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1. RESUMO 

 

 Embora alguns estudos em humanos demonstrem que o tabagismo pode 

levar a alterações na função autonômica, ainda não está completamente claro os 

mecanismos responsáveis por estas alterações. Uma maneira de avaliar os 

efeitos nocivos da fumaça do cigarro em condições controladas e com tempo e 

custo reduzidos é utilizando modelo animal. Portanto, o objetivo do estudo foi 

avaliar os parâmetros hemodinâmicos basais, função barorreflexa e o controle 

autonômico cardíaco em ratos acordados expostos cronicamente à fumaça do 

cigarro. Os ratos foram expostos ao ar ambiente (controles) ou à fumaça do 

cigarro (fumantes) duas vezes ao dia, 1 cigarro/animal/dia, durante 30 dias. Ao 

final da exposição, os ratos foram anestesiados e a artéria e veia femorais foram 

cateterizadas. Após 24 horas, com os animais acordados, a pressão arterial (PA, 

mmHg) e frequência cardíaca (FC, bpm) basais foram registradas por 30 minutos 

para avaliação da sensibilidade barorreflexa espontânea e da variabilidade da PA 

e FC. Logo após o registro basal, foram administradas as drogas fenilefrina e 

nitroprussiato de sódio, seguido por metilatropina e propranolol para avaliação do 

barorreflexo e estimativa do tono parassimpático e simpático, respectivamente. 

Os animais fumantes não apresentaram alterações significativas na PA e FC 

basais, na sensibilidade barorreflexa espontânea e nos índices de variabilidade da 

PA e FC quando comparados aos controles. No entanto, a exposição à fumaça de 

cigarro promoveu redução da resposta bradicárdica reflexa à fenilefrina (-55±10 

vs. -91±9) e atenuação da resposta hipotensora induzida pelo nitroprussiato de 

sódio (-20±1 vs. -30±2). Além disso, foi observado que os animais fumantes 

possuíam maior tono simpático quando avaliado pela resposta bradicárdica em 

resposta a administração do propranolol (-28±4 vs. -16±2). Os resultados do 

presente estudo demonstram que, embora a exposição à fumaça de cigarro não 

tenha afetado os parâmetros cardiovasculares basais nos ratos fumantes, estes 

animais apresentaram prejuízo na resposta hipotensora e na taquicardia reflexa 

em resposta a administração das drogas vasoativas e apresentaram um aumento 

do tono simpático cardíaco.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

O fumo é considerado um grande problema de saúde pública, podendo 

aumentar o risco de morte de 20 a 30 vezes em tabagistas de longa data e de 

30 a 50% em fumantes passivos. Ao todo, a fumaça de cigarro possui mais de 

4000 componentes danosos, sendo a nicotina e o monóxido de carbono os 

principais componentes relacionados aos efeitos deletérios do cigarro. 

 Existem diversas evidências na literatura mostrando que o tabagismo 

está associado à ocorrência de eventos cardiovasculares e à disfunção 

autonômica, os quais comprometem o adequado funcionamento do coração. 

Em geral, essas alterações são caracterizadas por aumento da ativação 

simpática e redução da modulação vagal, diminuição da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) e alterações na função barorreflexa, condições 

consideradas de alta morbidade e mortalidade. Entretanto, apesar da maioria 

dos trabalhos publicados sugerirem que o tabagismo está associado a uma 

diminuição da VFC, alguns estudos não encontraram essa relação. 

A maioria dos estudos no âmbito experimental sobre os efeitos do 

tabaco utilizou modelo animal devido a sua semelhança morfológica e 

fisiológica com as lesões causadas em humanos, possibilitando analisar os 

efeitos nocivos da fumaça do cigarro com tempo e custo reduzidos. Além disso, 

a exposição dos animais à fumaça de cigarro parece ser a melhor maneira de 

mimetizar, experimentalmente, os efeitos maléficos do cigarro em humanos. 

Embora muitos dos mecanismos potenciais pelos quais a fumaça do 

cigarro aumenta drasticamente o risco e mortalidade cardíaca (i.e. efeitos 

adversos nas plaquetas, endotélio e aumento da inflamação e estresse 

oxidativo) já tenham sido compreendidos, o efeito da exposição à fumaça do 

cigarro no sistema nervoso autônomo ainda precisa ser melhor elucidado. 

Portanto, este estudo justifica-se pelo fato de que novos trabalhos, 

especialmente na área experimental, devam ser conduzidos a fim de avaliar 

essas alterações em condições controladas. Posteriormente, este estudo 

auxiliará na elucidação dos mecanismos envolvidos nessas alterações e na 

elaboração de novos tratamentos a serem empregados.  
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3. OBJETIVOS 

 

Estudar em ratos expostos cronicamente à fumaça lateral do cigarro os 

seguintes aspectos: 

 Os parâmetros hemodinâmicos basais (pressão arterial e frequência 

cardíaca); 

 A função autonômica cardíaca, por meio da análise VFC e da pressão 

arterial sistólica (PAS) e por meio da administração de bloqueadores 

autonômicos (metilatropina e propranolol); 

 A função barorreflexa por meio da técnica do barorreflexo espontâneo e 

por drogas vasoativas (fenilefrina e nitroprussiato). 

 

4. METODOLOGIA 

  

 Para a realização deste estudo, foram utilizados os seguintes materiais: 

 Ratos da linhagem Wistar, peso entre 180 e 220 gramas; 

 Caixas de polipropileno; 

 Estantes isoladoras (Alesco®); 

 Fumatório composto por: quatro tubos cilíndricos construídos em acrílico 

transparente (10,0 cm de diâmetro x 25,0 cm de comprimento) abertos 

nas extremidades, bomba peristáltica (Provitec – modelo: AWG 5.000 

AX-D), caixa isolante retangular de acrílico transparente e exaustor; 

 Cigarros da marca Marlboro (Phillip Moris): 0,8 mg de nicotina, 10 mg de 

alcatrão e 10 mg de monóxido de carbono; 

 Medidor portátil de monóxido de carbono (Instrupemp - modelo ITMCO-

1500); 

 Anestésicos Cetamina e Xilazina (1:1, 0,1ml por 100g de animal); 

 Cateteres de polietileno (PE-10/PE-50, Intramedic, Becton Dickinson and 

Company, Sparks, MD, USA); 

 Transdutor de pressão (MLT844, ADInstruments, Brasil); 

 Sistema de aquisição de dados (Power Lab ML866/P, ADInstruments, 

Brasil); 

 Amplificador de sinais (ML224, ADInstruments, Brasil); 
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 Programa computacional específico (LabChart, AD Instruments, 

Mountain View, CA, USA); 

 Fenilefrina (2 µg/kg, i.v., Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA); 

 Nitroprussiato de sódio (16 µg/kg, i.v., Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, 

USA); 

 Metil atropina (2 mg/kg, i.v., Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA); 

 Propranolol (4 mg/kg, i.v., Sigma- Aldrich, St. Louis, MO, USA); 

 Programa computacional Cardioseries (Ribeirão Preto, SP, Brasil); 

 Programa computacional GraphPad Prism. 

 

Foram utilizados ratos fornecidos pelo Laboratório Experimental Animal da 

Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP. Os animais foram mantidos em no 

máximo 5 animais por caixa, e alojados no interior de estantes isoladoras com 

temperatura e umidade controladas, ciclo de claro-escuro de 12 horas e livre acesso 

à ração e água. Todos os procedimentos experimentais foram aprovados e 

conduzidos de acordo com as normas do comitê de ética da UNAERP. 

Os animais foram divididos em grupos: 1) Ratos controles; 2) Ratos expostos 

à fumaça lateral do cigarro. O grupo 2 foi exposto à fumaça lateral de 2 cigarros no 

período da manhã e, mais 2 cigarros no período da tarde (ciclos de 30 segundos de 

exposição ao ar ambiente e 15 segundos de exposição à fumaça), 20min por 

exposição, com intervalo de 6 horas (taxa de 1 cigarro/animal/dia), durante 30 dias. 

A porcentagem de monóxido de carbono dentro de cada cilindro foi monitorada 

mensalmente e foi mantida uma média entre 200 a 400 ppm. O grupo 1 foi colocado 

nos contensores limpos e foi submetido ao mesmo procedimento que o grupo 

fumante, porém somente a exposição ao ar ambiente por período de 20 minutos, 

que corresponderam ao tempo de exposição à fumaça da queima de dois cigarros.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Após 30 dias de exposição à fumaça de cigarro, os animais foram 

anestesiados e implantados com cateteres na artéria e veia femoral, para registro da 

pressão arterial (PA) e administração de drogas, respectivamente. Após 24h da 

cirurgia, com os animais acordados já recuperados, o cateter arterial foi conectado a 



5 
 

um transdutor de pressão e os sinais de PA foram amplificados e coletados com 

uma frequência de amostragem de 2 kHz. A frequência cardíaca (FC) foi calculada a 

partir dos picos de PAS e os sinais foram armazenados em um microcomputador 

para análise posterior.  

Foi realizado o registro dos parâmetros basais (PA e FC) por 30 minutos, para 

avaliar a sensibilidade espontânea do barorreflexo e a variabilidade da PAS e do 

intervalo de pulso (IP). A seguir, a sensibilidade do barorreflexo foi também avaliada 

pela injeção intravenosa de fenilefrina e nitroprussiato de sódio administradas em 

ordem aleatória. Finalmente, para a determinação do tono autonômico cardíaco, os 

animais receberam bloqueadores de receptores autonômicos: metil atropina 

(bloqueador muscarínico) e, após 15 minutos, propranolol (β-bloqueador). Em 50% 

dos animais a administração dos bloqueadores autonômicos foi na ordem inversa, 

ou seja, o propranolol foi administrado antes da metil atropina.  

Para a análise dos dados de variabilidade dos parâmetros cardiovasculares, 

foram geradas séries temporais da PAS, batimento a batimento, e séries temporais 

de IP, a partir dos intervalos entre consecutivos valores de PAS. Para cada período 

de registro, foram calculados índices de variabilidade da PAS e IP no domínio do 

tempo (SDNN, RMSSD). As variabilidades da PAS e IP também foram estudadas no 

domínio da frequência, por meio da análise espectral, pela Transformada Rápida de 

Fourrier (FFT). As séries temporais da PAS e IP foram reamostrados em 10 Hz (1 

valor a cada 100ms) por interpolação cúbica do tipo “spline”, para regularização do 

intervalo de tempo entre batimentos. As séries temporais foram divididas em 

segmentos com 512 valores cada, com sobreposição de 50% (Protocolo de Welch). 

Os componentes oscilatórios encontrados foram quantificados em faixas de baixa 

(LF:0,2-0,75 Hz) e alta frequência (HF:0,75-3Hz). A sensibilidade espontânea do 

barorreflexo foi quantificada através do método da sequência. As análises de 

variabilidade e da sensibilidade do barorreflexo foram realizadas utilizando o 

programa computacional Cardioseries. 

Os resultados foram apresentados como média ± EPM (erro padrão da 

média). Os testes estatísticos foram conduzidos utilizando o programa GraphPad 

Prism. Para comparação dos dados dos grupos controle e fumante foi utilizado o 

teste t-student não pareado. O valor de “p” considerado estatisticamente significativo 

foi de p < 0,05. 
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6. RESULTADOS  

 

 A Tabela 1 sumariza as características dos animais controles e fumantes. Não 

foram observadas diferenças significativas entre as variáveis analisadas entre os 

grupos. 

  

Tabela 1. Características dos pesos de animais controles e dos animais fumantes.  

 Controle (n=13) Fumantes (n=14) 

Δ peso corporal (g) 96 ± 8 94 ± 6 

Peso do coração (g) 0.79 ± 0.03 0.84 ± 0.03 

Índice de peso cardíaco (mg/g) 2.80 ± 0.09 2.79 ± 0.09 

Peso dos pulmões úmidos (g) 1.39 ± 0.12 1.27 ± 0.09 

Peso dos pulmões secos (g) 0.28 ± 0.02 0.30 ± 0.01 

 

 Os resultados dos parâmetros hemodinâmicos basais (PA e FC) nos animais 

controles e fumantes estão representados na figura 1. Os valores médios de PA 

média (PAM) e FC foram obtidos após 1 mês de exposição à fumaça de cigarro por 

meio da medida direta utilizando-se a cânula na artéria femoral. Observou-se que 

não houve diferenças nos parâmetros basais entre os grupos controle e fumantes. 

Figura 1 - Pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) obtidas 30 dias 

após exposição ao ar ambiente (Grupo Controle, n=11) ou à fumaça do cigarro (1 

cigarro/animal/dia) (Grupo Fumante, n=12). Os valores são expressos como médias 

± EPM. 

 

 Os resultados das respostas taquicárdica (tono parassimpático) e bradicárdica 

(tono simpático) aos bloqueadores autonômicos metilatropina e propranolol estão 

apresentados na figura 2. Observa-se que não houve alteração na resposta 

taquicárdica à administração da metil atropina (tono parassimpático) e na frequência 
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intrínseca de marcapasso no grupo fumante em comparação ao controle. No 

entanto, foi observada uma maior resposta bradicárdica à administração propranolol 

(tono simpático) nos animais fumantes quando comparados aos controles. 

 

Figura 2 - Respostas da frequência cardíaca (Δ bpm) à metilatropina (Tono 

parassimpático, painel à esquerda) e ao propranolol (Tono simpático, painel do 

meio), e frequência intrínseca do marca passo (FIMP; bpm, painel à direita) obtida 

por meio do duplo bloqueio farmacológico (propranolol + metilatropina) nos grupos 

controle (n=12) e fumante (1 cigarro/animal/dia) (n=11). Os valores são expressos 

como médias ± EPM. * p < 0,05 em comparação ao grupo controle. 

 

 Na figura 3 estão demonstradas as respostas de PAM e FC induzidas pela 

injeção de fenilefrina e nitroprussiato de sódio. Foi observada atenuação na resposta 

bradicárdica em resposta a fenilefrina nos animais fumantes em comparação aos 

controles. Além disso, foi demonstrado que resposta hipotensora em resposta a 

administração de nitroprussiato de sódio foi menor no grupo fumante comparado ao 

controle. 

 



8 
 

 

Figura 3 - Alterações de pressão arterial média (ΔPAM) e frequência cardíaca (ΔFC) 

em resposta a injeção as drogas vasoativas fenilefrina e nitroprussiato de sódio 

obtidas 30 dias após exposição ao ar ambiente (Grupo Controle, n=8) ou à fumaça 

do cigarro (1 cigarro/animal/dia) (Grupo Fumante, n=8). Os valores são expressos 

como médias ± EPM. * p < 0,05 em comparação ao grupo controle. 

 

 Na figura 4 podemos observar o índice de eficácia do barorreflexo (razão 

entre o número de sequências barorreflexas e o número total de rampas, BEI), e o 

ganho do barorreflexo, calculados pela técnica da sequência. Os resultados não 

foram diferentes entre os grupos analisados. 

 

Figura 4 - Índice de efetividade do barorreflexo (BEI) e ganho do barorreflexo 

obtidos 30 dias após exposição ao ar ambiente (Grupo Controle, n=13) ou à fumaça 

do cigarro (1 cigarro/animal/dia) (Grupo Fumante, n=11). Os valores são expressos 

como médias ± EPM. 
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 A Tabela 2 apresenta os resultados da variabilidade da PAS e do IP nos 

domínios do tempo e da frequência (análise espectral). Não foram observadas 

alterações significativas nos índices de variabilidade da FC e PAS nos animais 

expostos à fumaça de cigarro em comparação aos animais controles. 

 

Tabela 2 - Índices de variabilidade nos domínios do tempo (SDNN e RMSSD), e da 

frequência (potências de VLF abs, LF abs e HF abs, LFnu e HFnu, relação LF/HF) 

da pressão arterial sistólica e intervalo de pulso nos grupos controle (n=13) e 

fumante (1 cigarro/animal/dia) (n=11). Os valores são expressos como médias ± 

EPM.  

 
Controle Fumante 

Pressão Arterial Sistólica 
  

SDNN (mmHg) 4,0 ± 0,5 3,7 ± 0,3 

LF abs (mmHg2) 7,3 ± 2,1 8,6 ± 1,9 

Intervalo de Pulso 
  

SDNN (ms) 5,6 ± 0,6 6,4 ± 0,9 

RMSSD (ms) 6,1 ± 0,6 6,2 ± 0,6 

VLF abs (ms2) 20,6 ± 4,5 30,8 ± 9 

LF abs (ms2) 3,4 ± 0,7 12,5 ± 7,2 

HF abs (ms2) 15,1 ± 2,5 17,3 ± 4,4 

LF nu (%) 18 ± 2 19 ± 3 

HF nu (%) 82 ± 2 81 ± 3 

LF/HF 0,24 ± 0,04 0,31 ± 0,06 

SDNN: desvio padrão de valores sucessivos; RMSSD: raiz quadrada da média da soma dos quadrados das 

diferenças entre os sucessivos valores de intervalo de pulso; VLF: muito baixa frequência; LF: baixa frequência; 

HF: alta frequência. 

 

7. CONSIDERACOES FINAIS 

 

Os resultados do presente estudo demonstram que, embora a exposição à 

fumaça de cigarro não tenha afetado os parâmetros cardiovasculares basais nos ratos 

fumantes, estes animais apresentaram prejuízo na resposta hipotensora e na 

taquicardia reflexa em resposta a administração das drogas vasoativas e apresentaram 

um aumento do tono simpático cardíaco. Portanto, conclui-se que a carga tabágica 
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utilizada no presente estudo promoveu alterações significativas nos parâmetros 

cardiovasculares e autonômicos nos ratos expostos à fumaça lateral do cigarro, 

mimetizando alterações que ocorrem em indivíduos fumantes leves. 
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