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Body weight variation of rats submitted to chronic tobacco smoke pollution.
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consumo de sólido e líquido, não ocorreram diferenças 
na variação de peso corporal nos animais submetidos 
ao tabagismo passivo crônico, contudo este fator não 
esclarece totalmente os efeitos passivos da fumaça do 
cigarro sobre as alterações de peso e metabolismo 
corporal, fato que requer mais estudos.

     The smoke habit is considered the most serious 
avoidable cause of diseases and premature deaths of the 
humanity history. The active action of the smoke can 
cause damage in organ and different tissues. The active 
action of the smoke can additionally cause alterations 
in the corporal weight. However, doubts still exist itself 
the passive exposition to the cigarette can be related to 
these alterations. Thus, the objective of the present 
study was evaluate the variation of corporal weight of 
rats submitted to chronic passive tabagism. A total of 
10 male rats were divided in two experimental groups: 
group control with 5 animals no passive smokers and a 
treated group with 5 animals submitted to passive 
chronic tabagism. During the experimental period all 
animals were submitted to the analysis of corporal 
weight and solid and liquid consumption. The results 
showed in treated animals a bigger consumption of the 
solid and liquid, however, it was not observed 
differences in the variation of corporal weight between 
the experimental groups. Like this, it is able to conclude 
that despite of bigger consumption of solid and liquid, 
not differences occurred in the corporal weight, 
however, this factor does not clear entirely the passive 
tabagism effects in the alterations of corporal weight 
and metabolism, needing more studies.
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    O hábito de fumar é considerado como a causa 
evitável mais grave de doenças e mortes prematuras da 
história da humanidade. A ação ativa do fumo pode 
levar a inúmeras lesões em órgãos e tecidos. Além disso, 
a ação ativa do fumo pode predispor a alterações no 
peso corporal. Contudo, ainda existem dúvidas se a 
exposição passiva ao cigarro pode estar relacionada a 
alterações de peso corporal. Assim, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar a variação de peso corporal 
de ratos após exposição prolongada e passiva aos 
agentes químicos da fumaça do cigarro. Um total de 10 
ratos wistar machos foram divididos em dois grupos 
experimentais: grupo controle com 5 animais não 
fumantes passivos e um grupo tratado com 5 animais 
expostos ao tabagismo crônico passivo. Durante o 
período experimental todos os animais foram 
submetidos a análises de peso corporal e consumos de 
sólido e líquido. Os resultados demonstraram nos 
animais submetidos à fumaça passiva de cigarro um 
consumo de sólido e líquido significativamente maior 
do que nos animais controles, contudo não se observou 
diferenças na variação de peso corporal entre os grupos 
estudados. Assim, pode-se concluir que apesar de maior 

INTRODUÇÃO

     O hábito de fumar foi introduzido na Europa por 
portugueses e espanhóis no século 16 e desde então seu 
uso tem crescido, especialmente entre indivíduos jovens 
(1,2). Nos EUA, 2.200 jovens experimentam cigarro 
diariamente pela primeira vez e aproximadamente 830 

(3)tornam-se usuários regulares .
     Dados atuais demonstram que a dependência ao 
cigarro é responsável por 4 milhões de mortes 
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    Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a 
variação de peso corporal de ratos após exposição 
passiva e prolongada à fumaça do cigarro.

forma os animais do grupo I foram manipulados 
diariamente, previamente e em outro ambiente 
evitando contaminação com resíduos do cigarro, para 
simular as condições experimentais do tratamento. Os 
animais do grupo I foram controles negativos. Durante 
o período experimental todos os animais de todos os 
grupos experimentais foram submetidos a mensurações 
dos consumos de líquido e sólido, além da variação do 
peso corporal no início e no final do experimento.

      No presente estudo foram utilizados 10 ratos 
(rattus wistar) machos divididos em 2 grupos: 5 ratos 
não fumantes passivos (grupo I controle) e 5 ratos 
fumantes passivos (grupo II tratados) na faixa etária de 
12 semanas, pesando em média 400 gramas, 
provenientes do biotério da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí. Os animais do grupo II foram expostos 
diariamente por um período de 1 hora durante 7 dias 
na semana à fumaça de cigarro com teor médio de 

(18)alcatrão, por um período total de 6 meses . Da mesma 

      O estudo estatístico foi realizado para as seguintes 
variáveis: peso corpóreo inicial (g), peso corpóreo final 
(g), consumo de ração (g) e consumo de líquido (ml), 
através da técnica de análise de variância (paramétrica 
e não-paramétrica), complementada com o teste de “T” 

(19)envolvendo todos os pares de grupo .

   Os animais foram submetidos ao período 
experimental e se detectou diferenças nos consumos de 
sólido e líquido entre estes animais, sendo que os 
submetidos à exposição passiva aos agentes da fumaça 
do cigarro apresentaram maiores consumos de ração e 
água. Contudo, durante o período de tratamento não 
ocorreram diferenças significativas em relação à 
variação de peso corporal (peso final – peso inicial) 
entre os grupos estudados (Tabela 1).

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS
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anualmente no mundo, sendo que isto se deve a fatores 
culturais, fácil acesso a esta droga, influência familiar e 

(4)
marketing industrial . A nicotina é responsável pela 
dependência ao cigarro, dentre outros efeitos 

(5,6,7,8)nocivos . Nos EUA, o câncer de orofaringe 
representa aproximadamente 3% do total das doenças 

(9)malignas em homens e 2% nas mulheres . 
Experimentalmente, é relatada a toxidade sistêmica do 
tabaco e de seus componentes, sendo que a nicotina em 
ratos causou alterações do pH da urina, além de ser 
fator de origem de processos inflamatórios, obliterações 

(10,11,12)vasculares e vasoespasmos .
        Não só as ações ativas sistêmicas e locais do tabaco 
são descritas na literatura. Chatzimichael et al. (2007), 
estudaram 240 crianças com bronquite entre 6 meses e 
2 anos de idade, sendo que destas 137 eram meninos e 
103 meninas e observaram que 50,80% apresentaram 

(13)bronquite severa quando relacionado ao tabaco . 
Indivíduos entre 2 e 12 anos de idade apresentaram 
relação entre infecções do trato respiratório e a 

(14)exposição ao tabaco em 87,3% dos casos avaliados .

     Além disso, são descritas na literatura alterações 
metabólicas e de peso corporal relacionadas à exposição 
ativa ao cigarro. Botella-Carretero et al. (2004), 
estudando 25 obesos fumantes crônicos observaram que 
nesses indivíduos fumantes o ganho de peso foi 
significantemente maior do que em indivíduos 

(15)normais . Já Chatkin & Chatkin (2007) citam que os 
agentes do cigarro, em especial a nicotina, têm efeito 
direto no metabolismo de gorduras corporais, o que 
pode influenciar na alteração de peso corporal após 

(16)cessar o hábito de fumar .
Assim, a dependência direta ao tabaco é 

considerada uma doença e acarreta inúmeros 
problemas de saúde, sendo que não só o fumante ativo, 
mas também os fumantes expostos passivamente aos 
agentes do cigarro estão predispostos a diferentes 
doenças. Contudo, estudos vêm demonstrando que a 
exposição passiva ao cigarro pode não estar relacionada 
a alterações de peso corporal, sendo necessários novos 

(17)estudos .

Tabela 1:
comparação entre grupos.

 Média e desvio-padrão de variação de peso (peso final – peso inicial) e consumos de líquido e sólido segundo 
 

*Diferem em 5% de significância 

Grupo Variação de Peso Corporal (g) Consumo Sólido (g) Consumo Líquido (mL) 

Controle 24,88±19,04 2.928,5 ± 4980,0 11.496,5 ± 1.123,1 

Tratado 24,81±16,97 3.025,75 ± 449,1* 13.118,75 ± 1.711,8* 

Resultado 

Estatístico 

0,5 0,000000000095 

(P<0,05) 

0,00000000000000042 

(P<0,05) 
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tratados foi significantemente maior que no grupo 
controle, demonstrando que a absorção dos alimentos 
naquele grupo pode estar comprometida.

     Inúmeros trabalhos têm demonstrado que a expo-
sição ao cigarro de forma ativa ou passiva pode causar 
diferentes doenças. Num estudo avaliando os efeitos do 
tabaco foi observado que o fumante passivo também 
pode ter problemas de saúde, como aumento do risco de 

(4)pneumonias, otite e asma . Outro estudo, avaliando 
12.149 militares, dos quais 24,7% eram do gênero 
feminino, que apresentavam o vício de fumar ou 
estavam expostos ao cigarro, foi observado que a 
exposição ao tabaco predispõe à dificuldade em realizar 

(21)atividade física . Contudo, Hassan et al. (2007) 
observaram em 808 indivíduos que apresentaram 
adenocarcinoma pancreático, que não existia aumento 
significante no risco de desenvolvimento desta doença 
entre os fumantes passivos, demonstrando que a 
associação entre a exposição passiva ao cigarro e a 

(22)patogênese das doenças ainda não está clara , 
resultado este similar ao encontrado no presente 
estudo, onde a exposição passiva aos agentes da fumaça 
do cigarro não provocou alterações significantes no 
peso corporal, mesmo sendo constatado que os 
consumos de sólido e líquido foi maior entre estes 

    Chiolero et al., (2008) demonstraram que a expo-
sição ao cigarro por períodos curtos pode provocar a 
diminuição do apetite, contudo, fumantes crônicos 
tendem a se alimentar mais, o que pode levar a um 

(23)aumento do peso corporal , o que sugere que este 
pode estar relacionado ao tempo de exposição aos 
agentes presentes na fumaça do cigarro.

fator 

       Assim, pode-se concluir que não ocorreram diferen-
ças na variação de peso corporal nos animais machos 
submetidos ao tabagismo passivo crônico, contudo este 
fator não  esclarece totalmente os efeitos passivos da 
fumaça do cigarro sobre as alterações de peso e do 
metabolismo corporal, necessitando-se mais estudos.
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