes 

diárias, de cada individuo, o hábito de fumar contribui significativamente para esse processo. 

Muitas são as razões que levaram as pessoas a adquirirem o hábito de fumar, alguns 

simplesmente pelo prazer, outros por status (razões sociais), atitudes e vício. 

Campos (2003) ressalta que são centenas substâncias nocivas presentes no cigarro: 

 

até setecentos aditivos químicos talvez entrem nos ingredientes utilizados 
na fabricação de cigarros, mas a lei permite que os fabricantes guardem a 
lista em segredo. No entanto, constam entre os ingredientes metais pesados, 
pesticidas e inseticidas. Alguns são tão tóxicos que é ilegal despejá-los em 
aterros. Aquela atraente espiral de fumaça está repleta de umas 4.000 
substâncias, entre as quais acetona, arsênico, butano, monóxido de carbono 
e cianido. Os pulmões dos fumantes e de quem está perto ficam expostos a 
pelo menos 43 substâncias comprovadamente cancerígenas.  

 

A nicotina causa sérios danos à saúde, distúrbios metabólicos (inibem o apetite), 

doenças crônicas, envelhecimento precoce, cânceres e tumores levando o indivíduo à morte. 

De acordo com (PAGANI; SOUSA; PAGANI, 2007) além da nicotina, o alcatrão é 

constituído por diversas substâncias cancerígenas, o monóxido de carbono interfere na 

oxigenação dos tecidos, a amônia é um agente irritante para as via aéreas, desencadeando 

inflamação nos brônquios, resultando doenças pulmonares. 

Pesquisas recentes mostram que a nicotina produz uma enzima que destrói os 

fibroblastos, principal célula secretora do colágeno, fazendo com que o tecido conjuntivo 

perca a elasticidade, acelerando o processo de envelhecimento. A nicotina bloqueia as 

ligações da elastina (proteínas fibrosas e elásticas), reduz o manto lipídico da pele, tornando-a 

mais seca e opaca. Os antioxidantes são reduzidos perdendo sua capacidade de defesa contra 

os radicais livres. Os vasos sanguíneos diminuem de calibre, prejudicando a oxigenação e 

nutrição celular (SINAP-SAÚDE, 2008). 
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Para Suehara; Simone; Maia, (2006) as substâncias tóxicas estimulam a produção de 

leucócitos, atuando na liberação de radicais livres, inativando às enzimas que são 

responsáveis pela proteção da pele. Diminui as substâncias de tocoferol, betacaroteno e 

retinol, (substância que atua na defesa contra os radicais livres),  

 Steiner (2004) identifica a pele do fumante, como amarelada, desvitalizada, opaca, 

normalmente discrômica, principalmente na face. Por outro lado, Costa (1987) acrescenta que,  

 

as rugas na mulher tabagista são fatos notórios na observação e na 
experiência médica. A mulher fumante aparenta sempre muito mais idade, 
pois o fumo diminui consideravelmente a capacidade respiratória em 
conseqüência reduzindo-lhe a oxigenação essencial à vida condiciona-lhe a 
intoxicação com várias substâncias componentes do cigarro, entre elas o 
alcatrão, a nicotina e o monóxido de carbono, além do risco de fazê-la 
contrair doenças paralelas que comprometem a saúde levando a senilidade e 
a morte prematura. O tabagismo liquida com a beleza feminina, enche de 
rugas e causa flacidez cutânea.  
 

O fumo destrói as fibras que sustentam o rosto, provocando sulcos na região da boca e 

dos olhos, entende-se que fatores genéticos ajudam a determinar esse processo, fazendo com 

que os prejuízos sejam de pequena ou de grande proporção. 

Esse trabalho tem por objetivo analisar os efeitos nocivos do cigarro no 

envelhecimento facial, destacando-se as principais alterações na derme e epiderme. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de estudo qualitativo, do tipo descritivo exploratório, através de revisão 

bibliográfica em mecanismos de busca como: Scielo, Medline, Lilaccs, com a utilização de 

dos seguintes descritores (palavras chaves) para recuperação de artigos: envelhecimento 

cutâneo, tabagismo, rugas. 

Conforme Lakatos; Marconi (1992) o tema de pesquisa é o assunto da qual se realiza a 

investigação. Gomes (2000, p.69) acrescenta que a interpretação dos dados é a atividade 

intelectual que procura dar um significado mais amplo as respostas obtidas. 

Para Andrade (1999) todos os conceitos de pesquisas têm de alguma forma apontar 

seu caráter racional predominante. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Alterações cutâneas no envelhecimento 

 

As alterações que o organismo sofre com o passar dos anos, ficam evidentes na pele. 

Os fatores desencadeantes desse processo variam do tipo de pele, clima, alimentação, hábitos 

de vida, alterações hormonais, exposição solar e genética (FARIA. et al,  1995). 

Essas alterações são evidentes nas diferentes camadas da pele. Na epiderme há uma 

redução da camada córnea, tornando-a mais fina, pálida, com manchas hipercrômicas devido 

ao aumento da melanina, ou manchas hipocromicas causadas pela diminuição dos 

melanócitos, ocorre uma diminuição da secreção sebácea causando descamações, fissuras e 

ressecamento em função das alterações nos lipídios e pela falta de água. Nas papilas dérmicas, 

ocorre um achatamento, a nutrição celular fica comprometida, prejudicando a camada 

germinativa. Diminui a vascularização da derme, alterando as fibras colágenas e elásticas 

responsáveis pela sustentação da pele, iniciando o processo de envelhecimento (GOMES; 

GABRIEL, 2006). 

Sadick, (2002) afirma que esses sinais são conseqüentes do processo fisiológico do 

declínio das funções do tecido conjuntivo na qual o colágeno se torna mais rígido.   

Com o desgaste natural das células e as várias alterações fisiológicas, o organismo vai 

perdendo sua capacidade funcional, de regeneração, reparação e pré-disposto a modificações 

teciduais (HOFMEISTER, 1996). 

As rugas segundo Guirro e Guirro (2004) é uma deficiência no tecido conjuntivo, que 

impossibilita a manutenção da camada gordurosa, dificultando as trocas metabólicas e a 

oxigenação dos tecidos, levando a desidratação.  

As rugas de acordo com (KEDE; SABATOVICK, 2004) são classificadas como:  

 Rugas superficiais - aquelas que desaparecem quando a pele é estirada; 

 Rugas profundas - aquelas que não sofrem alterações quando estiradas. 

De acordo com Guirro e Guirro (2004) as rugas podem ser classificadas como 

estáticas, dinâmicas e gravitacionais. As estáticas são decorrentes da fadiga das estruturas da 

pele, causadas pelas repetições de movimentos e que aparecem mesmo sem movimentos; as 

dinâmicas são as linhas de expressão causadas pelos movimentos repetitivos, mímica facial; e 

as gravitacionais são decorrentes da flacidez da pele, ou seja, afrouxamento das estruturas da 

face.  
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Tabagismo 

 

De acordo com David et al (2007) o tabagismo é a principal causa de morte evitável 

do mundo. Sendo que 1 bilhão e 200 milhões são fumantes, ou seja, 47% da população 

masculina e 12% da feminina. Em países desenvolvidos esse percentual cai para 35% homens 

e 9% mulheres. 

No Brasil, 1/3 da população é tabagista, sendo 16,7 milhões de homens e 11,2 milhões 

de mulheres. O INCA estima 200 mil mortes anuais relacionadas ao tabagismo. (KNOBEL, 

2004). 

Campos (2003) destaca que o cigarro é um dos produtos de consumo mais vendidos 

no mundo. Comanda legiões de compradores leais e tem um mercado em rápida expansão. Os 

fabricantes orgulham-se dos lucros impressionantes, da influência política e do prestígio. O 

único problema é que seus melhores clientes morrem um a um. 

O hábito de fumar, geralmente é iniciado por fatores banais como: a influência do 

grupo que se convive, atrativo pessoal, ou a transformação de uma pessoa comum num adulto 

forte e atraente, ou como um calmante que alivia tensões, ou simples desejo de experimentar 

por curiosidade (HORTENSE; CARMAGNANI; BRÊTAS, 2008) 

Para Bacha et al (2007) o tabagismo é considerado sério problema de saúde pública, 

embora já exista leis que regulamentam a propaganda e locais públicos para o uso do cigarro. 

Considera-se fumante o indivíduo que fumou mais de 100 cigarros, ou 5 maços de cigarros, 

em toda a sua vida.   

O tabagismo é a causa mais freqüente de agressão ao organismo. Seus malefícios, hoje 

claramente admitidos pela indústria do tabaco, são propiciados pelas 4720 substâncias que 

compõem a fumaça do cigarro. Acrescenta Freitas (2005), que todas essas substâncias 

contribuem para o desequilíbrio do organismo, tornando-o vulnerável a vírus e bactérias, 

desencadeando diversas doenças crônicas. Dentre todas as substâncias que comprovadamente 

promovem a alteração ao organismo, podemos destacar: a nicotina (responsável pelo vício), o 

alcatrão (substancia tóxica e cancerígena) (TARANTINO, 2002). 

Segundo Horimoto e Bevilaqua (2007) as principais doenças crônicas causadas pelo 

tabagismo são: cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias, gastro intestinais, desarranjo 

do sistema imunitário, impotência, infertilidade e envelhecimento precoce.  

Campos (2003) cita alguns problemas que preocupam os pesquisadores em relação ao 

fumo e à saúde: 
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• Câncer de Pulmão: 87% das mortes por câncer de pulmão ocorrem entre os 

fumantes.  

• Doenças Cardíacas: os fumantes correm um risco de 70% maior de apresentar 

doenças cardíacas. 

• Câncer de Mama: as mulheres que fumam 40 ou mais cigarros por dia têm uma 

probabilidade 74% maior de morrer de câncer de mama.  

• Deficiências Auditivas: os bebês de mulheres fumantes têm maiores dificuldades 

em processar sons. 

• Complicações da Diabetes: os diabéticos que fumam ou que mascam tabaco 

correm maior risco de ter graves complicações renais e apresentam retinopatia 

(distúrbios da retina) de evoluções mais rápidas.  

• Câncer de Cólon: dois estudos com mais de 150.000 pessoas mostram uma 

relação clara entre o fumo e o câncer de cólon.  

• Asma: a fumaça pode piorar a asma em crianças.  

• Predisposição ao Fumo: as filhas de mulheres que fumavam durante a gravidez 

têm quatro vezes mais probabilidade de fumar também.  

• Leucemia: suspeita-se que o fumo cause leucemia mielóide.  

• Contusões em Atividades Físicas: segundo um estudo do Exército dos Estados 

Unidos, os fumantes têm mais probabilidades de sofrer contusões em atividades 

físicas.  

• Memória: doses altas de nicotina podem reduzir a destreza mental em tarefas 

complexas.  

• Depressão: psiquiatras estão investigando evidências de que há uma relação entre 

o fumo e a depressão profunda, além da esquizofrenia.  

• Suicídio: um estudo feito entre enfermeiras mostrou que a probabilidade de 

cometer suicídio era duas vezes maior entre as enfermeiras que fumavam.  

• Outros perigos a acrescentar à lista: câncer da boca, laringe, gargantas, esôfago, 

pâncreas, estômago, intestino delgado, bexiga, rins e colo do útero; derrame 

cerebral, ataque cardíaco, doenças pulmonares crônicas, distúrbios circulares, 

úlceras pépticas, diabetes, infertilidade, bebês abaixo do peso, osteoporose e 

infecções dos ouvidos.  

 Pode-se acrescentar ainda o perigo de incêndios, já que o fumo é a principal causa de 

incêndios em residências, hotéis e hospitais. 
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Além dos efeitos aparente na pele, o fumo deixa marcas e conseqüências nos órgãos 

vitais, pois o envelhecimento que ocorre na pele ocorre também nos órgãos. O fumo prejudica 

os vasos arteriais pela ligação do monóxido de carbono aos glóbulos vermelhos do sangue, 

resultando no aparecimento de aterosclerose (SAUERESSIG et al 2007). 

Segundo Palombini (2001) cerca de 85% dos casos de DPOC são atribuídos ao 

tabagismo, sendo este fator de risco isolado mais importante para esta doença. 

De acordo com dados da OMS o tabagismo responde atualmente por 30% das mortes 

por diversos tipos de câncer, 90% das mortes por câncer de pulmão, 85% das mortes por 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 25% das mortes por doenças vasculares, 25% 

das mortes por doenças cardiovasculares. 

 Oliveira; Valente; Leite (2008) acrescentam que entre 2002 até 2030 os óbitos irão 

diminuir 9% nos paises desenvolvidos e aumentar em 100% nos paises em desenvolvimento. 

A organização mundial da saúde estima que haja em torno de 1 bilhão e 260 milhões de 

fumantes e cerca de 2 milhões de fumantes passivo, das quais 700 milhões são crianças. 

Demonstrando que a metade da população terrestre está exposta direta ou indiretamente aos 

efeitos nocivos do tabagismo. Sugere que em meados deste século o fumo será o maior 

causador de morte do mundo. 

De acordo com Campos (2003) a inalação passiva da fumaça de cigarro causa câncer 

nos pulmões que mata 3.000 pessoas todo o ano nos Estados Unidos. A Associação Médica 

Americana confirmou essas conclusões, em junho de 1994, com a publicação de um estudo 

que revela que as mulheres que nunca fumaram, mas que inalam fumaça de cigarro no 

ambiente corre risco 30% maior de contrair câncer de pulmão do que outras pessoas que 

também nunca fumaram. 

Campos (2003) ressalta ainda que no caso das crianças pequenas, a fumaça de cigarro 

resulta em 150.000 a 300.000 casos anuais de doenças respiratórias. A fumaça agrava os 

sintomas de asma em 200.000 a 1.000.000 de crianças todo o ano nos Estados Unidos. A 

Associação Cardíaca Americana calcula que ocorram, todo o ano, 40.000 mortes por doenças 

cardiovasculares causadas pela fumaça de cigarro no ambiente. Um levantamento feito pela 

equipe de pneumologista brasileiro, avaliou os efeitos do tabagismo na saúde de 15 mil 

crianças entre zero e um ano. Nas famílias em que o pai fuma, cerca de 25% das crianças 

apresentou problemas respiratórios. Quando a mãe é fumante o número passa para 49%, pois 

ela tem mais contato com. 

 O tabagismo mata mais do que a AIDS, drogas ilícitas, acidentes de transito e 

suicídios (OMS). 
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Efeitos do tabagismo na pele 

 

Conforme Hekman (2004) o envelhecimento sempre foi motivo de preocupação para o 

homem, é um processo dinâmico e progressivo que varia de pessoas para pessoa. Esse 

processo pode ser amenizado ou acelerado através das atitudes diárias, de cada individuo, o 

hábito de fumar contribui significativamente para esse processo de deterioração. 

Conforme Guedes et al (2007) 90% das pessoas adquirem o hábito de fumar até os 19 

anos de idade, entende-se que os adolescentes são os principais alvos das indústrias do 

cigarro. 

O fumo é responsável pela diminuição do oxigênio no sangue, provoca uma quebra na 

harmonia dos tecidos, lesionando as células resultando no envelhecimento precoce de todas as 

células, interferindo na integridade da pele. 

Segundo Campos, et al (2001) pesquisa feita com ratos tanto a nicotina ou a fumaça 

do cigarro causa efeitos nocivos sobre os retalhos da pele gerando diversas alterações como: 

microabcesso, inflamação aguda e crônica, neoformação conjuntiva, neoformação vascular e 

edemas. 

Na fumaça do cigarro, estão presentes várias substâncias, que agridem o organismo de 

forma, alérgicas, tóxicas e cancerígenas. Viegas (2004) acrescenta que além da irritação e dos 

efeitos tóxicos o fumante inala uma grande quantidade de radicais livres, presente na fumaça 

resultando um desequilíbrio na protease/antiproteasi na qual induz a lesão ou inflamação do 

tecido. 

Para Magalhães (2008) os radicais livres são substâncias químicas, pouco estáveis e de 

baixa concentração nos tecidos, sua reatividade depende da estrutura química de outras 

substâncias.  

Podendo ser classificado como:   

 Redutor- doador de eletron 

 Oxidante- receptor de eletron 

 Redutor e oxidante- atua como doador e receptor de eletron. 

Os radicais livres são átomos ou moléculas que possui um ou mais elétrons, estão 

presentes no organismo, atuando como defensor, contra infecções e vasodilatador (aumenta o 

calibre dos vasos). Diante de moléculas estranha (desemparelhados), a maioria dos radicais 

livres torna-se muito reativo, e prejudicial à saúde, por desenvolver células cancerígenas e 

provocar envelhecimento precoce. Estão envolvidos diretamente ou indiretamente a doenças 
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onde ocorre lesão dos tecidos, como por exemplo, exposição solar (formação de radical livre), 

resulta câncer de pele e envelhecimento facial precoce (INSTITUTO DO MILÊNIO 

REDOXOMA, 2008). 

Para Campos (2003) 

 

Os radicais livres passam a ter um efeito prejudicial ao nosso organismo 
quando ocorre um aumento excessivo na sua produção ou diminuição de 
agentes oxidantes. Em qualquer uma dessas situações começa a predominar 
um excesso de radicais livres no organismo, o que é denominado estresse 
oxidativo. 
(...) os radicais livres de oxigênio podem combinar com o DNA das células, 
alterando seu código genético e produzindo uma multiplicação celular 
desordenada. A reação dos radicais livres com os ácidos graxos, 
constituintes de óleos e gorduras, pode favorecer o depósito de placas nas 
paredes arteriais, diminuindo sua elasticidade e propiciando o aparecimento 
de hipertensão arterial 

 

De acordo com Santos e Godoy (2004) indivíduos fumantes têm níveis de 

carboxiemoglobina de duas a quinze vezes mais do que indivíduos não fumantes, e 

consequentemente uma diminuição do aporte de oxigênio no sangue deixando de suprir 

células vitais do organismo, ocorre uma produção excessiva de oxidantes, que lesionam as 

paredes dos vasos sanguíneos. 

Pesquisadores afirmam que as substâncias tóxicas do cigarro estimulam à produção de 

leucócitos, responsáveis por liberar radicais livres, que inativa as enzimas que protegem a 

pele. Ocorre uma diminuição nas vitaminas de tocoferol, betacaroteno e retinol, prejudicando 

a defesa do organismo contra os radicais livres, alterações das fibras de colágeno e elastina 

causadas pelo aumento da elastose (massa amorfa) comprometendo a derme e causando rugas 

mais intensas, diminuição dos níveis de vitamina, bloqueio das ligações cruzadas, diminuição 

crônica da oxigenação (SINAP-SAUDE, 2008).  

Os componentes químicos do fumo chegam aos alvéolos deslocando a reação natural 

do oxigênio, a hemoglobina satura esse componente, ocasionando um prejuízo na hematose, 

pois o monóxido de carbono tem 210 vezes mais afinidade de ligação com a hemoglobina do 

que o oxigênio, que altera o sangue dos indivíduos fumantes. (SANTOS, B; GODOY, 2004) 

A nicotina atinge a pele através da corrente sanguínea, responsável pela 

vasoconstrição, gerando diminuição do fluxo sanguíneo e conseqüentemente uma diminuição 

de oxigênio no sangue interfere no fluxo de estrogênio, hormônio principal na síntese de 

colágeno e elastina. Os benzopirenos são responsáveis pelas alterações do crescimento das 
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células, o alcatrão é responsável pelas alterações celulares que levam a desenvolver vários 

tipos de câncer como de pulmão e boca (TARANTINO, 2002).  

O monóxido de carbono altera o colesterol, pela diminuição de oxigênio na célula, 

provocando arteriosclerose, (entupimento das artérias) (FREITAS, 2001). 

As substancias tóxicas são absorvida pelos pulmões rapidamente, aumentando o 

número de batimentos cardíacos, fazendo com que o coração trabalhe mais e com pouca 

oxigenação. Esse aumento na freqüência respiratória, a temperatura da pele e do sangue 

diminui e provoca um aumento de adrenalina fazendo com que os ácidos graxos no soro do 

sangue aumentam reforçando o aumento do colesterol (FREITAS, 2001). 

Para Gomes; Gabriel (2006) a nicotina causa uma queda de 40% na produção de 

colágeno pela destruição dos fibroblastos, bloqueiam as ligações cruzadas da elastina, que 

interfere no tônus da pele, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, dificultando o transporte 

de oxigênio, diminui a lubrificação natural da pele, acelerando o processo de envelhecimento 

cutâneo. As fibras que sustentam a pele do rosto apresentam-se destruídas, resultando em 

sulcos na região da boca em volta dos olhos.  

De acordo com (SUEHARA; SIMONE; MAIA, 2006) o fumo aumenta a viscosidade 

sanguínea e a atividade plasmática da elastase, resultando uma deformação na elastina, 

tornando a pele mais espessa. Além disso, a pele da pessoa que fuma é áspera, ressequida e 

quebradiça. O monóxido de carbono fica visível entre a derme e a epiderme, empalidecendo e 

envelhecendo a pele, com isso começam a aparecer rugas, pois a falta de oxigênio no sangue 

dificulta a nutrição das células do tecido. 

Segundo Chatkin; Chatkin (2007), fumantes apresentam menores índices de massa 

corpórea comparados a não fumantes, pois a nicotina age no tecido adiposo causando 

oxidação nos lipídeos que a cessação resulta no aumento do peso corpóreo tanto em homem 

quanto em mulheres.  

Para Suehara; Simone; Maia (2006) O tabagismo é fator de risco independente para o 

envelhecimento cutâneo, confirmando os efeitos nocivos do cigarro sobre o a pele, tais como:  

 Envelhecimento precoce. 

 Linhas e rugas proeminentes. 

 Flacidez. 

 Diminuição da hidratação natural da pele. 

 Pele com pigmentação amarelada, cinza ou avermelhada. 

 Proeminência dos contornos ósseo da face. 

 Maiores chances de câncer de pele. 
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 Unhas e pontas dos dedos amarelos 

 

Estes fatores são causados pela diminuição de oxigênio devido a fumaça do cigarro, 

seus componentes são responsáveis pela produção de radicais livres acelerando o 

envelhecimento cutâneo (FREITAS, 2008). 

 

Discussão 

 

As alterações teciduais causadas pelo tabagismo resultam na deficiência e na morte 

celular, evidenciado essas alterações no envelhecimento facial, por ser uma área exposta às 

radiações solares e com incidência maior de câncer de pele em fumantes. 

A pele do fumante passa por uma série de processos químicos, sofre várias alterações 

nos feixes de colágenos e elastina desestruturando as camadas da pele deixando-as com 

aspecto murcho, mais fino, resultando em rugas finas e intensas. Interfere no fluxo de  

hormônio, dificultando a produção da hidratação natural da pele, tornando-a mais seca, 

quebradiça e sem brilho. Essas alterações provocam diminuição da epiderme, derme e 

hipoderme, ocorre uma fragmentação das fibras elásticas (resultando flacidez), diminuição da 

atividade das glândulas sebáceas (desestruturação do manto lipídico, resultando em 

ressecamento, desidratação e descamações), ocorre uma diminuição na produção de colágeno, 

tornando-o mais rígido, resultando em rugas (finas e intensas) ao redor dos lábios e dos olhos, 

pele de cor acinzentada (ou amarelada), proeminência dos contornos ósseos do rosto e com 

aspecto pergaminho. 

A camada de gordura da hipoderme diminui, dando o aspecto murcho e flácido, o 

tecido conjuntivo perde a flexibilidade. 

 Embora a literatura não seja muito extensa no que se refere ao tabagismo e 

envelhecimento facial precoce, de forma unânime os resultados sobre esse estudo afirmam os 

efeitos nocivos do tabaco na pele. 

 A adoção de um estilo de vida saudável contribui de forma significante para retardar o 

envelhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado deste artigo ressalta os malefícios do cigarro de forma externa e interna, 

tanto para os fumantes ativos quanto aos passivos. 
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  O fumo e seus derivados fazem parte do grupo de drogas consideradas de alta 

periculosidade a saúde humana. Vidas são tragadas pelos malefícios do fumo a cada minuto. 

Entretanto o lucro gerado pelo fumo movimenta bilhões de dólares todos os anos. Milhares de 

horas de propaganda a favor do fumo são veiculadas nos meios de comunicação de massa 

toda semana buscando novos mercados consumidores. Se o fumo é um mal para uns, faz 

muito bem a outros tantos que usufruem do lucro gerado pelo fumo e seus derivados. A 

grande maioria, entretanto, morre e adoece todos os dias. O fumo traz inúmeras despesas à 

nossa sociedade. 

Medidas preventivas incluem campanhas e ações contínuas, que utilizem unidades de 

saúde, escolas, ambiente de trabalho e mídia, como meio de atingir o público alvo, aos 

malefícios do tabagismo. 

Apesar de serem conhecidos os malefícios do tabagismo, a população deve se 

conscientizar para as mudanças de hábitos comportamentais, para melhorar a qualidade de 

vida do fumante.  

Sugere-se que novos trabalhos sejam desenvolvidos analisando a pele de fumantes, 

propondo tratamentos faciais para minimizar os efeitos do tabagismo.  
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