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“O propósito da luta é vencer. Não há vitória possível na 

defesa. A espada é mais importante que o escudo e a 

habilidade é mais importante do que qualquer um dos 

dois. A arma final é o cérebro. Tudo o mais é 

suplementar.” 

John Steinbeck 
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RESUMO  

Arcas CS. Efeitos do tabagismo e da cessação do tabagismo sobre os 
mecanismos de defesa das vias aéreas e expressão de miRNAs em sangue 
periférico de humanos [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2020. 
 
Objetivo: Investigar o perfil de miRNAs em indivíduos participantes de um 
grupo de cessação do tabagismo. Métodos: Caracterizamos os mecanismos 
de defesa das vias aéreas por meio do transporte mucociliar (TMC) e 
avaliamos a expressão de miRNAs no plasma de indivíduos participantes do 
Grupo de Cessação ao Tabagismo do Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia (n=28, idade média 56 anos), após seis meses eles foram divididos 
em 2 grupos: aqueles que obtiveram sucesso na cessação (Cessadores, n=18, 
idade média 57 anos, 11 homens) e aqueles que reduziram a exposição ao 
cigarro (20-90%) porém continuaram fumando (Tabagistas, n=10, três 
homens). Resultados: Na avaliação basal, as características clínicas, co-
morbidades, histórico de tabagismo e carga tabágica foram semelhantes entre 
os grupos. Observamos que os tabagistas apresentaram TMC prolongado e 
que a cessação do tabagismo induziu à normalização do TMC. Comparando os 
Cessadores com os Tabagistas, sete miRNAs foram regulados negativamente: 
miR-17 (-2.90-fold, p=0.029), miR-20a (-3.80-fold, p=0.021); miR-20b (-4.71-
fold (p=0.027); miR-30a (-3.95-fold, p=0.024); miR-93 (-3.63-fold, p=0.022); 
miR-125a (-1.70-fold, p=0.038); and miR-195 (-5.37-fold, p=0.002). Após seis 
meses, seis miRNAs foram diferentemente expressos com regulação negativa 
nos Cessadores em relação aos Tabagistas: miR-17 (-5.30-x, p=0.012), miR-
20a (-2.04f-x, p=0.017), miR-20b (-5.44-x, p=0.017), miR-93 (-4.00-x, p=0.041), 
miR-101 (-4.82-x, p=0.047) e miR-125b (-3.65-x, p=0.025). Entretanto, somente 
o grupo de Cessadores apresentou após 6 meses, uma regulação negativa 
significante do miR-301b (-2.29-x, p=0.038). Conclusão: A redução da carga 
tabágica não foi suficiente para alterar esse perfil de expressão dos miRNAs. 
Somente a cessação do tabagismo promoveu regulação negativa do miR-301b 
que está relacionado com condições de hipóxia, de promoção da proliferação 
celular, da inibição da apoptose e aumento da resistência à quimioterapia. 
 
Descritores:  microRNAs; Fumar; Abandono do hábito de fumar; Neoplasias 
pulmonares; Inflamação; Biomarcadores. 
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ABSTRACT 

Arcas CS. Effects of smoking and smoking cessation on airway defense 
mechanisms and miRNA expression in human peripheral blood [dissertation]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020. 
 
Objective: To investigate miRNAs profile in subjects who wanted to quit 
smoking along a 6-month period. Methods: We characterized the airway 
defense mechanism by means of mucociliary clearance (MCC) and we 
assessed plasma miRNAs expression in individuals that entered into a Smoking 
Cessation Program (n=28, mean age 56 y.) that were divided into two groups 
after a 6-month period: who successfully quitted smoking (named “Quitters”, 
n=18, mean age 57 y., 11 male) and who reduced the number of cigarettes 
smoked (20-90%) but failed to quit smoking (named “Smokers”, n=10, mean 
age 52 y., 3 male). Results: At baseline, clinical characteristics, co-morbidities, 
smoking history and smoking index were similar between the two groups. 
Smokers presented prolonged MCT and smoking cessation induced 
normalization of the MCT. Quitters related to Smokers showed significant 
differences in expression of miR-17 (-2.90-fold, p=0.029), miR-20a (-3.80-fold, 
p=0.021); miR-20b (-4.71-fold (p=0.027); miR-30a (-3.95-fold, p=0.024); miR-93 
(-3.63-fold, p=0.022); miR-125a (-1.70-fold, p=0.038); and miR-195 (-5.37-fold, 
p=0.002). After 6-month of follow-up, Quitters in relation to Smokers showed 
significant downregulation of six miRNAs: miR-17 (-5.30-fold, p=0.012), miR-
20a (-2.04f-fold, p=0.017), miR-20b (-5.44-fold, p=0.017), miR-93 (-4.00-fold, 
p=0.041), miR-101 (-4.82-fold, p=0.047) and miR-125b (-3.65-fold, p=0.025). 
However, after a 6-month period, only Quitters showed significant 
downregulation on miR-301b (-2.29-fold, p=0.038). Conclusion: Reductions in 
smoking load was insufficient to change the miRNA profile. Only, smoking 
cessation downregulated miR-301b that is related to hypoxic conditions, 
promotion of cell proliferation, decreases in apoptosis and increases in 
resistance to chemotherapy.  
 
Descriptors: microRNA; Smoking; Smoking cessation; Lung neoplasms; 
Inflammation; Biomarkers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2019) o tabagismo é 

caracterizado pela dependência física e psicológica do consumo de nicotina, 

substância presente no tabaco, e também como a principal causa evitável de 

morte. Considera-se tabagista, o indivíduo que fumou no mínimo 100 cigarros 

durante a vida e atualmente fuma todos os dias ou ocasionalmente (Reichert, 

2008). O hábito de fumar é considerado como fator de risco não só para doenças 

pulmonares, como também para doença coronariana e acidente vascular cerebral. 

No mundo estima-se 1,2 bilhão de tabagistas, sendo 367 milhões de tabagistas 

passivos (WHO, 2019).  Para cada pessoa que morre de uma doença relacionada 

ao tabagismo, mais 20 pessoas sofrem devido a uma doença grave relacionada 

ao uso do tabaco. Em todo o mundo o tabagismo causa cerca de sete milhões de 

mortes diretamente relacionadas ao uso do tabaco e 1,2 milhões se devem ao 

fato da exposição passiva, totalizando mais de 8 milhões de mortes por ano 

(WHO, 2019). Nos Estados Unidos, o tabagismo é responsável por cerca de uma 

em cada cinco mortes por ano, aproximadamente 443.000 mortes, sendo que, 

49.000 dessas mortes estão relacionadas à exposição ao fumo passivo. No Brasil 

ocorrem aproximadamente 147 mil mortes por ano relacionadas ao tabagismo e 

para o sistema de saúde isto representa um custo anual aproximado de 23 

bilhões de reais (Pinto, Pichon-Riviere, Bardach, 2015). Em média, os tabagistas 

morrem cerca de 13 a 14 anos mais cedo que os não tabagistas, em 

contrapartida, parar de fumar aumenta a expectativa e a qualidade de vida 

independente da faixa etária, incluindo os indivíduos já afetados pelas doenças 

causadas pelo uso do tabaco (CDC, 2003; CDC, 2008; INCA, 2011).  

Estudos epidemiológicos realizados nos últimos 40 anos, mostraram que 

apesar de altas taxas de cessação ao tabagismo no mundo, a prevalência ainda é 

alta tanto em homens (21%) quanto em mulheres (6%) e a mortalidade anual 

relacionada ao fumo aumentou (Smith et al., 2016). Além disso, o cenário de 

epidemia do tabaco é mais evidente em países de baixa e média renda (Willinger 

et al., 2017;  WHO, 2019). 
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A inalação de fumaça do cigarro é diretamente nociva ao epitélio 

respiratório e altera o batimento ciliar e demais funções do transporte mucociliar.  

Estudos experimentais em culturas de células epiteliais da região nasal mostram 

que o material particulado (MP) da fumaça de um cigarro provoca imediata e 

irreversível ciliostase (Cohen et al., 2009; Stanley et al.,1986). As exposições 

crônicas (de seis a dezoito meses) e intermitentes à fumaça de cigarro promovem 

alterações morfológicas no epitélio do trato respiratório e induzem perda de cílios, 

metaplasia e queratinização de células caliciformes, seguido de espessamento do 

epitélio e de inflamação da submucosa com infiltrado neutrofílico e de células 

inflamatórias mononucleares (linfócitos e macrófagos) (Mullen et al., 1987; 

Gaworski et al., 1998).  Estudo realizado com camundongos demonstrou que a 

inflamação do epitélio respiratório induzida pela fumaça de cigarro pode persistir 

por um período prolongado mesmo após a cessação do tabagismo (Hamm et al., 

2007). 

A fumaça do cigarro causa modificações no ambiente celular, favorecendo 

o aparecimento de células cancerígenas caracterizadas por inibição da apoptose, 

inflamação imunológica, invasão de tecido e metástase, angiogênese sustentada, 

potencial replicativo ilimitado e ruptura de energia celular, todos sinais de 

tumorigenicidade (Momi et al., 2014). 

De forma aguda o tabagismo promove estresse oxidativo, por aumento de 

peróxidos plasmáticos e redução de antioxidantes, a longo prazo acarreta uma 

inflamação sistêmica crônica caracterizada por alta regulação de células 

inflamatórias circulantes, mediadores inflamatórios e proteínas. O 

desenvolvimento da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) está relacionado 

com a ativação de neutrófilos, macrófagos, linfócitos e secreção de mediadores 

inflamatórios que desencadeiam uma resposta inflamatória crônica no pulmão 

(Willinger et al., 2017). 

O tabagismo já é considerado como causa estabelecida de 

comprometimento da função pulmonar, fator de risco para múltiplas patologias, 

induz alterações morfológicas no sistema cardiorrespiratório, com destaque para 

desenvolvimento de câncer de pulmão e de DPOC, que se caracteriza por 

obstrução irreversível ao fluxo aéreo e está descrita como a quarta principal causa 

de morte no mundo, sendo a cessação do tabagismo, a melhor estratégia de 
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proteção contra a alta morbidade e mortalidade associada ao tabagismo (Momi et 

al., 2014; Willinger et al., 2017; Doll et al., 2004; Anthoninsen et al., 2005).  

 

1.1 Tabagismo e mecanismos de defesa da via aérea       

       O transporte mucociliar (TMC) é um dos mecanismos de defesa pulmonar, 

sendo o epitélio nasal a primeira barreira do trato respiratório à entrada de 

material particulado, microorganismos e gases no sistema respiratório. O TMC é 

um importante mecanismo de defesa pulmonar que remove esses agentes das 

vias aéreas e dos pulmões. Seu funcionamento depende de três componentes: 

batimento ciliar, quantidade e propriedades físicas do muco respiratório e 

interação muco-cílio (Hill; Webber, 1999; Macchione et al., 1999; Nakagawa et al., 

2000; Nakagawa et al., 2005; Tuder et al., 2006). Para que o TMC seja eficiente, 

todas as estruturas e função precisam estar íntegros. O aumento da quantidade 

e/ou alterações das propriedades físicas do muco somado a disfunção dos cílios, 

prejudicando seu transporte, podem induzir à retenção de muco no trato 

respiratório (Hill; Webber, 1999; Nakagawa et al., 2000), o que expõe o epitélio 

respiratório a microorganismos e outros agentes agressores, e predispõe os 

indivíduos às infecções das vias aéreas e pulmões, podendo aumentar a 

morbidade e mortalidade dos indivíduos (Konrad et al., 1995; Meyer, 2004; 

Nakagawa et al., 2005).  

  O TMC é responsável por remover partículas e microorganismos 

inalados do sistema traqueobrônquico, porém a exposição crônica ao fumo tem 

efeitos deletérios sobre a função mucociliar, comprometendo a frequência do 

batimento ciliar e/ou alterações estruturais com redução do número de cílios. O 

teste de trânsito da sacarina (TTS) é um dos meios de avaliação do TMC, é um 

método simples, acessível e de baixo custo que consiste na observação direta do 

TMC nasal in vivo (Nicola et al., 2014; Oliveira-Maul et al., 2013). Em fumantes, o 

TMC nasal apresenta-se prolongado quando comparado com indivíduos não 

fumantes e o grau de comprometimento depende do tipo de cigarro fumado e da 

carga tabágica, em consequência esses indivíduos ficam mais suscetíveis ao 

acúmulo de secreção, inflamação, infecções respiratórias e outras doenças 

respiratórias (Proença et al., 2011; Konrad et al., 1995).   
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   1.1.1 Disfunção dos mecanismos de defesa causadas pelo tabagismo 

  A longo prazo, o tabagismo induz alterações estruturais e funcionais no 

sistema respiratório, mesmo em fumantes jovens que não apresentam sintomas 

respiratórios (Nicola et al., 2014).  

  Em avaliação da eficiência dos cílios, através do TTS, o intervalo de 

tempo entre a deposição da sacarina e a percepção do sabor pelo paciente está 

geralmente aumentado nos pacientes fumantes, demonstrando um TMC 

prejudicado e com a cessação há perceptível melhora neste teste com reduções 

significativas dos valores entre o primeiro mês de abstenção até 12 meses 

(Utiyama et al., 2016). O TTS possui valor de normalidade de 12 minutos 

(Oliveira-Maul et al., 2013). 

     O tabagismo é um dos fatores de risco mais importantes para o 

desenvolvimento da DPOC e o método mais eficiente para amenizar o declínio 

acentuado do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), é a 

cessação do tabagismo. Alguns tabagistas, aproximadamente 30%, não 

apresentam sintomas crônicos ou alteração na função pulmonar, estes são muitas 

vezes denominados “fumantes saudáveis”. Acredita-se que mesmo estes 

indivíduos apresentem mudanças, porém sutis, na morfologia, inflamação e 

função pulmonar, logo, o uso do tabaco sempre irá afetar os pulmões, porém a 

extensão e a gravidade dessas alterações podem ser diferentes entre os 

indivíduos (Willemse et al., 2004, Nicola et al., 2014). 

 

1.2 MicroRNAs  

Os microRNAs (miRNAs) são RNAs endógenos, de fitas simples, 

cadeias curtas compostas de aproximadamente 22 nucleotídeos não-

codificantes e altamente conservadas. Os miRNAs são reguladores da 

expressão gênica tanto em plantas como em animais com capacidade de 

inibição direta da tradução da proteína ou degradação do RNA mensageiro 

(RNAm), sendo relacionados a diversos processos biológicos, incluindo o 

câncer (Ricarte-Filho; Kimura, 2006; Pottelberge et al., 2011; Willinger et al., 

2017). Em estudos de câncer, os miRNAs foram associados a duas funções 

regulatórias: o estímulo à expressão de oncogenes (“oncomirs”) ou supressão 

tumoral (Ricarte-Filho; Kimura, 2006; Esquela-Kerscher; Slack, 2006).  
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 O processo de biogênese dos miRNAs se inicia dentro do núcleo da 

célula, onde há a transcrição de seu gene pela RNA polimerase II, formando 

um longo transcrito de miRNA primário (pri-miRNA) composto por cap 5’ e uma 

cauda poli (A). A fita do pri-miRNA, transcrita a partir do DNA, possui alta 

complementaridade e se liga nela mesma, formando uma estrutura 

denominada “hairpin” ou grampo, com a característica formação de um “loop” 

em uma das extremidades. Ainda no núcleo, o pri-miRNA passa por um 

processo de clivagem de seu “hairpin” pela RNase III, Drosha, e seu cofator 

DGCR8, formando uma molécula precursora do miRNA maduro, o pré-miRNA, 

com cerca de 70 nucleotídeos. O pré-miRNA é transportado pela exportina 5 

(Exp-5) para o citoplasma, onde ele é processado pela RNase III, Dicer, que 

cliva o “loop” e forma um miRNA de fita dupla com cerca de 19 a 25 

nucleotídeos. Somente uma das cadeias desse RNA de dupla fita é processada 

e introduzida ao complexo RISC (RNA- complexo de silenciamento induzido), 

que tem como principais componentes as proteínas argonautas que irão 

controlar a expressão pós-transcricional dos genes-alvos, enquanto a outra 

cadeia sofrerá degradação (Figura 1) (Arantes et al., 2015; Ricarte-Filho; 

Kimura, 2006).  

 A ação desses miRNAs na regulação pós-transcricional só é possível se 

houver um grau de complementaridade da região 3’ não traduzida (3’UTR) com 

o RNAm-alvo, podendo gerar inibição traducional de proteínas ou degradação 

do RNAm (Figura 1). Por possuírem sequências pequenas e funcionarem sem 

a necessidade de pareamento completo, os miRNAs podem interagir 

individualmente com centenas de genes (Pottelberge et al., 2011). 
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Figura 1. Representação da biogênese dos miRNAs. Adaptado de 

http://uranus.mtveurope.org/wklim/research.html. 

   

Em mamíferos, os nucleotídeos da extremidade 5’ do miRNA constitui 

uma “região semente” que pode realizar um pareamento imperfeito a uma 

sequência complementar da região 3’ UTR do RNAm e em alguns casos 

apresentar pareamento perfeito com a sequência do RNAm-alvo. Sendo assim 

um miRNA pode interferir em centenas de moléculas diferentes de RNAm alvo, 

mas também pode haver redundância entre miRNAs, onde uma molécula de 

RNAm pode ser alvo de mais de um miRNA, originando uma complexa rede 

reguladora, onde os efeitos e as propriedades biológicas de um específico 

miRNA não seguem uma explicação linear (Momi et al., 2014). 

 Os estudos sobre miRNAs têm associado alterações da expressão de 

miRNAs a diversos tipos de câncer, doenças cardiovasculares, DPOC e 

doença pulmonar inflamatória (Willinger et al., 2017; Lalem; Devaux, 2019). As 

pesquisas para delinear a função e os mecanismos dos miRNAs contribuem 
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para métodos de diagnóstico, além de auxiliar na busca de novos alvos 

terapêuticos (Weber et al., 2010; Lu et al., 2005). Para a identificação e 

quantificação de miRNAs em diferentes quadros clínicos, a análise de sangue 

periférico pode ser uma alternativa acessível, de relativa facilidade e passível 

de armazenamento para futuras extrações de RNA, caracterizando-se como 

uma forma estável e de alta pureza. Os miRNAs do sangue podem estar 

presentes em leucócitos, plaquetas, eritrócitos e plasma isento de células 

(Willinger et al., 2017; Bough et al., 2013). 

 

1.3 Biologia Molecular e Tabagismo 

 Há diversos trabalhos na literatura mostrando que o tabagismo promove 

alterações moleculares irreversíveis e, dessa forma, estas alterações 

tabagismo-induzidas podem ser a chave para as mutações de células normais, 

principalmente as células pulmonares, que podem evoluir com hiperplasia e 

tumorigênese por efeito da fumaça do cigarro que ativa várias reações 

bioquímicas em cadeia e demais vias de feedback, envolvidos na regulação de 

genes inflamatórios e participando da patogênese de diversos tipos de câncer 

(Shembri et al., 2008; Momi et al., 2014). Sendo assim, a expressão 

desregulada desses miRNAs podem formar uma ponte entre a inflamação 

persistente das vias aéreas, as alterações na homeostase celular e a 

oncogênese, aumentando o risco de diversos tipos de câncer em pacientes 

com DPOC (Momi et al., 2014).  

 Alguns estudos sugerem que, em sua maioria, os miRNAs são regulados 

negativamente pela exposição à fumaça do cigarro e analisando os alvos 

destes miRNAs é possível justificar alterações no perfil inflamatório, 

desenvolvimento celular e diferenciação do epitélio das vias aéreas, 

mecanismos chaves para a patogênese de doenças respiratórias e alguns tipos 

de câncer (Momi et al., 2014). Por outro lado, Takahashi et al. (2013) avaliaram 

o perfil de miRNAs plasmáticos em 11 indivíduos tabagistas e sete não 

tabagistas e verificaram 43 miRNAs regulados positivamente de modo 

significante no sangue dos tabagistas em relação aos não tabagistas. Alguns 

dos miRNAs altamente expressos em fumantes estavam relacionados a 

estresse oxidativo e ao desenvolvimento de diversas doenças.   
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 Em estudo de Framingham, um grupo de pesquisadores (Willinger et al., 

2017) avaliou o perfil biomolecular de miRNAs em sangue periférico de 

tabagistas (n=524), ex-tabagistas (n=2.079) e nunca tabagistas (n=2.420) e 

identificaram 283 miRNAs por transcrição reversa. Seis miRNAs foram 

associados ao tabagismo (miR-25, miR-181a, miR-342, miR-423, miR-1180, 

miR-1285) destes, cinco miRNAs ligados às vias inflamatórias (miR-25, miR-

181a, miR-423, miR-1180, miR-1285) estavam pouco expressos em tabagistas. 

Em conjunto, os achados destes estudos permitem compreender uma 

assinatura de miRNAs relacionados ao tabagismo e relacioná-los com 

fenótipos clínicos associados ao fumo, expressão gênica e sinalização 

inflamatória pulmonar. 

 Os miRNAs podem ser expressos de forma específica em cada tecido 

ou de forma onipresente, necessitando um estudo aprofundado em relação às 

funções de cada miRNA e seus alvos para de fato identificá-lo como 

biomarcador de determinada doença. De todo modo, diversos estudos 

confirmam que a fumaça do cigarro causa alterações no perfil dos miRNAs 

caracterizando-os como biomarcadores da exposição à fumaça do cigarro ou 

de doenças relacionadas ao tabagismo (Harvey et al., 2007; Huang et al., 2014; 

Bought et al., 2013). 

 

1.4 Biologia Molecular e Cessação do Tabagismo 

A cessação do tabagismo tem efeitos benéficos sobre a estrutura e 

função do epitélio respiratório, promove melhora da hiperresponsividade 

brônquica e dos sintomas respiratórios além de impedir a progressão da piora 

da disfunção pulmonar (Willemse et al., 2004; Simmons et al., 2005). Por outro 

lado, mesmo após a cessação do tabagismo, alguns processos patológicos 

pulmonares como modificações na expressão de diversos genes do epitélio 

respiratório relacionados à inflamação crônica da via, à DPOC e ao câncer 

pulmonar parecem persistir (Wang et al., 2015).  

Os miRNAs têm sido descritos como diferentemente expressos em 

biópsias ou desregulados em indivíduos com doenças pulmonares 

relacionadas ao tabagismo, e desta forma são descritos como possíveis 

biomarcadores para diagnóstico precoce de DPOC e câncer de pulmão e 
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acompanhamento de estratégias de tratamento como, por exemplo, análise de 

mecanismos de dependência à nicotina e à cessação do tabagismo (Rizk et al., 

2018; Bough et al., 2013). Em estudo usando escarro para análise, Pottelberge 

et al. (2011), mostraram que os níveis de expressão do let-7c e miR-125b 

estavam negativamente expressos em fumantes com DPOC quando 

comparado com não fumantes e tiveram níveis de expressão muito 

semelhantes quando comparados ex-fumantes com DPOC e não fumantes. 

Estes resultados sugerem que a expressão dos miRNAs let-7c e miR-125b 

podem estar associados ao desenvolvimento da DPOC enquanto é mantido o 

uso do tabaco, porém não interfere na persistência da inflamação das vias 

aéreas, após a cessação do tabagismo.  

 Wang e colaboradores (2015) verificaram o perfil de expressão de 

miRNAs no escarro de indivíduos tabagistas e não tabagistas e, em sequência, 

avaliaram os efeitos da cessação ao tabagismo no perfil de expressão dos 

miRNAs após três meses. Em primeira análise, 34 miRNAs foram associados 

ao tabagismo e após três meses de cessação, 22 destes 34 miRNAs 

retornaram aos níveis de expressão dos não tabagistas, porém os outros 12 

(35%) não retornaram a níveis dos controles: sete miRNAs (miR-133a, miR-

133b, miR-487b, miR-550, miR-634, miR-1226*, miR-1260) foram regulados 

positivamente e cinco miRNAs (miR-218, miR-224*, miR-1246, miR-1975, miR-

3201) foram regulados negativamente. Estes 12 miRNAs foram relacionados 

ao desenvolvimento de doenças relacionadas ao tabagismo, como DPOC e 

câncer de pulmão. Nesse estudo, os autores levantaram a hipótese de que três 

meses de cessação pode não ter eficácia total na normalização dos níveis 

desses miRNAs, mas que talvez um tempo maior de cessação possa 

influenciar neste desfecho. 

 Estudos tanto em animais (ratos) como em humanos mostram que a 

exposição à fumaça do cigarro altera a expressão de RNAm e que essas 

alterações desaparecem após a cessação de estímulos lesivos em algumas 

horas, devido à meia-vida curta do RNAm. Por lado, estímulos lesivos 

continuados e/ou mais prolongados podem promover alterações no proteoma 

(conjunto de proteínas e variantes de proteínas expressas em um sistema em 

resposta a estímulos ambientais ou temporais), cuja meia-vida é maior, dessa 
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forma, a cessação desses estímulos pode reduzir ou normalizar essas 

alterações após semanas, meses ou anos de cessação (Izzotti et al., 2010; 

Bough et al., 2013). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo do tipo observacional longitudinal prospectivo teve os 

objetivos de: 

1) identificar e quantificar a expressão de miRNAs em sangue periférico 

de indivíduos incluídos em um Programa de Cessação do 

Tabagismo, 

2) comparar a expressão de miRNAs entre os grupos de indivíduos 

classificados como Cessadores (indivíduos que tiveram sucesso na 

cessação do tabagismo) e como Tabagistas (indivíduos que 

reduziram o número de cigarros por dia mas não cessaram do 

tabagismo) e 

3) investigar mecanismos de defesa das vias aéreas. 
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3.  CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

 

 O presente protocolo de estudo do tipo longitudinal prospectivo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAAE 33427014.0.0000.0065) (Anexo B) e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do 

Estado de São Paulo (IDPC, CAAE 33427014.0.3001.5462) (Anexo C) e seguiu 

as recomendações da declaração de Helsinque. 

 Os indivíduos foram incluídos no estudo após concordância com o termo 

de consentimento livre e esclarecido, de ambos os sexos, idade entre 18 e 70 

anos recrutados no IDPC, participantes voluntários do Programa de Cessação 

do Tabagismo do IDPC. Os critérios de exclusão foram inabilidade de sentir o 

gosto da sacarina, cirurgia prévia do nariz e infecção respiratória nos 30 dias 

anteriores à entrada no estudo. 

 O Programa de Cessação do Tabagismo do IDPC é desenvolvido por uma 

equipe multiprofissional (médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, 

nutricionista, assistente social e dentista) para os usuários do IDPC que são 

recrutados pela assistente social por meio de uma entrevista motivacional para 

a cessação do tabagismo. Com a avaliação sendo positiva, os indivíduos são 

convidados a participarem do Programa com duração de dois meses, 

consistindo de etapas: 

a) uma avaliação médica inicial para determinar o tratamento 

medicamentoso individual com custo zero (fornecido pela farmácia 

hospitalar): bupropiona oral e adesivo de nicotina, e se necessário, 

reavaliações médicas para modificações na prescrição, 

b) duas avaliações nutricionais, sendo uma no início e a outra no final do 

programa, e 

c) participações em reuniões semanais para palestras educacionais de 

mudança de hábitos de vida (uma vez por semana). 

 Para se determinar o uso do tabaco nos indivíduos e classificá-los como 

Cessadores e Tabagistas, utilizamos a quantificação do monóxido de carbono 

exalado (COex, ppm), considerando o valor de COex > 6 ppm como tabagista 
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ativo, de acordo com as Diretrizes para Cessação do Tabagismo da Sociedade 

Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (Reichert et al., 2008; Kotz, 2012). Após 

concordarem com a participação no estudo, os indivíduos foram convocados 

para uma avaliação basal e após seis meses realizaram a reavaliação (Figura 

2). 

 

 

Figura 2. Protocolo do estudo. 

 

3.1 Anamnese Clínica  

 A anamnese clínica foi realizada por questionário de informações gerais 

do indivíduo incluindo dados e antecedentes pessoais sobre saúde e doenças 

e história tabágica. 

 

3.2 Questionário de sintomas de vias aéreas SinoNasal Outcome Test 

(SNOT-20). 

 O questionário SNOT-20, validado para a língua portuguesa (Bezerra et 

al., 2011), é constituído por 20 itens sobre sintomas sinonasais, sendo as 

respostas pontuadas como problemas em uma escala de zero a cinco: (0) 

nenhum, (1) muito pequeno, (2) pequeno, (3) moderado, (4) sério e (5) pior 

possível. O indivíduo também pode destacar até cinco sintomas que julgar mais 

prejudiciais para a sua saúde diária. As primeiras 10 questões são sobre os 

sintomas sinonasais e as demais questões são sobre a qualidade do sono, 

tendo como enfoque a gravidade desses sintomas e seus impactos 
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sociais/emocionais (Piccirillo et al., 2002).  

 

3.3 Exame Físico  

 Após 10 minutos de repouso em sedestação em cadeira com encosto, 

foram registrados os seguintes parâmetros clínicos: (a) pressão arterial 

sistêmica (mmHg), (b) frequência cardíaca (FC, bpm), (c) saturação periférica 

de oxigênio (SpO2, %), (d) frequência respiratória (f, rpm), peso (kg) e altura 

(m) para cálculo do índice de massa corporal (IMC, kg/m2). 

 

3.4 Monoximetria 

 A quantificação do monóxido de carbono exalado (COex) foi realizada 

com monoxímetro digital Micro CO analyzer (Cardinal Health, U.K 232 Ltd.). O 

indivíduo permaneceu sentado em cadeira com encosto, foi solicitado que 

realizasse inspiração profunda com pausa de 10 segundos, o indivíduo foi 

conectado ao aparelho por meio de bocal descartável e solicitado que 

realizasse uma expiração tranquila e prolongada. Consideramos o valor de 

COex > 6 ppm para tabagistas ativos, de acordo com as Diretrizes para 

Cessação do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia 

(Reichert et al., 2008, Kotz, 2012). Pequenas alterações foram consideradas 

devido a influências ambientais (emissões de tráfego, proximidade a outros 

fumantes) as quais o indivíduo foi exposto no período de 2 a 5 horas anteriores 

à avaliação, tempo considerado devido a meia-vida do CO. (Becoña, Míguez, 

2006, Deveci et al., 2004). 

 

3.5 Função Pulmonar por meio de Espirometria  

 A espirometria foi realizada nos tempos T0 e T6 com o espirômetro 

portátil digital (Koko Legend, Inspire Health Inc., Longmont, USA). Brevemente, 

o indivíduo permaneceu sentado em uma cadeira com encosto e utilizou um 

clipe nasal durante todo o teste para respirar oralmente conectado ao aparelho 

por meio de bocal estéril (Figura 3). Durante o teste, o indivíduo foi orientado a 

realizar inicialmente algumas respirações tranquilas e em seguida a inspirar 

profundamente o máximo possível e expirar totalmente o mais rápido possível, 

porém com duração entre 5 e 6 segundos. Os indivíduos repetiram o teste por 
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pelo menos três vezes, com no mínimo um minuto de intervalo entre elas para 

gerar três curvas aceitáveis e duas reprodutíveis, isto é, os maiores valores de 

capacidade vital forçada (CVF) e de volume expirado no primeiro segundo 

(VEF1) devem diferir menos que 150 mL (Miller et al., 2005; GOLD, 2017; 

Pereira, 2002).  

 Registramos os valores absolutos e preditos (%) das seguintes variáveis: 

CVF (L), volume expiratório no primeiro segundo (VEF1, L) e a razão 

VEF1/CVF. Para obter os valores preditos, os valores absolutos de CVF e VEF1 

foram corrigidos de acordo com dados obtidos para a população brasileira 

(Pereira et al., 2007). Para detecção de DPOC, seguimos as recomendações 

da American Thoracic Society (Culver et al., 2017) e da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia (Pereira; Neder, 2002) considerando duas variáveis 

simultaneamente: valores de VEF1 < 80% do predito e uma relação VEF1/CVF 

< 0,7.  

 

Figura 3. Teste de função pulmonar. 

 

3.6 Teste de tempo de trânsito da sacarina (TTS) 

O TMC foi avaliado nos tempos T0 e T6, por meio do teste de trânsito da 

sacarina (TTS). Na narina de maior fluxo aéreo, colocamos aproximadamente 

25 µg de sacarina sódica granulada no bordo inferior da narina, sendo 

cronometrado o tempo (em minutos) entre o depósito da sacarina até o 
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momento que o indivíduo relatou sentir um gosto diferente (doce ou amargo) na 

garganta (Figura 4). Os indivíduos foram orientados a permanecerem sentados 

e não se movimentarem (andar, falar, tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz). 

O TTS normal é ≤ 12 minutos (Oliveira-Maul et al., 2013). Nos casos em que o 

indivíduo não sentiu o gosto da sacarina em 60 minutos, testamos sua 

capacidade de percepção gustativa da sacarina colocando-a em sua língua 

(Nakagawa et al., 2000; Oliveira-Maul et al., 2013; Nicola et al., 2014).  

 

 

Figura 4. Teste de trânsito da sacarina. 

 

3.7 Expressão de miRNAs em sangue periférico por meio de PCR array 

em sangue periférico 

O sangue foi coletado em tubo seco com EDTA. Na primeira etapa do 

experimento foi realizada a extração de miRNA do plasma, usando o reagente 

comercial miRNeasy Serum/Plasma Kit (QIAGEN, GmbH, Hiden, Alemanha) e 

seguindo o protocolo do fabricante. As amostras de miRNA obtidas foram 

quantificadas no aparelho Qubit® 2.0 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, 

EUA) de quantificação fluorométrica utilizando os reagentes da Qubit® 

microRNA assay kit (LifeTechnologies, Forest City, EUA). Essas amostras de 

miRNA foram armazenadas em ultrafreezer a -80
o
C. Para a análise da reação 

em cadeia da polimerase (PCR) array, os miRNAs foram transcritos 
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primeiramente para DNA complementar (cDNA), devido à maior estabilidade 

dessa molécula, facilitando o manuseio durante o experimento. Foram 

utilizados os reagentes do RT² First Strand Kit (QIAGEN, 26 Métodos GmbH, 

Hiden, Alemanha) para transcrição reversa.  

O cDNA obtido foi armazenado a –20ºC até a realização da PCR array. 

Para o controle de qualidade das amostras de cDNA foi utilizada placa de 

miScript miRNA QC PCR array (código MIHS-989ZE-1, QIAGEN GmbH, 

Hilden, Alemanha) que contém controle de quatro miRNAs (cel-miR-39- 3p, cel-

miR-16-5p, cel-miR-21-5p, cel-miR-191-5p), três non-coding RNA (SNORD 61, 

SNORD 95, SNORD 96A), miRTC (controle da transcrição reversa) e PPC 

(controle positivo da reação de PCR) para cada amostra. Somente as amostras 

com a pureza e qualidade satisfatórias foram selecionadas para o experimento 

de PCR array.  

As expressões de miRNA do plasma (18 cessadores e 10 tabagistas) 

foram analisadas utilizando placa comercial denominada Human Inflammatory 

Response & Autoimmunity miScript miRNA PCR Array (código MIHS-105ZR-

24, QIAGEN GmbH, Hilden, Alemanha) que detecta perfil de miRNAs do painel 

inflamatório com registro do banco da miRBase (www. miRNase.org). Para a 

análise da reação de PCR foi utilizado o sistema de real-time PCR Quanti 

Studio® (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EUA) e a análise dos 

resultados foi realizada por método de quantificação relativa, obtido pela 

expressão 2- ΔΔCt. O fold change (calculado por 2- ΔΔCt) representa o valor da 

expressão de cada miRNA na amostra teste normalizado pelo valor da amostra 

controle. Valores maiores que um representam regulação positiva da 

expressão da sequência alvo (miRNA) nas amostras em estudo em relação às 

amostras controle e valores menores que um indicam regulação negativa da 

expressão. O fold regulation representa o resultado do fold change de uma 

forma biologicamente significante (Livak, Schmittgen, 2001; Mestdagh et al., 

2009; Hirata et al., 2013). 

 

3.8 Análise Estatística 

O tamanho da amostra (n=20) foi obtido por meio da média do teste da 

sacarina (valor normal 9 minutos) e desvio-padrão de 3 minutos (Nakagawa et 
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al., 2005, Oliveira-Maul et al., 2013), poder de 80% e alfa de 5%. Somamos 

mais 100% para possíveis perdas amostrais (desistências), totalizando 40 

pacientes.  

Para as análises estatísticas usamos o software Statistical Analysis 

System SAS versão 9.3 (SAS Institute, North Carolina, USA) e para as análises 

de expressão dos miRNA usamos o software Gene Globe Data Analysis – Web 

Resource (Qiagen, Hilden, Germany). Os dados estão descritos como média e 

desvio-padrão. As variáveis qualitativas estão descritas como número absoluto 

e porcentagem.  

 Para características demográficas, dados clínicos, comparação dos 

dados de COex e TTS entre os grupos foi realizado o teste de Kruskal-Wallis 

ou Qui-quadrado, quando apropriado. Para análise da expressão de miRNAs 

no plasma, usamos o Teste T pareado e para comparação entre os grupos 

usamos o Teste T não pareado. Para análise de correlações entre as variáveis 

utilizamos o Coeficiente de Correlação de Pearson.  A diferença foi 

considerada estatisticamente significante se p<0,05.   
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4. RESULTADOS 

  

 

De agosto de 2015 a outubro de 2017, foram elegíveis 61 indivíduos no 

Programa de Cessação ao Tabagismo do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia (IDPC). Porém foram incluídos apenas 44 indivíduos que 

concordaram em participar do estudo (Figura 5). Ao longo do estudo, 16 

indivíduos desistiram do Programa. Dos 28 indivíduos que concluíram o estudo, 

18 (73,7%) obtiveram sucesso na cessação (100% de redução da carga 

tabágica) e 10 indivíduos (26,3%) falharam na cessação, porém reduziram a 

carga tabágica (média de redução de 58,8% ± 21,2%, com variação entre 20-

90%), sendo possível separá-los em dois grupos: Cessadores e Tabagistas. 

  

Figura 5. Fluxograma do estudo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegíveis 

n = 61 

Avaliação Basal (T0) 
n = 44 

Programa 2 meses 

Cessadores 

n = 18 

Tabagistas 

n = 10 

Reavaliação 6 meses (T6) 
n = 28 

Desistências 

n = 16 

Não concordaram 
com o estudo 

n = 17 
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A análise das características demográficas (idade, sexo, IMC), clínicas 

(pressão arterial, FC, f, SpO2) e de co-morbidades mostrou que os grupos 

Tabagistas e Cessadores são homogêneos em T0 (Tabela 1). No basal, os 

indivíduos de ambos grupos mostraram também semelhanças em relação a 

carga tabágica (tempo e quantidade de cigarros/ dia). 

 

Tabela 1 - Valores médios e desvio padrão (±DP) ou número absoluto e 

proporção das características demográficas e clínicas de Tabagistas e 

Cessadores em T0. 

Abreviaturas: COex,monóxido de carbono exalado; f, Frequência respiratória; FC, frequência 
cardíaca; IMC, índice de massa corpórea; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial 
diastólica; SpO2, saturação periférica de oxigênio; DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

 Tabagistas Cessadores Valor-p 

 n = 10 n = 18  

    Idade, anos 52 ± 7 57 ± 7 0,123 

Sexo masculino 3 (30) 11 (61) 0,237 

IMC, kg/m2 30,2 ± 8,2 27,0 ± 4,6 0,270 

Anos maço 41,2 ± 20,0 43,7 ± 18,0 0,532 

Cigarros/dia 23 ± 10 22 ± 7 0,816 

Tempo de exposição 36,0 ± 9,0 38,9 ± 10,0 0,428 

COex, ppm 13 ± 6 10 ± 9 0,063 

PAS,mmHg 130 ± 28 138 ± 28 0,259 

PAD, mmHg 78 ± 16 86 ± 23 0,179 

FC, bpm 78 ± 12 70 ± 12 0,072 

f, rpm 14 ± 1 13 ± 2 0,347 

SpO2, % 94 ± 2 95 ± 2 0,418 

Co-morbidades, n (%)    

Hipertensão 9 (90) 16 (89) 0,927 

Diabetes 4 (40) 4 (22) 0,318 

Dislipidemia 5 (50) 11 (61) 0,569 

DPOC 2 (20) 4 (22) 0,890 

Enfisema 1 (10) 0 (0) 0,171 

Depressão 0 (0) 2 (11) 0,274 
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Os indivíduos de ambos os grupos não relataram rinite, sinusite ou 

bronquite como antecedentes pessoais. 

O grupo Tabagistas apresentou diferença significante somente na 

relação VEF1/CVF em T6 quando comparado com Cessadores no mesmo 

tempo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Análise comparativa dos valores (média ± DP) de espirometria entre 

os grupos, em avaliação T0 e T6. 

Abreviaturas: CVF, capacidade vital forçada; VEF1, volume expiratório forçado no 

primeiro segundo; pred,valores preditos;  a, p<0,001 vs Cessadores no mesmo tempo 

 

Em relação aos sintomas sinonasais avaliados com o questionário 

SNOT-20, os grupos não apresentaram diferença significante ao longo do 

estudo (Tabela 3). 

Os grupos não apresentaram diferença significante nos valores de SpO2 

ao longo do estudo (Tabela 4).  

Nessa mesma tabela (Tabela 4), podemos observar que o TTS se 

mostrou prolongado (> 12 min, conforme Oliveira-Maul et al., 2013) em T0 em 

todos os indivíduos do estudo. Após o período de seis meses, os Cessadores 

normalizaram o TTS enquanto que os Tabagistas se mantiveram alterados. 

 

 Tabagistas 

n=10 

Cessadores 

n=18 

 T0 T6 T0 T6 

CVF, L 3,32 ± 1,10 3,20 ± 1,00 3,41 ± 0,87 3,37 ± 0,86 

CVF pred, % 90 ± 18 87 ± 18 89 ± 12 86 ± 14 

VEF1, L 2,38 ± 0,78 2,52 ± 0,90 2,45 ± 0,67 2,38 ± 0,64 

VEF1 pred % 80 ± 18 85 ± 21 81 ± 14 78 ± 15 

VEF1/CVF 0,71 ± 0,11 0,78 ± 0,06a 0,72 ± 0,07 0,71 ± 0,07 
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Tabela 3 - Análise comparativa dos valores (média ± DP) do questionário 

SNOT-20 entre os grupos, em avaliação T0 e T6. 

 

Tabela 4 - Análise comparativa dos valores (média ± DP) de cigarros/dia, 

SpO2, COex e TTS entre os grupos, em avaliação T0 e T6. 

Abreviaturas: SpO2, saturação periférica de oxigênio; COex, monóxido de carbono 
exalado; TTS, teste de trânsito da sacarina; a, p=0,002 vs T0 ; b, p<0,001 vs T0; c, 
p<0,001 vs Tabagistas mesmo tempo; d, p=0,020 vs T0; e, p=0,040 vs Tabagistas 
mesmo tempo   

 
Observamos associação significante entre as variáveis cigarros/dia e 

COex (r=0,61 e p <0,001), entre cigarros/dia e TTS (r=0,48 e p<0,001) e entre 

COex e TTS (r=0,32 e p=0,016) (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 Tabagistas 

n=10 

Cessadores 

n=18 

 T0 T6 T0 T6 

 Soma total, n 27 ± 10 27 ± 14 15 ± 13 15 ± 12 

Soma questões 

1-10, n 
4 ± 5 5 ± 6 6 ± 7 4 ± 4 

     

 Tabagistas 

n=10 

Cessadores 

n=18 

 T0 T6 T0 T6 

Cigarros/dia, n 23 ± 10 10 ± 10a 22 ± 7 0 ± 0b,c 

SpO2, % 94 ± 2 94 ± 2 95 ± 2 96 ± 1 

COex, ppm 13 ± 6 8 ± 3d 10 ± 9 3 ± 2b,c 

TTS, min 23,0 ± 19,0 16,0 ± 16,1 16,0 ± 12,0 8,5 ± 8,0d,e 
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Tabela 5 – Correlação entre as variáves cigarro/dia e COex, cigarro/dia e TTS 
e COex e TTS. 

 

Abreviaturas: COex, monóxido de carbono exalado; TTS, teste de trânsito da sacarina 

 

Quando comparado grupo Tabagistas com grupo Cessadores em T0, 

sete miRNAs estavam regulados negativamente (Tabela 6, Figura 6). 

  

Tabela 6 - Expressão de miRNAs significantemente alterados no plasma de 

Tabagistas e Cessadores em T0, considerando os Tabagistas como controle. 

microRNA 
Tabagistas vs Cessadores 

Fold change Fold regulation valor - p 

hsa-miR-17-5p 0,34 -2,90 0,029 

hsa-miR-20a-5p 0,26 -3,80 0,021 

hsa-miR-20b-5p 0,21 -4,71 0,027 

hsa-miR-30a-5p 0,25 -3,95 0,024 

hsa-miR-93-5p 0,27 -3,63 0,022 

hsa-miR-125a-5p 0,59 -1,70 0,038 

hsa-miR-195-5p 0,19 -5,37 0,002 

       Em destaque miRNAs alterados em T0 e T6 em comum. 

 

Quando comparado grupo Tabagistas com grupo Cessadores ao final do 

estudo (T6), seis miRNAs estavam regulados negativamente após a cessação 

(Tabela 7; Figura 6). 

 

 

 

 

 

 R valor de p 

Cigarros/dia vs COex 0,61 < 0,001 

Cigarros/dia vs TTS 0,48 < 0,001 

COex vs TTS 0,32 0,016 
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Tabela 7 - Expressão dos miRNAs significantemente alterados no plasma de 

Tabagistas e Cessadores em T6, considerando Tabagistas como controle. 

microRNA 
Tabagistas vs Cessadores 

Fold change Fold regulation valor - p 

hsa-miR-17-5p 0,19 -5,30 0,012 

hsa-miR-20a-5p 0,49 -2,04 0,017 

hsa-miR-20b-5p 0,18 -5,44 0,017 

hsa-miR-93-5p 0,25 -4,00 0,041 

hsa-miR-101-3p 0,21 -4,82 0,047 

hsa-miR-125b-5p 0,27 -3,65 0,025 

Em destaque miRNAs alterados em T0 e T6 em comum. 

 

Quanto à análise da expressão dos miRNAs em plasma, comparamos 

isoladamente os grupos em T0 e T6 e observamos que os Tabagistas não 

apresentaram alterações nos miRNAs do painel selecionado (Inflamação e 

Auto-imunidade). Por outro lado, os Cessadores apresentaram redução 

significante da expressão do miR-301b ao longo de seis meses (Tabela 8; 

Figura 6). 

 

Tabela 8 - Expressão do miRNA hsa-miR-301b-3p no plasma de Tabagistas e 

de Cessadores comparando expressão em T6 e T0 em cada grupo. 

hsa-miR-301b-3p  
T6 vs T0  

Fold change Fold regulation valor - p 

Tabagistas 1,12 1,12 0,165 

Cessadores 0,43 -2,29 0,038* 
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Figura 6. Níveis de expressão dos miRNAs diferentemente expressos no 

plasma de Tabagistas (Tab) e de Cessadores (Cess) em T0 (), T6 () e entre 

os grupos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 No presente estudo foram acompanhados durante seis meses indivíduos 

tabagistas que frequentaram um grupo de cessação e fornece novas 

informações sobre as alterações no perfil de miRNAs plasmáticos nestes 

indivíduos. Em avaliação basal (T0), o perfil de expressão dos miRNAs já se 

apresentava heterogêneo entre os indivíduos com carga tabágica considerada 

moderada a alta (≥ 15 cigarros por dia, de acordo com Reichert, 2008), mesmo 

com similaridades nas características demográficas e clínicas. Após seis 

meses, a redução de aproximadamente 50% no número de cigarros fumados 

por dia foi insuficiente para alterar o perfil de miRNAs nos Tabagistas, e apenas 

a redução completa da carga tabágica diária diminuiu de maneira significante o 

miR-301b.  

 O tabagismo promove a inalação de mais de 9.000 substâncias químicas 

que possuem propriedades citotóxicas, mutagênicas, pró-inflamatórias e auto-

imuno-reguladoras, induzindo condições hipóxicas, distúrbios inflamatórios e 

outras doenças (Cho et al., 2018). Entre essas substâncias, temos o monóxido 

de carbono (CO) que possui papel fundamental na hipóxia tecidual em 

tabagistas, pela produção de carboxihemoglobina (Underner; Peffer, 2010). Em 

nosso estudo, o COex foi utilizado para confirmar a carga tabágica, assim 

como em outros estudos (Utiyama et al., 2016; Bauld et al., 2009; Brose et al., 

2013).  

Em T0, ambos os grupos apresentavam valores de COex alterados 

configurando seu estado de tabagista ativo (Reichert, 2008; Bailey, 2013, Kotz, 

2012). Apesar de existirem outras causas de exposição que alterem seus 

níveis (poluição ambiental, tabagismo passivo e exposição ocupacional), as 

alterações provocadas pela exposição direta ao tabaco são mais evidentes e 

provocam aumentos mais significantes do que as demais condições, podendo 

ser utilizada com boa segurança para monitoramento do tabagismo (Deveci et 

al., 2004; Perkins, Karelitz, Jao, 2013). 

Após seis meses, os níveis de COex apresentaram diferença estatística 

significante quando comparado grupo Cessadores (3 ± 2 ppm) com grupo 
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Tabagistas (8 ± 3 ppm; p <0,001), demonstrando queda em relação aos valores 

basais e sugerindo abstinência no grupo Cessadores. O grupo Tabagistas 

apresentou redução da exposição (10 ± 10 cigarros por dia) sendo 

considerados tabagistas leves (Fiore et al., 2008), a redução do COex neste 

grupo provavelmente ocorreu pela queda do número de cigarros fumados por 

dia. Nossos dados corroboram com estudo de Utiyama et al. (2016) que 

observaram queda dos níveis de COex em cessadores do tabagismo no 

primeiro mês de cessação e se manteve até a avaliação de 12 meses. 

As vias aéreas podem sofrer agressão por poluentes atmosféricos e 

agentes tóxicos do cigarro levando a aumento de sintomas respiratórios, 

inflamação pulmonar e infecções. Isto ocorre devido à liberação de espécies 

reativas de oxigênio nas vias aéreas quando em contato com partículas finas e 

ultrafinas dos poluentes e tóxicos (Lima et al., 2013; MacNee et al., 2011). Um 

dos principais mecanismos de defesa tanto da via aérea superior quanto 

inferior é o TMC, sendo responsável em controlar a exposição a agentes 

patogênicos e toxinas. Estudos mostram que em tabagistas regulares, o TMC é 

prolongado, sugerindo que a exposição da mucosa nasal aos produtos tóxicos 

do cigarro altera a frequência do batimento ciliar e o grau de comprometimento 

pode estar relacionado ao tipo de cigarro consumido e se o fumo é exalado 

pelo nariz ou pela boca (Anderson et al., 2015; Proença et al, 2011). Além do 

COex, acompanhamos a cessação do tabagismo pelo TMC, avaliado pelo TTS. 

Ambas as variáveis (COex e TMC) foram correlacionadas positivamente com o 

número de cigarros fumados por dia. 

No início de nosso estudo, todos os indivíduos apresentavam 

comprometimento do TMC, demonstrado pelo TSS prolongado e melhorias 

significantes foram observadas após a cessação do tabagismo, dados que 

corroboram com estudo de Utiyama et al. (2016) e de Proença et al. (2011). 

Após seis meses, ambos os grupos apresentaram um TMC menos prolongado, 

com diferença significante entre os grupos (p = 0,040). Porém apenas o grupo 

Cessadores apresentou melhoras mais evidentes, retornando ao nível de 

normalidade para o teste (~8,5 min, p = 0,020), podendo este resultado estar 

associado à restauração do epitélio respiratório. 

 A hipóxia exibe um papel fundamental no desenvolvimento e 
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progressão de alguns tipos de câncer, como por exemplo, próstata, colorretal, 

pâncreas, cavidade oral e carcinomas pulmonares (Shen et al., 2013). Em 

nosso estudo, não realizamos nenhuma medida de hipóxia tecidual, porém 

conseguimos mostrar que a expressão plasmática do miR-301b foi semelhante 

no início do estudo entre os grupos, quando ainda possuíam uma carga 

tabágica alta, e o miR-301b foi significantemente reduzido nos Cessadores 

após seis meses. Em estudo de Wu et al. (2016) a expressão do miR-301b foi 

avaliada em linhagens de células de câncer de pulmão, células normais 

adjacentes e linhagens de células normais e demonstraram que o miR-301b 

encontra-se aumentado nas células de câncer de pulmão em comparação tanto 

com células normais adjacentes quanto em linhagens de células normais. 

Adicionalmente comprovaram que o miR-301b tem aumento da expressão em 

condições celulares de hipóxia, aumenta a proliferação celular, reduz a 

apoptose e aumenta a resistência ao tratamento com quimioterápicos. Em 

análise bioinformática, verificaram que o miR-301b tem como alvo a proteína 

Bim, que possui ação pró-apoptótica e também está envolvida no crescimento 

celular. O estudo também mostrou uma correlação negativa entre o alvo Bim e 

o miR-301b, comprovando que o aumento da expressão do miRNA, inibe a 

expressão do alvo Bim, comprometendo funções celulares importantes para o 

desenvolvimento de câncer. 

Além disso, a superexpressão do miR-301b tanto in vitro quanto in vivo, 

tem sido associada a aumento da autofagia, da proliferação celular, diminuição 

da apoptose, desenvolvimento e progressão de câncer e aumento da 

resistência à radioterapia (Wang et al., 2016), quimioterapia e à metástase (Shi 

et al., 2016; Li et al., 2019). 

Nosso estudo possui algumas limitações. Os miRNAs são expressos em 

vários locais com uma ampla rede de ação e nós utilizamos o plasma como 

substrato para a identificação do perfil dos miRNAs. A maioria dos estudos 

sobre miRNAs utiliza tecidos de diferentes órgãos e/ou cultura de células em 

busca do perfil de expressão destes e com isto descobrir “assinaturas de 

miRNAs”, tornando possível identificar um tecido de acordo com a 

predominância específica dos miRNAs contidos nele (Momi et al., 2014). A 

expressão dos miRNAs nos tecidos humanos, indica uma grande e complexa 
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rede de atuação em diversos tipos celulares do organismo. Adicionalmente 

foram descobertos miRNAs circulantes,  que costumam ser muito estáveis e 

transitam no sangue de humanos ligados à proteína Argonauta2, possibilitando 

que os tecidos atuem como doadores e/ou alvos dos miRNAs. Deste modo, os 

miRNAs circulantes podem se assemelhar à expressão de miRNAs nos tecidos 

(Fuziwara et al., 2015; Weber et al., 2010). 

Também não incluímos um grupo saudável (não fumante) e um estudo 

de validação com tecido pulmonar. Porém nosso objetivo foi acompanhar um 

programa de Cessação de Tabagismo e a biópsia pulmonar somente seria 

indicada em casos suspeitos ou positivos de câncer. No entanto, conseguimos 

mostrar um perfil diferente de miRNAs plasmáticos entre quem parou de fumar 

e quem falhou, após o período de seis meses. Outro aspecto a ser 

considerado, é o tamanho da amostra reduzido, porém estudos longitudinais 

clínicos são limitados. Um interessante estudo (Takahashi et al., 2013), 

utilizando um painel com 662 miRNAs mostrou que 11 fumantes apresentaram 

superexpressão de 44 miRNAs plasmáticos quando comparados com sete não 

fumantes. Após um mês de cessação do tabagismo, quatro indivíduos 

apresentaram regulação negativa de 60 miRNAs, dentre eles alguns que 

também foram regulados negativamente de modo significante em nosso 

estudo: miR-17, miR-20a, miR-20b e miR-93. 

Os miRNAs 17, 20a e 20b pertencem a uma mesma família, miR 17-92 

(incluindo miR-17, 18a, 19a, 20a, 20b, 19b-1, 92a-1), sendo chamados de 

cluster. Isto significa que estes miRNAs são distribuídos de forma sequencial 

em regiões genômicas próximas, com distância máxima de 10.000 

nucleotídeos e podem compartilhar um único promotor (pri-miRNA) e serem 

transcritos como uma unidade transcricional única, tendo como alvo os 

mesmos RNAm (Pinhal et al., 2015). Este cluster miR 17-92, já foi descrito 

como clássico oncogene (Esquela-Kerscher; Slack, 2006), a superexpressão 

desses miRNAs favorecem a formação de câncer possivelmente por inibir vias 

apoptóticas em resposta à superexpressão do oncogene MYC 

(myelocytomatosis) que induz as células a se proliferarem de forma 

incontrolável, resultando em câncer. Estes miRNAs já foram descritos em 

diversos tipos de câncer, porém sua potencial função oncogênica tem sido 
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descrita em casos de câncer de pulmão (principalmente de não pequenas 

células - CPNPC) e carcinoma nasofaríngeo (tipo mais comum de câncer de 

cabeça e pescoço), onde estes miRNAs encontram-se superexpressos (Jiang 

et al., 2014; Duan et al., 2019). 

 A superexpressão do miR-93-5p está relacionada a vias que promovem 

proliferação e migração de células cancerígenas, além de ser descrito como 

mediador de resistência a drogas quimioterápicas em câncer de pulmão 

(Huang et al., 2019).  

Em estudo de Chen et al. (2019), foram analisados tecidos de câncer de 

pulmão de não pequenas células divididos em dois tipos: 513 amostras de 

adenocarcinoma e 478 de carcinoma espinocelular, comparados com tecidos 

normais correspondentes a cada tipo de câncer de pulmão. O grupo avaliou o 

perfil de expressão de miRNAs nos tecidos estudados e identificou os miRNAs 

diferentemente expressos. O miR-93-5p foi diferentemente expresso nos 

tecidos de carcinoma espinocelular, estando superexpresso em comparação 

com os controles de tecido normal. Além disso, o miR-93-5p quando 

correlacionado com dados clínicos foi significantemente associado à idade que 

o sujeito foi diagnosticado (p=0,001), metástase (p=0,031) e histórico de 

tabagismo (p=0,018). 

Além destes miRNAs, no início de nosso estudo, os Cessadores tiveram 

regulação negativa do miR-125a e após 6 meses este mesmo grupo 

apresentou regulação negativa do miR-125b. Estes miRNAs pertencem à 

família miR-125 composta pelos miRs 125a, 125b e 125-2 que são validados 

na literatura com propriedades supressoras em algumas doenças, porém 

também exibem função promotora em outras condições. No geral seus genes-

alvo estão relacionados com fator de transcrição, matriz metaloproteinase entre 

outros, cujo desbalanço pode ocasionar proliferação celular anormal, 

metástase e invasão celular, características importantes para o 

desenvolvimento de câncer. O miR-125b já foi descrito como oncogene em 

diversos tipos de câncer, com sua superexpressão relacionada a 

mielodisplasia, leucemia mielóide aguda, rinossinusite crônica eosinofílica com 

pólipos nasais, aumento da tumorigênese em carcinoma endometrial tipo II, 

indução de metástase em células de câncer de mama humano e supressão de 
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apoptose em glioblastoma multiforme humano. Um dos mecanismos propostos 

é que a família 125 tenha como alvo membros da família Bcl-2 (B-cell 

lymphoma 2) com função antiapoptótica, estando o miR superexpresso 

estimula a regulação positiva destes genes que protegem as células da 

apoptose, promovendo a tumorigênese. Devido a uma complexa rede de 

regulação formada pelos miRNAs, a diversidade e divergência de funções 

podem ocorrer dependendo do ambiente ao qual a célula está exposta, o tipo 

de tecido e estágio da doença (Sun et al., 2013). 

Em nosso estudo, a regulação negativa dos miRNAs 17, 20a, 20b, 93 e 

125a/b no plasma entre os dois grupos permaneceram após o período de seis 

meses. Nenhum dos indivíduos foi diagnosticado com câncer e apenas 20% 

deles foram diagnosticados com DPOC em cada grupo. Levantamos a hipótese 

de que a regulação negativa destes miRNAs em ambos os momentos de 

avaliação nos Cessadores, apesar das semelhanças de características clínicas, 

demográficas e de histórico de tabagismo com os Tabagistas, possam estar 

relacionadas a uma carga tabágica reduzida não relatada no início do estudo. 

De todo modo, as alterações dos miRNAs podem representar possíveis 

benefícios na prevenção ou detecção de doenças pulmonares e câncer. 

O tabagismo crônico induz inflamação local nos pulmões e destruição do 

tecido elástico pulmonar, causando declínio na função pulmonar e limitação 

persistente ao fluxo aéreo (Çolak et al., 2019). Em nosso estudo não 

observamos alterações clínicas significantes em relação à função pulmonar, 

possivelmente devido às características clínicas e demográficas individuais que 

podem afetar os resultados após a cessação do tabagismo, sendo um indivíduo 

mais suscetível que o outro a obter melhora, hipótese já relatada por Josephs 

et al. (2017). Além disso, alguns estudos sobre cessação do tabagismo não 

mostraram relação linear entre a redução do número de cigarros por dia e 

melhora do VEF1 no primeiro ano de abstinência (Simmons et al., 2005), porém 

os valores de VEF1 parecem retornar à normalidade após dois anos de 

cessação (Willemse et al., 2004). Outro aspecto que poderia contribuir com os 

nossos resultados sobre função pulmonar, seria o uso de medicamentos e o 

período de acompanhamento. No entanto, nosso estudo, não mostrou 

diferenças significantes em relação a medicação utilizada entre os dois grupos. 
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6. CONCLUSÃO 

 Nossos resultados nos permitem concluir que a cessação do tabagismo 

promoveu melhora do TMC nasal, considerado importante mecanismo de 

defesa pulmonar, com a normalização do TTS.  

 Conseguimos mostrar que a exposição à fumaça do cigarro promove 

alterações dos miRNAs plasmáticos. Porém, a redução do número de cigarros 

fumados por dia (média de 58,5%) foi insuficiente para alterar o perfil 

plasmático dos miRNAs no período de seis meses no grupo Tabagistas. 

Apenas a cessação com redução de 100% da carga tabágica demonstrou 

regulação negativa significante do miR-301b relacionado às condições 

hipóxicas, proliferação celular, diminuição da apoptose e aumento da 

resistência à radioterapia e quimioterapia, processos estes relacionados ao 

desenvolvimento e progressão de câncer. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A – Informações Básicas do Projeto Plataforma Brasil 
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ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP 
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ANEXO C – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia – Coparticipante 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:.:............................................................................................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ..........................................................................Nº ........ APTO: ..................   
BAIRRO:.......................................................................CIDADE  
.............................................................CEP:.........................................   
TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 
2.RESPONSÁVEL LEGAL .................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO:........................................................................................ Nº ......... APTO: .... 
BAIRRO: .......................................................... CIDADE: ................ CEP: ...   
TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

 
DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: EFEITOS DO TABAGISMO E DA CESSAÇÃO 
DO TABAGISMO SOBRE OS MECANISMOS DE DEFESA DAS VIAS AÉREAS E 
EXPRESSÃO DE MICRORNAs EM SANGUE PERIFÉRICO DE HUMANOS 
2. PESQUISADORES: FT. Camila dos Santos Arcas e DRA. Naomi Kondo Nakagawa. 
   CARGO/FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA E PROFESSORA DE FISIOTERAPIA 
(respectivamente) 
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº CREFITO 174087-F e CREFITO 5076-F  
UNIDADE DO HCFMUSP: LABORATÓRIO DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA EXPERIMENTAL 
FMUSP 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
  RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 
  RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
  
4.DURAÇÃO DA PESQUISA : maio de 2018 a junho 2019. 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

1 – O presente projeto avaliará: (a) o transporte mucociliar por meio do teste de sacarina, (b) as 
propriedades físicas do muco nasal por meio de ângulo de contato e transportabilidade por 
tosse, (c) pH, celularidade total e diferencial, citocinas e proteômica em lavado nasal e (d) o pH 
em condensado do ar exalado (e) função pulmonar por espirometria e (f) análise de microRNAs 
em sangue periférico em pacientes tabagistas e ex-tabagistas. 
2 – Se o(a) Sr(a). concordar em participar do estudo, faremos uma avaliação com aplicação de 
questionários sobre seus dados pessoais, que demora em torno de 15 minutos, e um 
questionário de sintomas nasais, seguidos de exame físico para medida de pressão arterial, 
oxigenação periférica, temperatura corporal, frequência respiratória e frequência cardíaca. Em 
seguida, verificaremos qual a narina desobstruída para o teste da sacarina. Colocaremos 5 
grãos de sacarina no nariz e marcaremos com cronômetro o tempo que Sr(a). referir sentir o 
gosto do adoçante na garganta. Em seguida, coletaremos o muco nasal com ajuda de um 
pincel. Depois faremos o teste do lavado nasal onde colocaremos 5 ml de soro fisiológico por 
meio de uma seringa no seu nariz e o(a) Sr(a). ficará 10 segundos sem respirar e devolver em 
um pote o soro fisiológico do seu nariz. Para a coleta do condensado do ar exalado o Sr(a). 
respirará pela boca durante um período de 10 a 15 minutos, conectado a um aparelho por um 
bocal descartável. Também coletaremos 6 ml de sangue periférico. Esses exames serão 
realizados em 3 avaliações: no começo do estudo, 6 meses de acompanhamento e 12 meses 
de acompanhamento.  
3 – Não há qualquer obrigatoriedade da sua participação neste estudo. Da mesma forma, a 
qualquer momento o(a) Sr(a). poderá deixar de participar do estudo, sem que isto traga 
qualquer prejuízo ao Sr(a). Os riscos do estudo são mínimos porque essas avaliações já foram 
utilizadas em crianças, jovens, idosos e inclusive em pacientes gravemente enfermos. De 
qualquer forma, o(a) sr(a) contará com a ajuda para quaisquer esclarecimentos por parte da 
equipe de saúde que acompanhará todo o estudo.  
4 – Os grãos de sacarina colocados no nariz podem causar leve sensação de doce no final do 
teste ou vontade de espirrar no início. A coleta do muco do nariz pode fazer o Sr(a). sentir uma 
leve coceira no nariz. No teste do lavado nasal, o(a) Sr(a). poderá sentir pequeno desconforto 
de ficar sem respirar por 10 segundos. Para a coleta do condensado do ar exalado precisará 
segurar o equipamento de peso menor que 0,5 Kg com uma mão durante o período de 10-15 
minutos. Na coleta de sangue periférico que será realizada por pessoal especializado, poderá 
ficar um pequeno hematoma ou dor na região da coleta. 
5- Não há benefício direto para o(a) Sr(a). Mas os resultados desse estudo poderão contribuir 
no entendimento dos efeitos do hábito de fumar e da cessação do tabagismo sobre o sistema 
respiratório do corpo. 
6 – O(a) Sr(a). tem garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais 
investigadores são a Dra. Camila dos Santos Arcas e a Dra Naomi Kondo Nakagawa, que 
podem ser encontradas no Laboratório de Defesa Pulmonar. Av. Dr. Arnaldo, 455 - 1º andar, 
sala 1150; Telefone: 11 30618529 (Dra. Naomi) e 11 993365435 (Dra. Camila) E-
mail:camila.arcas@usp.brr. Se o(a) Sr(a). tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua FAX: 3069-6442 
ramal 26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br e Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal 
da Saúde - (CEP/SMS)- Rua General Jardim, 36 1º andar Tel: 3397-2464 / Fax: 33972465 ou 
E-mail: smscep@gmail.com. 
7. É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo. 
8. Direito de confidencialidade – As informações do(a) sr(a) serão analisadas em conjunto com 
outros pacientes, e não será divulgada a sua identidade; 
9. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas ou de 
resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 
10. Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer 
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação financeira 
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br


49 

 

Dissertação de Mestrado                                                             Camila dos Santos Arcas 

 

11. Caso haja dano associado ou decorrente da pesquisa – agravo imediato ou posterior, direto 

ou indireto, ao indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa o(a) sr(a) poderá solicitar 
indenização - cobertura material para reparação a dano, causado pela pesquisa. 
12. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa.  
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo EFEITOS DO TABAGISMO E DA CESSAÇÃO DO 
TABAGISMO SOBRE OS MECANISMOS DE DEFESA DAS VIAS AÉREAS E EXPRESSÃO 
DE MICRORNAs EM SANGUE PERIFÉRICO DE HUMANOS. Eu discuti com a Dra. Camila 

dos Santos Arcas sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 
riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 
também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 
e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste Serviço. Também autorizo além da coleta, o depósito, o armazenamento 
e a utilização do muco nasal, do lavado do nariz e do sangue referentes a esse projeto de 
pesquisa específico. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO E - SNOT 20 
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ANEXO F –  FICHA CLÍNICA 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

Nome:___________________________________________________ identificação: _______ 

Data de nascimento:___________ Idade: _______ Altura: _____Peso:_____Estado 

civil:______ 

Endereço: 

____________________________________________________________________ 

Bairro: 

__________________________Cidade:_____________CEP:___________Estado:_____ 

Telefone: _____________ Celular:___________ Grau de 

escolaridade:____________________ 

Profissão:_________________Moradia:________________Animais:_____________________ 

 

HAS ( )não ( )sim medicamento:________________________________________________ 

DM ( )não ( )sim medicamento:________________________________________________ 

DPOC ( )não ( )sim medicamento:________________________________________________ 

outros (   )não ( )sim medicamento:________________________________________________ 

Internações hospitalares prévias:__________________________________________________ 

Infecção respiratória: ( )não ( )sim 

quando:_________________________________________ 

Fagerstrom:__________ Quantos cigarros/dia:_____________ Há quanto tempo:___________ 

Realiza atividade física: (   )não (   )sim quantas vezes na 

semana:_________________________ 

Parâmetros Tempo 1 Tempo 2 Tempo 3 Tempo 4 

Data e hora     

Narina (   )     

STT - crônometro     

FC     

PA     

T     

Sat O2     

Freq. Resp     

COex     

COHb     

Temp amb     

Umidade ar     

pH LN     

pH EBC     

Tosse     

Angulo     

Cel totais     

Neutrófilos     

Linfócitos     

Eosinófilos     

Macrófagos     

Ciliadas     

Caliciformes     
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