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Efeitos do consumo tabágico na modulação da frequência cardíaca e função 

pulmonar de tabagistas jovens. 

Resumo 

O consumo tabágico determina uma série de alterações no sistema nervoso 

simpático, entre elas, modificações na modulação da frequência cardíaca (FC), 

levando ao aumento da demanda do miocárdio ocasionando alterações circulatórias, 

e aumento na resistência dos vasos periféricos, com aumento da pressão arterial 

periférica e diminuição do retorno venoso (STRAMARI, 2009). Assim indivíduos 

fumantes podem se tornar mais taquicardíacos, e menos resistentes na realização 

de exercícios cardiopulmonares, diminuição da força muscular periférica, mais 

estresse gerado pelas alterações ocasionadas no sistema nervoso simpático e 

alterações circulatórias quando comparados a indivíduos não fumantes 

(VANDERLEI, 2009). O objetivo do estudo foi analisar, por meio de uma revisão 

sistemática, os efeitos do tabagismo sobre o stress mental, variáveis 

cardiovasculares, respiratórias e de função muscular em jovens tabagistas. Trata-se 

de uma revisão sistemática, com levantamento de artigos dos últimos cinco anos, 

utilizando as palavras chave tabagismo, variabilidade da frequência cardíaca, força 

muscular e suas respectivas traduções para o inglês. Até o momento foram 

avaliados 19 artigos, e apenas 8 preencheram os critérios de inclusão. Os resultados 

preliminares demonstram que a maior parte dos efeitos do tabagismo na regulação 

autonômica cardíaca é atribuída à nicotina, agente ativo do cigarro que desencadeia 

respostas cardiovasculares agudas e crônicas, por meio de ativação simpática. A FC 

de repouso é significativamente menor em jovens não tabagista quando comparado 

aos fumantes e que o hábito de fumar está associado a efeitos crônicos deletérios 

no balanço simpatovagal como redução dos índices de VFC no domínio do tempo e 

da frequência, o que caracteriza o aumento da modulação simpatico; elevados 

níveis pressóricos e aumento da FC em fumantes jovens indicando hiperatividade 

simpática, o que predispõe o fumante ao maior risco de mortalidade cardiovascular. 

INTRODUÇÃO 

A Variabilidade da Frequencia Cardiaca (VFC) se refere às oscilações e variações 

existentes dentro dos intervalos RR adjacentes, ou seja, entre períodos de 

batimentos cardíacos consecutivos, permitindo a análise da atuação do sistema 

nervoso autônomo sobre o miocárdio, mais precisamente sobre o nódulo sinusal 

(PASCHOAL, 2006). É um método não invasivo e eficaz para se identificar 



anormalidades e doenças cardiorrespiratórias, sendo muito estudado e utilizado na 

investigação complementar de determinadas condições de saúde. A elevada VFC é 

indicativo de boa adaptação 

fisiológica aos vários estímulos externos e a sua redução representa predominância 

da atividade simpática, sendo indício de anormalidades na homeostase. 

OBJETIVO 

O objetivo do estudo foi analisar, por meio de uma revisão sistemática, os efeitos do 

tabagismo sobre o stress mental, variáveis cardiovasculares, respiratórias e de 

função muscular em jovens tabagistas. Trata-se de uma revisão sistemática, com 

levantamento de artigos dos últimos cinco anos, utilizando as palavras chave 

tabagismo, variabilidade da frequência cardíaca, força muscular e suas respectivas 

traduções para o inglês. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão sistemática onde a busca incluiu ensaios clínicos 

randomizados, pesquisados nas bases MEDLINE, PEDro e Cochrane CENTRAL, 

além da Scielo e Pubmed, de 2012 a 2017. Até o presente momento apenas 8 

estudos preencheram os critérios de inclusão.  

DESENVOLVIMENTO 

O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. 

Cerca de 1/3 da população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas 

são fumantes e, caso as tendências de expansão da epidemia do tabagismo sejam 

mantidas, este número aumentará para 10 milhões em 2030. No cigarro são 

encontradas 4720 substâncias tóxicas que atuam sobre os mais diversos sistemas e 

órgãos provocando aumento da pressão arterial, obstrução dos vasos sanguińeos, 

vasoconstrição periférica, dentre outras. Os agentes tóxicos do cigarro têm a 

capacidade de alterar a frequência cardíaca, atuando sobre os quimiorreceptores 

aórticos e carotídeos e, assim, sobre o sistema nervoso simpático (SNS) e 

parassimpático (SNP), influenciando a variabilidade da frequência cardiáca (VFC). A 

VFC se refere às oscilações e variações existentes dentro dos intervalos RR 

adjacentes, ou seja, entre periódos de batimentos cardíacos consecutivos, 

permitindo a análise da atuação do sistema nervoso autônomo sobre o miocárdio, 

mais precisamente sobre o nódulo sinusal (POPE, 2001). É um método não invasivo 

e eficaz para se identificar anormalidades e doenças cardiorrespiratórias, sendo 

muito estudado e utilizado na investigação complementar de determinadas 



condições de saúde (PASCHOAL, 2006). A elevada VFC é indicativo de boa 

adaptação fisiológica aos vários estímulos externos e a sua redução representa 

predominância da atividade simpática, sendo indício de anormalidades na 

homeostase (AROSIO, 2006).  

RESULTADOS PRELIMINARES 

A FC de repouso é significativamente menor em jovens não tabagista quando 

comparado aos fumantes e que o hábito de fumar está associado a efeitos crônicos 

deletérios no balanço simpatovagal como redução dos índices de VFC no domínio 

do tempo e da frequência, o que caracteriza o aumento da modulação simpatico; 

elevados níveis pressóricos e aumento da FC em fumantes jovens indicando 

hiperatividade simpática, o que predispõe o fumante ao maior risco de mortalidade 

cardiovascular. 
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