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Resumo 
 

 
Introdução 

Apesar do crescente interesse da saúde pública com relação aos efeitos adversos do 
tabagismo, o uso do tabaco é difundido nos mais variados ambientes, inclusive em locais 
fechados. Esta exposição passiva à fumaça do cigarro está sendo considerada maléfica na 
Literatura, nas mais variadas Áreas Médicas.  
 
Objetivo 

Validar um dispositivo de baixo custo e fácil manutenção que simule o tabagismo 
passivo em ratos, através da presença de carboxihemoglobina (CoHb) no sangue dos expostos 
passivamente à fumaça do cigarro 
 
Metodologia 

O sistema de inalação consiste em uma caixa de polipropileno com dimensões de 
40x33x17cm, dividida em 2 compartimentos (o  menor para os cigarros e o maior para os 
ratos) por uma tela perfurada (Figura 1). Na extremidade oposta da caixa, foi fixado um 
exaustor que gera um fluxo de ar contínuo, permitindo que a fumaça atinja os ratos e saia por 
orifícios em uma das laterais. Durante o experimento, a caixa fica fechada por uma tampa de 
madeira, sendo aberta a cada 15 minutos para a reposição do cigarro. O custo total da 
montagem do dispositivo foi de U.S.$ 30,00. Cinco ratos foram expostos, durante 2 horas 
diárias, à fumaça (grupo A), sendo comparado ao  grupo controle, também de 5 ratos (grupo 
B). Após exposição de 4 semanas, dosou-se a CoHb sérica. A avaliação da CoHb sérica é 
objetiva, por espectofotometria, sendo considerados positivos resultados acima de 1,5 %. A 
análise estatística utilizada foi o teste t-Student com 5% de significância e Teste não-
paramétrico de Mann-Whitney.  
 
Resultados 

No grupo A, a média dos percentuais de CoHb sérica foi de 11,52±4,40, enquanto no 
grupo B a média encontrada foi de 0,3±0,2% CoHb sérica. Os níveis de carboxihemoglobina 
observados no Grupo A foram significativamente estatísticos, muito maiores do que no Grupo 
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B (p < 0,001). 
 
Conclusão 

O estudo comprovou que o dispositivo desenvolvido é válido pelos elevados níveis de 
CoHb nos ratos expostos passivamente ao cigarro. Ele pode ser utilizado em futuras pesquisas 
que envolvam o tabagismo passivo, em qualquer Área Médica, e estará disponível no 
Laboratório. O modelo experimental se mostrou confiável, de fácil manutenção e, sobretudo, 
de baixo custo operacional. 
  

 

 
Figura 1. Caixa sem a tampa; À esquerda: (a) Divisória metálica (b) Orifícios para 

circulação do ar. (c) Exaustor. À direita: vista superior. 
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