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RESUMO 

 

Sabe-se que o tabagismo é um grave problema contemporâneo na área da saúde, 

em razão da grande prevalência de fumantes e da alta taxa mortalidade decorrente 

das patologias desencadeadas por esta prática, este problema se reflete 

principalmente sobre a saúde da mulher, atualmente o principal alvo da indústria 

tabaqueira. Desta forma este estudo trata-se de uma pesquisa do tipo experimental, 

cujo objetivo foi determinar os principais efeitos deletérios gerados pela nicotina, 

uma das principais substâncias presentes no tabaco sob o sistema reprodutor 

feminino de camundongos suíços. Para tal foi realizada administração oral de 

nicotina freebase (50μg/ml) em 2% de sacarina, os animais foram divididos em dois 

grupos, nicotina (n=10) e controle (n=10). O tratamento teve início após 60 dias de 

nascimento (P60) e duração de 41 dias. O peso, ingesta alimentar, líquida e o ciclo 

estral foram acompanhados ao longo de todo tratamento. Um segundo período 

experimental foi realizado para avaliação do período gestacional sob vigência da 

droga, neste foi acompanhado o peso das camundongas prenhas, o número e peso 

de filhotes nascidos vivos, além do número de natimortos. Mediante análise dos 

resultados observou-se maior ingestão significativa de líquido pelo grupo nicotina. 

Quanto ao ciclo estral foi evidenciada menor proporção da fase metaestro nos 

animais tratados com nicotina (N= 9,60 ± 0,33 vs controle). No segundo grupo 

experimental observou-se menor número de nascidos vivos pelos animais nicotina, e 

alteração significativa quanto peso destes. Os animais nicotina também apresentam 

maior índice de mortalidade, enquanto o mesmo esteve ausente nos animais 

controle. Mediante aos achados do estudo observa-se alterações negativas 

decorrentes desta substância sob o sistema reprodutor feminino, principalmente ao 

que tange a fertilidade, contudo novos estudos devem ser executados para 

elucidação dos processos envolvidos, uma vez que são de grande relevância para 

pratica assistencial em enfermagem, contribuindo na implementação de métodos 

efetivos na prevenção e incentivo a cessão do tabagismo por mulheres fumantes. 

Palavras Chave: Saúde da Mulher, Nicotina, Genitália Feminina, Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

It is known that smoking is a contemporary serious problem in health care, due to the 

high prevalence of smoking and high rate of mortality from diseases triggered by this 

practice, this problem is reflected mainly on women's health, currently the main target 

of the tobacco industry. Thus this study it is an experimental type research, whose 

main objective was to determine the deleterious effects produced by nicotine, one of 

the main substances present in tobacco in the female reproductive system of Swiss 

mice. This is why we held oral administration of freebase nicotine (50μg/ml) in 2% 

saccharin, animals were divided into two groups, nicotine (n = 10) and control (n = 

10). Treatment began 60 days after birth (P60) and duration of 41 days. The weight, 

food intake, liquid and estrous cycle were monitored throughout treatment. A second 

trial was conducted to evaluate the effect of pregnancy under effect of this drug, this 

was accompanied by the weight of pregnant mice, the number and weight of pups 

born alive, and the number of stillbirths. Upon analysis of results was observed 

significantly higher intake of liquid nicotine by the nicotine group. The estrous cycle 

was observed a lower proportion of metestrus phase in animals treated with nicotine 

(N = 9.60 ± 0.33 vs. control). In the second experimental group showed lower 

number of animals born alive from the nicotine group, and significant changes on the 

weight of these animals. The nicotine animals also present a higher mortality, while it 

was absent in control animals. Upon the findings of the study, we observed negative 

changes caused by this substance in the female reproductive system, especially 

when it comes to fertility, but further studies should be performed to elucidate the 

processes involved, since they are highly relevant to nursing care practice , 

contributing to the implementation of effective methods to promotion and prevention 

 of tobacco smoking by women. 

Keywords: Women's Health, Nicotine, Female Genitália, Nursing 
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1.INTRODUÇÃO 
 

 Sabe-se que os alicerces da enfermagem e de toda área da saúde estão 

calcados nos conhecimentos dos campos da biologia e em especial da fisiologia, 

uma vez que os mesmos fornecem saberes a cerca dos processos ao qual o corpo 

humano se submete. Tais conhecimentos permitem a compreensão concreta dos 

processos fisiopatológicos, os quais subsidiam a criação, desenvolvimento e 

implementação de métodos interventores.  

   Durante a evolução da profissão, a enfermagem veio incorporando cada vez 

mais a sua pratica os saberes oriundos dos campos da psicologia, sociologia e 

antropologia, que foram e são de grande importância na práxis do cuidar. Contudo, 

esta simbiose pareada a outras mudanças sofridas pela profissão levou 

gradativamente o enfermeiro ao distanciamento do campo da pesquisa básica. A 

mesma que permitiu ao longo da história que homem avançasse a passos largos 

nos diversos campos da área de saúde, com o desenvolvimento da farmacologia, da 

bacteriologia, virologia, as quais propiciaram a cura de patologias até então 

intratáveis e forneceram as bases para criação de métodos diversos utilizados no 

alivio do sofrimento humano, dentre tantos outros benefícios (ALVES ET AL, 2004, 

p.122).  

 Assim, faz-se necessário que a enfermagem enquanto ciência participe deste 

movimento trazendo para si o campo da pesquisa experimental, e através desta 

interface pesquisa básica/assistência, o enfermeiro pesquisador possa aplicar seus 

conhecimentos adquiridos com a pesquisa experimental a prática assistencial 

cotidiana. 

 Com base em minha trajetória ao longo da graduação em enfermagem 

enquanto monitor da disciplina de Fisiologia e aluno de iniciação científica do 

laboratório de Neurofármacologia do Instituto Biomédico. Optei por desenvolver este 

projeto monográfico na área da pesquisa experimental.     Neste   foi     abordado um 

problema de grande impacto na saúde da população mundial contemporânea, o 

tabagismo, tomando como alvo a saúde reprodutora da mulher. 
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 Sabe-se que o tabagismo é um grave problema na área da saúde coletiva, em 

razão da grande prevalência de fumantes e da alta taxa mortalidade decorrente das 

patologias desencadeadas por esta prática.  

 Os percentuais de homens e mulheres fumantes respectivamente em países 

desenvolvidos são de 42% e 24%, nos países em desenvolvimento estes 

percentuais sobem para 47% e 7%; no mundo os percentuais são 48% e 12%, onde 

o total de mulheres fumantes é de 250 milhões (MACKAY e ERIKSEN, 2004). 

O hábito de fumar se dissemina a cada dia e se revela como gatilho para o 

desenvolvimento de diversas patologias, como as doenças do trato respiratório, 

doenças dos sistemas: cardiovascular, genitourinário e digestivo; neoplasias 

malignas em diversos órgãos e sérias implicações específicas da saúde da mulher, 

principalmente ao que tange a gravidez e conseqüentemente o feto. 

Todos estes efeitos deletérios oriundos do tabagismo são atribuídos a 

produção de 4.720 substâncias durante a queima do cigarro, os quais podem ser 

subdivididos em 15 funções químicas, destas, 60 apresentam atividade cancerígena, 

e outras são reconhecidamente tóxicas. Onde se pode citar, o monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos aromáticos, amidas, imidas, ácidos carboxílicos, lactonas, ésteres, 

aldeídos, cetonas, alcoóis, fenóis, aminas, nitritos, carboidratos, anidritos, metais 

pesados, substâncias radioativas com origem nos fertilizantes fosfatados (Polônio 

210, Carbono 14, Rádio 226), e uma das mais popularmente conhecidas e 

protagonista desta pesquisa a nicotina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PNEUMOLOGIA ET AL, 2010, p. 135). 

Dentre todos os elementos tóxicos supracitados a nicotina merece local de 

destaque, uma vez que conduz o individuo a sua dependência.  

Segundo Simões et  al (2009, p.425) esta substância psicoativa é classificada 

como uma amina terciária composta de anéis de piridina e pirolidina, apresentando 

as formas racêmicas estereoisomeras de estrutura tridimensional.  

 A nicotina apresenta rápida absorção e distribuição no tecido devido ao seu 

caráter lipofílico, sendo absorvida através da pele e membranas mucosas do trato 

respiratório e cavidade oral. Encontra-se presente no plasma em concentrações que 

variam entre 4 e 75 ng/ml, onde se responsabiliza por uma gama de ações 

farmacológicas, sendo a vasoconstrição o efeito mais característico (RUSSELL, 

FEYERABEND E COLE, 1976, p. 1044).  
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 Desta forma, gera impacto sob o sistema reprodutor e demais sistemas, uma 

vez que gera diminuição do fluxo sanguíneo, culminando em repercussões a nível 

geral e local determinando significativa influência nos processos biológicos com 

maior atividade metabólica (PEREIRA ET AL, 2007, p. 4) 

A presente pesquisa apresenta como tema, as influências da nicotina sobre a 

morfofisiologia do sistema reprodutor feminino, utilizando como modelo 

experimental, camundongas suíças. 

 
1.1. SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 A cada ano, o tabagismo conduz ao óbito 5 milhões de pessoas em todo o 

mundo; este número tende a crescer nos próximos anos. Somente no Brasil, cerca 

de 200 mil pessoas morrem a cada ano devido a doenças relacionadas ao 

tabagismo. Segundo Mackay e Eriksen (2004) estima-se encontrar no mundo, 250 

milhões de mulheres tabagistas.  

 Em decorrência da grande prevalência de mulheres fumantes atualmente, é 

de suma importância o aprofundamento dos conhecimentos acerca dos potenciais 

problemas oriundos de um dos principais elementos presentes no tabaco, a nicotina. 
 

1.2. QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 Sabe-se que o número de mulheres tabagistas cresce exponencialmente e 

que as substâncias absorvidas ao fumar, principalmente a responsável pelo 

processo de dependência, a nicotina, implicam em muitos malefícios para corpo, 

uma vez que interferem em diversos sistemas e processos. Através deste estudo, 

indaga-se, quais as consequências geradas pelo uso da nicotina no sistema 

reprodutor feminino de camundongos?  
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1.3. OBJETIVO GERAL 

 

 Esta pesquisa objetiva determinar os principais efeitos deletérios gerados pela 

nicotina, uma das principais substâncias presentes no tabaco sob o sistema 

reprodutor feminino de camundongos suíços. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Avaliar a influência da nicotina sobre: 

a) A ingesta alimentar 

b) A ingesta líquida 

c) O ganho ponderal 

d) O ciclo estral. 

e) O ganho ponderal de camundongos gestantes sob tratamento com nicotina. 

f) O número de nascidos vivos 

g) O número de natimortos 

h) O peso ao nascer da prole 

 

 
1.5. JUSTIFICATIVA 

 

 A nicotina determina diversas ações maléficas ao organismo, tanto em 

homens quanto em mulheres, onde os efeitos serão os mesmo em ambos os sexos, 

excetuando as particularidades do sexo feminino. Assim, destaca-se as alterações 

que tangem a fertilidade e modificações morfofisiológicas de útero e ovário.  

  
1.6. RELEVÂNCIA 

 

 Este projeto foi estruturado para enriquecer os conhecimentos sobre os 

efeitos deletérios que decorrem da interação entre a nicotina e a morfofisiologia 

ovariana de camundongas, com intuito de contribuir para elucidação dos processos 

morfológicos em camundongos e conseqüentemente em humanos, dado o alto grau 

de homologia entre as espécies.  
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 Subsidiando assim, conhecimentos concretos e embasados cientificamente 

para o profissional enfermeiro, de forma que possam ser utilizados nas orientações 

quanto aos malefícios proporcionados pela nicotina na saúde reprodutiva da mulher, 

principalmente no que tange a fertilidade. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1. SISTEMA REPRODUTOR FEMININO 

 

 O sistema reprodutor feminino é composto pelo trato genital feminino 

(constituído por trompas, útero e vagina) e gônadas femininas (ovários). A genitália 

externa feminina é conhecida popularmente como vulva (vulva, concha) ou pudendo 

(pudere, ser envergonhado). Ainda externamente identificam-se algumas estruturas 

como, os grandes lábios, que são dobras de pele que derivam do mesmo tecido 

embrionário do escroto e no interior dos lábios maiores estão os menores que se 

originam de tecidos embrionários, que no homem, dão origem a ponta do pênis. O 

clitóris uma pequena bolsa de tecido erétil e sensível na parte anterior final da vulva, 

esta permanece envolvida pelos lábios menores e uma prega adicional de tecido 

equivalente ao prepúcio que envolve a glande do pênis (SILVERTHON, p.746, 

2003). 

 Outro elemento, porém localizado internamente é a vagina (vagina, bainha) 

que é uma cavidade que funciona como receptáculo para o pênis durante o coito. O 

canal vaginal é forrado por um epitélio escamosos estratificado altamente sensível a 

estradiol. Na ausência de estradiol apenas uma fina camada de células basais e 

parabasais está presente. O estradiol também é responsável pelo aumento das 

secreções vaginais. No nascimento, a abertura externa da vagina esta parcialmente 

fechada por um fino anel de tecido denominado hímen (SILVERTHON, 2003, p.746). 

 Acima da vagina localiza-se o colo do útero, que se protrai sutilmente dentro 

da parte interior da mesma. O canal do colo é coberto por glândulas de muco cuja 

secreção cria uma barreira entre a vagina e o útero (SILVERTHON, 2003, p.746). 

 Segundo Silverthon (2003, p.746), o útero é uma estrutura em que os óvulos 

fertilizados se implantam e se desenvolvem durante a gravidez. Este órgão é 

composto por três  camadas   teciduais: um  fino   tecido   conjuntivo exterior,    uma 
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camada de musculatura lisa intermediaria conhecida como miométrio e uma camada 

interna conhecida como endométrio. A cobertura endometrial é feita por um epitélio 

com glândulas que mergulham na camada de tecido conjuntivo situada abaixo. A 

espessura e as características do endométrio variam durante o ciclo menstrual. As 

células do tecido epitelial se proliferam alternadamente durante um período e então 

descamam, acompanhadas por uma pequena quantidade de sangramento 

conhecida como menstruação. 

 Bilateralmente acopladas ao útero situam-se as estruturas denominadas 

trompas ou tubas uterinas; 

 
As tubas uterinas medem entre 20 e 25cm e tem um diâmetro parecido ao 
de um canudinho de bebidas. Suas paredes são formadas com duas 
camadas de músculos lisos, uma longitudinal e uma circular, similar às 
paredes dos intestinos. Um epitélio ciliado cobre a parte de dentro das 
tubas. O movimento de fluido criado pelos cílios é auxiliado pelas 
contrações musculares transporta o óvulo em direção ao útero. Condições 
patológicas nas quais a função ciliar é ausente estão associadas à 
infertilidade ou a gravidez na qual o embrião se implanta na tuba uterina 
(SILVERTHON, 2003, p.746). 

 
 Segundo Berne & Levi et al (2009, p. 784) cada trompa termina em projeções 

digitiformes chamadas fímbrias, que se situam próximas do ovário ipsilateral. O 

estradiol estimula aumento na vascularização das fímbrias, estimulando também 

aumento de secreções tubárias que fornecem um meio mucóide no qual o esperma 

pode se mover para cima de maneira eficiente contra o movimento ciliar, o mesmo 

concomitantemente estimula o aumento e a motilidade dos cílios. Todos estes 

efeitos são antagonizados pelo hormônio progesterona. 

 O sistema reprodutor feminino apresenta características estruturais e 

funcionais distintas em cada fase da vida: fetal, infantil, juvenil, adulta reprodutiva, 

climatério e senectude. Na fase fetal ocorre o desenvolvimento do sistema 

reprodutor. Na primeira etapa da vida extra-uterina, a fase infantil, ele é mantido 

quiescente, sem dimensão estrutural e funcionalidade adequada para atividade 

reprodutiva (AIRES, 2008, p.1056). 

 A fase juvenil ou puberdade é uma transição entre as fases infantil e adulta 

em que ocorre uma série de alterações estruturais e funcionais para estabelecer a 

capacidade reprodutiva. A fase adulta reprodutiva ou menacne é caracterizada por 

um processo repetitivo de alterações estruturais e funcionais conhecido como ciclo 
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menstrual. Na menacne, os ciclos têm periodicidade relativamente constante com 

duração mais comum de 28 dias, podendo variar entre 25 e 35 dias. Nos primeiros 

dois anos após a menarca (primeira menstruação) e no climatério geralmente 

ocorrem ciclos menstruais mais longos e anovulatórios (AIRES, 2008, p.1056). 

 A cada ciclo o organismo é preparado para uma gestação, se não ocorrer a 

implantação no útero do óvulo fecundado, o ciclo é encerrado e outro iniciado para 

repetir a preparação do organismo na expectativa de uma nova gestação. A 

exaustão dessa capacidade reprodutiva é marcada pela interrupção desse processo 

repetitivo (menopausa) estabelece a fase de senectude. Essa interrupção é 

precedida por uma fase transitória (climatério) marcada por irregularidades do ciclo 

menstrual e diminuição de fertilidade (AIRES, 2008, p.1056). 

 
2.1.1. MORFOLOGIA OVÁRIANA 

 
 Os ovários são órgãos internos do sistema reprodutor feminino, 

morfologicamente apresentam-se como estruturas elípticas, com cerca de 2-4 cm de 

comprimento, cada ovário adulto pesa cerca de 15g e está preso a parede pélvica 

lateral e ao útero por ligamentos, através dos quais corre a artéria ovariana 

ipsilateral, veia, vasos linfáticos e suprimento nervoso (SILVERTHON, p.746, 2003). 

 Segundo Berne et al (2004, p.1011), o ovário pode ser subdividido em três 

camadas ou zonas; 

 
A zona dominante é o córtex, que é delineado pelo epitélio germinativo e 
contém os oócitos. Cada oócito esta contido dentro de um folículo. Folículos 
em vários estágios de desenvolvimento e regressão estão presentes ao 
longo do córtex durante os anos reprodutivos. Interpostos entre os folículos 
esta o estroma, que é composto de elementos de tecido conectivo de apoio 
e de células intersticiais. As outras duas zonas do ovário são a medula que 
consiste de um grupo heterogêneo de células e o Hilo, por onde os vasos 
sanguíneos entram.  O hilo contém células produtoras de androgênios 
parecidas com as células de leydig. Durante o exame físico os ovários 
podem ser sentidos através da parede abdominal e podem também ser bem 
visualizadas por uma ultra-sonografia e uma tomografia computadorizada. 

 

 Semelhante aos testículos, os ovários produzem tanto gametas quanto 

hormônios. Atuando desta maneira na síntese de esteróides sexuais e hormônios 

protéicos, os quais atuam modulando localmente os eventos complexos envolvidos 

com o desenvolvimento e a extrusão do óvulo, processo conhecido como ovulação. 

Os mesmos hormônios também são secretados na circulação onde atuam em 
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diferentes órgãos alvo, incluindo útero, trompas, vagina, mamas, hipotálamo, 

hipófise, tecido adiposo, ossos, rim, fígado e sistema vascular (BERNE ET AL, 2004, 

p.1011).   

  
2.1.2. DESENVOLVIMENTO FOLICULAR 

 

 Embora muitos dos processos envolvidos na reprodução feminina sejam 

cíclicos, o crescimento e atresia dos folículos ocorrem de maneira contínua desde a 

vida intra-uterina até o final da vida reprodutiva (AIRES, 2008, p.1057). 

 Entre a 6ª e a 8ª semana de gestação, inicia-se um processo acelerado de 

divisão mitótica das células germinativas primordiais do feto originando as oogônias, 

que atingem um número máximo de 6-7 milhões ao redor da 20ª semana. 

Paralelamente a partir 11ª à 12ª semana, inicia-se a divisão meiótica das oogônias, 

que é interrompida em prófase, originando os oócitos cujo número máximo em torno 

de 5 milhões é atingido ao redor da 24ª semana. Estes oócitos ficam quiescentes em 

prófase até o momento da ovulação (AIRES, 2008, p.1059).  

 Os oócitos vão sendo envolvidos por uma camada de células fusiformes do 

estroma, que são precursoras das células da granulosa. O invólucro mais externo, 

que completa o conjunto, denominado Folículo Primordial é a lâ 

,mina basal. Durante os diferentes estágios desde a divisão mitótica das células 

germinativas até a constituição dos folículos primordiais, ocorre perda de material 

germinativo. Posteriormente ainda na vida intra-uterina, parte dos folículos 

primordiais que iniciam o desenvolvimento não atinge a fase pré-antral e sofrem 

atresia, de modo que ao nascimento o numero destes está reduzido a cerca de 2 

milhões, dos quais apenas 400 mil estarão presentes no ovário ao iniciar-se a 

puberdade. Durante a infância ocorre depleção continua de folículos primordiais, 

pelo mesmo processo de desenvolvimento seguido de atresia (AIRES, 2008, 

p.1059). 

 Durante a vida reprodutiva da mulher, geralmente iniciada na primeira metade 

da segunda década de vida e finda na segunda metade da quinta década, 

totalizando aproximadamente 35 anos, somente 400-500 folículos primordiais terão 

desenvolvimento completo até a ovulação. O processo de crescimento e atresia é 

continuo desde a infância até a menopausa, não sendo interrompido por gestação, 

ovulação ou períodos anovulatórios (AIRES, 2008, p.1059). 
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 A etapa seguinte é a transformação do folículo primordial em folículo primário, 

onde ocorrerá aumento do oócito, formação da zona pelúcida, uma camada de 

mucopolissacarídeos produzidos pelas células da granulosa que adere ao oócito, 

envolvendo-o completamente. Ocorre também alteração do formato das células da 

granulosa de plano para cubóide, sendo mantidas ainda numa única camada em 

torno do oócito. As células granulosas estabelecem pontes (gap junction) através da 

zona pelúcida para manter o contato com o oócito e assim preservarem a 

comunicação com o mesmo (AIRES, 2008, p.1059). 

 Segundo Berne et al (2004, p.1014), o citoplasma das células da granulosa 

forma um filtro através do qual as substâncias plasmáticas devem passar antes de 

atingir as células germinativas. Nem as células da granulosa nem o oócito 

apresentam tem um suprimento de sangue direto. As trocas com plasma devem se 

dar por difusão através da lâmina basal. 

 Na transformação do folículo primário para folículo secundário ocorre 

proliferação das células granulosas, constituindo-se múltiplas camadas e pontos e 

pontos de comunicações entre elas e acumulo de líquido entre as mesmas. Células 

mesenquimais estromais de forma alongada, dispõem-se ao redor de toda lamina 

basal, constituindo a camada tecal. As células tecais mais próximas da lâmina basal 

tornam-se epitelióides e adquirem características secretoras, formando a teca 

interna. As células mais distantes da membrana basal formam a teca externa. Na 

teca ocorre um processo de angiogênese, importante no suprimento sanguíneo. Os 

folículos secundários maduros passam a ser denominados folículos pré-antrais de 

primeira ordem. Cada conjunto destes folículos inicia uma onda de desenvolvimento 

folicular (AIRES, 2008, p.1059). 

 Uma onda completa de desenvolvimento folicular, desde os folículos pré-

antrais de primeira ordem até a ovulação de um de seus folículos, dura cerca de 85 

dias. Desta forma, um folículo que atinge a ovulação num determinado ciclo teve seu 

recrutamento três ciclos antes. A onda de desenvolvimento é dividida em duas 

fases, a primeira é o desenvolvimento lento ou tônico, a qual apresenta duração de 

65 à 70 dias e é dependente da ação do hormônio folículo-estimulante (FSH). Nessa 

fase o folículo secundário pré-antral é transformado em folículo antral. O surgimento 

do antro ocorre durante a transformação do folículo de primeira ordem em folículo de 

segunda ordem, pela coalescência (ou junção) do líquido que se acumula e abre 

espaço entre as células granulosas (AIRES, 2008, p.1059). 
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 A respeito da composição do líquido antral, Berne e Levi (2004, p.1014), 

afirmam que o mesmo apresenta em sua composição diversos elementos os quais 

são: mucopolissacarídeos, proteínas plasmáticas, eletrólitos, glicosaminoglicanos, 

proteoglicanos, hormônios esteróides gonadais, inibina, ativina, folistatina, diversos 

fatores de crescimento, ocitocina, arginina vasopressina, hormônio liberador de 

corticotrofina (CRH) e produtos da pró-opiomelanocortina, produtos do sistema 

renina-angiotensina aldosterona e várias citocinas. 

 Em decorrência do aumento do antro, o oócito e parte das células da 

granulosa que o envolve são deslocados gradualmente em direção a periferia. O 

conjunto de células que envolvem o oócito forma o chamado “cumulus oophorus”, 

que se mantém em continuidade com as células da granulosa que formam a parede 

interna do folículo. O oócito envolvido pelo “cumulus oophorus” flutua no líquido 

folicular, que se acumula de forma crescente durante o desenvolvimento folicular e 

promove o crescimento do antro associado ao aumento da parede folicular. Por fim, 

este folículo denomina-se folículo pré-ovulatório ou folículo De Graaf. 

 
2.1.3. RELAÇÃO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-OVÁRIO 

 

 Células presentes no núcleo arqueado, situado na região médio basal do 

hipotálamo são responsáveis pela produção e liberação do hormônio liberador de 

gonadotropinas (GnRH). Estes neurônios projetam-se para eminência mediana, 

onde o GnRH é secretado no plexo primário do sistema porta hipofisário. Onde 

através de vasos porta longos alcança os gonadotrofos. Nos gonadotrofos o mesmo 

liga-se a seus receptores e estimula a síntese e secreção de gonadotrofinas (AIRES, 

2008, p.1059). 

 O GnRH é liberado em pequenos pulsos a cada 1-3 horas tanto em homens 

quanto em mulheres, assim como o GnRH os hormônios Folículo estimulante  (FSH) 

e Luteinizante (LH) também são secretado de maneira pulsátil (SILVERTHON, 2003, 

p.744). 

 Na perspectiva de Aires (2008, p.1059), a liberação de pulsátil de GnRH é 

mediada por neurotransmissores e neuromoduladores por meio de contatos 

sinápticos de neurônios intra- e extra-hipotalâmicos com os corpos celulares e 

terminais dos neurônios de GnRH. Os aminoácidos excitatórios especialmente o 
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glutamato, a noradrenalina eo neuropeptídeo Y, entre outros estimulam a secreção 

de GnRH, enquanto opióides, dopamina e GABA inibem a secreção. 

 O LH e FSH são glicoproteínas que regulam o desenvolvimento, crescimento 

e amadurecimento puberal, processos reprodutivos e a secreção dos hormônios 

esteróides sexuais. Como foi dito anteriormente, os dois tipos de hormônio são 

secretados por um único tipo celular, o gonadotrofo. Ambos estão presentes a partir 

da 10 a 12 semana de vida fetal (BERNE e LEVI, 2004, p.887). 

 A secreção tanto de FSH quanto de LH é regulada por produtos gonadais. Em 

geral o mecanismo regulador básico destes hormônios é a clássica retroalimentação 

negativa. Sendo o estradiol o mais importante sinal para a retroalimentação 

negativa. Além de inibir a liberação de FSH e LH, o estradiol diminui sua síntese. 

 Além de retroalimentação negativa na secreção de FSH e LH, Berne et al 

(2004, p.891) discursa sobre o mecanismo de retroalimentação positiva, explicitando 

a complexidade da regulação da secreção de FSH e LH.  
 

Quando o estradiol é administrado a mulheres em uma gama de dosagens 
apropriada e por um número suficiente de dias, a resposta do LH ao GnRH 
é aumentada ao invés de reduzida. Além, disso se o GnRH for administrado 
repetitivamente a mulheres adequadamente preparadas pelo estradiol, os 
incrementos cumulativos no LH plasmático são amplificados. Esta resposta 
significa que tanto a sensibilidade do gonadotrofo (talvez por um aumento 
no número de seus receptores de GnRH) quanto seus estoques de LH 
foram melhorados pelo tratamento com estradiol. 

 

 A progesterona, outro grande produto esteroidal ovariano, também modula a 

liberação de LH, se administrada agudamente pode aumentar o níveis plasmáticos 

de LH 24 à 48h depois. A mesma também pode aumentar ou inibir os efeitos de 

retroalimentação positivado estradiol na responsividade do gonadotrofo ao GnRH. O 

efeito na retro alimentação depende do tempo da administração dos dois hormônios 

(BERNE e LEVI, 2004, p.892). 

 Outros produtos oriundos das gônadas influenciam na secreção de FSH. A 

ativina estimula a liberação e síntese de FSH, a folistatina que atua inibindo 

passivamente a secreção de FSH, por ligar-se a ativina. A prolactina, um hormônio 

lactotrófico da adenohipófise, também inibe a liberação de GnRH, e diminui a 

secreção basal de FSH e LH (BERNE e LEVI, 2004, p.892).   
 

2.1.4. ESTEROIDOGÊNESE 
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 O ovário tem a função de secretar várias substâncias, onde se destacam os 

hormônios esteróides sexuais: estrogênios, progestágenos e androgênios. Segundo 

Aires (2008, p.1062) três estrogênios são importantes na mulher: o β -estradiol, a 

estrona e o estriol. O mais importante é o estradiol secretado pelo ovário e em 

pequena quantidade pela adrenal. A estrona, embora secretada em pequenas 

quantidades pelo ovário, origina-se principalmente da conversão de androgênios em 

tecidos em tecidos periféricos, tem 1/12 da potencia do estradiol. No fígado, ambos, 

estradiol e estrona, podem ser convertidos em um estrogênio mais fraco, o estriol, 

que tem um 1/80 da potencia do estradiol. 

 Dentre os prostágenos, o mais importante e que se encontra em mais altas 

concentrações na circulação, é a progesterona, produzida no ovário e também na 

camada reticulada da glândula adrenal. Pequenas quantidades de 17 α-

hidroxiprogesterona são também secretadas junto à progesterona (AIRES, 2008, 

p.1052). 

 Ambos os sexos usam a mesma via de biosíntese de hormônio esteróide no 

tecido gonadal. A via Biosintética do hormônio esteroidal nas gônadas começa com 

o colesterol e é essencialmente idêntica aquela do córtex adrenal.  O colesterol pode 

ser originário da dieta e captado do sangue circulante ou formado no fígado a partir 

de Acetil-coenzima-A. As células ovarianas também podem sintetizar colesterol de 

novo. A síntese destes hormônios podem ocorrer em diferentes tipos de células 

ovarianas em função da presença das enzimas necessárias e suas respectivas 

quantidades. Assim, o principal hormônio produzido varia de acordo com o tipo de 

célula onde ocorre sua síntese (BERNE e LEVI, 2004, p.987). 

 Sobre o processo biosintético dos hormônios esteróides ovarianos Aires 
(2008, p.1063) afirma que,  
 

O colesterol é transportado por uma proteína reguladora aguda da 
esteroidogênese (proteína STAR, sigla inglesa referente ao nome da 
proteína) para dentro da mitocôndria. O primeiro passo para síntese de 
esteróides ovarianos é a conversão na mitocôndria, do colesterol (com 27 
átomos de carbono) em pregnenolona (com 21 carbonos) pela enzima P, 
conhecida como SCC (side-chain-cleavage) ou 20,22 desmolase, que cliva 
a cadeia lateral do colesterol de 6 carbonos. Estas duas etapas são 
dependentes da ação do LH e ocorrem nas células da Teca interna durante 
toda a fase folicular, nas células granulosas durante a fase folicular tardia e 
também nas células luteínicas.  

 
 A pregnenolona, pode ser utilizada por duas vias distinta: pela via delta-4, em 

que será transformada em progesterona, 17-hidroxiprogesterona (ambas com 21 

carbonos) e androstenediona (com 19 carbonos), ou pela via delta-5, em que será 
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transformada em 17-hidroxipregnenolona (com 21 carbonos), 

desidroepiandrosterona (DHEA), e a androstenediona (ambas com 19 carbonos). A 

predominancia de uma outra via depende da atividade enzimática presente na 

célula. Nas células da teca interna predomina a via delta-5 e nas células luteínicas 

predomina a via delta-4 (AIRES, 2008, p.1052). 

 A androstenediona é o principal androgênio produzido pelo ovário. Em parte é 

secretada para a circulação sistêmica, podendo ser convertida em testosterona e 

estrona nos tecidos periféricos. Outra parte da androstenediona é convertida em 

testosterona no próprio ovário. Por ação da enzima aromatase, a androstenediona e 

a testosterona podem converter-se respectivamente em estrona e estradiol (ambos 

com 18 carbonos). A estrona pode ser convertida em estradiol e vice-versa. 

Finalmente no fígado o estradiol e a estrona são convertidos em estriol (AIRES, 

2008, p.1052). 

 
2.1.5. CICLO OVARIANO 

 

 Segundo Aires (2008, p.1057), na mulher em menacne o ciclo ovariano 

normal regular corresponde ao período entre duas ovulações sucessivas. O período 

pré-ovulatório dura de 9 a 23 dias e é denominada fase folicular. 

 A fase folicular é caracterizada pela secreção de gonadotrofinas pela 

adenohipófise aumentada. Sob influência do FSH, vários folículos no ovário 

começam a amadurecer. Ocorre o desenvolvimento final do folículo ovariano e 

predominam as ações dos estrogênios, no preparo do trato genital feminino para o 

transporte de gametas e a fertilização (SILVERTHON, p.746, 2003). 

 A fase seguinte é denominada ovulatória, a mesma dura de 1 a 3 dias, sendo 

a fase em que ocorre o pico pré-ovulatório de gonadotrofinas e que culmina com a 

ovulação. Uma vez que um ou mais folículos tenham amadurecido, ocorre a 

maturação do ovócito, diferenciação terminal das células da granulosa, culminando 

com a expansão das células do cumulus oofurus, o que determina extrusão do 

oócito pronto para fertilização. 

 Após a liberação do oócito apto a fertilização, inicia-se a fase lútea, os 

elementos remanescentes do folículo rompido formam uma nova estrutura 

endócrina, o corpo lúteo. O corpo lúteo é formado de células granulosas, células 

tecais, capilares tecais e fibroblastos. Fator de crescimento endotelial vascular e 
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fator de crescimento de fibroblastos aceleram a rápida vascularização do corpo 

lúteo. As células granulosas compreendem a 80% do corpo lúteo. Estas diversas 

alterações sofridas refletem um aumento marcante na capacidade das células para 

produzir hormônios esteróides (BERNE e LEVI, 2004, p.1015). 

 A regressão do corpo lúteo consiste em isquemia, necrose progressiva das 

células endócrinas e infiltração de leucócitos, macrófagos e fibroblastos, dando 

origem a um tecido cicatricial avascular, denominado corpo albicans. Concomitante 

a regressão a produção de estradiol e progesterona é minimizada, de forma que a 

adeno-hipófise se liberta da retroalimentação negativa, promovendo rapidamente o 

aumento de FSH (BERNE e LEVI, 2006, p. 826).  

  
2.1.6. CICLO ESTRAL 

  

 Diversos aspectos da fisiologia ovariana de humanos explicitam muitas 

semelhanças quando comparados aos encontrados em camundongas. Contudo nas 

mesmas as mudanças cíclicas ocorrem num curto período de tempo.  

 O ciclo reprodutivo de roedores é denominado ciclo estral, e compreende um 

período de 5-7 dias, onde o útero, em especial a camada endométrial, de 

camundongas sofre modificações morfológicas e bioquímicas sob efeito dos 

esteróides ovarianos (estrogênios e progestagênios), bem como dos hormônios da 

adeno-hipófise (FSH, LH e da prolactina) durante o ciclo estral (GOMES et al, 2007, 

p.264). 

 A palavra Estrus origina-se do grego Oistrus, que significa frenesi, “período 

especial de desejo sexual da mulher”. O ciclo estral é subdividido em quatro fases: o 

proestro, estro, metaestro e diestro, nas quais se observa modificações decorrentes 

das alterações hormonais ao longo do ciclo (Figura 1). Estas modificações induzidas 

por hormônios responsáveis por alterações no sistema reprodutor podem ser 

analisadas através da técnica de citologia vaginal (GOMES ET AL, 2007, p.264). 

 Durante o proestro, as células do epitélio vaginal apresentam formato 

arredondado com núcleos evidentes, sendo denominadas células epiteliais, nesta 

fase os níveis de LH, FSH e estradiol apresentam-se crescentes.  A fase seguinte é 

estro, caracterizada pela abundante queratinização das células e ausência de 

leucócitos, nesta fase o FSH atinge seus níveis mais altos, os níveis plasmáticos de 

LH e progesterona estão baixos (MARTINS, PEREIRA e SILVA, 2005, p.46). 
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 O metaestro é determinado pela diminuição gradual da queratinização das 

células, permitindo o aparecimento das células epiteliais e leucócitos, desta forma 

observa-se os três tipos celulares. Neste período o corpo lúteo esta funcional, 

observando-se níveis altos de progesterona. Por fim o Diestro é caracterizado por 

uma grande infiltração leucocitária, onde ocorre a regressão do corpo lúteo e 

conseqüente diminuição nos níveis de progesterona e LH (MARTINS, PEREIRA e 

SILVA, 2005, p.46). 

 
Figura 1: Fotomicrografias das 4 fases do ciclo estral observadas à fresco. A proestro; B 
Estro; C- Metastro; D- Diestro.  Células queratinizadas;  células epiteliais;  
leucócitos. Barra de aumento 100μm 

 

 
2.2. TABAGISMO 

 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia et al (2010, p. 135), a 

prevalência de fumantes no mundo é de 1,3 bilhão, considerando-se pessoas de 15 

ou mais anos, o que constitui um terço da população global. Desses, 900 milhões 

estão em países em desenvolvimento e 250 milhões são mulheres. O consumo 

anual é de 7 trilhões e 30 bilhões de cigarros, correspondendo a 20 bilhões por dia; 

cerca de 75.000 toneladas de nicotina são consumidas por ano, das quais 200 
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toneladas são diárias. No Brasil há 27,9 milhões de fumantes, consumindo 110 

bilhões de cigarros por ano, acrescidos de 48 bilhões procedentes de contrabando. 

 A Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo a maior causa 

isolada, evitável, de doença e de morte (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1991). 

 Contudo, o tabagismo se inicia na sociedade contemporânea cada vez mais 

cedo, segundo informações da Sociedade Brasileira de Pneumologia et al (2010, p. 

135) o consumo do tabaco geralmente se inicia na adolescência, em média entre 13 

e 14 anos de idade. Esta situação é extremamente preocupante, partindo da 

premissa que quanto mais precoce o seu início, maior a gravidade da dependência e 

dos problemas a ela associados. 

 Nos que começam a fumar em torno dos 14 anos de idade, o processo da 

dependência da nicotina desenvolve-se rapidamente e com elevada intensidade. 

Isso faz com que os adolescentes fumantes tornem-se na idade adulta grandes 

consumidores de cigarros, fumando com freqüência 40 ou mais cigarros por dia. 

Neles há maior freqüência de depressão (LOMBARDO, HUGHES e FROSS, 1988). 

 Segundo Lombardo, Hughes e Fross (1988), mais de um quarto dos que 

experimentaram o tabaco tornaram-se fumantes, dependendo de suas reações à 

nicotina. Bases genéticas explicam diferenças individuais no comportamento 

tabágico. Atualmente é aceito que os possuidores de elevada sensibilidade inata à 

nicotina sofram sintomas adversos ao experimentar fumar pela primeira vez 

(salivação, náuseas, vômitos, tontura, dor de cabeça, mal estar geral). Insistindo em 

fumar, desenvolve-se tolerância à nicotina. Esta é metabolizada lentamente. 

Acabam por tornar-se fumantes regulares, não só por condições genéticas, como 

também devido à influência ambiental-social. Esses tipos de tabagistas desenvolvem 

nicotino-dependência em cerca de 80% dos casos. Ao contrário, os que têm menor 

sensibilidade à nicotina, tornam-se mais facilmente fumantes regulares, mais por 

influência genética que ambiental. Se fumam muito (fumantes pesados), adquirem 

alto grau de nicotino-dependência, têm grandes dificuldades de abandonar o tabaco 

e sofrem severos sintomas no quadro da síndrome de abstinência. Estes voltam a 

fumar mais rapidamente e em maior proporção. 

 Além das situações genéticas com os portadores do gene D2R2, com alelos 

A1 e B1, característica essa que fornece a compulsão de fumar, existem fatores 

extrínsecos que os levam as pessoas a consumir tabaco e em maior quantidade, 
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como são os casos de estresse, depressão, várias desordens nervosas e doenças 

mentais, como esquizofrenia (BRESLAU, KILBEY, e ANDRESKI, 1991).  

A prevalência de tabagistas entre os estressados e deprimidos é alta. Em 
geral, a depressão torna mais difícil abandonar o tabaco e, nos que deixam 
de fumar, é maior a freqüência de recaídas. Os indivíduos com desordens 
nervosas, como ansiedade, têm associação estreita com o tabagismo. 
Doentes mentais, em geral, fumam muito e a nicotino-dependência é mais 
intensa). Nos esquizofrênicos, a prevalência tabágica atinge até 90% ou 
mais. Recentemente, constatou-se que, na esquizofrenia, o mesolimbo só 
libera dopamina, com altas doses de nicotina, enquanto com baixas doses, 
há bloqueio dessa liberação. Isso leva esses pacientes a fumar muito 
(BRESLAU, KILBEY, e ANDRESKI, 1991). 

 Com base nas informações supracitadas, é crucial a instalação de medidas 

eficazes para o controle desta situação alarmante, assim, deve-se direcionar as 

ações de controle do tabagismo para: educação, com prioridade para o nível 

primário, superior (inclusão do tema no currículo das escolas de ciências médicas e 

conscientização dos profissionais de saúde); legislação (restrição de fumar em 

ambientes fechados, público ou privado,  proibição de propaganda e promoção, 

restrição do acesso dos jovens ao tabaco, regulamentação dos produtos derivados 

do tabaco, advertência nas embalagens, contrapropaganda ao público, 

implementação das medidas adotadas pela Convenção-Quadro do Controle do 

Tabaco); econômicas (aumento dos impostos incidentes sobre os produtos do 

tabaco, restrição ao apoio e aos subsídios ao preço do tabaco, substituição e 

diversificação da cultura do tabaco, eliminação do contrabando) (ROSEMBREG, 

2010). 

 
2.3. NICOTINA 

 

 A nicotina é uma droga de alta toxicidade, apresentando como estrutura  uma 

amina terciária composta de anéis de piridina e pirolidina. Existem formas racêmicas 

estereoisomeras de estrutura tridimensional. No tabaco, duas estão 

permanentemente presentes: l-nicotina e d-nicotina. A primeira é 100 vezes mais 

ativa farmacologicamente, constituindo 90% do total. No ato de fumar, atingindo a 

brasa do cigarro em torno de 800°C, surgem formas racêmicas (NATIONAL 

INSTITUTE OF HEALTH, 1987).  
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 Os Estereoisomeros da nicotina variam com as plantas do tabaco. Na 

Nicotiana tabacum encontram-se os mais importantes farmacologicamente, como a 

anabasina, anabatina, nornicotina, miosina, Nmetilanabasina nicotirina, nornicotirina. 

Nornicotina e anabasina possuem atividade semelhante à da nicotina. O tipo do 

tabaco, o modo e a freqüência das tragadas influem a quantificação desses 

alcalóides. Os mais importantes metabolitos, quantitativa e qualitativamente, são a 

cotinina e o óxido-N-nicotina (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 1987). 

 Nos tabagistas regulares, as concentrações de nicotina no sangue arterial 

chegam a ser 10 vezes mais elevadas que no sangue venoso e são ainda maiores 

nos fumantes de charutos. A meia vida da nicotina é cerca de duas horas. Somando-

se os valores das meia-vidas subseqüentes, pode-se prever que a nicotina se 

acumula, num fumante regular, a níveis significantes sanguíneos por pelo menos 6 a 

8 horas depois de cessado de fumar. No ato de fumar, há picos na concentração 

sanguínea, os quais mesmo decrescendo depois, mantêm-se elevados por horas. 

Níveis plasmáticos de nicotina podem subir até 20 ng/ml durante o dia, caindo para 

em torno de 10ng/ml durante a noite (BALFOUR, D. J et al, 2000).  

 A nicotina sofre várias metabolizações, a maior parte no fígado e, em grau 

bem menor, nos pulmões. Finalmente é excretada pelos rins por filtração glomerular 

e secreção tubular, essa excreção depende do pH. Quando a urina se acidifica, a 

secreção tubular diminui. Quando ela é alcalina, a nicotina não se ioniza, 

aumentando a absorção tubular, sendo portanto menos excretada, mantendo por 

maior tempo concentrações mais altas na circulação. A associação do fumo com a 

ingestão de álcool aumenta a eliminação da nicotina porque aquele acidifica a urina. 

É por isso que os nicotino-dependentes, quando tomam álcool, têm necessidade de 

encurtar o intervalo entre os cigarros fumados, pois os níveis sanguíneos daquele 

alcalóide caem mais rapidamente havendo necessidade de recompô-los, fumando 

mais (PATTEN ET AL, 1999). 

 Fumar é a única forma de administrar uma droga como a nicotina, que 

atravessando os pulmões invade o sistema arterial sem passar pela circulação 

venosa. Após a tragada, atinge o cérebro entre 7 e 19 segundos, geralmente. A 

nicotina aspirada, atravessando a rede alvéolo-capilar, pode atingir no cérebro, 

níveis mais elevados, mais rapidamente do que quando injetada na veia (PATTEN 

ET AL, 1999). 
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 Uma vez no cérebro a nicotina se propaga a todas as áreas, centros, até o 

córtex. A mesma age sobre o sistema mesolimbico-dopaminico. São atingidos 

inclusive os neurônios dopaminérgicos do nigroestriado, centros como tálamo, 

hipotálamo, hipocampo, nucleoacumbens, córtex e tronco cerebral. O núcleo 

acumbens não tem estrutura uniforme. O núcleo central é envolvido por uma 

camada celular morfologicamente diferente, com repostas distintas à nicotina. Há 

consenso de que a nicotina exerce seus impactos sobre o cérebro interagindo com a 

gama de receptores colinérgicos expressados nas membranas de muitos neurônios 

(ROSEMBERG, 1999). 

 Os receptores nicotínicos acetilcolinicos (nAChRs) constituem uma larga 

família e estão distribuídos no cérebro, nas regiões periféricas e centrais, ligando 

canais de estruturas e propriedades diversas. A nicotina interage com todo o sistema 

nAChRs, que também tem interligações com diversos sistemas de elaboração de 

neurotransmissores, principalmente como dopamínico e os de elaboração de 

neuropeptides e serotonina. A nicotina também atua sobre o sistema simpático e 

parassimpático, sistemas endocrínicos e neuroendocrínicos e gânglios autonômicos, 

adrenal (medula e córtex), e liga-se a receptores pré-sinápticos, neurônios 

periféricos e sinapses neurovasculares. Os diversos centros, receptores específicos 

da nicotina, liberam hormônios psicoativos, neurotransmissores e neuroreguladores 

com atividades farmacológicas várias: dopamina, acetilcolina, epinefrina, 

norepinefrina, serotonina, beta-endorfina, vasopressina, hormônios 

adrenocorticotrópicos (ACTH). Os mais importantes são de intensa ação 

farmacodinâmica e, inclusive, os mais estudados são a dopamina e acetilcolina 

(ROSEMBERG, 1999). 

 A ação da nicotina sobre o sistema mesolímbico, os neurônios 

dopaminérgicos do nigroestriado e o nucleus acumbens desencadeia uma das mais 

intensas respostas neurogênicas. 

 As respostas dopamínicas são de intensidades variáveis porque existem 

diversas subunidades de neurônios mesolímbicos estando já caracterizados (a³, a4, 

a5, b²). Para a resposta dopamínica, também é muito relevante a ação nicotínica 

sobre os receptores de acetilcolina. Estes têm subunidades de neurônios receptores 

colinérgicos, entre eles a², a9, B², B9, os quais localizam-se em áreas distintas 

cerebrais, inclusive no nucleus acumbens e no hipocampo, com sensibilidade 
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variável a agonistas nicotínicos, resultando ações farmacológicas 

diferentes(BITTOUN, 1991). 

 Quando uma dessas subunidades se insensibilizam após a recepção de uma 

dose de nicotina, outras entram no seu reconhecimento mantendo a continuidade do 

processo. O mecanismo de liberação da dopamina é complexo. Há evidência que, 

além do nucleus acumbens, interferem no processo o putamen, o nigro-estriado e a 

área ventral tegmentar, todos com receptores nicotínicos. O sistema acetilcolina, 

colinérgico, nAChRs, possui também relevante participação na síndrome de 

abstinência da nicotina e no processamento da nicotino-dependência. A dopamina 

também tem subunidades, D1, D2, D3, D4, D5. Todas produzem estado prazeroso 

no fumante (BITTOUN, 1991). 

 A metil-feniltetrahidropiridina (MFTP) metaboliza e decompõe a dopamina e 

reduz sua atividade. A integridade da MFTP é mantida pela enzima monoamino-

oxidase B (MAO), que por sua vez tem sua concentração diminuída nos fumantes, 

por efeito da nicotina. Em síntese, a nicotina é responsável pela liberação de 

dopamina, agindo por duas vias: de um lado, ativa os centros dopaminérgicos 

aumentando a quantidade de dopamina; por outro, diminui a concentração de MAO 

no cérebro decorrendo a decomposição da MFTP.  (CARA e ROWEL, 1990).  

 Modificações ocorrem no cérebro dos tabagistas, como, por exemplo, o 

aumento do número e da densidade dos receptores nicotínicos em comparação com 

os não-fumantes, nas mesmas idades e do mesmo sexo (MARKS, BURCH e 

COLLINS, 1983). 

  O aumento da densidade dos receptores nicotínicos não tem 

correspondência paralela com a sensibilidade à nicotina. Após a ligação desta com 

aqueles se estabelece fase de insensibilidade. Entre os cigarros fumados, cai o nível 

de nicotina no cérebro. O restabelecimento da sensibilidade, com o tempo, passa a 

exigir doses mais elevadas de nicotina. Essa tolerância explica a taquifilaxia que 

ocorre no tabagismo. A taquifilaxia é a introdução de pequena dose de tóxico que 

protege contra novas doses administradas repetidamente a intervalos curtos. É o 

que sucede com a nicotina e receptores nicotínicos cerebrais. Uma das hipóteses 

para a taquifilaxia no tabagismo é a dessensibilização dos receptores nicotínicos 

colinérgicos, envolvendo modificações resultantes do aumento de sua capacidade 

de ligar-se com agonistas, decrescendo a propriedade de transporte de íons 

(MARKS, BURCH e COLLINS, 1983). 
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 Em suma, a repetição da exposição à nicotina sobre o cérebro produz uma 

neuroadaptação. Infere-se que o processo de fumar é muito complexo e a 

peculiaridade singular, é que o tabagista manipula as alterações e manifestações 

neurocerebrais, regulando o nível de doses de nicotina solicitado pelo organismo, 

variando a profundidade, o tempo e o número de tragadas. O tabagista manipula 

também o aporte da nicotina ao sistema nervoso em relação às diferenças, 

eventualmente, dos tipos de cigarros, fortes, fracos, com ou sem filtros e outras 

características imponderáveis. 
 

2.4. PREVENÇÃO A SAÚDE DA MULHER TABAGISTA 
 
 
 O tabagismo é uma das dependências mais prevalentes em todo o mundo. A 

expectativa de vida de um fumante é 25% menor que a de um não fumante. 

Pessoas que param de fumar antes dos 35 anos promovem uma redução 

significativa da mortalidade, as com 65 anos também observa-se redução contudo 

em menor escala (AZEVEDO ET AL, 2008). 

 Desde a introdução do tabaco na sociedade moderna, após o descobrimento 

da América, e a expansão de seu consumo durante a Revolução Industrial, o 

tabagismo tem sido uma experiência predominantemente masculina. Porém, com os 

movimentos de liberação feminina e da maior integração das mulheres à lógica de 

produção capitalista durante as décadas de 60 e 70 do século XX, observou-se o 

incremento do tabagismo entre as mulheres (FILHO ET AL, 2010). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2001), ainda há menos mulheres 

fumantes do que homens, já que estas se iniciaram no tabaco mais tardiamente. 

Porém, observa-se, ao longo das últimas décadas, um ligeiro declínio na curva de 

homens fumantes e, em contrapartida, o aumento do tabagismo entre mulheres. 

Estima-se em 500 mil as mortes anuais do sexo feminino em decorrência do 

tabagismo, sendo que esta tendência encontra-se em ascensão em todos os países, 

principalmente entre as mulheres jovens. 

  A perspectiva capitalista contemporânea traduz a mulher simbolicamente 

como um novo “Atlas”, o deus grego que carrega o mundo em suas costas: cuidam 

dos filhos, são cuidadoras de outros membros da família e, cada vez mais, têm que 

gerar renda para garantir o sustento familiar, trabalhando geralmente de forma 

super-explorada (BORGES e BARBOSA, 2009). 
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 Acredita-se que dentro de poucos anos a problemática do tabagismo será 

majoritariamente feminina, as mulheres estão mais sujeitas a distúrbios de humor, 

como a depressão e ansiedade, ou a sentimentos como a tristeza e a solidão, sendo 

o tabaco, muitas vezes, usado como alívio e automedicação para questões que 

deveriam ser enfrentadas de outras formas. Outras razões, tais como o estresse 

provocado pela dupla jornada de trabalho, pela desigualdade de oportunidades de 

trabalho e salariais, pela violência doméstica ou mesmo por questões estéticas 

impostas pelos padrões de beleza vigentes na sociedade atual, as quais também 

podem levar à iniciação do fumar e reforçar a manutenção do uso do cigarro 

(RONDINA, GORAYEB e BOTHELHO, 2003). 

 Com base nos argumentos supracitados, a indústria do tabaco adotou a 

mulher como principal publico, e desta forma atua produzindo marcas específicas 

endereçadas ao público feminino. Através de milionárias campanhas publicitárias, 

procuram atingir as ansiedades e os anseios femininos, assim como suas demandas 

sociais. Neste tipo de propaganda, são explorados conceitos como liberdade, 

independência, auto-afirmação e ascensão social, utilizando-se modelos femininos 

delgados que, sutilmente, impõem e reforçam padrões de estética corporal que 

certamente exercem forte influência na iniciação e permanência do fumar feminino 

(BORGES e BARBOSA, 2009). 

 Mediante os diversos recursos utilizados pela indústria tabaqueira no 

recrutamento de novos usuários, é crucial a constante ênfase através de métodos 

preventivos contra os malefícios oferecidos pelo tabaco, para conscientização da 

população independendo de gênero, etnia ou classe social.  

 Para que ocorram as atividades de prevenção se faz necessário o apoio de 

profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro uma vez que apresenta 

formação direcionada a educação em saúde.  Contudo, toda sociedade também 

deverá estar imbuída no propósito da prevenção desta prática deletéria a saúde. 

 Segundo Borges e Barbosa (2009) é essencial a participação dos gestores de 

saúde neste processo, os quais deverão estar atentos a juvenalização do tabaco, 

direcionando o foco neste publico alvo, partindo da premissa que o tabagismo tende 

a iniciar-se na adolescência. As campanhas de prevenção em larga escala deverão 

ser endereçadas aos jovens, preferencialmente utilizando os códigos e linguagens 

culturais próprios desta faixa etária, como também, aos pais e/ou responsáveis, 
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alertando-os não só para comportamentos, tais como pedir à criança que traga um 

cigarro já aceso, e que exercem forte influência na iniciação e manutenção do fumar, 

assim como para a questão do fumo passivo, desde o momento da gestação.  

 Outro ponto a se refletir, e que aponta o quanto questões “transversais” 

devem ser levadas em consideração nas campanhas de prevenção, é como se 

alcançar crianças pobres que não frequentam a escola, sendo esta considerada um 

fator de proteção. É importante lembrar, também, que o acesso aos recursos 

terapêuticos que auxiliam a cessação do tabagismo são extremamente onerosos, o 

que acaba por criar um diferencial de classe social: muitos indivíduos de segmentos 

empobrecidos que desejam e/ou precisam parar de fumar nem sempre conseguem 

atingir esta meta. A dificuldade em conseguir vaga para atendimento na rede 

pública, assim como a realização de exames e acesso a medicamentos necessários 

ao tratamento é, muitas vezes, inatingível para a maioria da população. Isto, 

naturalmente, repercute de forma desigual nas conseqüências à saúde e recoloca 

em pauta a questão de saúde como direito de cidadania (BORGES e BARBOSA, 

2009). 

 Com base nos elementos citados anteriormente, faz-se necessário a pesquisa 

de novas estratégias de prevenção e de abordagem terapêutica direcionadas aos 

homens tabagistas e principalmente às mulheres, levando-se em conta o grande 

contingente de mulheres jovens e mulheres gravidas que estão em risco de começar 

a fumar, além das que já estão fumando. 
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3. METODOLOGIA 
 
 
3.1. TIPO DE ESTUDO 
 
 

A presente pesquisa é do tipo experimental, segundo Gil (2002, p. 48) este 

modelo consiste essencialmente em determinar um objeto de estudo, selecionar as 

variáveis capazes de influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação 

dos efeitos que a variável produz no objeto. Trata-se, portanto, de uma pesquisa em 

que o pesquisador é um agente ativo, e não um observador passivo.   

A mesma apresenta como objetivos: testar hipótese que estabelece relação 

causa e efeito; formar grupos equivalentes; análise comparativa; boa confiabilidade 

na conclusão do estudo; presença de um grupo experimental: submetido ao 

tratamento e intervenção e um grupo controle, o qual não é submetido (contrário à 

hipótese) (GIL, 2002, p. 48). 

 
3.2. CENÁRIO DO ESTUDO 
 

 A pesquisa apresentou como cenários os laboratórios de Neurofarmacologia e 

de Morfologia Experimental situados no Instituto Biomédico da Universidade Federal 

Fluminense, localizado no município de Niterói. Será utilizado para armazenamento 

dos camundongos o Biotério de Camundongos do Instituto Biomédico, também 

localizado em Niterói. 

 

 
3.3. MODELO EXPERIMENTAL 
 

 Segundo Ferreira, Hochman e Barbosa (2005), modelos experimentais em 

pesquisa podem ser definidos como a materialização de uma parte da realidade, por 

meio da representação simples de uma ocorrência recente ou antiga. Para tanto,  
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deve apresentar uma precisão adequada, por meio de comprovação prévia e 

também pela demonstração das limitações em relação à realidade que irá 

representar. Nesse sentido, o modelo experimental deve ser, funcionalmente, o mais 

semelhante possível ao que se objetiva estudar. 

 Desta forma foi eleito para realização do estudo o modelo experimental 

animal, onde serão utilizados 20 Camundongos Suíços Fêmea, este tipo de roedor 

pertence à classe Mammalia, Orden Rodentia, Família Mudidae, Gênero Mus e 

Espécie Mus Musculus. É importante destacar que os camundongos são os 

vertebrados mais utilizados nas pesquisas científicas. Este fato deve-se às 

semelhanças genéticas entre as espécies, uma vez que 99% dos genes humanos 

foram mapeados em camundongos (CHORILLI, MICHELIN e SALGADO, 2007). 

 Os animais foram mantidos em temperatura ambiente controlada (25 a 27ºC), 

umidade constante, ciclo artificial claro/escuro 12 horas (Luz de 7 às 19h) e em 

gaiolas, contendo no máximo 4 animais. A ração e água serão fornecidas ad libitum 

(à vontade). 

 O grupo experimental 1 foi composto por 20 animais, este por sua vez foi 

dividido em 2 sub-grupos: grupo controle e grupo nicotina, ambos compostos por 10 

camundongos, sendo o segundo grupo tratado com a droga nicotina.  

 O grupo experimental 2 foi composto por 10 camundongos oriundos deste  

primeiro grupo (grupo experimental 1), 5 nicotina e 5 controle, os quais seguiram 

para a gestação e lactação, este segundo grupo será melhor descrito 

posteriormente. 

 A administração da droga (Nicotina Freebase) foi realizada por via oral, a 

mesma foi diluída em água na concentração de 50μg /ml em 2% de sacarina, dose 

equivalente a 30 cigarros. O grupo nicotina iniciou a ingestão da água com nicotina 

ao atingir 60 dias, período no qual podem ser classificados como adultos jovens. O 

grupo controle permaneceu com a ingestão de água em 2% de sacarina com inicio 

concomitante ao grupo nicotina. 

 Importante salientar que durante todo o período experimental, cada 

camundongo permaneceu em sua própria gaiola, e a administração por via oral, 

ocorreu através de frascos específicos previamente testados em um projeto piloto, 

desta maneira pôde ser quantificado com acurácia o volume ingerido por cada 

camundongo. 
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 Após iniciado o tratamento foi realizada a técnica de esfregaço vaginal para 

determinação do ciclo estral, no intuito de investigar a regularidade nos ciclos de 

ambos os sub-grupos experimentais. Esta técnica foi realizada durante todo período 

de tratamento com a droga 41 dias, período equivalente a oito ciclos completos. 

 
3.4. DETERMINAÇÃO DO CICLO ESTRAL 

 

 A partir da idade P60 foi realizado diariamente no período de 10 às 11  horas 

da manhã a técnica de esfregaço vaginal em ambos os grupos. A técnica consiste 

na coleta de material oriundo da secreção vaginal dos camundongos.  

 Para realização do procedimento foram utilizadas ponteiras e solução de 

cloreto de sódio a 0,9%. Nesta técnica a ponteira é introduzida cuidadosamente no 

orificio vaginal dos camundongos e o fluido vaginal é rapidamente aspirado e 

distendido em laminas de vidro. As laminas foram analisadas em microscópio óptico 

com objetivas de 10x e 40x, sendo classificadas de acordo com as proporções dos 

tipos celulares encontrados em cada fase do ciclo estral (Marcondes, 2002).  

 
3.5. SEGUNDO GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 Os 10 camundongos restantes representaram o segundo grupo experimental 

(Grupo experimental 2), estes camundongos seguiram o protocolo de tratamento 

anterior e foram colocados para o acasalamento. Mediante a gestação os 

camundongos foram pesados semanalmente para avaliação do ganho ponderal na 

gestação. 

 Segundo Chorilli, Michelin e Salgado (2007) o camundongo torna-se apto à 

reprodução aos 60 dias de idade, sendo que os efeitos hormonais iniciais já estão 

presentes em ambos os sexos ao redor dos 30 dias de idade e o período gestacional 

é de 19-21 dias.  

  Após o período gestacional foi quantificado o número de filhotes nascidos 

vivos e natimortos por camundongo em ambos os grupos, além do peso ao nascer. 
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3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os resultados serão analisados pelo método de análise de variância 

univariada (ANOVA), seguida de testes de comparação múltipla, ou teste t de 

Student, quando necessário. Todos os resultados serão expressos como média ± 

erro padrão da média, considerando o nível de significância de p<0,05. 

 
3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Todo processo experimental seguiu as orientações e aprovação do Comitê de 

Ética de Pesquisa com animais (CEPA-NAL). Apresentando número de protocolo de 

aprovação 134-09. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. INGESTA ALIMENTAR, PESO E RELAÇÃO INGESTA/PESO AO LONGO DO 
TRATAMENTO  
 

O consumo de ração foi acompanhado semanalmente pelos animais do grupo 

nicotina (n=10) e controle (n=10), ao longo do tratamento. Apesar da diminuição do 

consumo do grupo nicotina (Figura 2), não foram significativas as alterações 

observadas no padrão de ingesta alimentar de ambos os grupos. Ao que tange o 

ganho ponderal ao longo do tratamento, observou-se uma tendência a diminuição do 

peso do grupo nicotina em relação ao grupo controle (Figura 3)  
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Figura 2: Efeitos da nicotina na ingesta dos animais do grupo controle (n=10) e nicotina 

(n=10) ao longo tratamento (P 60-102),os valores são representados pela média ± EPM. 
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Peso ao longo do tempo
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Figura 3: Efeitos da nicotina sobre o ganho ponderal dos animais dos grupos controle 

(n=10) e nicotina (n=10) ao longo tratamento (P 60-102) com nicotina (50µg/ml), os valores 

são representados pela média ± EPM. 

 

 A relação ingesta/peso corporal (Figura 4) também não apresentou diferença 

significativa, comparando-se os grupos. 
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Figura 4: Efeitos da nicotina sobre a relação ingesta/peso dos animais dos grupos controle 

(n=10) e nicotina (n=10) ao longo tratamento (P 60-102), os valores são representados pela 

média ± EPM. 
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4.2. INGESTÃO ORAL DE LÍQUIDO AO LONGO DO TRAMENTO 
 
 
 Mediante analise da ingestão líquida, acompanhada a cada quatro dias ao 

longo do tratamento, observou-se maior ingestão no grupo Nicotina (p<0,004, n=10), 

se comparada ao grupo controle (n=10) (Figura 5). 
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Figura 5: Efeitos da nicotina sobre a Ingestão em ml de solução contendo nicotina (50μg/ml 
dissolvida em sacarina 2%) pelo grupo nicotina e veículo aquoso (água dissolvida em 
sacarina 2%) pelo grupo controle ao longo do tratamento, os valores são representados 
pela média ± EPM, p<0,004. 

 

 
4.3. AVALIAÇÃO DOS CICLOS ESTRAIS  
 
4.3.1. QUANTIFICAÇÃO E FREQUÊNCIA DE CICLOS NOS GRUPOS NICOTINA E CONTROLE 
 
 
 Com relação ao número total de ciclos estrais, foi registrada uma tendência à 

diminuição (não significativa) na quantidade de ciclos ao término do período 

experimental (41 dias) (Tabela 1). Observou-se um ligeiro aumento não significativo 

na frequência das fases proestro, estro e diestro no grupo nicotina se comparado ao 

grupo controle. Neste estudo foi evidenciado diminuição significativa na freqüência 

da fase metaestro pelo grupo nicotina (Figura 6). 
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Tabela 1. Proporção das fases do ciclo estral. 

 
Grupos 

 
Número de 

ciclos 

 
 

Duração em dias 
 

 
 

Proestro Estro Metaestro Diestro 

Controle 
Nicotina 

8,4 ± 0,4 
7,7 ± 0,9 

9,0 ± 0,2 
9,4 ± 0,3 

18,2 ± 0,6 
18,8 ± 0,7 

10,7± 0,3 
9,6 ± 0,3 * 

14,6 ± 0,6 
15,2 ± 0,5 

Valores são representados pela média ± EPM de 9 animais no grupo CTRL e 10 animais no grupo nicotina. 
*p<0,0042 
 
 

 
Figura 6: Representa a frequência das fases Proestro, Estro, Metaestro e Diestro nos 
grupos nicotina  e controle ao longo do tratamento, os valores são representados pela 
média ± EPM, *p<0,042. 
 
 
 

4.3.2 RELAÇÃO DE EVENTOS DO CICLO ESTRAL 
 
 
  Realizada analise de frequência dos eventos do ciclo estral ao longo do 

tratamento: Estro-Metaestro, Metaestro-Metaestro e Estro-Diestro, demonstramos 

diminuição significativa na frequência dos eventos  Metaestro-Metaestro (p<0,008) e 

Estro-Diestro (p<0,001) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Relação de eventos do ciclo estral. 

 
Grupos 

 
 

Frequência do evento em dias 
 

Estro-Metaestro Metaestro-Metaestro Estro-Diestro 

Controle 
Nicotina 

7,9 ± 0,2 
7,2 ± 0,2 

1,6 ± 0,3 
0,3 ± 0,1* 

        0,6 ± 0,2 
2,3 ± 0,4 ** 

Valores são representados pela média ± EPM de 9 animais no grupo controle e 10 animais no grupo nicotina. 

*p<0,008, **p<0,001. 

 

4.4. AVALIAÇÃO DO PESO NO PERÍODO DE PRENHEZ  
 

Com relação ao ganho ponderal semanal no período de prenhez observou-se 

ganho ponderal inferior pelo grupo nicotina se comparado ao controle, contudo não 

significativo (Figura 7).   

  
Figura 7: Efeitos da nicotina sobre o ganho ponderal dos animais dos grupos controle 
(n=03) e nicotina (n=04) ao longo do período de prenhez (21 dias) com nicotina (50µg/ml), 
os valores são representados pela média ± EPM. 

 
 

4.5. AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS E NATIMORTOS 
 
 

Foi observado número de nascidos vivos do grupo controle superior ao grupo 

nicotina (Figura 8).  Quanto ao número de natimortos, o grupo nicotina apresentou 
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09 natimortos oriundos de uma mesma mãe, enquanto o grupo controle não 

apresentou morte ao nascer. 

 

 
Figura 8: Avaliação do número de filhotes nascidos vivos oriundos de mães tratadas com 
nicotina (50μg/ml dissolvida em sacarina 2%) e solução simples (água dissolvida em 
sacarina 2%) ao longo do período de prenhez (21 dias), os valores são representados pela 
média ± EPM. 
 
 

4.6. AVALIAÇÃO DO PESO DOS FILHOTES NASCIDOS VIVOS 
 
 

O número de nascidos vivos do grupo controle foi superior (p<0,003) ao grupo 

nicotina (Figura 9).   

 
Figura 9: Avaliação do número de filhotes nascidos vivos oriundos de mães tratadas com 
nicotina (50μg/ml dissolvida em sacarina 2%) e solução simples (água dissolvida em 
sacarina 2%) ao longo do período de prenhez (21 dias), os valores são representados pela 
média ± EPM, *p<0,003. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Diversos hábitos adotados pela sociedade contemporânea são responsáveis 

pelo grande impacto a saúde reprodutora feminina, dentre estes o tabagismo obtêm 

lugar de destaque, tendo em vista sua grande prevalência. Mediante a exposição a 

uma gama de substâncias tóxicas decorrentes desta pratica, destaca-se a nicotina, 

principal responsável pelo processo de dependência e por outros efeitos deletérios 

ainda não completamente esclarecidos. Objetivando elucidar os efeitos deletérios 

imposto pela nicotina ao sistema reprodutor feminino, o presente estudo analisou os 

efeitos do tratamento crônico com nicotina sobre aspectos do ciclo estral e 

gestacional em camundongos suíços fêmea, além dos padrões alimentares e 

ponderais. 

 Na literatura observamos que a nicotina interfere com o comportamento 

alimentar alterando a ingesta e o ganho ponderal, no entanto não encontramos 

estudos relacionados com analise do comportamento alimentar e ganho de peso em 

camundongas suíças. Alguns estudos em humanos e animais sugerem que a 

nicotina suprime a ingestão de alimentos (CHEN ET AL, 2007), enquanto outros 

argumentam que a nicotina aumenta a taxa de metabolismo (SZTALRYD ET  AL, 

1996).  Segundo Rezvanipour et al, (2011, p.20) em estudo com ratos, a 

administração crônica de nicotina via subcutânea pôde modular o comportamento 

alimentar, reduzindo a ingestão de alimentos e o ganho de peso corporal. Contudo 

os mecanismos envolvidos nestas alterações ainda não estão completamente 

esclarecidos. 

 Pesquisas recentes sugerem que a nicotina determina diminuição nos níveis 

séricos de Neuropeptídeo Y, um importante neuropeptídeo orexígeno e atua também 

na redução dos níveis de leptina, hormônio secretado pelos adipócitos em proporção 
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a massa de tecido adiposo que o animal apresenta, desta forma animais com menor 

massa secretam menos leptina. Ambos os mecanismos corroboram no 

esclarecimento da redução de peso corporal mediante o tratamento com essa droga 

(REZVANIPOUR ET AL, 2011, p.20).  

 Em nosso estudo pôde-se observar uma tendência a diminuição no consumo 

de ração e peso corporal pelos animais do grupo nicotina. No entanto, outros 

estudos devem ser realizados para elucidação desses achados. 

 Quanto à ingestão líquida sugere-se que o aumento significativo observado 

pelo grupo nicotina, atribui-se ao fenômeno de taquifilaxia, onde a exposição 

continua dos receptores colinérgicos pela droga, determina nas células um processo 

de dessensibilização, ou seja, down regulation destes receptores, atuando desta 

forma como um mecanismo de proteção. Este fenômeno faz com que o usuário da 

droga administre doses maiores para alcançar o efeito desejado (ROSEMBERG, 

JOSÉ, p. 36, 2010). 

A respeito da avaliação dos ciclos estrais na vigência da droga, detectou-se 

menor frequência significativa da fase metaestro. Segundo Moreira (1992) o 

metaestro é a fase referente à fase lútea do ovário, sendo considerado um período 

catabólico. Há atividade de corpos lúteos recém-formados no estro que estão 

produzindo tanto estradiol quanto progesterona, a progesterona atuará na 

remodelação dos tecidos uterinos. Estes dados são reforçados com a análise da 

frequência de eventos do ciclo estral, onde observamos diminuição significativa dos 

eventos  Metaestro-Metaestro e Estro-Diestro, evidenciando a ausência do 

metaestro em alguns ciclos. Paixão (2011, p. 56) em estudo com camundongos 

suíços, tratados por 15 dias através de câmara de fumaça, evidenciou uma 

tendência ao aumento da fase estro. No entanto as demais substância tóxicas 

presentes no tabaco e o período experimental inviabilizam a correlação com nossos 

achados. 

Em virtude da ausência de estudos com o mesmo desenho experimental e 

relatos deste achado na literatura, sugere-se que estas alterações podem ser 

decorrentes do impacto da nicotina sobre o processo de atresia precoce dos corpos 

lúteos, ou até mesmo alteração hormonal no eixo hipotálamo-hipófise destes 

animais, faz-se necessário então a realização de novos estudos morfofisiológicos e a 

dosagem de hormônios hipofisários e ovarianos para melhor elucidar este achado. 
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Sobre os efeitos da nicotina no ganho ponderal das camundongas prenhas, 

observa-se um declínio não significativo pelos animais tratados com nicotina. Em 

consonância com nossa pesquisa, Schneider et al,( 2010, p. 9) em estudo realizado 

com ratas prenhas, utilizando também o tratamento com ingestão oral nicotina na 

mesma dose, contudo com  apresentação na forma de birtratato e inicio do 

tratamento quatro semanas antes do acasalamento, observou diminuição 

significativa no ganho ponderal destes animais no período de prenhez. Em nosso 

estudo, acreditamos que a tendência a diminuição do ganho de peso neste período 

possa ser atribuída ao menor número de animais nascidos pelas fêmeas expostas a 

droga .  

Semelhante ao encontrado em nosso estudo, Schneider et al, (2010, p. 9) 

encontrou uma redução porém não significativa, nas ninhadas de progenitoras 

tratadas com nicotina. Acreditamos que o tamanho da amostra implique nesses 

resultados, um novo estudo com número maior de animais poderá revelar 

significância estatística.  

O peso ao nascer da ninhada do grupo nicotina foi significativamente inferior 

ao controle, demonstrando desta forma como a toxicidade imposta pela nicotina 

mediante a exposição pré-natal reflete sobre o peso da prole. Schneider et al, (2010, 

p. 9) relata que a nicotina determina baixo peso ao nascer, malformações e 

negligência da mãe perante aos filhotes, o mesmo explica que os mecanismos 

envolvidos não estão completamente esclarecidos necessitando novos estudos 

dentro deste campo.  

Segundo Mello et al (2001, p. 258) a nicotina reduz a perfusão placentária 

devido a sua ação vasoconstritora, além de atravessar facilmente as barreiras 

placentária e hematoencefálica, atingindo rapidamente o feto, podendo causar 

danos diretos sobre o mesmo. Alguns pesquisadores defendem que a nicotina 

atuaria determinando aumento da produção de catecolaminas pela mãe, 

responsáveis por vasoconstricção e diminuição da perfusão uterina. Contudo, existe 

uma segunda hipótese, a qual defende que ao atravessar rapidamente a barreira 

placentária a nicotina atuaria sobre o sistema neuroendócrino do feto, liberando 

catecolaminas no sangue circulante. Com base nestes argumentos Müller S. J. ET 

all (2002, p. 149) em estudo com humanos atribuiu o baixo peso ao nascer a 

diminuição do aporte sanguíneo para o feto em virtude da vasoconstrição imposta 

pelas catecolaminas.  
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Tendo em vista os resultados observados conclui-se o quão deletério são os 

efeitos da nicotina a saúde reprodutora feminina, desta forma observa-se a grande 

relevância de novos estudos dentro desta área, para elucidação das diversas 

argumentações advindas desta pesquisa. 

 Os resultados encontrados apontam diversos pontos os quais devem ser 

trabalhados na prevenção e promoção a saúde da mulher ao que tange o 

tabagismo, uma vez que a mesma determina dependência física e química, cabe 

aos profissionais de saúde, principalmente ao profissional enfermeiro, o qual ocupa 

a atribuição de educador em saúde por formação, conhecer a fundo todos os 

mecanismos, sejam eles fisiológicos ou psicológicos envolvidos no processo de 

dependência e sua influência sobre os diversos sistemas do corpo humano. 

Quanto ao panorama das políticas de saúde para o tabagismo no Brasil, não 

existe nenhuma intervenção-chave para o controle do tabagismo. O consenso atual 

sobre os programas de controle do tabaco sugere que as medidas mais eficazes são 

as aquelas destinadas a reduzir a demanda, que incluem: impostos elevados sobre 

os cigarros, medidas independentes de preços para controle do consumo 

(informações aos consumidores, proibição de propaganda e promoção de cigarros, 

advertências e restrições sobre o fumo em locais públicos) e maior acesso aos 

programas de cessação. Com exceção do controle do contrabando, não existe muita 

evidência da efetividade acerca das restrições impostas sobre o lado da oferta, 

como no acesso dos jovens ou na substituição de plantações ou do comércio do 

tabaco (IGLESIAS  et al, 2007, p.14).  

Partindo da premissa que na contemporaneidade a mulher tornou-se o 

principal alvo da indústria tabaqueira, o profissional enfermeiro deverá lançar mão de 

estratégias efetivas para cessação do tabagismo neste publico específico em 

decorrência de sua evidente vulnerabilidade, utilizando abordagem específica para 

cada faixa etária e estrutura sociocultural.  

Outro ponto de grande relevância é a atenção da saúde da gestante 

tabagista, uma vez que a nicotina acarreta diversos malefícios ao desenvolvimento 

fetal, dentre eles a teratogenia, alterações do sistema neurológico, alterações do 

sistema respiratório, prematuridade, aborto dentre outros. No período de lactação a 

mesma reduz o teor lipídico do leite, além da redução no volume de seu volume. Os 

metabolitos são secretados junto ao leite e podem determinar cólicas no bebê 

podendo culminar em desmame precoce (MELLO ET AL, 2001, p. 258). 
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Diversas ações de enfermagem podem ser implementadas para cessação do 

tabagismo, dentre estas temos as atividades em grupo. Segundo Machado Alerico e 

Sena (2007, p.251) o trabalho em grupo é uma realidade no cotidiano do trabalho de 

equipes de saúde, sendo vivenciado em toda a vida profissional, seja na atenção 

direta aos clientes ou na relação com a própria equipe. É difícil dizer o que é e o que 

não é psicoterapia de grupo, principalmente porque os grupos não terapêuticos 

podem atingir resultados semelhantes aos dos grupos terapêuticos. Ainda, os 

resultados terapêuticos podem permear a vida de qualquer grupo, conforme a 

natureza que os caracteriza. 

Nesta ação deve-se considerar a importância do atendimento individualizado 

para posterior inserção ao grupo, e que ações educativas são realizadas nas 

unidades básicas de saúde, individual e coletivamente. Há, porém, um destaque 

maior para a educação em saúde visando o coletivo. As ações desenvolvidas com 

grupos tornam-se muito ricas em trocas de experiências e coletivamente as pessoas 

têm mais força de reivindicar (ROSSO e COLLET, 1999, p.24). 

As atividades em grupo podem ser divididas em etapas/encontros, Machado, 

Alerico e Sena (2007, p.251) sugerem a seguinte seqüência para organização de um 

grupo voltado para tabagistas,  no primeiro encontro deve-se realizar avaliação 

clinica de enfermagem, através da consulta de enfermagem, buscando informações, 

permitindo que o membro verbalize sobre suas necessidades e os motivos que o 

conduzem ao cigarro, não esquecendo das outras necessidades do individuo. No 

segundo encontro deve-se promover a interação entre os membros, aprofundar a 

proposta e discutir os malefícios do tabagismo, fornecendo informações sobre os 

benefícios da cessação do tabagismo a curto, médio e longo prazo. 

No terceiro encontro, faz-se necessário discutir sobre o tratamento, 

abordando os medicamentos que podem ser fornecidos aos participantes, a maneira 

com as quais devem ser utilizados, suas possíveis reações adversas e por fim 

enfatizar os benefícios da diminuição do consumo do tabaco, reforçando a 

importância de se manter firme na decisão de abandonar o vício (MACHADO, 

ALERICO E SENA, 2007, p.252).  

No quarto encontro atribui-se a distribuição das medicações aos pacientes, as 

quais deverão ser prescritas por médico. Reforçar as orientações e retirar todas as 

duvidas advindas da terapêutica medicamentosa. Este momento é ideal para aplicar 



51 
 

a escala de dependência, para avaliação futura da eficácia da terapia em grupo 

(MACHADO, ALERICO E SENA, 2007, p.252). 

O referido teste é denominado de Teste de Fagerstrom, utilizado para 

avaliação dos participantes e classifica os pontos quanto aos itens citados 

anteriormente da seguinte forma: 0 a 2: muito baixo;3 e 4: baixo ; 5: médio; 6 e 7: 

elevado e 8 a 10: muito elevado. Assim, o teste permite classificar os pacientes em 

distintos grupos e em três níveis de dependência: baixo, elevado e muito elevado 

(SANTOS, RD, 2007, p.21) 

Os encontros seguintes permitem maior vinculo entre os membros do grupo, e 

também com o enfermeiro responsável, determinando assim maior adesão e apoio a 

terapêutica. Resultados positivos já são encontrados através desta estratégia. 

Neste prisma da prevenção a saúde da mulher tabagista é necessário pensar 

a educação e a saúde não como uma educação sanitarizada, localizada no interior 

do campo da saúde, ou ainda uma educação para a saúde, como se a saúde 

pudesse ser um estado que se atingisse depois de educado. Porquanto, é preciso 

recuperar a dimensão da educação e do processo saúde-doença e estabelecer as 

articulações entre esses dois campos e os movimentos sociais percebendo-os como 

práticas sociais articuladas (MELLO, 1987, p.23). 

O enfermeiro ao atuar na prevenção e na cessação do tabagismo deverá ter 

consciência plena da árdua tarefa, e manejar de maneira correta o processo de 

cessação junto ao paciente que poderá passar por período de forte abstinência, 

apresentando sintomas físicos os quais dificultam a adesão. A tarefa não é fácil, mas 

com ações efetivas e embasadas cientificamente o mesmo pode junto ao tabagista 

alcançar o objetivo. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

Através deste estudo utilizando como modelo experimental camundongos 

suíços os quais apresentam grande homologia com o humano, pôde-se evidenciar o 

grande impacto decorrente do uso de nicotina sobre o sistema reprodutor feminino. 

A mesma em virtude de sua alta toxicidade determina sérias influências sobre a 

saúde reprodutora feminina perpassando pelo processo de síntese hormonal, 

ovulação, gestação e lactação.   

O estudo também demonstra o quão importante é a participação do 

profissional enfermeiro neste movimento, uma vez que a detecção dos elementos 

deletérios oriundos da nicotina subsidiam a prática e as orientações direcionadas a 

prevenção a saúde da mulher. 
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