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RESUMO 

 

TORRES, LHL. Efeitos da inalação da fumaça do cigarro no estresse oxidativo do 

sistema nervoso central de camundongos jovens. Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, Brasil, 2009. 

 

A fumaça do cigarro é composta por mais de 4.700 substâncias, muitas das quais 

tóxicas. O sistema nervoso central (SNC) possui poucas defesas antioxidantes, além 

de ser rico em lipídeos facilmente oxidáveis e de conter alto teor de metais de 

transição envolvidos na formação de radicais livres. Existem evidências de que a 

fumaça do cigarro causa alterações nas enzimas antioxidantes em roedores adultos, 

mas pouco se sabe sobre os efeitos do tabaco no SNC ainda em desenvolvimento. 

Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar os possíveis efeitos da fumaça do 

cigarro no SNC de camundongos jovens. Camundongos BALB/c foram expostos a 

uma mistura de fumaça central e lateral do cigarro (Souza Cruz - Derby Vermelho) 

dentro de uma câmara de polipropileno acoplada a um sistema Venturi. Além da 

exposição aguda, realizada no 18o dia de vida, os animais foram expostos a partir do 

5º dia de vida por 13 ou 35 dias, durante 2 horas por dia, 7 dias por semana. Os 

animais foram então eutanasiados por deslocamento cervical imediatamente ou três 

horas após a última exposição e foram realizadas as determinações das atividades 

enzimáticas da glutationa peroxidase, glutationa redutase, glutationa S-transferase, 

além da quantificação de malonaldeído (MDA) e 3-nitrotirosina no cerebelo, córtex 

frontal, estriado, hipocampo e hipotálamo. Nossos resultados indicam que o SNC em 

desenvolvimento é susceptível à fumaça do cigarro. Foram detectadas alterações 

nas enzimas antioxidantes em diferentes estruturas encefálicas imediatamente após 



 

a última exposição sugerindo diferença de sensibilidade das diferentes áreas à 

fumaça do cigarro. Contudo, essas perturbações não são persistentes, uma vez que 

a maior parte delas desapareceu três horas após a exposição. O cerebelo parece 

ser a estrutura mais resistente enquanto o córtex frontal e o estriado, as mais 

sensíveis. No córtex frontal as alterações enzimáticas são mais persistentes e houve 

aumento de MDA no grupo agudo e eutanásia 3 horas após a exposição, enquanto 

no cerebelo, estriado e hipocampo houve aumento de MDA no grupo agudo e 

eutanásia imediatamente após a exposição. Esses resultados sugerem uma 

resposta mais tardia do córtex frontal e uma possível adaptação dos tecidos ao 

xenobiótico. É importante destacar que a eutanásia realizada imediatamente após a 

exposição crônica à fumaça do cigarro não reflete somente o efeito da última 

exposição, já que tanto o padrão encontrado na alteração das enzimas quanto na 

determinação de MDA foi diferente do observado após exposição aguda. 

 

Palavras-chave: Sistema nervoso central, Fumaça do cigarro, Estresse oxidativo, 

Enzimas antioxidantes, Malonaldeído. 



 

ABSTRACT 

 

TORRES, LHL. Effects of cigarette smoke in oxidative stress in the central nervous 

system of young mice. Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 

Brasil, 2009. 

 

Cigarette’s smoke is composed of more than 4.700 substances, many of them are 

toxic. The central nervous system (CNS) has few antioxidant defenses, is rich in 

easily oxidable lipids and contains high levels of transition metals which are involved 

in the formation of free radicals. There are evidences that tobacco smoke causes 

changes in the antioxidant enzymes in adult rodents, but little is known about its 

effects during  CNS development. Thus, the aim of this work was to evaluate the 

possible effects of cigarette’s smoke in the CNS of young mice. BALB/c mice were 

exposed to a mixture of mainstream and sidestream smoke of cigarette (Souza Cruz 

– Red Derby) in a polypropylene chamber attached to a Venturi system. Besides 

acute exposure, performed at the 18th day of life, the animals were exposed from the 

5th day of life for 13 or 35 days, 2 hours a day, 7 days in a week. The animals were 

then euthanized by cervical dislocation, immediately or three hours after the last 

exposure. The determinations of enzymatic activities of glutathione peroxidase, 

glutathione reductase, glutathione S-transferase, and the quantification of 

malonaldehyde (MDA) and 3-nitrotyrosine in cerebellum, frontal cortex, striatum, 

hippocampus and hypothalamus were performed.  

Our results indicate that the CNS in development is susceptible to cigarette’s smoke. 

Alterations in antioxidant enzymes in different brain structures were detected 

immediately after the last exposure suggesting differences in sensitivity of different 



 

areas to cigarette’s smoke. However, these disturbances are not persistent, as most 

of them disappeared three hours after exposure. Cerebellum seems to be the more 

resistant structure, while frontal cortex and striatum the most sensitive. Enzyme 

changes in frontal cortex were more persistent and there was an increase of MDA 

only in the acute group and euthanasia 3 hours after exposure, whereas in 

cerebellum, striatum and hippocampus, MDA increased only in acute group and 

immediately euthanasia after exposure. These results suggest a delayed response of 

the frontal cortex and a possible adaptation of tissues to xenobiotics. It is important to 

point out that euthanasia performed immediately after chronic exposure to cigarette 

smoke not only reflect the effect of the last exposure, since the pattern found in the 

modification of enzymes and in the determination of MDA was different from that 

observed after acute exposure. 

 

Keywords: Central nervous system, Cigarette smoke, Oxidative stress, Antioxidant 

enzymes, Malonaldeyde. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. EPIDEMIOLOGIA 

Pelo relatório divulgado em agosto de 2008 pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) sobre a epidemia global do tabagismo, o tabaco é considerado a 

principal causa de morte evitável no mundo. Ainda segundo a OMS, 100 milhões de 

pessoas morreram no século XX devido ao cigarro. Atualmente, o tabaco já atingiu a 

marca de 5,4 milhões de mortes por ano, superando a tuberculose, a malária e a 

síndrome da imunodeficiência adquirida, juntos. Estima-se que em 2030 esses 

números sejam de oito milhões de mortes anuais e, caso as atuais tendências de 

expansão do seu consumo sejam mantidas, o tabaco será responsável por 1 bilhão 

de mortes no século XXI (OMS, 2008). 

O consumo de cigarros durante o período de 1975 a 1996 caiu na maioria dos 

países desenvolvidos. Entretanto, o consumo global aumentou em torno de 50% 

devido aos países em desenvolvimento (Figura 1). Observa-se uma correlação entre 

tabagismo, baixa renda e baixo nível de escolaridade. No Brasil, a probabilidade de 

um indivíduo com baixa escolaridade se tornar fumante é cinco vezes maior que a 

de um indivíduo com nível universitário. O menor acesso à informação, à educação 

e à assistência à saúde são fatores que explicam tal discrepância (OPAS, 2004). 

Entre os jovens, o tabaco é a segunda droga mais consumida devido à 

facilidade de obtenção e ao baixo custo. Soma-se a estes fatores a publicidade, que 

ao longo dos anos divulgou a imagem do tabaco associada ao sucesso, beleza e 

poder. A OMS realizou um Estudo Global do Tabagismo entre os jovens de 46 

países e foi observado um quadro de dependência prematura. Em países como 

Polônia, Zimbábue e China, por exemplo, foi relatada a existência de crianças de 10 
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anos de idade dependentes do tabaco. Esse mesmo estudo foi realizado no Brasil, 

nos anos de 2002 e 2003, em doze capitais. A prevalência de escolares fumantes 

variou de 11 a 27% no sexo masculino e de 9 a 24% no feminino (INCA, 2006). 

 

 

Figura 1. Projeção global de mortes relacionadas ao tabaco (2005-2030) e influência 
dos países em desenvolvimento (OMS, 2008; Mathers, 2006) 

 

As estatísticas mostram um aumento no número de mulheres fumantes. 

Pesquisas entre estudantes mostram que as meninas experimentam cigarros em 

maior proporção do que os meninos. Este é um dado alarmante, já que a mulher 

fumante tem um risco maior de infertilidade, câncer de colo de útero, menopausa 

precoce e dismenorréia (INCA, 2006). 

 

1.1.1. FUMO PASSIVO 

Além da exposição direta à fumaça de cigarro, também ocorre exposição 

ambiental a esta fumaça (fumo involuntário ou passivo). De acordo com a OMS, o 

tabagismo passivo é definido como a inalação da fumaça ambiental do tabaco (FAT) 
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e de seus derivados por indivíduos não-fumantes em ambientes fechados (INCA, 

2008). 

A FAT contém centenas de substâncias químicas, tais como formaldeído, 

benzeno, arsênio, amônia, nitrosaminas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e 

é composta por uma mistura de fumaça central (10-20%) e de fumaça lateral (80-

90%). A fumaça central é a tragada pelo fumante e a fumaça lateral é a produzida 

pela ponta acesa do cigarro (96% do tempo da queima do cigarro). É importante 

ressaltar que a fumaça lateral é mais tóxica e apresenta níveis mais elevados de 

nicotina, monóxido de carbono, amônia, aldeídos e substâncias cancerígenas. 

(INCA, 2009; MELLO e cols 2005). 

Entre os biomarcadores para identificar e medir o grau de exposição à FAT 

estão a nicotina (meia-vida de 2h) e seu metabólito, a cotinina (meia-vida de 40h). 

Rosemberg (2004) destaca que após 4 horas de exposição ao tabaco, ainda é 

possível encontrar nicotina no ar de ambientes fechados. Precioso e cols, (2007) 

realizaram um estudo para quantificar o nível de poluição do ar provocada pelo 

cigarro em locais de trabalho e de lazer em Portugal. Segundo os autores, a 

concentração de nicotina existente no ar de um ambiente fechado é uma medida 

objetiva do nível de FAT que seria inalado por uma pessoa no ambiente. Eles 

observaram que foi detectada a presença de nicotina em 85% das amostras. Os 

locais de trabalho da administração pública e de universidades apresentaram os 

valores mais baixos de nicotina, enquanto esta poluição mostrou-se elevada em 

alguns locais de trabalho de empresas, em restaurantes e particularmente em 

discotecas. 

A exposição involuntária à fumaça do tabaco pode acarretar desde reações 

alérgicas (rinite, tosse, conjuntivite, exacerbação de asma) em curto período, até 
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infarto agudo do miocárdio, câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica 

(enfisema pulmonar e bronquite crônica) em adultos expostos por longo período 

(INCA, 2009). Alguns estudos comprovam que a longo prazo, o tabagismo passivo 

aumenta entre 20% a 30% o risco de um não fumante desenvolver câncer de 

pulmão, e entre 25% a 30% de sofrer infarto agudo do miocárdio (INCA, 2009).  

Há algumas décadas surgiram estudos epidemiológicos avaliando os efeitos 

deletérios do fumo passivo em crianças. Geralmente, estes estudos têm como foco 

crianças menores de cinco anos, uma vez que, nesta faixa etária não há exposição 

ocupacional e fumo ativo e o risco da exposição passiva pode ser avaliado durante o 

período do crescimento e desenvolvimento (CARVALHO, 2002). Assim, por viverem 

a maior parte do tempo em ambiente restrito e pela maior vulnerabilidade de suas 

vias aéreas, as crianças são susceptíveis aos efeitos do tabagismo passivo. Estima-

se que 54% a 70% das crianças são expostas a um ou mais fumantes no domicílio. 

O número de cigarros fumados foi positivamente associado ao nível de cotinina na 

urina das crianças expostas. Foi também descrita elevada morbidade respiratória em 

crianças menores de cinco anos, tendo a exposição passiva sido também associada 

à elevada mortalidade em crianças de baixa idade. Essas apresentaram mais tosse 

e infecções virais e se mostraram mais propensas a sofrer infecções do trato 

respiratório superior e inferior. Os mecanismos mais plausíveis são: edema da 

mucosa, diminuição do clearance mucociliar e prejuízo no desenvolvimento 

pulmonar (CARVALHO, 2002). 

Outra conseqüência importante da exposição de crianças à FAT é a síndrome 

de morte súbita infantil. Estudo da OMS com 700 milhões de crianças no mundo 

demonstrou um risco aumentado em cinco vezes para esta síndrome em filhos de 

mães fumantes. (INCA, 2009; OMS, 1999). 



 

6 

 

Em uma pesquisa recente e inédita no país, pesquisadores do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) e do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) constataram que pelo menos 2.655 

não-fumantes morrem a cada ano no Brasil por doenças atribuíveis ao tabagismo 

passivo (INCA, 2008). Neste estudo, que estimou o número e a proporção de óbitos, 

foram consideradas apenas as três principais doenças relacionadas ao tabagismo 

passivo: câncer de pulmão, doenças isquêmicas do coração (como infarto) e 

acidentes vasculares cerebrais (AVC). Foi observado que a cada 1.000 mortes por 

doenças cérebro-vasculares, 29 são atribuíveis à exposição passiva à fumaça do 

cigarro. A proporção é de 25 para 1.000 no caso de doenças isquêmicas e de 7 para 

1.000 mortes por câncer de pulmão. Os óbitos de mulheres são de 1,3 a 3 vezes 

mais elevados que os de homens. Das 2.655 mortes, 1.601 foram de mulheres, ou 

seja, 60,3%.  A Tabela 1 apresenta algumas doenças que apresentam risco elevado 

de mortalidade devido ao tabagismo passivo. 
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Tabela 1. Doenças que potencialmente apresentam risco aumentado de mortalidade 
devido ao tabagismo passivo (INCA, 2008) 
 

Doenças Força da evidência de comentários sobre estudos relação de 
causa e efeito  

Câncer de pulmão 
Doença coronariana 

+++++ 
+++++ 

Numerosos estudos de boa qualidade 
Peso das evidências sobre relação com mortalidade 
elevada 

Morte súbita infantil 
Doenças cérebro-vasculares  

++++ 
+++ 

Menor número de estudos de boa qualidade 
Peso das evidências sobre relação com mortalidade 
elevada 

Asma 
Infecções respiratórias baixas 
Baixo peso ao nascer  

++ 
++ 
++ 

Muitos estudos mostram aumento da ocorrência da 
doença, mas há poucas evidências sobre relação com 
mortalidade 

Doença meningocócica 
Câncer de mama 
Outros cânceres do trato 
respiratório 
Câncer do colo do útero  

+ 
+ 
+ 
+ 

 
Literatura limitada, baixa consistência dos achados dos 
estudos  

 

É importante ressaltar que o estudo realizado pelo INCA e pela UFRJ 

representa apenas uma parcela da mortalidade atribuível à exposição passiva à 

fumaça do cigarro. Neste trabalho, definiu-se como fumante passivo, pessoas que 

nunca fumaram e que moravam com pelo menos um fumante no mesmo domicílio. 

Somente indivíduos na faixa etária de 35 anos ou mais foram alvo do estudo, assim, 

não foram levadas em consideração outras causas de óbito possivelmente 

associadas ao tabagismo passivo, como a síndrome da morte súbita infantil e 

doenças respiratórias crônicas. Também não foram avaliadas doenças relacionadas 

à infância e ao período neonatal.  

 

1.1.2. CONTROLE DO TABACO NO BRASIL  

O controle do tabaco no Brasil começou na década de 80, mais precisamente 

em 1986, com a restrição do fumo em repartições públicas. Uma das medidas mais 
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eficazes foi a proibição da publicidade do tabaco (exceto nos pontos de venda) em 

2000. Dois anos mais tarde, passou a ser obrigatória a publicação de imagens de 

advertência nos maços e em 2005, o país ratificou sua adesão à Convenção-Quadro 

de Controle do Tabaco, proposta pela OMS (INCA, 2009). 

Entre as diretrizes recomendadas pela OMS para que os países diminuam o 

consumo de tabaco, está o aumento do preço dos maços de cigarros, por meio da 

elevação de impostos, e a proibição do uso do tabaco em locais públicos (OMS, 

2008). Em maio de 2009 o governo brasileiro aumentou o Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) e a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social 

(PIS/Cofins) sobre o produto, o que elevou o preço ao consumidor em até 25%. Vale 

destacar que o preço do maço de cigarros no Brasil é um dos mais baratos do 

mundo. Ainda segundo a OMS, o aumento de 10% no preço do cigarro diminui em 4 

a 8% o consumo do produto (OMS, 2008; Governo de São Paulo, 2009). 

De acordo com estudo realizado por Pinto e cols, (2007) o tabaco causa um 

prejuízo anual de, pelo menos, R$ 338,6 milhões ao SUS, sendo que 33,85% desse 

valor é gasto no tratamento de diversos tipos de câncer. Vale ressaltar que esse 

valor é subestimado já que contabiliza apenas o que foi gasto com procedimento de 

quimioterapia e internações relacionadas a 32 doenças. Embora a prevalência do 

tabagismo esteja reduzindo no país, seus efeitos sobre a morbidade e mortalidade 

ainda poderão ser observados nas próximas décadas, o que exigirá a continuidade 

da aplicação de recursos no tratamento das doenças relacionadas ao tabaco e no 

fortalecimento das ações de controle ao tabagismo. 
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1.2. COMPARAÇÃO ENTRE CIGARROS COMERCIALIZADOS 

A marca Derby (Souza Cruz) é a mais vendida no Brasil desde seu 

lançamento. Com cerca de 30% de participação no mercado é líder no segmento de 

consumidores de renda mais baixa (SOUZA-CRUZ, 2008).  

De acordo com a empresa Souza Cruz os teores na fumaça dos cigarros são 

medidos por uma metodologia analítica padronizada internacionalmente pela ISO 

(International Organization for Standardization - Norma ISO 3308/2000), adotada no 

Brasil pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e indicada como 

padrão pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da 

Resolução nº 46, de 28 de março de 2001.  

O cigarro é “fumado” em máquinas especiais que tragam 35 mililitros de 

fumaça por minuto, com uma simulação de tragada que dura 2 segundos e um 

intervalo entre tragadas de 58 segundos, em condições de temperatura, pressão 

atmosférica e umidade relativa do ar controladas. Os resultados em miligramas por 

cigarro são impressos nas laterais das embalagens dos cigarros, além de serem 

informados anualmente à ANVISA. A Tabela 2 demonstra a constituição, segundo o 

fabricante, do cigarro da marca Derby Vermelho Sol, utilizado neste trabalho. 

Diversos estudos sobre os efeitos da fumaça do cigarro utilizam cigarros 

comercializados regionalmente, como Anbarasi e cols, (2006 - Scissors Standard), 

Delibas e cols, (2003 -Tekel 2000), Baskaran e cols, (1999 - marca não informada), 

Biselli, (2008 - Derby Vermelho Sol) e Mello, (2007 - Marlboro). Manna e cols, (2006) 

utilizam cigarros experimentais desenvolvidos pela Universidade de Kentucky (EUA). 

Atualmente, os principais cigarros comercializados pela Universidade de Kentucky 

são o 1R5F, que possui concentração ultra-baixa de nicotina, e o 3R4F, que é o 

cigarro padrão de pesquisa.   
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A Tabela 3 demonstra o teor dos principais constituintes de alguns cigarros 

comercializados no Brasil e dos cigarros referência da Universidade de Kentucky, 

incluindo o cigarro 2R4F, que se refere ao lote anterior do cigarro 3R4F. 

O cigarro Derby Vermelho Sol foi o escolhido para este trabalho porque, além 

de ser o mais vendido no país, é um dos que a composição mais se assemelha a 

dos cigarros 2R4F e 3R4F. A Tabela 4 compara diversos constituintes do cigarro 

Derby Vermelho Sol e do 2R4F (CHEN  MOLDOVEANU, 2003). 
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Tabela 2: Teor dos constituintes do cigarro Derby Vermelho Sol 

Constituintes Unidade Concentração 
média 

Intervalo de 
Confiança 

Alcatrão mg/cig 8,9 ±  0,89 
Nicotina  mg/cig 0,63 ± 0,063 
Monóxido de Carbono mg/cig 9,2 ± 1,38 
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos    
          - Benzopireno mg/cig 0,000011 ± 0,00000222 
Compostos Carbonilados    
          - Formaldeído mg/cig 0,040300 ± 0,006045 
          - Acetaldeído mg/cig 0,580000 ±  0,087 
          - Acetona mg/cig 0,260000 ± 0,039 
          - Acroleína mg/cig 0,002000 ± 0,01266 
          - Propionaldeído mg/cig 0,048600 ± 0,00729 
          - Crotonaldeído mg/cig 0,002000 ± 0,00744 
          - Metil etil cetona mg/cig 0,003500 ± 0,010545 
          - Butanaldeído mg/cig 0,035000 ± 0,00525 
Fenóis    
          - Hidroquinona mg/cig 0,041300 ± 0,006195 
          - Resorcinol mg/cig 0,001000 ± 0,00015 
          - Catecol mg/cig 0,051100 ± 0,007665 
          - Fenol mg/cig 0,020500 ± 0,00328 
          - m-cresol mg/cig 0,003500 ± 0,000525 
          - p-cresol mg/cig 0,008300 ± 0,001494 
          - o-cresol mg/cig 0,005100 ±  0,000969 
Amônia mg/cig 0,009000 ± 0,00135 
Ácido Cianídrico mg/cig 0,158000 ± 0,0237 
Bases Semi-Voláteis    
          - Piridina mg/cig 0,006700 ± 0,001072 
          - Quinolina mg/cig 0,000320 ± 0,0001216 
Misturas Orgânicas    
          - 1,3-butadieno mg/cig 0,037600 ± 0,00752 
          - Isopreno mg/cig 0,287000 ± 0,0574 
          - Acrilonitrila mg/cig 0,016500 ± 0,00264 
          - Benzeno mg/cig 0,041100 ± 0,006165 
          - Tolueno mg/cig 0,067300 ± 0,010095 
          - Estireno mg/cig 0,006700 ± 0,001273 
Nitrosaminas    
          - N-nitrosonornicotina (NNN) mg/cig 0,000055 ± 0,000011 
          - N-nitrosoanatabina (NAT) mg/cig 0,000063 ± 0,0000126 
          - N-nitrosoanabasina (NAB) mg/cig 0,000015 ± 0,0000022 
          - 4-(metilnitrosoamino)-1-(3- 
            piridil)-1-butanona (NNK) 

 
mg/cig 

 
0,000009 

 
± 0,0000076 

Aminas Aromáticas    
          - 3-aminobifenila mg/cig 0,000003 ± 0,00000056 
          - 4-aminobifenila mg/cig 0,000002 ± 0,00000036 
          - 1-aminonaftaleno mg/cig 0,000015 ± 0,00000308 
          - 2-aminonaftaleno mg/cig 0,000009 ± 0,0000018 
NOx mg/cig 0,209000 ± 0,04598 
Eficiência do Filtro para Nicotina % 26,7 ± 1,335 
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Tabela 3: Principais constituintes de cigarros referência da Universidade de 
Kentucky e cigarros comercializados no Brasil. 
 

  
Nicotina 
(mg/cig)  

Alcatrão 
(mg/cig) 

CO 
(mg/cig) 

NOx 
(mg/cig) 

3R4F 0,73 9,40 12,00  --- 
2R4F 0,75 8,91 11,96 0,26898 
1R5F 0,16 1,67 2,95  --- 
Derby Vermelho Sol KS 0,65 9,10 9,60 0,26133 
Derby Azul Mar KS 0,58 6,90 6,50 0,21403 
Derby Special Azul Mar KS 0,44 5,50 5,20 0,14474 
Hollywood Original KS 0,70 9,00 9,70 0,28767 
Hollywood America KS 0,59 6,30 6,10 0,16222 
Hollywood California KS 0,68 9,20 9,30 0,21280 
Free Red KS 0,48 5,10 5,50 0,15562 
Free Blue KS 0,36 3,20 3,90 0,09140 
Free Silver KS 0,09 0,70 1,00 0,03629 
Carlton Blue KS 0,46 4,70 5,80 0,14124 
Carlton By Dunhill Blue KS 0,50 5,00 5,60 0,15320 
Plaza Gold KS 0,57 6,50 6,00 0,20602 
Marlboro King Size 0,90 12,00 12,00 --- 
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Tabela 4: Comparação entre o cigarro referencia 2R4F da Universidade de Kentucky 
e o cigarro Derby Vermelho Sol. 
 

Constituintes Derby (mg/cig) 2R4F (mg/cig) 
Alcatrão 8,9 8,91 
Nicotina  0,63 0,75 
Monóxido de Carbono 9,2 11,96 
Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos   
          - Benzopireno 0,000011 0,000007 
Compostos Carbonilados   
          - Formaldeído 0,04030 0,02161 
          - Acetaldeído 0,58000 0,56048 
          - Acetona 0,26000 0,26474 
          - Acroleína 0,00200 0,05877 
          - Propionaldeído 0,04860 0,04392 
          - Butanaldeído 0,03500 0,02958 
Fenóis   
          - Hidroquinona 0,04130 0,03240 
          - Resorcinol 0,00100 0,00091 
          - Catecol 0,05110 0,03790 
          - o-cresol 0,00510 0,00189 
Amônia 0,00900 0,01102 
Ácido Cianídrico 0,15800 0,10920 
Bases Semi-Voláteis   
          - Piridina 0,00670 0,00702 
          - Quinolina 0,00032 0,00023 
Misturas Orgânicas   
          - 1,3-butadieno 0,03760 0,02994 
          - Isopreno 0,28700 0,29768 
          - Acrilonitrila 0,01650 0,00828 
          - Benzeno 0,04110 0,04339 
          - Tolueno 0,06730 0,06491 
          - Estireno 0,00670 0,00511 
Nitrosaminas   
          - N-nitrosonornicotina (NNN) 0,000055 0,000133 
          - N-nitrosoanatabina (NAT) 0,000063 0,000119 
          - N-nitrosoanabasina (NAB) 0,000015 0,000016 
          - 4-(metilnitrosoamino)-1-(3- 
            piridil)-1-butanona (NNK) 

 
0,000009 

 
0,000115 

Aminas Aromáticas   
          - 3-aminobifenila 0,000003 0,000003 
          - 4-aminobifenila 0,000002 0,000002 
          - 1-aminonaftaleno 0,000015 0,000015 
          - 2-aminonaftaleno 0,000009 0,000010 
NOx 0,209000 0,26898 
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1.3. ESTRESSE OXIDATIVO  

O conceito de estresse oxidativo refere-se ao estado em que a produção de 

agentes oxidantes ultrapassa as capacidades antioxidantes. Assim, a superprodução 

de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, tais como o ânion superóxido   

(O2
-), o ânion peroxinitrito (ONOO-), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o óxido nítrico 

(NO) e o radical hidroxila (OH) pode culminar em processos de morte celular por 

necrose ou apoptose, por meio da interação com lipídeos, proteínas e ácido 

desoxirribonucléico (DNA) (MACCIONI e cols, 2001). 

Todos os organismos vivos podem sofrer danos oxidativos. De maneira geral, 

o encéfalo é mais propenso aos danos oxidativos devido a fatores como o alto fluxo 

de cálcio pelos neurônios, a alta taxa de consumo de oxigênio molecular (O2) pelos 

tecidos nervosos e a presença de aminoácidos excitatórios, principalmente o 

glutamato (MARKESBERRY, 1999). Além disso, possui alto teor de ferro e de metais 

de transição que podem catalisar a formação do radical OH, por meio da reação de 

Fenton, além de lipídeos facilmente oxidáveis em comparação a outros tecidos. 

Contudo, o tecido do SNC apresenta poucas defesas antioxidantes, como baixa 

atividade da catalase, por exemplo (FLOYD, 1999).  

O radical OH é muito reativo e, por ser uma espécie oxidante muito instável, 

tem um importante papel na iniciação da peroxidação lipídica retirando um átomo de 

hidrogênio dos ácidos poliinsaturados, com conseqüente produção de um radical de 

lipídio (L). O radical L reage com o oxigênio molecular, formando LOO (radical 

peroxila). Ao retirar hidrogênio de outro lipídio, o radical LOO inicia a fase de 

propagação, já que há formação de um hidroperóxido de lipídio (LOOH) e outro L 

que reage com oxigênio e assim por diante. Na fase final, dois radicais reagem entre 
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si e formam um não radical (Figura 2). O LOOH pode sofrer outras reações, com 

consequente produção de alcanos e aldeídos de diferentes tamanhos, como por 

exemplo, o malonaldeído (MDA), utilizado como marcador de peroxidação lipídica 

(SIMONIAN  COYLE, 1996; AUGUSTO, 2006). 

 
 

Figura 2: Esquema do processo de peroxidação lipídica. (AUGUSTO, 2006) 

 

A peroxidação lipídica leva à perda de fluidez da membrana (Figura 3) com 

consequente comprometimento de suas funções, como redução do potencial de 

membrana e aumento da permeabilidade aos íons como o Ca2+ (SIMONIAN  

COYLE, 1996). 



 

16 

 

 

Figura 3: Produtos formados em decorrência do processo de peroxidação lipídica. 
(AUGUSTO, 2006) 
 

O NO é formado pela conversão da arginina em citrulina, processo catalisado 

por uma família de enzimas: as óxido nítrico sintases (NOS). Três isoformas de NOS 

são expressas em vários tecidos que produzem NO de acordo com propósitos 

fisiológicos específicos, sendo uma NOS induzível (NOSi) e duas constitutivas – 

NOS endotelial e neuronal – NOSe e NOSn, respectivamente. (BANERJEE, 2008; 

AUGUSTO, 2006).  

As NOS constitutivas são dependentes de cálcio/calmodulina. A NOSe está 

presente em células epiteliais e endoteliais, onde produz NO responsável pela 

vasodilatação. A NOSn, a primeira a ser isolada, está presente em células 

neuronais, onde a produção de NO está envolvida com a neurotransmissão. A NOSi, 

independente de cálcio/calmodulina, é induzida por estímulos inflamatórios, como as 

citocinas. Esta isoforma da NOS pode ser encontrada em células como macrófagos 

e astrócitos, onde o NO exerce efeito citotóxico por meio de sua combinação com o 

O2
- produzindo o ONOO-. (BANERJEE, 2008; AUGUSTO, 2006).  
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O ONOO- destaca-se pelo seu poder oxidante. Sua meia-vida do ONOO- é de 

menos de 1 segundo e ao se decompor, um dos produtos formados é o OH, 

espécie de alta toxicidade para a célula (LIPTON e cols, 1993; BECKMAN & 

KOPPENOL, 1996; BOLANOS e cols, 1997). O ONOO- reage com a tirosina de 

várias proteínas produzindo a 3-nitrotirosina (3-NT), um composto bastante estável e 

utilizado como marcador da presença de derivados do óxido nítrico, como o ONOO- 

e o dióxido de nitrogênio (NO2
-). A nitração do carbono 3 da tirosina pelo ONOO- 

ocorre espontaneamente, mas é também catalisada por metais de transição como 

ferro III e cobre II (ISCHIROPOULOS e cols, 1992; ISCHIROPOULOS e cols, 1995).  

A atividade da mieloperoxidase, enzima abundante em neutrófilos, também 

está envolvida na formação da 3-NT (Figura 4). Essa enzima oxida nitrito à dióxido 

de nitrogênio e resíduos de tirosina ao radical tirosila. A 3-NT é formada pela 

recombinação desses radicais (AUGUSTO, 2006). Resíduos de 3-nitrotirosina 

provocam alteração na proteína, podendo interferir na função de receptores, 

anticorpos, enzimas, entre outros. (HALLIWELL  GUTTERIDGE, 2007). 
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Figura 4: Mecanismos de produção de proteínas nitradas (P-TyrNO2) por oxidantes 
derivados do óxido nítrico (AUGUSTO, 2006). 
 

Diversas espécies reativas são produzidas durante o metabolismo celular 

normal, entretanto o organismo possui defesas antioxidantes para controlar e 

remover essas espécies. Esses mecanismos protetores podem ser enzimáticos, 

como a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase 

(GPx), ou não enzimáticos, como a glutationa (GSH), o ácido ascórbico (vitamina C) 

e a vitamina E. Vale destacar que o termo vitamina E é considerado como um nome 

genérico e descreve os derivados de tocoferóis e tocotrienóis, vitaminas 

lipossolúveis que possuem alto poder antioxidante. Os quatro isômeros dos 

tocotrienóis (-T3, β-T3, -T3 e -T3) são estruturalmente relacionados aos seus 
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correspondentes homólogos dos tocoferóis (-T, β-T, -T e -T), mas diferem nas 

suas cadeias laterais por essas apresentarem três duplas ligações. O isômero -

tocoferol apresenta a maior atividade biológica dentro da classe dos tocoferóis. 

(THERIAULT e cols, 1999).  

 O ácido ascórbico é hidrossolúvel e é co-fator de enzimas envolvidas na 

síntese de colágeno e da noradrenalina. Tanto o ácido ascórbico como o -tocoferol 

reduzem a maioria dos radicais livres, formando ascorbila e tocoferila, espécies 

pouco reativas. O ácido ascórbico e o -tocoferol apresentam atividades 

complementares, embora apresentem estruturas com polaridade diferente e atuem 

em regiões distintas no organismo – o ácido ascórbico tende a permanecer no meio 

extracelular enquanto o -tocoferol no meio intracelular. Os tocoferóis (Toc- OH) são 

eficientes inibidores de peroxidação lipídica por capturar radicais LOO e OH por 

meio da reação do grupo hidroxila, com consequente produção do radical 

tocoferoxila (Toc- O). Acredita-se que o radical Toc- O é regenerado em Toc- OH 

utilizando o ácido ascórbico como coadjuvante sinérgico e que o ácido ascórbico, 

por ele mesmo, não evita o processo de peroxidação lipídica (MELO, 2003; 

BANERJEE, 2008; AUGUSTO, 2006). 

São descritas duas isoformas da enzima SOD em mamíferos, a Cu,Zn-SOD, 

encontrada no citosol, no espaço intermembranas da mitocôndria e no espaço 

extracelular e a Mn-SOD, presente na matriz mitocondrial (BANERJEE, 2008; 

AUGUSTO, 2006). A SOD catalisa a conversão do ânion O2
- em H2O2 e O2. O H2O2, 

por sua vez, é transformado em H2O por meio da ação das enzimas CAT ou GPx. É 

importante destacar que, no caso de alta produção de H2O2 ou de uma deficiência 

da CAT ou da GPx, o H2O2 na presença de íons ferro ou cobre pode levar à 
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formação do radical OH por meio da reação de Fenton, conforme descrito na Figura 

5 (McCORD & FRIDOVICH, 1969; SIMONIAN & COYLE, 1996).  

A CAT é uma hemeproteína que tem especificidade para o peróxido de 

hidrogênio, não atuando sobre peróxidos orgânicos. Pelo fato de estar 

compartimentalizada nos peroxissomos, e possuir menor afinidade pelo peróxido de 

hidrogênio em comparação à GPx, a CAT é mais importante em condições nas 

quais ocorre altas concentrações de peróxido de hidrogênio (VANNUCCHI, 1998). 

Vale destacar que o SNC é pobre em CAT, sendo que a maior parte do H2O2 é 

eliminado pela GPx (SIMONIAN & COYLE, 1996). Assim, a presença das enzimas 

SOD e GPx é importante para a manutenção de baixos níveis de radicais livres no 

SNC.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: O NO na presença do ânion superóxido (O2
•-) forma o ânion ONOO-, 

levando à formação do OH•, um dos responsáveis pela morte celular. A SOD é 
responsável pela dismutação do O2

•- levando à formação de H2O2, o qual pode ser 
eliminado na forma de água (H2O) após reação com as enzimas CAT e GPx. Na 
presença de metais de transição como ferro (Fe2+) e cobre (Cu+), o radical OH• 
também pode ser formado por meio da reação de Fenton.  

 

A GSH é um dos antioxidantes mais importantes. Esta molécula de baixo 

peso molecular é um tripeptídeo que contém cisteína e é o tiol não protéico mais 

abundante nas células dos mamíferos, além de estar presente em diversos tecidos, 

como o sangue, o pulmão e o SNC. Concentrações baixas da GSH estão 

 NO + O2
•-  OONO- OONOH OH• + NO2

• 

Morte celular 

SOD 

H2O2 

OH•

H2O 

Catalase 

GPx 

H+

Fe2+, Cu+

Reação de Fenton 
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associadas à maior risco de estresse oxidativo e ocorrência de infecções 

oportunistas (BANERJEE, 2008).  

A atividade enzimática da GPx é um importante componente na proteção 

contra radicais livres em espécies que utilizam o metabolismo oxidativo, sendo 

importante para a sobrevivência da célula por catalisar a redução de peróxido de 

hidrogênio e de hidroperóxidos lipídicos.  Estas enzimas incorporam um resíduo de 

selenocisteína no seu sítio ativo (BANERJEE, 2008; ROVER Jr, 2001).  

O núcleo do resíduo cistenilglicina da GSH está envolvido na sua função 

como antioxidante, mais especificamente como um redutor intracelular, sendo capaz 

de formar um radical GS, que produz por dimerização a GSSG. A GPx catalisa esse 

processo e a GSSG produzida é então reduzida pela glutationa redutase (GR), 

regenerando a GSH, num processo dependente de NADPH (Figura 6). A limitação 

de disponibilidade de NADPH pode levar ao aumento de GSSG e deixar as células 

mais sensíveis ao dano oxidativo (VANNUCCHI, 1998).  

 

 

 

Figura 6: Representação do ciclo das glutationas. A detoxificação do ROOH é feita 
pela GPx na presença de GSH, levando à oxidação da glutationa (GSSG). A GR 
reduz a GSSG a GSH na presença de NADPH.  R = hidrogênio ou radical alquila. 

 

Variações nos níveis de GSH afetam diretamente a síntese de proteínas e de 

DNA, de tal forma que a oxidação ou a depleção de GSH pode diminuir a síntese 

GPx

2 GSH

GSSG

GR

NADPH + H+

NADP+

ROOH

ROH + H2O
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protéica. A GSH pode se perder de modo irreversível em situações de estresse 

oxidativo muito intenso, permanecendo na forma oxidada e não sendo novamente 

reduzida (JORDÃO-Jr e cols, 1998). 

As enzimas glutationa S-transferase (GST) são descritas como as mais 

importantes enzimas envolvidas no processo de metabolismo de compostos 

eletrofílicos (Figura 7). As GST são enzimas envolvidas no processo de 

detoxificação celular, mecanismo responsável pela metabolização de endobióticos e 

xenobióticos (DOURADO e cols, 2008; BANERJEE, 2008). 

 

        GST 
GSH       +        R–X                        GSR + H+ + X- 

Substrato 
Eletrofílico 

 

Figura 7: Representação da reação de detoxificação catalisada pela GST. 

 

1.4. ESTRESSE OXIDATIVO E TABACO 

A fumaça do cigarro, em suas frações gasosa, particulada e alcatrão, contêm 

milhares de compostos químicos. Entre eles, o complexo quinona-hidroquinona 

forma o principal grupo da fração alcatrão da fumaça do cigarro e participa da 

redução do O2 a O2
-. Os radicais presentes na fase particulada e no alcatrão da 

fumaça do cigarro são caracterizados por apresentarem longa meia-vida, enquanto 

que os radicais da fase gasosa são caracterizados por apresentarem curta meia-

vida, não excedendo 5 minutos (SOBCZAK e cols, 2004). Os elementos prevalentes 

na fase gasosa são radicais simples de oxigênio e de carbono, além de substâncias 

altamente reativas, como aldeídos e cetonas poliinsaturados que, ao interagir com 
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grupos tióis, podem provocar aumento da produção intracelular de espécies reativas 

ao oxigênio/nitrogênio (CHURCH & PRYOR, 1985).   

Existem evidências de que a fumaça do cigarro causa prejuízo das funções 

endoteliais mediadas pelo NO por meio do aumento da formação do O2
- 

(MORROW e cols, 1995; RAIJ e cols, 2001). Um provável mecanismo para este 

evento é que os compostos tióis presentes na fumaça do cigarro podem ativar a 

NADPH oxidase e aumentar a produção do O2
-, reduzindo assim a bioatividade do 

NO com consequente disfunção endotelial (JAIMES e cols, 2004).  

Reddy e cols (2002) demonstraram que a exposição de uma solução de GSH 

à fumaça produzida pelo cigarro resultou em uma rápida depleção da GSH e que, 

50% desta depleção pode ser responsabilizada pelas reações com acroleína e 

crotonaldeído, os dois principais aldeídos -insaturados presentes neste agente. Os 

mesmos resultados foram encontrados previamente por Maranzana & Mehlhorn 

(1998). Mais ainda, de acordo com Banzet e cols (1999), a mitocôndria seria o alvo 

preferido para os efeitos mediados pela fumaça do cigarro. 

Kocyigit e cols (2001) mostraram que a exposição à fumaça do cigarro pode 

alterar as atividades das enzimas antioxidantes. A atividade da Cu/Zn-SOD e os 

níveis plasmáticos de cobre e de tiocianato, utilizado como marcador do tabagismo, 

apresentavam-se significativamente aumentados em fumantes quando comparados 

com não-fumantes. Entretanto, os níveis plasmáticos de selênio e a atividade da 

GPx estavam significativamente menores em fumantes do que em não-fumantes e 

não houve alteração da enzima CAT e nem dos níveis de ferro e de zinco nos dois 

grupos. Mais ainda, houve correlação positiva significativa entre a atividade 

eritrocitária da GPx e as concentrações de selênio; entre a atividade da Cu/Zn-SOD 

eritrocitária e concentração de cobre plasmático e entre a atividade da CAT 
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eritrocitária e a concentração de ferro plasmática. Foi também evidenciada uma 

correlação negativa significativa entre os níveis plasmáticos de selênio e de 

tiocianato.  

A interferência do cigarro na atividade das enzimas antioxidantes e de seus 

elementos traços dependentes também foi relatada por outros autores. Abou-Sheif e 

cols (1996) observaram aumento da atividade da CAT e da SOD, bem como 

diminuição da atividade da GPx em eritrócitos de indivíduos fumantes comparados a 

não fumantes. Dubick & Keen (1991) mostraram que fumantes possuem 

concentrações séricas de cobre e zinco significativamente maiores enquanto Ellis e 

cols (1984) demostraram diminuição nas concentrações séricas de selênio e 

aumento da concentração de cádmio no sangue total de fumantes.  

Lesgards e cols (2002) avaliaram os efeitos de diversos fatores relacionados 

ao estilo de vida na capacidade total antioxidante e demonstraram que o cigarro, o 

consumo de álcool, o estresse psicológico, entre outros, diminuem de modo 

significativo a capacidade antioxidante geral. Mais ainda, Lykkesfeldt e cols (2003), 

demonstraram que ocorre uma indução do ciclo do ácido ascórbico em fumantes em 

relação a não-fumantes.  

Um dado interessante é apresentado por Sobczak e cols (2004). Os autores 

estudaram o efeito da fumaça do cigarro nos níveis de  e -tocoferol em não-

fumantes, fumantes passivos e fumantes ativos, classificados por meio dos níveis de 

cotinina urinária. Os resultados mostram que fumantes passivos e ativos 

apresentaram diminuição significativa dos níveis plasmáticos de -tocoferol em 

comparação a não fumantes. Não houve alteração nos níveis de -tocoferol entre os 

grupos.  



 

25 

 

Poucos estudos descrevem os efeitos da fumaça do cigarro no SNC. Anbarasi 

e cols (2006) demonstraram o aumento do estresse oxidativo no encéfalo de ratos 

adultos por meio da redução dos níveis de GSH e de vitamina A, C e E, além da 

diminuição da atividade da SOD, da CAT, da GPx e da GR após exposição à fumaça 

do cigarro. Os animais foram expostos à fumaça lateral do cigarro duas vezes por 

dias durante doze semanas. Cada exposição tinha duração de 3 horas, com 

intervalo de 10 minutos entre cada cigarro. Este trabalho não fez a distinção de 

áreas específicas do SNC, sua avaliação foi feita em homogenato total do encéfalo 

de ratos adultos. Manna e cols (2006) realizaram um estudo com exposição 

prolongada ao tabaco. Neste caso, camundongos foram expostos diariamente por 

sete horas a uma mistura de fumaça central (11%) e fumaça lateral (89%) do cigarro 

durante seis meses. Os autores relataram aumento de ROS em diferentes estruturas 

encefálicas de camundongos adultos (cerebelo, córtex frontal, hipocampo e 

estriado), levando a níveis significativamente altos de peroxidação lipídica em todas 

as regiões encefálicas expostas ao tabaco. (MANNA e cols, 2006).  

Entretanto, nem todos os autores concordam com o efeito do cigarro nas 

enzimas antioxidantes. Delibas e cols (2003) avaliaram os efeitos da fumaça do 

cigarro na peroxidação lipídica, nas enzimas antioxidantes – CAT, SOD e GPx – e 

na concentração das subunidades 2A e 2B de receptores NMDA (N-metil-D-

aspartato) no hipocampo de ratos Sprague-Dawley adultos expostos à fumaça do 

cigarro por duas horas diárias durante 4 semanas. Os animais expostos à fumaça do 

cigarro apresentaram aumento da concentração das subunidades 2A e 2B de 

receptores NMDA, entretanto, não houve alteração na peroxidação lipídica e nas 

enzimas antioxidantes no hipocampo desses animais. Baskaran e cols (1999) 

também avaliaram os efeitos da fumaça do cigarro na peroxidação lipídica e em 
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enzimas antioxidantes – CAT, SOD, GPx e GST – em ratos expostos à fumaça do 

cigarro duas vezes ao dia durante 30 dias. Eles observaram aumento na 

peroxidação lipídica no fígado, pulmão e rins dos animais expostos à fumaça do 

cigarro, enquanto não houve alteração no encéfalo e no coração. O mesmo ocorreu 

com as enzimas antioxidantes analisadas, com exceção da GST, que apresentou 

atividade elevada no encéfalo desses animais. 

É importante salientar que todos os trabalhos apresentados referem-se a 

animais adultos e nenhum estudo avaliou o efeito da fumaça do cigarro em animais 

que se encontram num período crítico de desenvolvimento do SNC, que, em 

roedores, compreende as primeiras semanas de vida pós-natal. As duas primeiras 

semanas do período pós-natal de roedores equivalem ao terceiro trimestre de 

gestação em humanos. Esse período caracteriza-se por um rápido crescimento 

encefálico incluindo arborização dendrítica, crescimento axonal, mielinização e pico 

dos processos de sinaptogênese, gliogênese e maturação da neurotransmissão 

(BAYER e cols,1993; QUINN e cols, 2005; DWYER e cols, 2008; DWYER e cols, 

2009). Durante esse período o SNC é mais vulnerável a agentes ambientais e 

quaisquer perturbações na seqüência de eventos normais causam efeitos 

irreversíveis na estrutura e na função do tecido (MOURA-RIBEIRO e cols, 2006; 

RICE e cols, 2000; JACOBSON e cols, 1991).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS  

  

 



 

28 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da fumaça do cigarro 

relacionados ao estresse oxidativo durante o período de desenvolvimento do 

Sistema Nervoso Central de camundongos jovens. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Padronizar métodos para determinação da atividade das enzimas GST, GR e 

GPx nas diversas estruturas do SNC; 

 Avaliar os efeitos da exposição à fumaça do cigarro na atividade de enzimas 

antioxidantes, na produção de MDA e 3-NT em diferentes estruturas do SNC 

– cerebelo, córtex frontal, estriado, hipotálamo e hipocampo – nos seguintes 

tempos e condições: agudo, após exposição por 13 e 35 dias com eutanásia 

imediatamente ou três horas após a última exposição. 

 Avaliar atividade locomotora e imobilidade, por meio de campo aberto, de 

animais expostos por 13 e 35 dias à fumaça do cigarro. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. ANIMAIS E EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DO CIGARRO 

Camundongos BALB/c, provenientes do biotério da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, mantidos em ciclo normal de 12 horas claro/escuro, 

foram expostos à fumaça de cigarro a partir do 5 dia de vida até o 18 dia ou até o 

40 dia (respectivamente, 13 e 35 dias de exposição). Os animais foram expostos 

acompanhados pelas mães até o 21º dia de vida. A exposição à fumaça de cigarro 

ocorreu em dois horários, 8:00 e 16:00h, com duração de uma hora cada exposição, 

sete dias por semana. Para a avaliação do efeito agudo à fumaça do cigarro foi feita 

por meio de uma única exposição de animais aos 18 dias de vida às 8:00 horas 

durante uma hora. Os animais do grupo controle foram colocados em uma câmara 

semelhante e inalaram apenas ar comprimido. 

Os animais foram expostos a uma mistura de fumaça central e fumaça lateral 

numa câmara de polipropileno (564x385x371mm) dentro de uma capela. Na câmara 

havia quatro aberturas para entrada de um fluxo de ar comprimido, da fumaça 

lateral, da fumaça central e para troca com o ambiente. Foram utilizados cigarros da 

marca Souza Cruz (Derby Vermelho Sol).  

Enquanto a fumaça lateral foi produzida pela ponta de um cigarro aceso 

colocado em uma das aberturas da câmara, a fumaça central foi produzida pelo 

sistema Venturi. Nesse sistema, constituído por uma tubulação suavemente cônica, 

o fluxo laminar de ar comprimido passa de uma região de maior para uma de menor 

diâmetro. Com isso, há aceleração do fluxo de ar e consequente redução da pressão 

nesse ponto (efeito Venturi), o que permite que a fumaça do cigarro seja aspirada. 
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Assim, a entrada para fumaça central recebia uma mistura de ar comprimido e 

fumaça do cigarro (Figura 8).  

Em cada hora de exposição eram utilizados entre 9 e 12 cigarros para fumaça 

central e 6 cigarros para fumaça lateral. Vale destacar que o cigarro utilizado no 

sistema Venturi também produzia fumaça lateral, mas esta era eliminada pelo 

sistema de exaustão da capela. Este consumo explica o alto número de cigarros 

utilizados nesse sistema. 

A quantidade de monóxido de carbono (CO) presente na fumaça inalada 

pelos animais foi monitorada a cada 10 minutos por meio de um detector de gases 

específico da marca Biosystems (Toxi-Oxy Pro®).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Câmara de exposição à fumaça do cigarro 

 

Após pesagem, os camundongos foram eutanasiados por deslocamento 

cervical e o encéfalo rapidamente retirado e mergulhado em solução fria de tampão 

salina-fosfato. As estruturas encefálicas (cerebelo, córtex frontal, estriado, 

hipotálamo e hipocampo) foram dissecadas sobre uma placa de petri gelada coberta 

Sistema Venturi 
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por papel de filtro embebido em solução salina gelada e congeladas em gelo seco. 

As estruturas foram armazenadas em freezer a -80C até a preparação do 

homogenato.  

As análises foram realizadas em quatro grupos experimentais, como 

descrito a seguir: 

 Grupo Agudo (0h) – única exposição de 1 hora com eutanásia imediatamente 

após a exposição; 

  Grupo Agudo (3h) – única exposição de 1 hora com eutanásia 3 horas após a 

última exposição; 

 Grupo 13 dias (0h) – exposição por 13 dias consecutivos e eutanásia 

imediatamente após a última exposição; 

 Grupo 13 dias (3h) – exposição por 13 dias consecutivos e eutanásia 3 horas 

após a última exposição; 

 Grupo 35 dias (0h) – exposição por 35 dias consecutivos e eutanásia 

imediatamente após a última exposição; 

 

3.2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS 

A dosagem foi realizada utilizando-se o método de Bradford (1976), cujo 

princípio consiste na adição de um corante ácido a uma solução de proteínas, e 

subsequente medição da absorbância no comprimento de onda de 595 nm. A 

comparação com uma curva padrão de soro albumina bovina fornece a 

concentração de proteínas presente nas amostras. Todos os ensaios 

espectrofotométricos foram realizados em espectrofotômetro da Bio-Tek 

Instruments INC modelo Power Wave x 340 e software KC4 v3.0. 
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3.3. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CARBOXIHEMOGLOBINA 

(COHb) 

A COHb é utilizada como marcador biológico para a exposição à fumaça do 

cigarro. Para sua dosagem, utilizou-se o método de Beutler e West (1984) 

modificado por Malheiro (1991). A modificação introduzida foi realizada na etapa de 

determinação dos fatores de calibração durante a padronização do método, onde foi 

feito o borbulhamento com N2 para evitar que o CO dissolvido na amostra 

interferisse nos resultados. O princípio do método consiste na redução da 

hemoglobina com ditionito de sódio formando hemoglobina reduzida (Hbred), a 

desoxihemoglobina. Este agente reduz todas as formas de hemoglobina 

(metemoglobina e a oxihemoglobina), exceto a COHb. Os fatores de calibração 

devem ser calculados para cada espectrofotômetro e no caso, os fatores obtidos 

foram: F1: 1,2814; F2: 0,7672 e F3: 1,9170.  

A técnica utilizada no estudo está descrita a seguir.  

 

a) Determinação dos fatores de calibração: 

Em dois tubos de ensaio (A e B), adicionou-se 3,0 mL do hemolisado, 

preparado pela diluição de 100L de sangue total de não-fumante em 12 mL de 

solução hemolisante (tampão em água na proporção 1:10). No balão A, foi 

borbulhado CO por 3 min, enquanto no balão B, O2 por 15 min. Ambos balões foram 

fechados imediatamente. As soluções com 100% de COHb e 100% de O2Hb foram 

submetidas à corrente de N2 por 2,5 minutos. Após tampar os tubos, 2,0 mL de cada 

solução foram diluídos com solução redutora (25 mg de ditionito de sódio em 20 mL 

de solução tampão) em balões volumétricos de 25 mL, preparada imediatamente 
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antes do uso. As absorbâncias das soluções A e B foram determinadas em 420 e 

432 nm. Para o cálculo dos fatores F1, F2 e F3: 

 

F1 = Abs Hbred 432     F2 = Abs COHb 432      F3 = Abs COHb 420 
         Abs Hbred 420             Abs Hbred 420                 Abs Hbred 420   
 

b) Determinação da porcentagem de COHb: 

Em um tubo de ensaio com tampa, adicionou-se 0,1 mL de sangue total e 12 

mL de solução hemolisante (tampão KH2PO4/K2HPO4 0,1M pH=6,85/água 1:10). 

Após homogeneizar e deixar em repouso por 10 minutos,  0,2 mL do hemolisado foi 

diluído com 2,3 mL de solução redutora (25mg de ditionito de sódio em 20 mL de 

tampão KH2PO4/K2HPO4 0,1M pH=6,85). A solução foi deixada em repouso à 

temperatura ambiente por 10 minutos. As absorbâncias foram determinadas em 420 

e 432 nm, utilizando como branco a solução redutora.  

 

%COHb =              1- (AR x F1)            x 100  
                        AR (F2 – F1) – F3 +1 
 

Sendo: AR = Abs 420/ Abs 432 

   

3.4. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE GPx 

Este método baseia-se na medida indireta da atividade da GPx, por meio de 

uma reação casada com a GR. A glutationa oxidada (GSSG), produzida pela 

redução por hidroperóxidos pela GPx, é reciclada para gerar seu estado reduzido 

pela GR e NADPH (FLOHÉ, 1984). A padronização do método para determinação 

da atividade da GPx em tecido do sistema nervoso central será apresentada no 

capítulo de resultados, item 5.1. 
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                        GPx 
2GSH + R-O-O-H                 GSSG + H2O + R-OH 
 

        GR 
GSSG + NADPH + H+                2GSH + NADP+ 
 

O substrato utilizado neste ensaio é o terc-butil hidroperóxido. A oxidação de 

NADPH a NADP+ foi acompanhada pelo decaimento da absorbância a 340 nm. 

Em cada cavidade de uma microplaca adicionou-se 120L de tampão fosfato 

0,1M pH=7,0 e EDTA 1,0mM; 30L de amostra (60μg de proteína); 5L de solução 

de GSH 80mM; 0,048U de GR (5L da solução 0,0096U/μL). Essa mistura foi 

incubada por 5 minutos a 37ºC, e em seguida foram adicionados 10L de solução de 

terc-butil hidroperóxido 0,46% e 30L de solução de NADPH 1,20mM. O decréscimo 

na absorbância foi monitorado a 340nm a 37 ºC por 5 minutos. As amostras foram 

analisadas em triplicata. 

A atividade foi então determinada a partir da fórmula: 

g
L

L

b

k
Atividade

NADPH






60/

30

200

. 







  

Sendo: 

Atividade: atividade específica da GPx (U/μg de proteína) 

k: inclinação da curva de decaimento (min-1) 

b: caminho óptico (0,524 cm) 

.NADPH : 6,22 x 10-3 (M-1cm-1) 

60μg: quantidade de proteínas totais utilizada no ensaio 

L

L




30

200
: diluição da amostra na cubeta 
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3.5. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE GR 

O método baseia-se na medida direta da atividade da GR, que utiliza o 

NADPH como co-fator na redução da GSSG em GSH. A oxidação de NADPH a 

NADP+ foi acompanhada pelo decaimento da absorbância a 340 nm e a 37C 

(CALBERG e cols, 1975). A padronização do método para determinação da 

atividade da GR em tecido do sistema nervoso central será apresentada no capítulo 

de resultados, item 5.1. 

 
                                       GR 
GSSG + NADPH + H+                  2GSH + NADP+  
 

Para o preparo de 10mL de meio reagente, utilizou-se 4mL de tampão fosfato 

0,10M pH 7,0 e EDTA 1,0mM; 3mL de EDTA 0,005M; 3mL de água deionizada, 

0,02g de GSSG e 4mg de NADPH. Adicionou-se em cada cavidade de uma 

microplaca 20μL de amostra (80μg de proteína) e 180μL meio reacional preparado 

no momento do uso. O decréscimo dos valores de absorbância foi monitorado a 

340nm, à 37º C por 5 minutos. As amostras foram analisadas em triplicata.  

A atividade foi então determinada a partir da fórmula: 

g
L

L

b

k
Atividade

NADPH






80/

20

200

. 







  

Sendo: 

Atividade = atividade específica da GR (U/μg de proteína) 

k = inclinação da curva de decaimento (min-1) 

b = caminho óptico (0,524 cm) 

NADPH = 6,22 x 10-3 (M-1cm-1) 

80μg = quantidade de proteínas totais utilizada no ensaio 
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L

L




20

200
= diluição da amostra na cubeta 

 

3.6. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE DE GST 

O método baseia-se na formação de um complexo entre a GSH e o 1-cloro-

2,4-dinitrobenzeno (CDNB), catalisada pela GST. O aumento de absorbância é 

diretamente proporcional à atividade da GST na amostra (HABIG, 1974). A 

padronização do método para determinação da atividade da GST em tecido do 

sistema nervoso central será apresentada no capítulo de resultados, item 5.1. 

 

 

Figura 9. Reação de conjugação do CDNB com a GSH catalisada pela GST. 
 

Em cada cavidade de uma microplaca adicionou-se 20 μL de amostra (25μg 

de proteína), 160μL tampão fosfato 0,1M pH=6,5 e 5L de solução de CDNB 0,1M. 

Essa mistura foi pré-incubada por 2 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, 

adicionou-se 15L de GSH 0,1M. O aumento na absorbância foi monitorado em 

340nm a 25ºC por 5 minutos. As amostras foram analisadas em triplicata. 

A atividade foi então determinada a partir da fórmula: 

 

GSH +

Cl

NO2

NO2

GS

NO2

NO2

+ HCl
GST
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Sendo: 

Atividade = atividade específica da GST (U/μg de proteína) 

k= inclinação da curva (min-1) 

b= caminho óptico (0,524 cm) 

CDNB = 9,60 x 10-3 (M-1cm-1) 

25μg = quantidade de proteínas totais utilizada no ensaio  

L

L




20

200
= diluição da amostra na cubeta 

 

3.7. DETERMINAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA 

O malonaldeído (MDA) foi utilizado como marcador de peroxidação lipídica. 

As estruturas encefálicas foram homogeneizadas (1:10g/mL) em tampão fosfato pH 

7,3. Em 200L desse homogenato foram adicionados 50L de BHT 0,2% e 200L 

de solução ácida formada por ácido tiobarbitúrico (TBA) 0,4%; ácido tricloroacético 

20% e HCl 0,25 M. Essa solução deve ser preparada imediatamente antes do uso. 

Em seguida, essa mistura foi incubada por 45 minutos a 90°C em banho-maria. 

Após incubação, as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 10 minutos. O 

sobrenadante foi novamente centrifugado e filtrado com Spin-X e finalmente, 50 µL 

foi injetado no sistema de CLAE (cromatografia líquida de alta eficiência). As 

análises foram realizadas em um equipamento da Shimadzu (Kyoto, Japão) 

equipado com duas bombas LC-20AT, um detector de arranjo de fotodiodos PDA-

20AV, um auto-injetor (Proeminence SIL-20AC) e um forno para colunas (CTO-
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10AS/VP) controlado por um módulo de comunicação CBM-20A e o software LC-

Solution.  

Condições cromatográficas para análise: coluna C-18 (150 mm x 4,6 mm, 10 

µm); fluxo de 1 mL/min; fase móvel: 65% de tampão fosfato 50 mM pH 7,0 e 35% de 

metanol; detecção espectrofotométrica (λ = 532 nm). A quantificação de MDA foi 

realizada por meio de uma curva de calibração utilizando-se solução estoque de 

MDA bis-acetilado.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 10. Exemplo de cromatograma obtido na determinação da concentração de 
MDA no hipocampo de camundongos expostos à fumaça do cigarro.  

 

3.8. DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE 3-NITROTIROSINA (3-NT) 

O conteúdo das proteínas nitradas com resíduos de 3-NT foi avaliado pela 

técnica de Western blot. As estruturas encefálicas foram homogeneizadas com 

tampão Tris-HCl 50 mM (Tris-HCl 50mM, pH 7,4 contendo 1,0 mM de PMSF, 

leupeptina 10 g/ml e 1,0 mM de L-cit) na diluição 1:10 e centrifugados durante 5 

minutos a 1000g a 4 C.  

 

0.0 2.5 5.0 7.5 min 

0 
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Todas as amostras foram ajustadas para a mesma concentração protéica 

(2,5g/L) pelo método de Bradford, por meio de diluição com TRis-HCl 50 mM. Em 

seguida, 130 L da amostra foram diluídos com 30 L de tampão de Laemmli 

(0,0625M de Tris-HCl, pH 6,8 contendo 2% de SDS, 10% de glicerol, 0,001% de azul 

de bromofenol e 5% de 2-mercaptoetanol). Após centrifugação a 10.000g por 1 min, 

25 g de proteína das amostras foram separadas por eletroforese em gel de 

policrilamida 10% contendo lauril sulfato de sódio a 0,1% (SDS – PAGE) conforme 

originalmente descrito por Laemmli (1970).  

Para a separação eletroforética das proteínas, foi utilizado tampão composto 

por 25 mM de Tris, 192 mM de glicina e 0,1% de SDS pH 8,3 e intensidade de 

corrente constante (35 mA), resultando em valores de voltagem que variaram entre 

100 a 180 V. Posteriormente, as bandas protéicas foram transferidas 

eletroforeticamente por meio de sistema submerso para membrana de nitrocelulose 

(150 mA,  40 V) durante 2 horas. A composição do tampão empregado para a 

transferência eletroforética de proteínas para a membrana de nitrocelulose foi 

composto por 25 mM de Tris, 192 mM de glicina, 0,1% de SDS e 18% (V/V) de 

etanol absoluto. Para comprovar a eficiência da transferência, as membranas foram 

coradas com solução de vermelho de Ponceau (0,1% em ácido acético a 5%). Após 

lavagem rápida das membranas para retirada do excesso de corante com tampão 

TBS-t (20 mM de Tris-HCl, 137 mM de NACl pH 7,4, contendo 0,1% de Tween-20), 

os sítios inespecíficos de ligação do anticorpo primário à membrana foram 

bloqueados mediante incubação da mesma com solução a 0,2% de caseína em 

tampão TBS-t, sob agitação constante durante uma hora. A seguir, as membranas 

foram incubadas durante 15-18 horas, a 18 C com anticorpos primários específicos 
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– Anti-NT (monoclonal de camundongo, Upstade, EUA) 1:2000, 500 ng/mL – 

diluídos em tampão TBS-t. 

Após o término da incubação, as membranas foram lavadas (6 vezes durante 

10 minutos) com tampão TBS-t e incubadas com anticorpos secundários conjugados 

a enzimas – anticorpo policlonal de cabra anti-camundongo+AP (1:3000) – durante 2 

horas. As membranas foram submetidas novamente a uma nova série de lavagens 

com TBS-t, e as bandas imunorreativas foram reveladas por incubação com 

substratos específicos para as enzimas conjugados aos anticorpos secundários, 

cujas reações envolvem emissão de quimioluminescência. 

As imagens foram detectadas e digitalizadas em sistema Chemilmager 5500 

(Alpha Innotech, EUA) e as intensidades das bandas imunorreativas foram 

comparadas por análise densitométrica pelo software do mesmo sistema e 

expressas em unidades arbitrárias. Como a maioria das proteínas podem ser 

nitradas, a densitometria foi realizada em todo o gel, ou seja, foram consideradas 

proteínas de diversos pesos moleculares. A razão entre a densitometria de todas as 

bandas de diferentes pesos moleculares do gel e a densitometria das bandas de -

tubulina, utilizada como controle interno, foi utilizada como fator normalizador.  

Para determinação da -tubulina, realizamos um stripping de membrana, que 

consiste na retirada do anticorpo para nitrotirosina. As membranas foram lavadas 

com TBS-t 0,1% de Tween 20 e em seguida lavadas com solução de stripping 

(7,51g de glicina 0,2M, 5,84g de NaCl 0,2M, qsp 500mL H2O destilada; HCl para pH 

2,8) por 30 min sob agitação constante. Em seguida, adicionou-se 625 L de NaOH 

1M para neutralizar a solução ácida de stripping e as membranas foram deixadas 

por mais 30 min sob agitação. Após 3 lavagens de 10 min com TBS-t, os sítios 

inespecíficos de ligação do anticorpo primário foram bloqueados por incubação com 
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solução a 0,2% de caseína em tampão TBS-t, sob agitação constante durante uma 

hora. A seguir, as membranas foram incubadas por 18 horas, a 18 C com 

anticorpos primários específicos – Anti-tubulina (monoclonal de camundongo, Santa 

Cruz) 1:2000, 200 g/mL – diluídos em tampão TBS-t. 

 Após incubação, as membranas foram lavadas (6 vezes durante 10 minutos) 

com tampão TBS-t e incubadas com anticorpos secundários conjugados a enzimas 

– anticorpo anti-camundongo com horse radish peroxidase Bio Rad (1:3000) – 

durante 2 horas. As membranas foram submetidas novamente a uma nova série de 

lavagens com TBS-t, e as bandas imunorreativas foram reveladas por 

quimioluminescência. 

O peso molecular das bandas foi calculado a partir das mobilidades relativas 

de proteínas marcadoras de peso molecular (faixa de 7 a 195 kDa; Bio Rad, EUA). 

Este estudo foi realizado com o auxílio da equipe do laboratório da Prof. Dr. 

Marcelo Nicolás Muscará do Departamento de Farmacologia do ICB-USP.   

 

3.9. ANÁLISE COMPORTAMENTAL 

No dia anterior à eutanásia, os animais expostos por 13 e 35 dias foram 

submetidos à análise comportamental. A atividade geral dos animais foi avaliada por 

meio de observação direta dos mesmos em um campo aberto (uma arena circular de 

madeira com 40 cm de diâmetro e 32,5 cm de altura). O fundo da arena é dividido 

por meio de três círculos em três partes que, por sua vez, são subdivididas por 

segmentos de retas em 19 partes aproximadamente iguais. Esse aparelho foi 

construído baseado naquele sugerido por Broadhurst (1960). 
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Cada animal foi colocado, individualmente, no centro da arena do campo 

aberto, e observado por um período de 5 minutos. Do repertório comportamental de 

um camundongo em campo aberto, os parâmetros indicativos de sua atividade geral 

registrados foram a freqüência de locomoção central e periférica e a imobilidade. 

Cada unidade de locomoção corresponde ao ato do animal penetrar com as quatro 

patas em um dos quadrantes centrais (não contíguos às paredes) ou periféricos 

(contíguos às paredes) do campo aberto. A imobilidade refere-se ao tempo em que o 

animal permanece completamente imóvel. 

Após cada observação, o campo aberto foi limpo com uma solução de álcool-

água 5%, antes da introdução do próximo animal, a fim de evitar possíveis rastros de 

odor deixados pelo sujeito anterior. Para evitar efeitos circadianos no 

comportamento dos camundongos, as observações de todos os animais foram 

realizadas sempre às 10h.  

Este estudo foi realizado com o auxílio da equipe do laboratório da Profa. Dra. 

Rosana Camarini do Departamento de Farmacologia do ICB-USP.   

 

3.10. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os grupos controle e fumante foram comparados, nos diversos estudos, pelo 

teste “t” de Student para amostras não pareadas. Os dados são apresentados como 

média±EPM e foram considerados significativamente diferentes para valores de        

p < 0,05. 
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4. ÉTICA 

O projeto foi aprovado pelas Comissões de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (ANEXO 1). 
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5. RESULTADOS 

5.1. PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS ENZIMÁTICOS 

5.1.1. GLUTATIONA PEROXIDASE 

Para otimização do método avaliou-se a quantidade ideal de proteínas totais 

(50 a 110μg) e as soluções reagentes (preparadas em tampão fosfato 0,1M pH=7,0 

e EDTA 1,0mM): NADPH 1,2 mM (5, 10, 15, 20, 25 e 30μL); t-butil hidroperóxido 

0,46% V/V (5, 10, 15, 20, 25 e 30μL); GSH 80mM (2, 5, 8, 10, 15, 20 e 25μL) e GR 

0,0096U/ μL (2, 5, 8, 10 e 15μL). 

Os melhores resultados foram usados numa análise de múltiplas variáveis. A 

Figura 11 mostra um resumo dos estudos descritos.  
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GSH (L)      5      5     5     5
GR (L)      5      5     5     5
terc-butil (L)      5      5    10    10
NADPH (L)     20     30    30    30
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Figura 11. Resultados da análise de múltiplas variáveis obtidos na otimização do 
método de determinação da atividade da GPx em tecido do sistema nervoso central. 
 

A combinação “B” foi escolhida, já que apresentou maior reprodutibilidade, 

maior atividade, desvio-padrão discreto e alta linearidade. Com base na análise dos 

estudos realizados, obteve-se as condições ótimas para realização do método, 
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apresentadas no item 3.4. A Figura 12 demonstra a atividade da GPx em tecido do 

SNC nas condições padronizadas. 

 

 

Figura 12: Exemplo de curva de consumo de NADPH representando a atividade da 
GPx no SNC de animais expostos à fumaça do cigarro. 
 

5.1.2. GLUTATIONA REDUTASE 

Para otimização do método avaliou-se a quantidade ideal de proteína totais 

(50 a 150μg) e reagentes: NADPH (0,2; 0,4 e 0,8mg/mL de meio reacional); GSSG 

(1, 2 e 4 mg/mL de meio reacional) e EDTA 0,005mM (10; 20; e 30% V/V em meio 

reacional). Os melhores resultados foram usados numa análise de múltiplas 

variáveis, apresentados na Figura 13.  
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Figura 13. Resultados obtidos na análise de múltiplas variáveis para otimização do 
método de determinação da atividade da GR em tecido do SNC. Valores expressos 
para 10mL de meio reacional. 

 

Os resultados escolhidos foram aqueles que apresentaram maior linearidade, 

atividade enzimática e menor desvio padrão. Destacam-se as três primeiras 

combinações apresentadas na Figura 13. Como não há diferença significativa entre 

elas, a combinação B foi escolhida, já que apresenta menor desvio padrão. As 

condições ótimas para determinação da atividade enzimática da GR foram 

apresentadas no item 3.5. 

A Figura 14 demonstra o consumo de NADPH promovido pela enzima GR em 

tecido do SNC nas condições padronizadas. 
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Figura 14: Exemplo de curva de consumo de NADPH representando a atividade da 
GR no SNC de animais expostos à fumaça do cigarro. 
 

5.1.3. GLUTATIONA S-TRANSFERASE 

Para otimização do método avaliou-se a quantidade ideal de proteína totais 

(50 a 110μg) e as soluções reagentes de CDNB 0,1M, preparada em etanol absoluto 

(2, 5 e 10µL) e de GSH, preparada em tampão fosfato 0,1M pH=6,5 (2, 5, 10, 15 e 

20µL). Os melhores resultados foram usados numa análise de múltiplas variáveis, 

representada na Figura 15. 
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Figura 15. Resultados obtidos na análise de múltiplas variáveis para otimização do 
método de determinação da atividade da GST em tecido do SNC.  

 

Pode-se observar na Figura 15 que a combinação “C” corresponde àquela 

com maior atividade e menor desvio-padrão. As condições ótimas para 

determinação da atividade enzimática foram apresentadas no item 3.6. A Figura 16 

apresenta a curva obtida na determinação da atividade da GST. 

 

 

Figura 16: Exemplo de curva obtida na determinação da atividade da GST no SNC 
de camundongos expostos à fumaça do cigarro.  
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5.2. CARBOXIHEMOGLOBINA E CONCENTRAÇÃO DE CO  

Para determinar a estabilidade da COHb após a exposição à fumaça do 

cigarro foram utilizados camundongos BALB/c adultos que foram eutanasiados em 

diferentes horários: imediatamente (0h), 3 (3h) e 6 horas (6h) após a exposição. O 

grupo controle foi analisado imediatamente após a exposição de ar comprimido. 

Além disso, foi realizado estudo da estabilidade da amostra após a coleta. Assim, 

amostras colhidas imediatamente após a exposição (fumante 0h) foram analisadas 

imediatamente e 6,5h após a coleta. As análises foram realizadas tanto pelo método 

espectrofotométrico quanto por gasometria para comparação dos resultados. A 

Tabela 5 apresenta os resultados obtidos.  

 

Tabela 5. Porcentagem de COHb no sangue de camundongos controle e fumante 
em diferentes horários após a exposição à fumaça do cigarro 
 

 % COHb 

(gasometria) 

%COHb 

(espectrofotometria) 

Fumante A 0h – análise imediata 23,8 ___ 

Fumante A 0h – análise após 6,5h 24,0 23,9 

Fumante B 0h – análise imediata 22,2 ___ 

Fumante C 3h – análise imediata 2,50 ___ 

Fumante D 6h – análise imediata 0,90 ___ 

Controle A 0h – análise imediata 

Controle B 0h – análise imediata 

0,55 

1,20 

0,80 

1,05 

 

Não foi possível realizar a análise espectrofotométrica em todas as amostras 

devido à escassez de material. A partir destes resultados, o sangue para as análises 

de COHb foi colhido imediatamente após a exposição e as amostras foram 

analisadas dentro de um período de 6 horas. 
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A Tabela 6 apresenta os valores obtidos na monitorização biológica e 

ambiental da exposição à fumaça do cigarro nos diferentes grupos por meio da 

dosagem de COHb nos animais controle e fumante e da concentração de CO na 

câmara de exposição. Foram utilizados cerca de 18 cigarros por hora de exposição. 

 

Tabela 6: Monitorização biológica e ambiental da exposição à fumaça do cigarro nos 
diferentes grupos analisados. 
 

Grupo % COHb Controle % COHb Fumante [CO] ppm 

Agudo (0h) 1,19 15,20 466,5  170,13 

Agudo (3h) 1,37 16,10 487,5  181,74 

13 dias (0h) 1,52 18,23 559,7  167,19 

13 dias (3h) 1,63 16,65 479,1  142,05 

35 dias (0h) 1,06 16,94 511,6  131,9 

 

5.3. ANÁLISE COMPORTAMENTAL  

Os animais expostos por 13 dias (3h) apresentaram alto erro padrão na 

locomoção total (LT), sugerindo diferenças entre essa população. Assim, os animais 

foram divididos em dois subgrupos, de acordo com a locomoção total: I – animais 

que se locomoveram menos de 50 quadrantes; II – animais que se locomoveram 

mais de 50 quadrantes. Os resultados indicam que os animais com menor 

locomoção total (57% dos animais) apresentam aumento significativo da locomoção 

central. Abaixo, os resultados obtidos na análise da locomoção central (Figura 17a).  

Não houve diferença na locomoção central dos animais expostos por 35 dias 

(Figura 17b) e, como este grupo apresentou baixo erro padrão entre os animais, não 

foi necessário subdividir o grupo. 
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Figura 17: Porcentagem de locomoção central em relação à locomoção total (LT) 
dos animais analisados em campo aberto. (a) animais expostos por 13 dias; (b) 
animais expostos por 35 dias; **p<0,001 
LT < 50, LT > 50: animais com locomoção total menor ou maior que 50 quadrantes.  

 

 

Em nenhum dos grupos avaliados, 13 dias (3h) e 35 dias de exposição, houve 

alteração na locomoção periférica e na imobilidade dos animais expostos à fumaça 

do cigarro em comparação aos controles. 

(a) 

(b) 

(n=12) (n=9) 

(n=30) 
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5.4. PESO  

Os animais de todos os grupos expostos à fumaça do cigarro tiveram 

significativa perda de ganho de peso em comparação aos animais controle.  A 

Figura 18 representa os grupos expostos por 13 e por 35 dias. 
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Figura 18: Peso de camundongos controle e expostos à fumaça do cigarro. (a) grupo 
13 dias (0h); (b) grupo 13 dias (3h); (c) grupo 35 dias – animais com 18 dias de vida; 
(d) grupo 35 dias – animais com 40 dias de vida; ***p<0,0001.  
 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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5.5. ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

A atividade das enzimas GST, GPx e GR, bem como a quantificação do MDA 

foram realizadas para cada estrutura encefálica (n=5) em todos os grupos 

estudados.  

A análise dos resíduos de 3-NT foi realizada nos grupos agudo (0h), 13 dias 

(3h) e 35 dias de exposição. Vale ressaltar que a densitometria foi realizada em 

todas as bandas de diferentes pesos moleculares e a -tubulina foi utilizada como 

controle interno. Para que seja possível avaliar o efeito da fumaça do cigarro em 

cada estrutura, os resultados da densitometria da 3-NT serão apresentados junto 

com as determinações das atividades enzimáticas e a quantificação do MDA.  

Assim, a Figura 19 representa os Western blots obtidos nas diferentes estruturas 

encefálicas. 
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Figura 19: Representação dos géis de Western blots obtidos na determinação de 
resíduos de 3-NT no grupo 13 dias (3h). (a) cerebelo; (b) córtex frontal; (c) estriado; 
(d) hipocampo; (e) hipotálamo. M= marcador de peso molecular; C= controle; F= 
fumante. 

(a) 

(e) (d) 

(b) (c) 
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5.2.1. HIPOTÁLAMO 

A Figura 20 apresenta os resultados da atividade das enzimas GST, GPx e 

GR. O grupo fumante apresentou aumento da atividade da GST estatisticamente 

significativa em relação ao grupo controle após exposição aguda (0h) (p<0,0001) e 

diminuição estatisticamente significativa nos grupos 13 dias (0h) (p<0,05) e 35 dias 

(p<0,0001). Em relação à GPx, o grupo fumante apresentou aumento da atividade 

da GPx estatisticamente significativa em relação ao grupo controle após exposição 

aguda (0h) (p<0,05) e 13 dias (0h) (p<0,05). Quanto à GR, o grupo fumante 

apresentou diminuição da atividade estatisticamente significativa em relação ao 

grupo controle após 13 dias (0h) (p<0,05). Não foram observadas outras diferenças 

estatisticamente significativas. 
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Figura 20: Atividade das enzimas GST, GPx e GR no hipotálamo de animais controle 
e expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em relação 
ao controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias (0h); (IV) 
grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001. 
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A Figura 21 representa o resultado obtido na quantificação do MDA e da 3-NT 

no hipotálamo. O grupo fumante apresentou diminuição significativa da quantidade 

de MDA em relação ao grupo controle no grupo agudo (0h) (p<0,05). Não foram 

observadas outras diferenças estatisticamente significativas. 
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Figura 21: Determinação de MDA e de resíduos de 3-NT no hipotálamo de animais 
controle e expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em 
relação ao controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias 
(0h); (IV) grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05. 
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5.2.2. HIPOCAMPO 

A Figura 22 apresenta os resultados da atividade das enzimas GST, GPx e 

GR. O grupo fumante apresentou aumento da atividade da GST estatisticamente 

significativa em relação ao grupo controle após exposição aguda (0h) (p<0,01), 13 

dias (0h) (p<0,05) e 35 dias (p<0,01). Em relação à atividade da GPx, o grupo 

fumante apresentou diminuição estatisticamente significativa da atividade em 

relação ao grupo controle após 13 dias (0h) (p<0,05) e 35 dias de exposição 

(p<0,05). Quanto à GR, o grupo fumante apresentou aumento da atividade 

estatisticamente significativa em relação ao grupo controle após exposição aguda 

(0h) (p<0,05), 13 dias (0h) (p<0,001) e 35 dias (p<0,001). Não foram observadas 

outras diferenças estatisticamente significativas. 
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Figura 22: Atividade das enzimas GST, GPx e GR no hipocampo de animais controle 
e expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em relação 
ao controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias (0h); (IV) 
grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05; **p<0,001. 
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A Figura 23 representa o resultado obtido na quantificação do MDA e da 3-NT 

no hipocampo. O grupo fumante apresentou aumento significativo da quantidade de 

MDA em relação ao grupo controle no grupo agudo (0h) (p<0,05). Não foram 

observadas outras diferenças estatisticamente significativas. 
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Figura 23: Determinação de MDA e de resíduos de 3-NT no hipocampo de animais 
controle e expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em 
relação ao controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias 
(0h); (IV) grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05. 
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5.2.3. CÓRTEX FRONTAL 

A Figura 24 apresenta os resultados da atividade das enzimas GST, GPx e 

GR no córtex frontal. O grupo fumante apresentou diminuição da atividade da GST 

estatisticamente significativa em relação ao grupo controle no grupo agudo (3h) 

(p<0,001) e aumento da atividade da GST após exposição por 13 dias (0h) e (3h) 

(p<0,05). Além disso, o grupo fumante apresentou aumento da atividade da GPx em 

relação ao grupo controle após exposição aguda (0h) e 13 dias (0h) (p<0,05) e 

diminuição da atividade da GPx no grupo agudo (3h) e após 35 dias de exposição 

(p<0,05). A atividade da GR apresentou diminuição significativa no grupo fumante 

em relação ao grupo controle no grupo agudo (3h) e aumento após exposição por 13 

dias (3h) (p<0,05). Não foram observadas outras diferenças estatisticamente 

significativas. 
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Figura 24: Atividade das enzimas GST, GPx e GR no córtex frontal de animais 
controle e expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em 
relação ao controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias 
(0h); (IV) grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05; **p<0,001. 
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(b) (c)
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A Figura 25 representa o resultado obtido na quantificação do MDA e da 3-NT 

no córtex frontal. O grupo fumante apresentou aumento significativo da quantidade 

de MDA em relação ao grupo controle no grupo agudo (3h) (p<0,05). Não foram 

observadas outras diferenças estatisticamente significativas. 
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Figura 25: Determinação de MDA e de resíduos de 3-NT no córtex frontal de animais 
controle e expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em 
relação ao controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias 
(0h); (IV) grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05. 
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5.2.4. ESTRIADO 

A Figura 26 apresenta os resultados da atividade das enzimas GST, GPx e 

GR. O grupo fumante apresentou aumento da atividade da GST estatisticamente 

significativa em relação ao grupo controle após exposição aguda (0h), 13 dias (0h) e 

(3h) (p<0,05) e 35 dias de exposição (p<0,0001). Em relação às atividades da GPx e 

da GR, as únicas diferenças estatisticamente significativas foram observadas no 

grupo de 35 dias, que apresentou atividade da GPx menor nos fumantes do que no 

grupo controle (p<0,05) e atividade da GR maior no grupo fumante (p<0,0001). 
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Figura 26: Atividade das enzimas GST, GPx e GR no estriado de animais controle e 
expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em relação ao 
controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias (0h); (IV) 
grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05; ***p<0,0001. 
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A Figura 27 representa o resultado obtido na quantificação do MDA e da 3-NT 

no estriado. O grupo fumante apresentou aumento significativo da quantidade de 

MDA em relação ao grupo controle no grupo agudo (0h) (p<0,05) e aumento nos 

resíduos de 3-NT no grupo agudo (0h) (p<0,05) e no exposto por 35 dias (p<0,05). 

Não foram observadas outras diferenças estatisticamente significativas. 
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Figura 27: Determinação de MDA e de resíduos de 3-NT no estriado de animais 
controle e expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em 
relação ao controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias 
(0h); (IV) grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05. 
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5.2.5. CEREBELO 

A Figura 28 apresenta o resultado obtido na determinação da atividade das 

enzimas GST, GPx e GR no cerebelo. O grupo fumante apresentou aumento da 

atividade da GST estatisticamente significativa em relação ao grupo controle após 

exposição aguda (0h) (p<0,05) e aumento da atividade da GPx (p<0,001) no grupo 

exposto por 13dias (0h). Não foram observadas outras diferenças estatisticamente 

significativas. 
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Figura 28: Atividade das enzimas GST, GPx e GR no cerebelo de animais controle e 
expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em relação ao 
controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias (0h); (IV) 
grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05; **p<0,001 
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A Figura 29 representa o resultado obtido na quantificação do MDA e da 3-NT 

no cerebelo. O grupo fumante apresentou aumento significativo da quantidade de 

MDA em relação ao grupo controle no grupo agudo (0h) (p<0,05). Não foram 

observadas outras diferenças estatisticamente significativas. 
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Figura 29: Determinação de MDA e de resíduos de 3-NT no cerebelo de animais 
controle e expostos à fumaça do cigarro. Dados representados em porcentagem em 
relação ao controle. (I) grupo agudo (0h); (II) grupo agudo (3h); (III) grupo 13 dias 
(0h); (IV) grupo 13 dias (3h); (V) grupo 35 dias (0h). *p<0,05. 
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6. DISCUSSÃO 

A fumaça do cigarro é uma complexa mistura de componentes, muitos dos 

quais são tóxicos e estão relacionados à etiologia de doenças relacionadas ao 

estresse oxidativo, como doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, câncer e 

doenças cardiovasculares (MANNA e cols, 2006). A liberação de radicais livres a 

partir do alcatrão e da fase gasosa do fumo promove estresse oxidativo, peroxidação 

lipídica e, consequentemente, altera o sistema de defesa antioxidante no sangue e 

demais tecidos de fumantes. O encéfalo é particularmente vulnerável ao estresse 

oxidativo porque contém lipídeos facilmente oxidáveis e é rico em ferro e metais de 

transição que podem catalisar a formação do radical hidroxila, além de possuir 

poucas defesas antioxidantes. (PRYOR  STONE, 1993; BASKARAN e cols, 1999; 

ANBARASI e cols, 2006).  

É importante salientar que o SNC é ainda mais vulnerável durante seu 

desenvolvimento. Estudos recentes têm avaliado os efeitos da exposição à nicotina 

durante esse período crítico. Enquanto diversos trabalhos demonstram os efeitos 

neuroprotetores da nicotina no envelhecimento (PIAO e cols, 2009; TAKEUCHI e 

cols, 2009; PICCIOTTO e cols, 2008), o efeito oposto ocorre no desenvolvimento de 

fetos e crianças. A nicotina induz a formação de radicais livres e depleta os 

mecanismos de defesas antioxidantes das células neurais (QIAO e cols, 2005).  

A análise do desenvolvimento encefálico pós-natal de animais expostos à 

nicotina durante a gestação mostrou a ocorrência de anormalidades persistentes 

durante o período de maturação do encéfalo, como por exemplo, altos níveis da 

enzima ornitina descarboxilase (ODC), enzima que tem papel crítico na coordenação 
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da proliferação e diferenciação celular. Atividade elevada da ODC é indicativo de 

processo de maturação celular anormal (SLOTKIN e cols, 1986). 

Slotkin e cols, (2007) demonstraram que a exposição pré-natal à nicotina 

provoca mudanças permanentes nas funções sinápticas colinérgicas e 

serotoninérgicas de ratos e que a exposição à nicotina em adolescentes produz 

efeitos tardios similares à exposição pré-natal. (SLOTKIN e cols, 2007). Esses 

resultados levaram a recente precaução em relação aos potenciais danos no 

desenvolvimento do sistema neurológico de fetos provocados pela terapia de 

substituição de nicotina em grávidas. 

Apesar de diversos estudos correlacionarem a exposição à nicotina e o 

desenvolvimento do SNC, pouco se sabe sobre os efeitos da fumaça do cigarro no 

encéfalo em desenvolvimento.  

Neste estudo procuramos avaliar os possíveis efeitos da fumaça do cigarro no 

SNC de camundongos em desenvolvimento por meio da análise de enzimas 

antioxidantes e de marcadores de dano oxidativo, como o MDA e a 3-NT, além da 

análise comportamental em campo aberto.  

Durante a exposição, a monitorização da concentração de CO apresentou alto 

desvio entre as medidas, provavelmente devido à composição do cigarro comercial. 

É difícil manter uma concentração constante de CO dentro da câmara, já que cada 

cigarro queima de maneira particular. Vale ressaltar que boa parte da fumaça lateral 

produzida é eliminada pelo sistema de exaustão da capela, o que ajuda a explicar o 

número de cigarros utilizados por hora. A COHb, marcador da fase gasosa do 

cigarro, possui meia-vida de meia hora em camundongos, devido a ligação lábil 

entre o monóxido de carbono e a hemoglobina dos roedores (MELLO e cols, 2005). 

Ao avaliar a concentração de COHb em diferentes horários confirmamos essa 
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afirmação, uma vez que 3 horas após a exposição não foi mais possível detectar a 

alteração na COHb no sangue dos animais fumantes em relação aos controles. 

Além disso, foi possível comparar a gasometria com o método espectrofotométrico 

de Beutler e West (1984) e verificar a semelhança entre essas duas técnicas. Pode-

se também observar que a COHb é estável no sangue colhido por pelo menos 6,5 

horas. 

Nos animais expostos à fumaça do cigarro, a COHb foi de aproximadamente 

16%, o que demonstra que o sistema de exposição é eficiente e permite que os 

animais inalem a fumaça do cigarro. Em humanos, a COHb em fumantes depende 

de vários fatores como a tragada e o número de cigarros fumados e varia de 3 a 9%, 

valor que permanece praticamente constante ao longo do dia, já que sua meia-vida 

é de 3 horas e os fumantes tem o hábito de fumar periodicamente (MELLO e cols, 

2005). 

Nossos resultados indicam que os animais expostos à fumaça do cigarro 

tiveram significativa perda de ganho de peso, fato importante na análise do 

desenvolvimento desses animais. Diversos estudos demonstram relação inversa 

entre o uso de produtos derivados do tabaco e o peso corporal em humanos e 

roedores (FRANKISH e cols, 1995; LI e cols, 2000; CHEN e cols, 2005).  É 

consenso que os filhos de mães que fumam durante a gravidez têm cerca de 200g a 

menos do que as que não fumam.  A redução do peso ao nascer pode trazer sérias 

consequências, uma vez que está relacionada a altos índices de morbidade e 

mortalidade infantil (SWAN e cols, 2007). 

A nicotina parece ser o principal constituinte do tabaco responsável pelos 

efeitos no peso corporal. A administração de nicotina em roedores reduz o consumo 

de alimento, aumenta o gasto energético e diminui o peso de animais (FRANKISH e 
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cols, 1995). Os mecanismos pelos quais a nicotina exerce este efeito ainda não 

estão bem esclarecidos, mas provavelmente são mediados pelo hipotálamo, 

estrutura envolvida na regulação da alimentação, no balanço energético e no peso 

corporal. Assim, como são encontrados receptores nicotínicos em áreas do 

hipotálamo que regulam o apetite (JO e cols, 2002), a fumaça do cigarro pode afetar 

o apetite de roedores por alterar os circuitos da homeostasia energética, incluindo 

tanto a liberação de peptídeos orexigênicos (neuropeptídeo Y - NPY) quanto de 

peptídeos anorexigênicos (CHEN e cols, 2005). 

O NPY, um neuropeptídeo abundante no encéfalo de mamíferos e com altas 

concentrações no hipotálamo, é conhecido por seu papel no aumento do consumo 

de alimentos. Frankish (1995) demonstrou que tanto o efeito agudo (24h) quanto a 

longo prazo (2 semanas) de altas doses de nicotina (12mg/kg/dia) diminuem o 

conteúdo de NPY e expressão de RNAm NPY no hipotálamo (núcleos arqueado e 

paraventricular) de ratos, além de redução de 30% do consumo de alimentos.  

Gaworski e cols (2004) avaliaram o efeito da fumaça central do cigarro na 

prole (geração F1) de ratos Sprague-Dawley expostos duas horas/dia, sete 

dias/semana a partir de duas semanas antes do acasalamento até 21 dias após o 

nascimento dos filhotes. Os autores relataram que a exposição à fumaça do cigarro 

durante a gestação e aleitamento reduz o peso do animal ao nascer e retarda o 

crescimento do rato neonato. No entanto, nenhuma alteração na resposta acústica, 

aprendizagem e memória, atividade locomotora e marcos de desenvolvimento (idade 

de patência vaginal ou separação prepucial) foram observadas na geração F1.   

Em nosso trabalho, a avaliação da atividade locomotora indicou que 57% dos 

animais expostos por 13 dias apresentaram aumento significativo da locomoção 

central, sugerindo efeito ansiolítico nesses animais. O estriado, formado pelo núcleo 
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caudado e pelo putâmen, é uma estrutura que está envolvida com o comportamento 

motor, mais especificamente, com a modulação do movimento (BEAR e cols, 2008). 

No início do período pós-natal o sistema motor de roedores passa por um período 

crítico que depende da atividade e da plasticidade do estriado (SOIZA-REILLYE e 

cols, 2009). Como o grupo exposto por 35 dias não apresentou diferença 

significativa em nenhuma das avaliações, estes dados sugerem uma possível 

adaptação ou influência de maturação do sistema neste comportamento. 

Nossos resultados corroboram os de Cao e cols (2007), que observaram os 

efeitos da nicotina e do acetaldeído, principais constituintes do cigarro, em campo 

aberto por 30 minutos. Ratos Sprague-Dawley adolescentes e adultos foram 

divididos em quatro grupos: salina, nicotina (30μg/Kg/100μL), acetaldeído 

(16μg/Kg/100μL), e nicotina + acetaldeído. Os animais foram colocados em campo 

aberto imediatamente após injeção intravenosa dos agentes tóxicos. Os autores 

observaram que a nicotina aumenta a locomoção nos ratos adolescentes e diminui a 

locomoção nos adultos. O acetaldeído sozinho não causou alteração na locomoção 

dos animais, entretanto, potencializou os efeitos da nicotina tanto nos adultos quanto 

nos adolescentes. Além disso, esse estudo demonstrou que a nicotina aumenta o 

tempo de permanência dos animais na área central do campo aberto, tanto nos 

jovens quanto nos adultos, indicando efeito ansiolítico. Neste caso, ao contrário dos 

efeitos na locomoção, o acetaldeído não altera os efeitos da nicotina, o que sugere 

distintos circuitos neuronais entre o aumento da locomoção e o tempo de 

permanência na área central.  

Outros trabalhos também relatam aumento da atividade locomotora após 

exposição à fumaça do cigarro. Paulson e cols (1993) demonstram que ratos 

Sprague-Dawley que receberam extrato de tabaco por gavagem oral durante o 



 

77 

 

período gestacional (1,33; 4,0 ou 6,0 mg/kg de nicotina) tiveram filhotes  com 

aumento da atividade locomotora com cerca de 25 dias de idade e Suemaru e cols 

(1992) observaram aumento da atividade locomotora em ratos adultos expostos à 

fumaça do cigarro durante 20 minutos, duas vezes por dia durante 14 dias. 

A análise das enzimas antioxidantes mostrou uma diferença de sensibilidade 

à fumaça do cigarro nas diferentes estruturas encefálicas. 

O hipotálamo, estrutura envolvida na homeostase corporal e no controle do 

sistema vegetativo, foi a única estrutura que apresentou diminuição do MDA e 

aumento tanto da atividade da GST quanto da atividade da GPx no grupo agudo 

(0h). Estes dados sugerem que o aumento da atividade das enzimas GST e GPx 

potencializa a eliminação do MDA do tecido, fazendo com que haja diminuição de 

MDA no fumante em relação ao controle. Como há aumento da atividade da GPx e 

diminuição da atividade da GR e da GST imediatamente após a eutanásia e 

nenhuma alteração no grupo com intervalo de 3 horas para a eutanásia, é possível 

que haja uma adaptação do tecido à fumaça do cigarro 3 horas após a exposição. 

Interessante notar que imediatamente após a exposição de 35 dias, a única 

alteração que permaneceu foi a diminuição da atividade da GST, o que pode refletir 

uma diminuição dos níveis de glutationa, já que esta enzima é dependente deste 

agente antioxidante. Nossos resultados sugerem que os mecanismos de defesa 

antioxidantes são eficientes, já que não houve alteração nos resíduos de 3-NT em 

nenhum dos grupos analisados e na produção do MDA nos grupos expostos por 13 

e 35 dias.  

Outra estrutura que merece destaque é o hipocampo, responsável pelos 

processos de aprendizado e de memória. Esta estrutura parece ser sensível à 

fumaça do cigarro, uma vez que tanto no grupo agudo (0h) quanto no de exposição 
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por 13 dias (0h) e no de exposição de 35 dias, houve aumento significativo da 

atividade da GST e da GR. Nos dois últimos grupos também foi possível observar 

diminuição da atividade da GPx. Contudo, nossos resultados também sugerem que 

o hipocampo possui mecanismos antioxidantes rápidos e eficientes, já que 3 horas 

após a exposição não há alteração na atividade de nenhuma das enzimas avaliadas. 

Não houve alteração nos resíduos de 3-NT em nenhum dos grupos analisados e 

apenas no grupo agudo (0h) é possível observar aumento de MDA, o que sugere 

uma adaptação do tecido.  

No córtex frontal, que está envolvido com o planejamento do movimento, além 

de funções cognitivas e pensamento abstrato, houve uma alteração do padrão de 

resposta aguda à fumaça do cigarro, já que não houve ativação da GST após 

exposição aguda (0h) e foi a única estrutura a apresentar alteração no grupo agudo 

(3h), com diminuição na atividade das enzimas antioxidantes GST, GPx e GR, além 

de aumento na produção de MDA.  

Enquanto nas outras estruturas a GST é a primeira enzima a ter sua atividade 

aumentada, no córtex frontal esta função passou a ser da GPx, que também 

apresentou-se aumentada no grupo de 13 dias (0h) e diminuída no grupo de 13 dias 

(3h) e no grupo de 35 dias. Vale destacar que nos animais expostos por 13 dias, a 

atividade da GST aumentou tanto na eutanásia imediatamente quanto 3 horas após 

a exposição e a atividade da GR só aumentou 3 horas após da exposição. Estes 

resultados sugerem que a defesa antioxidante do córtex frontal se inicia mais 

tardiamente e que as alterações enzimáticas são mais persistentes, fazendo com 

que o tecido seja sensível ao xenobiótico. Contudo, não houve alteração na 

produção de 3-NT no córtex frontal.  
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Os resultados da atividade da GPx no córtex frontal também sugerem que a 

diminuição da atividade enzimática pode ocorrer devido ao consumo do substrato 

(GSH). Aparentemente, a GPx aumenta sua atividade em resposta ao xenobiótico – 

grupo agudo (0h). Contudo, em um segundo momento – grupo agudo (3h) – a 

atividade enzimática diminui devido, provavelmente, ao alto consumo de GSH.  

Além de modular o sistema motor, o estriado tem importante papel na 

memória de procedimentos. Esta estrutura responde à fumaça do cigarro de forma 

diferente, uma vez que a atividade da GST, além de aumentar no grupo agudo (0h) 

e 13 dias (0h), permanece aumentada 3 horas após a exposição por 13 dias e se 

mantém após 35 dias de exposição. Mais ainda, as enzimas do ciclo das glutationas 

levaram mais tempo para serem ativadas: houve diminuição da atividade da GPx e 

aumento da GR apenas no grupo exposto por 35 dias, sugerindo que essas enzimas 

são ativadas como um reforço para GST. Como nas demais estruturas, houve 

aumento da peroxidação lipídica no grupo agudo (0h). Contudo, o aumento de 

resíduos de 3-NT no grupo agudo (0h) e exposto por 35 dias sugere que o estriado é 

a estrutura mais sensível ao xenobiótico e que não possui mecanismos tão 

eficientes de defesa antioxidante quando comparado às demais estruturas. 

O cerebelo, responsável por mecanismos de equilíbrio e postura, além de 

coordenação e modulação do movimento (BEAR e cols, 2008), é a estrutura que se 

mostra mais resistente à fumaça do cigarro. Neste caso, as únicas alterações 

encontradas foram no grupo agudo onde houve aumento da peroxidação lipídica e 

aumento da atividade da GST e no grupo exposto por 13 dias (0h), o qual 

apresentou aumento da atividade da GPx.  

De acordo com os resultados obtidos por McFarland e cols (1991) o cerebelo 

é mais resistente aos efeitos da nicotina, provavelmente devido à baixa distribuição 
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de receptores nicotínicos da acetilcolina (nAChRs) nessa região. Os nAChRs são 

amplamente distribuídos no encéfalo com a seqüência decrescente de densidade: 

tálamo, gânglio basal, córtex cerebral e cerebelo (MCFARLAND e cols, 1991; SWAN 

e cols, 2007). Este também pode ser um possível mecanismo para explicar a 

resistência à fumaça do cigarro observada em nosso estudo. McFarland e cols 

(1991) avaliaram os efeitos da exposição aguda à nicotina na síntese de DNA em 

diferentes regiões do encéfalo – tronco encefálico, prosencéfalo e cerebelo – de 

ratos. Os animais receberam nicotina durante a gestação (18 dia) e no período pós-

natal (3 e 10 dias após o nascimento). Os resultados demonstraram que a nicotina 

causa significativa diminuição da síntese de DNA e que essa alteração varia de 

acordo com a região analisada. O tronco encefálico e o prosencéfalo são sensíveis à 

nicotina nos diferentes períodos, enquanto o cerebelo apresenta redução da síntese 

de DNA apenas no período pós-natal e mesmo assim, essa alteração é menor 

quando comparado às demais estruturas.  

Em todas as estruturas houve alteração do MDA apenas no grupo agudo, 

sugerindo que o  desenvolvimento de mecanismos compensatórios, como a 

atividade das  enzimas antioxidantes em resposta ao aumento da formação das 

espécies  reativas de oxigênio, possa ser o responsável pela prevenção da produção 

do MDA nos animais expostos por 13 e 35 dias.  

Produtos secundários da peroxidação lipídica podem atingir pontos distantes 

do local em que se formaram, já que são mais estáveis do que os radicais que 

iniciam o processo e os radicais lipídicos formados durante a fase de propagação 

(LOUREIRO e cols, 2002). O MDA é um agente alquilante com capacidade de se 

ligar covalentemente a grupos nucleofílicos presentes em DNA, peptídeos e 

proteínas, podendo levar a alterações nas funções dessas moléculas. Algumas 
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subclasses de GST podem metabolizar produtos secundários da peroxidação 

lipídica que são substâncias eletrofílicas, como isoprostanos, 4-hidroxinonenal e 

MDA (LOUREIRO e cols, 2002; HALLIWELL  GUTTERIDGE, 2007). 

Nossos resultados indicam que a enzima GST é a primeira a apresentar 

alteração em resposta à exposição à fumaça do cigarro, fato confirmado pelo 

trabalho de Baskaran e cols (1999) e que condiz com a função de detoxificação da 

GST. As enzimas do ciclo das glutationas surgem mais tardiamente e, 

aparentemente, no caso da GST não ser capaz de estabilizar o tecido encefálico 

após este evento agressor. Possivelmente a ativação da GST impede a alteração na 

produção de MDA algumas horas após a exposição aguda à fumaça do cigarro, 

efeito que permanece durante a exposição crônica. Contudo, vale destacar que o 

MDA é rapidamente metabolizado nos tecidos de mamíferos. A enzima aldeído 

desidrogenase oxida o MDA à semialdeído ácido malônico, que é descarboxilado a 

acetaldeído, que, por sua vez, é oxidado também pela aldeído desidrogenase, à 

acetato (LOUREIRO e cols, 2002; HALLIWELL  GUTTERIDGE, 2007). 

Tsuru-Aoyagi e cols (2009) observaram que camundongos de 21 dias 

submetidos a traumatismo crânio-encefálico apresentaram nitração protéica no 

hipocampo 24 horas após a lesão. Este resultado contrasta com o encontrado no 

córtex frontal de animais adultos, onde não há alteração na nitração protéica após 

24 horas, mas somente 48 horas após a lesão. De acordo com os autores, essa 

diferença pode estar relacionada à idade dos animais ou às variações específicas de 

cada região no encéfalo. Os jovens são particularmente vulneráveis ao estresse 

oxidativo no encéfalo, devido ao alto teor de ácidos graxos e ao elevado consumo de 

oxigênio, que é proporcionalmente maior do que no adulto. Durante o 

desenvolvimento, as defesas antioxidantes são imaturas e não respondem ao 
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estresse oxidativo de mesma maneira que no encéfalo adulto (TSURU-AOYAGI e 

cols, 2009). Nossos resultados indicam que diferenças no padrão de alteração na 

nitração protéica devem-se principalmente, a variações de cada região do encéfalo, 

uma vez que não foi observada alteração em diferentes idades, mas sim, em 

diferentes estruturas. É possível que existam outros fatores que determinam in vivo 

o padrão da instabilidade da nitração protéica. Tsuru-Aoyagi e cols (2009) 

observaram que a superexpressão da GPx (animais transgênicos para GPx - 

GPxTg) resultou em uma redução na nitração protéica 24  horas após a lesão. 

Existem poucos estudos avaliando as alterações na atividade enzimática 

provocadas pela exposição à fumaça do cigarro e não há consenso a respeito. 

Anbarasi e cols (2006a) demonstraram diminuição dos níveis de glutationa e 

diminuição significativa da atividade das enzimas SOD, GPx, GR e CAT além de 

intensa apoptose, medida pelo ensaio de TUNEL (detecção de fragmentos de DNA), 

no encéfalo total de ratos Wistar adultos expostos à fumaça lateral do cigarro por 12 

semanas, duas vezes ao dia. Nesse estudo, cada exposição teve duração de 3 

horas (ANBARASI e cols 2006b). Manna e cols (2006) observaram aumento das 

espécies reativas ao oxigênio e significativo aumento na peroxidação lipídica no 

córtex frontal, cerebelo, hipocampo e estriado em camundongos A/J adultos 

expostos à mistura de fumaça lateral e central por seis meses, 7 horas por dia, 7 

dias por semana.  

Por outro lado, Delibas e cols (2003) avaliaram os efeitos da fumaça do 

cigarro na peroxidação lipídica, nas enzimas antioxidantes – CAT, SOD e GPx – e 

na concentração das subunidades 2A e 2B de receptores NMDA no hipocampo de 

ratos Sprague-Dawley adultos. Os animais expostos à fumaça do cigarro 

apresentaram aumento da concentração das subunidades 2A e 2B de receptores 
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NMDA, contudo, não houve alteração na peroxidação lipídica e nas enzimas 

antioxidantes no hipocampo desses animais.  

Baskaran e cols (1999) também avaliaram os efeitos da fumaça do cigarro na 

peroxidação lipídica e em enzimas antioxidantes – CAT, SOD, GPx e GST  – em 

ratos. Foi observado aumento na peroxidação lipídica no fígado, pulmão e rins dos 

animais expostos à fumaça do cigarro, enquanto não houve alteração no encéfalo e 

no coração. O mesmo ocorreu com as enzimas antioxidantes analisadas, com 

exceção da GST, que apresentou atividade elevada no encéfalo desses animais. 

É importante destacar que todos os trabalhos apresentados referem-se a 

animais adultos e as variações nas respostas podem ser decorrentes dos diferentes 

protocolos, como o tempo e a intensidade da exposição à fumaça do cigarro. Uma 

importante informação para analisar estes resultados seria o intervalo de tempo 

entre a última exposição e a eutanásia, porém, nenhum trabalho menciona este 

dado.  Assim, nosso estudo torna-se importante na medida em que avalia tanto o 

efeito da fumaça do cigarro imediatamente após a última exposição e em um 

intervalo de 3 horas. A avaliação do efeito agudo teve como objetivo verificar se, 

mesmo após exposições repetidas, os efeitos encontrados na eutanásia logo após a 

exposição não seriam decorrentes da última exposição. Verificamos que o padrão 

encontrado na ativação das enzimas após um período de exposição de 13 ou 35 

dias foi diferente do observado após a exposição aguda, portanto, nossos resultados 

não refletem a última exposição. Vale ressaltar que, embora o SNC tenha se 

mostrado competente em relação às suas defesas antioxidantes, isso não significa 

que não haja danos ao seu desenvolvimento.  
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7. CONCLUSÕES 

Nossos resultados indicam que: 

1- Os animais expostos à fumaça do cigarro tiveram retardo no crescimento, já que 

apresentaram diminuição no ganho de peso. Além disso, pode-se observar efeito 

ansiolítico em 57% dos animais expostos por 13 dias ou uma possível adaptação ou 

influência de maturação do sistema neste comportamento, já que não houve 

alteração no grupo exposto por 35 dias. 

 

2- O SNC em desenvolvimento é sensível à fumaça do cigarro. Entretanto, as 

alterações enzimáticas não são persistentes, grande parte desaparecendo três 

horas após a exposição aguda e por 13 dias.  

 

3- Houve diferença no padrão de resposta à fumaça do cigarro entre as estruturas 

encefálicas estudadas.  

 

4- A GST é a primeira enzima a ser ativada após exposição aguda, sendo que a 

exposição prolongada à fumaça do cigarro ativa as enzimas do ciclo das glutationas, 

como a GPx e a GR, podendo comprometer os estoques de glutationa. 

 

5- A eutanásia realizada imediatamente após a exposição à fumaça do cigarro não 

reflete somente o efeito da última exposição, uma vez que o padrão encontrado na 

ativação das enzimas após um período de exposição de 13 ou 35 dias foi diferente 

do observado após exposição aguda.  
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