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1. Resumo 

Introdução: O tabaco é considerado uma das drogas lícitas mais consumidas no 

mundo ocidental e é sabido que o tabagismo é um dos principais fatores de risco 

para o desenvolvimento de doenças pulmonares, cardíacas e vasculares. Existe 

grande prevalência de fumantes em trabalhadores de limpeza. O gás Cloro tem sido 

considerado um dos principais irritantes pulmonares. Apesar de ser um produto de 

uso diário na limpeza doméstica, tem recebido pouca atenção quando comparado a 

outros tóxicos pulmonares. Objetivo: Assim, este estudo teve o intuito de avaliar o 

remodelamento pulmonar em camundongos expostos à fumaça de cigarro e ao 

hipoclorito. Métodos: Para tanto 18 camundongos foram divididos em 3 diferentes 

grupos, e expostos à fumaça do cigarro e /ou às inalações de Hipoclorito 1% ou 

salina (NaCl0,9):  Grupo 1 (fumo+cloro), Grupos 2 (hipoclorito1%)  e grupo 3 salina. 

Foram avaliados os dados do lavado broncoalveolar (LBA) e cortes histológicos dos 

pulmões de todos os animais. Resultados: Foi demonstrado aumento do número de 

células inflamatórias totais, neutrófilos e macrófagos nos animais expostos ao 

hipoclorito e fumo em relação ao grupo salina (p < 0,05); Houve diminuição da área 

do epitélio pulmonar  no  grupo hipoclorito quando comparados os grupos de  

animais expostos ao fumo e salina (p< 0,05); também ocorreu aumento do valor de 

intercepto médio dos animais que inalaram  fumo em relação aos demais grupos 

estudados (p< 0,05), O edema peribroncovascular foi maior no  grupo fumo em 

relação ao demais grupos (p< 0,05). Conclusão: A exposição á fumaça de cigarro ou 

ao hipoclorito causaram graves alterações pulmonares nos animais em um curto 

período de exposição. 

 

2. Introdução 

O impacto da fumaça do cigarro associado à inalação de hipoclorito ainda não foi 

amplamente estudado e seus efeitos nocivos ao aparelho respiratório ainda não 

foram esclarecidos totalmente. 

 

3. Objetivos 

Avaliar o remodelamento pulmonar em camundongos expostos a fumaça de cigarro 

e ao hipoclorito. 

 

4. Métodos 



4.1 Protocolo experimental: serão estudados 18 animais, divididos em três grupos 

experimentais: 

Grupo 1 (fumo+cloro): animais expostos ao fumo por 55 dias e no dia do sacrifício  

serão submetidos a concentrações crescentes de hipoclorito (n=6). 

Grupo 2 (cloro): animais expostos a inalação de soro fisiológico (NaCl 0,9%) por 55 

dias e no dia do sacrifício serão submetidos a concentrações crescentes de 

hipoclorito (n=6). 

Grupo 3 (controle): animais expostos a inalação de soro fisiológico (NaCl 0,9%) por 

55 dias  e no dia do sacrifício  serão submetidos a inalação com salina (n=6). 

A exposição ao fumo foi do dia 0 ao dia 59, duas vezes ao dia, por trinta minutos, 

com intervalos de tempo de quatro horas, cinco dias por semana. No dia 60 do 

experimento os animais foram submetidos à inalação dehipoclorito de sódio 1%, por 

dois minutos, com o intuito de produzir ou acentuar a inflamação, além do 

remodelamento. Após a última inalação de hipoclorito 1% os animais foram 

anestesiados por injeção intraperitoneal de 0,1mL/10g, em seguida os pulmões 

foram lavados com tampão fosfato, para a coleta do lavado broncoalveolar, em 

seguida foram retirados e submetidos à análise histológica. 

 

5. Resultados 

Foi demonstrado aumento do número das células inflamatórias totais, neutrófilos e 

macrófagos nos animais expostos ao hipoclorito e fumo em relação ao grupo salina 

(p < 0,05); Houve diminuição da área do epitélio pulmonar  no  grupo hipoclorito 

quando comparados os grupos de  animais expostos ao fumo e salina (p< 0,05); 

também ocorreu aumento do valor de intercepto médio dos animais que inalaram  

fumo em relação aos demais grupos estudados (p< 0,05), O edema 

peribroncovascular foi maior no  grupo fumo em relação ao demais grupos (p< 0,05). 

 

6. Conclusões 

1.   Apenas dois meses de exposição á fumaça de cigarro foram suficientes para 

causar graves alterações pulmonares nos animais. 

2. Curtos períodos de exposição ao hipoclorito produziram um perfil inflamatório nos 

pulmões dos animais. 
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