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Resumo 

 

O tabagismo é considerado um fator de risco para patologias como doenças 

cardiovasculares e cânceres. O cigarro expõe os indivíduos a inúmeras substâncias tóxicas e é 

responsável por cerca de cinco milhões de mortes por ano em todo o mundo. Associações 

entre exposição fetal aos constituintes do tabaco e indicadores do estado de saúde fetal foram 

documentadas. O uso de biomarcadores tem sido estudado para avaliar a exposição fetal aos 

principais componentes do tabaco, mostrando as propriedades cancerígenas em estudos 

epidemiológicos ou animais. Dentre os marcadores está o 1-hidroxipireno (1-OHP), principal 

metabólito do pireno, um hidrocarboneto aromático policíclico (HPA) gerado a partir da 

combustão incompleta de materiais orgânicos presentes na fumaça do cigarro, no ambiente e 

na alimentação. O objetivo deste estudo foi medir os níveis de 1-OHP urinário em gestantes e 

verificar se há diferença entre esses níveis em fumantes e não fumantes.  

Foram incluídas 48 mulheres grávidas (de 18 a 35 anos) pertencentes a grupo de baixo 

risco, sem patologias concomitantes. No dia do parto foi coletada urina de todas as 

participantes para a avaliação de cotinina e 1-OHP, os quais foram medidos por cromatografia 

líquida de alta eficiência. A avaliação do uso de tabaco foi baseada em níveis de cotinina. 

Média e desvio-padrão foram usadas para descrição de 1-OHP urinário, e ANOVA one-way 

foi aplicada para comparar os níveis de 1-OHP em não fumantes e fumantes.  

Entre as mães fumantes, a concentração média de 1-OHP urinário foi 0,204 umol/mol 

creatinina (n=15, DP=0,223), enquanto nas não fumantes a concentração média de 1-OHP foi 

0,120 umol/mol creatinina (n=33, DP=0,109). A diferença não foi significativa entre os 

grupos (p = 0,080). 

127



 

Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 22 a 25 de agosto de 2011 

Apresentamos dados preliminares de estudo que pretende avaliar cerca de 300 

mulheres grávidas e seus recém-nascidos. O número de cigarros fumados por dia, tempo de 

tabagismo e status de recém-nascidos são registrados, mas estas variáveis não foram 

consideradas até agora devido ao tamanho da amostra. Neste estudo, o 1-OHP urinário foi 

incapaz de indicar maior exposição à HAP em mães fumantes. A fim de avaliar melhor a 

exposição intrauterina a HAP, uma amostra maior, o padrão de fumar, o estado de recém-

nascidos e o uso de outras amostras biológicas deve ser considerado. 
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