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RESUMO

A cotinina, principal produto de biotransformação da nicotina, é
considerada um excelente marcador biológico de exposição tanto para
fumantes ativos quanto passivos. A cotinina apresenta maior estabilidade
química que a nicotina e possui uma meia vida de eliminação de cerca de
40 horas.

Assim, um método analítico sensível, preciso e exato foi

desenvolvido, para sua determinação, empregando-se a cromatografia em
fase gasosa com coluna capilar (HP-Ultra2, 25m x 0.20mm x

0 . 33~m)

e

detetor de nitrogênio e fósforo (CGIDNP). A nicotina e a cotinina foram
extraídas sob condições alcalinas com diclorometano, de amostras de
urina às quais foi adicionado o padrão interno (clorprenalina).

Após

evaporação do extrato sob fluxo de nitrogênio, o resíduo foi retomado
utilizando-se 50

~L

de metanol onde 1

~L

foi injetado no CGIDNP. O

método mostrou-se linear na faixa de 10 a 200 ng/mL com coeficiente de
correlação (r) igual a 0,0965 e 0,9966 para a cotinina e nicotina,
respectivamente. Os limites de detecção e quantificação foram 5 ng/mL e
10 ng/mL, tanto para a cotinina quanto para a nicotina. A nicotina e a
cotinina mantiveram-se estável por 15 e 21 dias a - 20°C. A avaliação das
amostras de urina de algumas crianças evidenciaram o contato com pais
ou parentes fumantes, apresentando resultados de cotinina entre 13,70 a
272,60 ng/mL. O método validado neste trabalho mostrou-se apropriado
para a avaliação da presença de cotinina em amostras de urina de
fumantes passivos, apresentando as vantagens de fácil execução, curto
tempo de análise e baixo custo.

SUMARY

Cotinine, the principal product of biotransformation of nicotine, is
considered an excellent biological marker to measure the exposure to
cigarette smoke for both the active and passive smokers.

Cotinine

presents a higher chemical stability than the nicotine and it possesses a
half-life of elimination of approximate 40 hours.

Therefore, a sensible

analytical method, very precise and accurate, was developed usmg a
process of gas chromatography with a nitrogen phosphorous detector
(GCINPD).

Nicotine and the cotinine were extracted, under alkaline

conditions with dichloromethane, from urine samples which had the
internaI standard clorprenaline added to them. After evaporation of the
extract under nitrogen flux, the residue was retaken using 50
methanol, where 1

J.tL of

J.tL was injected in the GCINPD. The method proved

to be linear in the range of 10 to 200 ng/rnL with a coefficient of
correlation (r) equal to 0,0965 and 0,9966 to cotinine and nicotine,
respectively. The limits of detection and quantification were 5ng/mL and
10ng/rnL for both cotinine and nicotine. Nicotine and cotinine maintained
themselves stable for 15 and 21 days at -20 Co. The evaluation of same
urine samples taken fron children passively exposured to tobacco throgh there
parentes or relatives evidenced cotinine leveis fron 13,70 to 272,60 ng/mL.
The validated method in this work proved to be appropriate for the
evaluation of the cotinine presence in the urine samples taken from
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Atualmente há cerca de 1,1 bilhão de fumantes no mundo (INCA, 2003).
Aproximadamente três milhões de mortes ocorrem a cada ano em decorrência
de disfunções associadas ao fumo em indivíduos com idade inferior a setenta
anos, em países economicamente desenvolvidos (HACKSHAW e WALD, 1996).

A exposição à fumaça do tabaco está relacionada com o aumento do
risco de câncer (particularmente de pulmão), de doenças cardíacas e de
doenças de ordem respiratória. Esta exposição pode ocorrer no ambiente
domiciliar, no ambiente de trabalho, em lugares públicos e em locais de lazer
(CURTIN, MORABIA e BERNSTEIN, 1999).

Os indivíduos se expõem diariamente a fatores indutores de câncer,
sendo o tabagismo o principal deles. O fumo é responsável por 90% dos casos
de câncer de pulmão, estando o hábito de fumar ligado à origem de tumores
malignos em diversos órgãos, como a boca, laringe, faringe, pâncreas, rins,
bexiga, colo de útero e esôfago (INCA, 2003; MONTESANO e HALL, 2001).

Nos recintos onde o fumo é permitido, o ar é poluído com substâncias
tóxicas presentes no tabaco,

particularmente nicotina, além de outros

compostos nocivos para o sistema respiratório e cardiovascular, tais como o
monóxido de carbono, a acroleína e os fenóis (ROSEMBERG, 1996).

Segundo a OMS, d fumo passivo, também conhecido como "fumaça do
tabaco no ambiente" ou "ETS" (Environmenfal fobacco smoke), é a combinação
da fumaça proveniente do cigarro aceso e da fumaça exalada pelo fumante. As
pessoas expostas a essa combinação, inalam as substâncias tóxicas do fumo,
e são denominadas "fumantes passivos" (KÚHLER ef aI., 1999). Nesses, os
efeitos tóxicos observados variam de acordo com a idade, o tempo e a
intensidade de exposição (MONTESANO e HALL, 2001; ROSEMBERG, 1996).
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são extremamente

susceptíveis à ação da fumaça do tabaco sofrendo com muita freqüência,
complicações das vias respiratórias (KOHLER et a/. , 1999). A incidência de
asma em crianças aumenta significativamente quando as mesmas são
expostas ao tabaco e o risco tende a aumentar quando esta exposição ocorre
ainda no útero. (VON MUTIUS, 2002).

KÚHLER et aI., 1999 observa que a prevalência de asma é mais alta
entre crianças de famílias de fumantes, e a gravidade das doenças esta
diretamente relacionado ao aumento da exposição à fumaça do cigarro.

As crianças podem, também, se expor aos compostos presentes na
fumaça do tabaco, como a nicotina e o monóxido de carbono, desde a vida
intra-uterina, pois, como foi mencionado anteriormente, essas substâncias
atravessam facilmente a barreira placentária. Nas que convivem com pais
fumantes, observa-se um aumento de sintomas, tais como, tosse crônica e
distúrbios respiratórios (LANDAU, 2001).

o monóxido de carbono e a nicotina,

presentes na fumaça do tabaco são

os compostos que podem exercer maior dano sobre o feto e, portanto, são os
mais estudados. O monóxido de carbono liga-se fortemente a hemoglobina,
diminuindo o transporte do oxigênio, fundamental na respiração celular,
podendo provocar uma hipóxia crônica (SECKER-WALKER et ai, 1997)

DIAZ, DINSMOOR e UN, 2001, observaram que, em crianças que
nasceram com peso inferior a 1500g, o maior fator de risco identificado foi o uso
de cigarros pelas mães. Mulheres que fumam durante a gravidez não somente
aumentam o risco para seus filhos como também podem sofrer problemas
secundários, tais como ruptura da bolsa gestacional.

Esses efeitos podem

estar associados à exposição de níveis elevados de monóxido de carbono.
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Assim, o objetivo do presente trabalho é o de validar um método
cromatográfico que permita determinar a nicotina e cotinina em urina, com o
intuito de auxiliar na investigação clínica de crianças expostas passivamente à
fumaça do tabaco. Visa, também, comparar os níveis urinários de cotinina em
crianças com os resultados obtidos através de questionário da avaliação dos
hábitos domiciliares de exposição ao tabaco.
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Características do tabaco

Em 1492, Colombo levou para Europa informações sobre o hábito de
fumar tabaco (MACKAY e CROFTON , 1996). Este teve grande repercussão na
Europa quando Jean Nicot enviou sementes de uma planta com "maravilhosos
poderes curativos", sendo que, posteriormente, esta planta foi denominada
"Nicotiana" em homenagem a Nicot (ROSEMBERG, 1981).

Em 1558, a plantação de tabaco se estendeu pela Europa onde o hábito
de fumar cachimbo se difundiu rapidamente (MACKAY e CROFTON, 1996).

o

tabaco é obtido da planta do gênero Nicotiana, da família das

solanáceas, que engloba mais de 50 espécies diferentes. Suas duas principais
espécies N. rústica L. e N. tabacum L. , produzem grandes quantidades do
principal alcalóide, a nicotina (HOEHNE, 1939 apud SCHVARTSMAN, 1996;
SALOMON,1994).

Este hábito foi amplamente disseminado pela América do Sul (MACKAY
e CROFTON , 1996). A população nativa do Brasil considerava o tabaco como
uma erva divina e recomendavam seu uso para úlcera, abcessos e dores
generalizadas (ROUTH et aI, 1998).

Em 1525, o comércio do tabaco já tinha se estabelecido entre o Caribe e
a índia, se estendendo depois para a China, Japão, Portugal, Espanha, África e
América Central. Por volta do século XVII, o tabaco começou a ser cultivado na
Rússia, índia e Japão (MACKAY e CROFTON, 1996).

A primeira grande expansão do consumo de cigarros data da Primeira
Grande Guerra, tendo ocorrido generalização ainda maior depois da Segunda
Guerra Mundial (ROSEMBERG, 1981).
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o cigarro é a principal modalidade de forma

8

industrializada do tabaco em

todo o mundo, começando a ser comercializado em meados de 1840.
Inicialmente eram enrolados à mão e em 1850 essa operação foi mecanizada

(ROUTH et aI, 1998) .
As modalidades mais comuns do uso do tabaco são na forma de:

Cigarro: Constituído de pequena porção de tabaco picado, enrolado em

papel muito fino, podendo também ser confeccionado com palha de
milho;

Charuto: Preparado com folhas curadas envolvidas por uma folha seca,

em diversas formas e tamanhos. O fumo produzido é muito intenso, com
alto teor de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono;

Cachimbo: Dispositivo mais antigo que se conhece para fumar, usado

em quase todos os países, apresentando inúmeras formas e nomes.
Consiste de um aparelho composto de um formilho, onde se deposita o
tabaco e de um tubo por onde se aspira a fumaça;

Rapé: Tabaco seco reduzido a pó fino que se inala ou tabaco úmido e

grosso que se retém na boca;
Tabaco de mascar: Dependendo da região, o tabaco para mascar vai

acompanhado de outros condimentos como o mentol , cravo e canela

(GALVÃO & MOREAU, 1996; ROUTH et aI, 1998).
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2.2.

9

Composição química da fumaça do tabaco

Após décadas de investigação, aproximadamente 4000 constituintes
químicos foram identificados na fumaça do tabaco (BORGERDING et aI, 1997).

A fumaça do cigarro é resultante da combustão incompleta do tabaco,
que ocorre em presença de quantidades suficientes de oxigênio na extremidade
acesa do cigarro, onde

na temperatura que atinge cerca de 950°C, sofre

combustão completa, pela presença de oxigênio em concentração suficiente.
Porém, à medida que se afasta da zona incandescente, o teor de oxigênio
diminui e a combustão é incompleta, levando a formação de produtos
progressivamente menos oxidados (WHO, 2003).

Quando um cigarro é aceso ocorrem vários processos como: pirólise,
combustão, destilação, pirossíntese, condensação e eluição de compostos que
contribuem para a formação de uma mistura química complexa proveniente da
fumaça principal da ponta do cigarro (BORGERDING et aI, .1997). A pirólise,
ocasionada pela decomposição térmica do tabaco, resulta em substâncias
orgânicas fracionadas em pequenas moléculas; a pirossíntese, ocorre quando
os elementos formados se recombinam dando origem a novas substâncias não
existentes no tabaco; e o alto aquecimento na ponta do cigarro propicia a
destilação de compostos, como a nicotina (ROSEMBERG, 1981).

o

cigarro consiste de tabaco enrolado em papel e contém, com

freqüência, um filtro de acetato de celulose (BORGERDING et aI, 1997).
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Tabaco

Filtro de
acetato

Papel

FIGURA 1. Composição de cigarros de tabaco.

A composição química da fumaça depende da qualidade do tabaco, de
como é embalado, do comprimento da coluna do tabaco, das características do
filtro e do papel, da temperatura em que é queimado e da maneira de fumar.

A fumaça da corrente principal é produzida quando o fumante aspira o
cigarro aceso a uma temperatura de aproximadamente 950°C , sendo a principal
fonte de exposição individual. A fumaça da corrente lateral é a produzida pela
queima da ponta do cigarro a baixas temperaturas (350°C), no intervalo entre
as tragadas, sendo a principal fonte de contaminação ambiental pelo cigarro e a
principal fonte de exposição para o não fumante, correspondendo a cerca de
85% da fumaça gerada em um ambiente na presença de fumantes (ABEL,
1983; FIELDING et aI, 1988 apud SCHVARTSMAN, 1996;). Aproximadamente
70% da fase gasosa componente da fumaça da corrente principal consiste de
nitrogênio e oxigênio. O dióxido e o monóxido de carbono estão presentes em
altas proporções na fase gasosa (ABEL, 1983).

No entanto, nessas fontes, duas fases fundamentais podem ser
diferenciadas: a gasosa e a particulada. A fase gasosa é definida como parte
da fumaça que passa através do filtro e é composta por gases e vapores
formados na pirólise e na -pirossíntese; a fase particulada, também chamada de
condensado, é constituída de um aerosol contendo substâncias voláteis que
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não passa através do filtro (ABEL, 1983). As partículas da corrente principal da
fumaça do tabaco possuem em torno de 0,2 a 0,3 f..l.m de diâmetro. Ao aspirar
a fumaça do cigarro, o indivíduo absorve partículas, que ficam retidas,
aproximadamente 50 a 95% no trato respiratório superior (WHO, 2003).

A Tabela 1 apresenta os constituintes mais importantes destas fases .

TABELA 1. Constituintes mais importantes da fumaça do tabaco (GALVÃO &
MOREAU, 1996).

•

~:m~::::m:~~~i~~tm~~~~j~~i~f:g~i~~lin~~i~~

iASOSA
Monóxido de carbono

17 mg

Amônia

60 f..lg

Acroleína

70 f..lg

Acetaldeído
Dimetilnitrosamina
Acetonitrila
. Ácido cianídrico

800 f..lg
13 ng
123 f..lg
110 f..lg

FASE PARTICULADA
Nicotina

1,5 mg

Fenol

85 f..lg

Cresóis (3 compostos)

70 f..lg

Benzo( a)pireno

20 ng

Benzo(a)antraceno

40 ng

Nitrosonornicotina

250 ng

Nitrosoanatabina

1,5 f..lg

Cádmio

0,1 f..lg
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2.3.1. Absorção

A nicotina é facilmente absorvida pelo trato respiratório , membrana bucal ,
trato intestinal e via dérmica (ABEL, 1983; SALOMON, 1994; TAYLOR, 2001).

A nicotina da fumaça do charuto e do cachimbo é alcalina (pH 8,5) sendo
rapidamente absorvida na mucosa bucal.

Por outro lado, como a fumaça do

cigarro tem um caráter ácido (pH 5,5) é melhor absorvida pelos alvéolos
pulmonares (IPCS INCHEM, 2004; SALOMON , 1994).

Esta diferença de pH entre os tipos de utilização do tabaco, portanto de
local de absorção, pode explicar porque a incidência de câncer na cavidade
bucal é maior nos fumantes de cachimbo e charuto, pois não aspiram a fumaça,
a absorção da nicotina é local (GALVÃO & MOREAU, 1996).

Na exposição de nicotina através da via pulmonar observam-se efeitos
no SNC perceptíveis em aproximadamente 8 segundos após a absorção
(O'BRIEN, 2001) .

2.3.2. Distribuição

A nicotina é transportada em sua maior parte na forma livre, ou seja,
pouco ligada às proteínas plasmáticas, sendo rápida e amplamente distribuídas
aos órgãos e tecidos do organismo, atravessando a barreira placentária e
sendo secretada no leite materno (ABEL, 1983).
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2.3.3. Biotransformação

Aproximadamente

80%

a

90%

da

nicotina

é

biotransformada,

principalmente no fígado pelas enzimas microssomais hepáticas (TAYLOR,
2001), sendo que, para o tabagista crônico sua meia vida biológica é de
aproximadamente duas horas. Seu principal produto de biotransformação é a
cotinina, cuja meia-vida biológica é mais longa, constituindo-se num parâmetro
mais adequado da avaliação da exposição que a própria nicotina (ZEVIN et aI,
1999).

A cotinina é biotransformada, primariamente, por oxidação em trans-3'hydroxicotinina, uma N-oxidação e conjugação com ácido glicurônico, sendo o
produto final excretado pela urina (ZEVIN et aI, 1999).

A Figura 2 ilustra um esquema da biotransformação da nicotina em
humanos e outros mamíferos.

Revisão da literatura 15

.

N'eot'oa

S'H'drox'o'eoboa

íon Nicotina

/

[

Q l~: ~ o-?0H Ald~idOO~id"~' J
!
NHCH 3

09/

N
, CH

N

O

I

CJY.0

~CHCH 2CH2 COOH
3

~ .. j
N

~

~N

Nicotina N-oxido

CH,

"'..

Cotinina

cr-cc

~o
~N

o

~N

CH 3

CH 3

Trans 3'- Hidroxicotinina

1

O

Cotinina N-Oxido

O
'1

O
'1

~CCH2CH2CNHCH3

~. , )
N

y (3-Piridil) y-oxi-N-Metil butiramida

oII

~CCH2CH2COOH

~. , )

AC y (3-Piridil) y-oxibutírico

N

FIGURA 2. Produtos de biotransformação da nicotina em humanos e outros
mamíferos (VIZUET et aI, 1996).
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2.3.4. Excreção

o

perfil dos produtos de biotransformação da nicotina parece ser

semelhante tanto no fumante ativo quanto nos fumantes passivos. A nicotina e
seus produtos de biotransformação são rapidamente eliminados pelos rins ,
porém a velocidade de excreção depende do pH urinário: em pH alcalino a
excreção diminui (TAYLOR, 2001).

2.4.

Toxicodinâmica da nicotina

As complexas alterações observadas no organismo após a administração
de nicotina são causadas por sua ação nos diversos sítios neuroefetores e
quimiossensíveis, e também pelo fato desse alcalóide ser capaz de estimular e
dessensibilizar receptores (DOMINO, 1998).

Muitas drogas de abuso, inclusive a nicotina, provocam no cérebro a
liberação de dopamina, um neurotransmissor primário relacionado à sensação
de prazer e recompensa, permitindo concluir que a dependência de nicotina
resulta numa atividade dos neurônios dopaminérgicos (DOMINO , 1998).

A nicotina é capaz de aumentar ou diminuir a freqüência cardíaca por
excitação do simpático ou por paralisia dos gânglios parassimpáticos.

A

nicotina desencadeia uma descarga de adrenalina da medula supra-renal e este
hormônio acelera a freqüência cardíaca e eleva a pressão arterial (TAYLOR,
2001). Dessa forma, fumar um ou dois cigarros (aproximadamente 0,3 a 1 mg
de nicotina) geralmente provoca um aumento de freqüência cardíaca e da
pressão arterial e um leve aumento da freqüência respiratoria ; alguns indivíduos
se sentem estimulados, ao passo que outros relatam sedação (GALVÃO &
MOREAU , 1996).
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Em tabagistas dependentes, existem evidências de que a ânsia de fumar
correlaciona-se com um nível sangüíneo baixo de nicotina, evitando, assim, os
sinais e sintomas da abstinência. Esses sintomas são apresentados no Quadro
1 (O'BRIEN , 2001) .

QUADRO 1. Sinais e sintomas observados na síndrome de abstinência

à nicotina (adaptado de O'BRIEN, 2001).

Irritabilidade, impaciência, hostilidade.
Ansiedade
Humor deprimido ou disfórico
Dificuldade de concentração
Inquietude
Redução da freqüência cardíaca

A cotinina, o maior produto de biotransformação da nicotina, apresenta
atividade

bioquímica,

com

efeitos

relacionados

aos

neurotransmissores

cerebrais, além de afetar algumas enzimas envolvidas na síntese de estrógeno
e testosterona (ZEVIN et ai, 1999).
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2.5.

Principais efeitos tóxicos do tabagismo

ZHONG

et a',

2000 citam que segundo a Organização Mundial de Saúde

(OMS) , muita estudos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais demonstram
claramente que o consumo de tabaco é um fator etiológico importante em
diversas enfermidades incapacitantes e inclusive letais, como o câncer de
pulmão, a bronquite crônica, o enfisema pulmonar e em particular a isquemia
cardíaca.

Os principais riscos à saúde decorrentes da exposição ao tabaco são:
coronariopatia e outras formas de doença vascular periférica, inclusive
coronariopatias,

bronquite

crônica

e

enfisema,

câncer

e

efeitos

no

desenvolvimento embrionário e fetal (DIBENEDETTO , 1995; LANDAU , 2001 ;
SKURNIK e SHOENFELD, 1998; WALD e HACKSHAW, 1996).

o

Quadro 2 apresenta as principais causas de morte associadas ao

uso do tabaco.

As principais substâncias químicas isoladas da fumaça do cigarro,
relacionadas com estes efeitos nocivos, podem ser classificadas em quatro
grupos essenciais: nicotina, monóxido de carbono, substâncias irritantes da
mucosa respiratória e substâncias cancerígenas (SHAHAM, RIBAK e GREEN,
1992).
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QUADRO 2. Principais causas de morte associadas à exposição ao tabaco
i

1

Câncer de:
• Lábio, cavidade oral e faringe
• Esôfago
• Pâncreas
• Laringe
• Pulmão, traquéia e brônquios
• Bexiga urinária
• Rim e outros órgãos urinários

Doenças respiratórias:
• Tuberculose
• Pneumonia e gripe
• Bronquite e enfizema
• Asma
• Obstrução crônica das vias aéreas

Doenças cardiovasculares:
• Doenças reumáticas
• Hipertensão
• Isquemia cardíaca
• Lesões pulmonares
• Outras doenças cardíacas
• Doenças cerebrovasculares
• Arteriosclerose
• Aneurisma da aorta
• Outras doenças arteriais

Doença pediátrica:

Fonte: adaptada,

•

Baixo peso ao nascer

Câncer do pulmão e outras
doenças causadas pelo fumo
passivo
Incêndio causado pelo fumo

BRASIL, 2003.

2.6. Exposição involuntária à fumaça do tabaco

O cigarro é um poluente individual muito mais nocivo que a poluição
atmosférica (ROSEMBERG, 1981) e um grande problema de saúde por
exposição ambiental , principalmente para as crianças (BEK et ai, 1999).

Deste modo, o fumante passivo exposto à fumaça de cigarro em
ambientes fechados e mal ventilados pode inalar às concentrações perigosas
de agentes tóxicos (WAKEFIELD et ai, 2000) .

Revisão da literatura 20

A constatação de que constituintes do tabaco são inalados e absorvidos
se dá ao se avaliar alguns biomarcadores da exposição à fumaça do tabaco em
fluídos biológicos de não fumantes (ZHONG et ai, 2000) .

A cotinina tem sido utilizada como um biomarcador que permite a
quantificação da exposição do fumante passivo (FRIED et ai, 1995).

A exposição à fumaça do tabaco aumenta os riscos de enfermidades
para os não fumantes, principalmente em indivíduos asmáticos e naqueles mais
susceptíveis como os alérgicos,

prejudicam

os tecidos

respiratórios

e

aumentam o risco de câncer pulmonar (THOMPSON et ai, 1990; WAKEFIELD
et ai, 2002) .

A exposição pré-natal à fumaça do tabaco leva ao desenvolvimento de
várias doenças, incluindo abortos expontâneos, aumento do risco à síndrome
infantil de morte súbita e baixo peso ao nascer.

Pode também afetar a

maturação do pulmão e principalmente alterar funções fisiológicas (ROGERS e
KAVLOCK, 2001).

As

crianças,

particularmente vulneráveis

aos

efeitos

nocivos do

tabagismo involuntário, estão constantemente expostas e podem desenvolver
diversos problemas de saúde nos primeiros anos de vida (CHARTON, 1996). A
Figura 4 ilustra os níveis de cotinina em filhos de mães fumantes quando
comparados com filhos de mães não fumantes.
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o aparelho

respiratório das crianças, sobretudo as mais jovens, é muito

sensível à ação irritante e inflamatória da corrente secundária da fumaça do
cigarro. Por isso, crianças fumantes involuntárias sofrem maior incidência de
bronquites e infecções das vias aéreas (BEK, et aI, 1999; DIBENEDETTO,
1995).

Durante o primeiro ano de vida, a exposição à fumaça do tabaco provoca
um impacto sobre o sistema respiratório observado através de sintomas como
tosse, bronquite ou outros danos pulmonares.

Observa-se um aumento de

doenças respiratórias em crianças de todas as idades expostas à fumaça do
cigarro.

Muitas mulheres mantêm o hábito de fumar durante a gravidez,

afetando o sistema respiratório do feto, observando-se redução das funções
pulmonares nos primeiros seis meses de vida.

Esta exposição intra-uterina

aumenta a freqüência de infecções do trato respiratório durante o primeiro ano
de vida (GERGEN , 2001).

Willers et aI, 2000,

relatam que os maiores níveis de cotinina

encontrados em urina, plasma e saliva de crianças são os de mães fumantes e
estão correlacionados com o número de cigarros fumados no ambiente
doméstico.

Charlton, 1996, ao avaliar pacientes com câncer de pulmão, observou
que para indivíduos não fumantes que moraram com 2 fumantes durante a
infância e a adolescência (12 ou mais anos) havia o dobro do risco de sofrer
doenças respiratórias e câncer de pulmão, mesmo sem nunca ter fumado.
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2.7.

Marcadores de exposição ambiental à fumaça do tabaco

Alguns métodos bioquímicos permitem avaliar a exposição à fumaça do
tabaco através da determinação do nível de certos constituintes ou seus
metabólitos em fluídos biológicos (soro, saliva ou urina). Estes marcadores
são considerados como provas da existência e extensão da exposição dos
fumantes passivo (SHAHAM, RIBAK e GREEN, 1992).

Os marcadores - aceitáveis são:

Carboxiemoglobina: o monóxido de carbono presente na fumaça do

tabaco é inalado pelo ar alveolar, e se liga à hemoglobina, formando a
carboxiemoglobina. Este composto apresenta uma estabilidade 240
vezes maior do que a oxiemoglobina. A concentração de monóxido
de

carbono

respiratória.

absorvido

é

dependente

do

grau

de

ventilação

A meia vida da carboxiemoglobina é de 2 - 4 horas

refletindo, portanto, uma exposição recente. O monóxido de carbono
não é um indicador específico da fumaça do tabaco, pois está
presente em outras fontes, como gás de fogão e emissão de
poluentes automotivos.

Tiocianato: O tiocianato é um produto de biotransformação do cianeto

presente na fumaça do tabaco, apresentando uma meia vida biológica
de 14 dias. A presença deste composto na urina do indivíduo reflete
uma exposição a longo prazo, enquanto que sua presença no soro
está relacionada com uma exposição recente.

Nicotina: É um marcador específico e sensível desde que encontrado

na urina, saliva e soro de indivíduos após uma exposição recente ao
fumaça do tabaco, apresentando uma meia vida de 2 horas.
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Cotinina: É um produto de biotransformação da nicotina e de maior
expressão na fumaça do tabaco. Sua meia vida plasmática é de 10 a
40 horas, podendo apresentar tempos iguais em não fumantes. É um
marcador seguro e muito utilizado para se avaliar, em fumantes ativos
e passivos, a exposição crônica à fumaça do tabaco.

Os níveis de cotinina, dosados em amostras de fluídos biológicos em
humanos, são influenciados por fatores associados ao metabolismo da nicotina
e por fatores ambientais que incluem a intensidade e a duração da exposição, à
quantidade de nicotina presente no cigarro, às dimensões e a ventilação do
local de exposição, além do tempo de exposição.

2.8.

Métodos para detecção de nicotina e cotinina em amostras
biológicas

Como indicado anteriormente, alguns marcadores biológicos, como o
monóxido de carbono e o tiocianato, não são específicos para avaliar a
exposição à fumaça do tabaco deixando a cotinina como a melhor alternativa
de indicador biológico de exposição diária à fumaça do tabaco. A concentração
de cotinina urinária dependerá da dose de nicotina, da percentagem de
conversão em cotinina, e dos produtos de biotransformação (FEYERABEND et
ai, 1986).

A correlação entre cotinina e exposição ao tabagismo foi avaliada em
diversos estudos (CONKLlN et ai, 2001 ; COPE et ai, 1996; KIM et ai, 1997). Os
níveis urinários de cotinina permitem diferenciar nitidamente o fumante ativo do
indivíduo exposto passivamente à fumaça do cigarro (SCHVARTSMAN , 1996).
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A literatura científica apresenta uma grande variedade de métodos que
permitem a determinação de nicotina e cotinina em fluídos biológicos, incluindo
os que utilizam radioimunoensaio (RIA), cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE) e cromatografia à gás (CG), com detectores de captura de elétron
(DCE), de ionização de chama (DIC), nitrogênio/fósforo (DNF) ou acoplado à
espectrometria de massa (CG-EM) (COPE et al,1996; JACOB 111, WILSON e
BENOWITZ,1981),

HEINRICH-RAMM et ai, 2002, relatou que a técnica de RIA para
pesquisa de nicotina em urina de não fumantes, resultou em valores 2.9 vezes
mais elevados do que os obtidos por CG/EM, provavelmente devido à por uma
reação cruzada com metabólitos nicotínicos, como a trans-3'-hydroxicotinina.

Willers et ai, 2000, observou uma boa correlação entre a cotinina urinária
determinada por CG-EM e a cotinina na saliva determinada por CG-NPD.
Outros estudos também indicam uma boa correlação entre os níveis de cotinina
no plasma e saliva.

O cabelo é uma matriz biológica que pode ser utilizada

pesquisa de nicotina em crianças fumantes passivas, bem como a urina e a
saliva.

Uma
alternativa interessante é o sangue, porém por ser uma matriz
I

biológica obtida por processo invasivo, tende a ser evitada. Tanto a nicotina
quanto a cotinina se acumulam ao longo do cabelo, e podem ser utilizadas para
diferenciar os fumantes de não fumantes, ao longo de um período de exposição
(PICHINI et ai, 1997) .

A análise laboratorial ideal deve ser rápida, simples, de baixo custo,
específica, precisa, exata e apresentar boa capacidade de detecção. Este
último item é necessário pela crescente evidencia de uma maior incidência de
em fumantes passivos, o que acarreta na necessidade de se utilizar um método
analítico que permita a avaliação da cotinina em baixas concentrações. Em não
fumantes , as concentrações de cotinina em fluídos biológicos são de
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aproximadamente 0,5 a 1 % dos níveis encontrados em fumantes ativos
(FEYERABEND et aI, 1986).

Nos últimos 30 anos foram desenvolvidos vários métodos utilizando
técnicas cromatográficas para a análise de nicotina e cotinina (VONCKEN ,
SCHEPERS e SCHAFER, 1989) a partir de diversos tipos de procedimentos de
extração, diversas colunas cromatográficas e tipos de detectores (KIM et aI,
1997; LOURENÇO et aI, 2000; VEREBEY et aI, 1982) ,

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foi adotada em muitos
trabalhos

como

alternativa

apropriada

para análise de nicotina e cotinina

(BERANOWSKI, POCHOPIEN e BARANOWSKA, 1997; NAKAJIMA et aI,
2000). Neles, colunas de fase normal e reversa e detectores U.V. demonstram
ser bastante eficientes nesse tipo de análise (CEPPA et aI, 2000; ODDOZE,
PAULI e PASTOR, 1998).

A cromatografia gasosa acoplada ao detector de chama (DIC), apresenta
uma sensibilidade menor e detecta alguns interferentes que são eliminados com
o uso do DNF (LOURENÇO, MATOS e OLIVEIRA, 2000). O detector EM pode
ser utilizado para confirmação de interferentes ou dos compostos pesquisados,
por ser uma técnica altamente sensível e específica,

A determinação de nicotina e cotinina em urina usando CG/DNF é bem
aceita, uma vez que nem todos dispõe de detectores EM (HARIHARAM e
VANNOORD, 1991 ; VONCKEN , SCHEPERS e SCHAFER, 1989).

As técnicas mais freqüentemente recomendadas no preparo das
amostras são as extrações líquido-líquido e sólido-líquido.

Nas primeiras

extrações recomenda-se que a amostra esteja em pH básico e após a extração,
o meio deve ser acidificado (KOGAN et aI, 1981 ; NAKAJIMA et aI, 2000) .
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- CLAE

-CLAE

- CLAE

-CLAE

Urina 12 h.
10 mL

- Urina 20 mL

- Urina -4 mL

- Urina - 5 mL

- Diclorometano

- Liquidolliquido
Cloreto de
metileno
- Líquido/solido

- Sólido-liquido
Extrelut®

- Diclorometano

Técnica
Extrafão
-CLAE - XAD-2
- Acetonadiclorometano

Amostra
- Urina 24 h.
10 - 20 mL

Detector UV
Coluna L-Cs OS
Fase móvel: Acetonitrila: Água
(9:91 )

Detector UV - 260 nm
Coluna Cs
Fase móvel: Fase aquosa:
Acetonítrila: Metanol (81: 10:9)

-

-

-

-

-

-

Detector UV
Coluna /J.Sondapack C 1S
Fase móvel:
acetonitrila:metanol:tampão
(90:30:880)

-

Características cromatCJQráficas
- Detector UV
- Coluna LC-PAH C18
- Fase móvel: Acetonitrila: tampão
pH 4 (88:12)
- Detector UV
- Coluna LiChrosorb® Si 60
- Fase móvel: Diclorometano:
metanol:amonia (90:10:0,2)

-

-

-

-

LO cotin ina
ng/mL

=

=0,5

=

=5

LO nicotina e
cotinina 1
ng/mL

LO cotinina
ng/L

LO cotinina
2ng/mL
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CEPPA etal,
2000

HARIHARAN e
VANNOORD ,
1991

ODDOZE et aI,
1998

KOLONEN e
PUHAKAINEN,
1990

Referência
Observafóes
LO cotinina =4,7 TYRPIEN et ai,
ng/mL
2000

TABELA 2 - Métodos utilizados eara guantificação de nicotina e cotinina em amostras biológicas

-

- CLAE

-CCD

- Cabelo -10 a
20 mg

- Urina 24 h.
10 -20 MI

-

- XAD-2

-

-

-

Placa 4x18 de sílica gel com C18 Linha de frente: 7,5 cm
Fase Móvel: acetonitrila:água
(88: 12) com adição de 1octanosulfato (50 mg/100 mL)
À = 254 nm e À = 260 nm

Detector: UV
Coluna - Coluna L-Cs DB
Fase móvel: água:acetonitrila:
(94.6:5.3)

Detector diodo
Coluna - C1S LiChrosorb®
Fase móvel: água:metanol:
tampão acetato pH 4.66:
acetonitrila: ácido acético
(50:29:20:2: 1)

Características cromatográficas
- Detector UV - 260 nm
Coluna Capcell Pak C18 UG120
Fase móvel: 2% CH 3 0H , 2mM
NaH2P04, 0,1% ácido forfórico, 1
mM Sulfonato heptano de sódio.

Diclorometano Extrelut-3
-

- Clorofórmio e
coluna Cs

- CLAE

- Mecônio - 2 9

Cont. TABELA 2
Amostra
Técnica
Extração
- Plasma - 1 MI -CLAE - Diclorometano

=10

BARANOWSKI,
POCHOPIEN e
BARANOWSKA,
1997

Referência
NAKAGIMAet
a/,2000

LD cotinina =
13,5 ng/spot
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TYRPIEN et aI,
2000

LD nicotina
PICHINI et aI,
O.2ng/mg
1997
cotinina 1ng/mg.

LD cotinina
ng/mL

Observações
LQ cotinina =1
ng/mL

-CGEM

-CGDNF

-CGDNF

-CGDNF

- Plasma ou
soro - 1 mL

- Plasma, urina,
ou saliva - 100
f..LL

- Urina -1 mL

Plasma -1
mL

-

-CGEM

- Urina 24 h.
10 -20 mL

- Cloreto de
metileno

- Liquidolliquido
Cloreto de
metileno
- Líquido/solido
C2

-

- Diclorometano

-

-

Coluna empacotada 3% SE-30
Injetor 250°C
Detector = 300°C

-

LQ = 50 ng/mL

LD nicotina e
cotinina = 10 pg

-

-

LD nicotina e
cotinina = 0.1
ng/mL

-

Coluna HP-FFAP 7 m x O,32mm
Injetor = 170°C
Detector = 300°C
Coluna D8 5 15 m x O,32mm
Injetor 220°C - split 0.5
Detector = 280°C

LD cotinina = 10
ng/mL

LD cotinina = 5
ng/mL

Observações
LQ cotinina =
0.88 ng/mL

-

-

-

Coluna DB 530 m x O,32mm
Injetor 280°C - split 0.5
Impacto do elétrom= 70 eV

Coluna HP Ultra 1 25 m x O,2mm
Injetor 250°C splitless
Impacto do elétrom= 70 eV
Fonte do íon = 200°C

-

-

-

-

-

-

- Diclorometano

- XAD-2

Cont. TABELA 2
Amostra
Técnica
Extração
Características cromatográficas
- Urina 1 mL
-CG- - 5 % tolueno em - Coluna HP Ultra 1 25 m x O,2mm
diclorometano
Injetor 250°C splitlsplitless
EM

30

KOGAN eta/,
1981

HARIHARAN e
VANNOORD,
1991

VONCKEN ,
SCHEPERS e
SCHÁFER,
1989
FEYERA8END
e RUSSEL,
1990

TYRPIEN et aI,
2000

Referência
HENSCHEN et
aI, 1995

CL-EMEM

- Saliva-

- XAD-4

=Cromatografia líquida de alta eficiência
=Cromatografia gasosa

=Detector de nitrogênio e fósforo
=Detector de ionização de chama
=Espectrometria de massa

=

=

=

=

- Detector ultraviolet absorbance
(UVPM), fluorescence (FPM).

-

-

Características cromatográficas
Coluna empacotada 2%
Carbowax 20 M
Injetor 250°C
- Detector 300°C
- Alcool isoamino - Coluna WCOT 12m x 0,2 mm
Injetor 245°C
Detector
300°C
-

Extração
Oiclorometano

=Limite de Detecção
=Limite de Quantificação

Radioimb!
noensaio

- Urina - 0,1
mL

LO
LQ
CLAE
CG
DNF
DIC
EM

-CGDIC

- Plasma 0,5
mL

Cont. TABELA 2
Amostra
Técnica
- Urina -1 mL
- CGDNF

LQ

LQ

-

=10 ng/mL

=1 ng/MI

=

31

PHILLlPS e
BENTLEY, 2001

THOMPSON et ai,
1990

LD nicotina e
VEREBEY et ai,
cotinina 1 e 5 1982
ng/mL

=

Observações
Referência
LD cotinina 10 FEYERABEND et
ng/mL
ai, 1986

-

-
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3.1. Objetivos

Este trabalho tem por objetivo padronizar e validar um método quantitativo
luado à análise simultânea de nicotina e cotinina, em fumantes passivos,
.ando a cromatografia gasosa com coluna capilar e detector de nitrogênio e
lro (CG-DNP) e, através deste método, avaliar os níveis urinários de cotinina e
tina em crianças expostas à fumaça do tabaco.

2.2.

o

Plano de trabalho

plano de trabalho delineado para se atingir os objetivos propostos consta

~evisão

bibliográfica de vários aspectos relacionados à exposição a fumaça do

3baco, inclusive dos métodos analíticos propostos para determinação e
luantificação de cotinina e nicotina em urina de fumantes passivos;

ladronização e validação de um método por CG-DNP , através do estudo de sua
nearidade, limite de detecção, limite de quantificação, recuperação , precisão,
!feito da matriz, exatidão e estabilidade;

\plicação do método validado em amostras de urina provenientes de crianças
!xpostas à fumaça do tabaco em ambientes domésticos;

waliação dos resultados obtidos.
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4.2.

Material

4.2.1. Padrões
- Padrão de nicotina, teor 98 % SIGMA;
- Padrão de cotinina, teor 98 % SIGMA;
- Padrão de Clorprenalina, teor 98 % LlLLY.

4.2.2. Solventes e reagentes

- Diclorometano LiChrosolv® ( MERCK);
- Metanol LiChrosolv® ( MERCK );
- Acetona LiChrosolv

®

(MERCK) ;

- Ácido acético glacial (MERCK) ;
- Água ultrapura Milli-Q ®;
- Hidróxido de potássio (CARLO ERBA).

4.2.3. Soluções de trabalho
Foram preparadas separadamente soluções-padrão estoque de cotinina,
nicotina e clorprenalina, de 1 mg/mL , dissolvendo-se 10 mg de cada padrão em
10 mL de metanol.

Esta solução foi preparada mensalmente e conservada a

-4°C.
A solução-padrão de trabalho da mistura de nicotina e cotinina (10.000
ng/mL), foi preparada por diluição das soluções a 1 mg/mL em metanol,
tomando-se 100 f.lL das soluções de nicotina e cotinina de 1mg/mL e
completando para um volume final de 10mL.
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A solução-padrão de trabalho de clorprenalina de 20.000 ng/mL, foi
preparada por diluição da solução a 1 mg/mL em metanol, tomando-se 200 IJL
da solução de clorprenalina (1 mg/mL) e completando para um volume final de
10 mL.

A solução de hidróxido de potássio 5 N foi preparada em água ultrapura.

4.2.4. Calibradores

Alíquotas da solução-padrão de trabalho (4.2.3.) foram apropriadamente
diluídas em pool de urina (4.2.7.) para obtenção de calibradores nas
concentrações de 10; 50; 100 e 200 ng/mL. Após a preparação dos
calibradores, os mesmos foram divididos em tubos devidamente identificados.

4.2.5. Controles

Alíquotas da solução-padrão de trabalho (4.2.3.) foram apropriadamente
diluídas

em

pool de

urina

(4.2.7.)

para

obtenção

de

controles

nas

concentrações de 30; 80 e 180 ng/mL. Após a preparação dos controles, os
mesmos foram divididos em tubos devidamente identificados.

Observação: os calibradores e controles foram preparados e utilizados
no mesmo dia.
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4.2.6. Equipamentos, acessórios e vidraria

• Cromatógrafo a gás Hewlett-Packard, modelo 6890, com detector de
nitrogênio fósforo (GCNPD) , injetor spliUsplitless;
• Integrador HP 3395 (Hewlett-Packard, Wilmington, EUA);
• Coluna Capilar J & W Scientific - Ultra-2, de 25 m x 0,20 mm de diâmetro
interno x 0,33 !-Im espessura do filme ;
• Agitador mecânico FANEM 251 (São Paulo, Brasil);
• OMesa agitadora TECNAL;
• Centrífuga SORVALL T 600 D;
• Bloco de aquecimento PIERCE - Reacti-therm, modelo n.o 18870, com fluxo
de nitrogênio;
• Micropipetas Finnpipette com volumes ajustáveis de 5 a 40 J.lL, 40 a 200 J.lL,
200 a 1000 J.lL e 1000 a 5000 J.lL;
• Micro-seringa de 10 J.lL Hamillton;
• Balança analítica Sartorius (Goettingen, Alemanha);
• Tubos de ensaio para centrífuga;
• Beckers afunilados com tampa esmerilhada.
• Gases especiais para cromatografia em fase gasosa: Hélio, ar sintético e
hidrogênio (Air Liquide).

4.2.7. Amostras

Os calibradores e controles, foram constituídos por um pool de urina de
indivíduos sem histórico de exposição a fumaça do tabaco. Este pool de urina
foi utilizado somente após ter sido submetido à análise de nicotina e cotinina e
apresentado resultado negativo para os dois analitos.
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As amostras da primeira urina da manhã coletadas pelos próprios
pacientes expostos à fumaça do tabaco, foram também submetidas à análise
de urina Tipo I.

4.3.

Método

4.3.1. Padronização do procedimento de extração do
método analítico

A partir de referências de métodos usados na quantificação de cotinina e
nicotina encontradas na literatura (CEPPA, et aI, 2000; FEYERABEND e
RUSSEL, 1990) foram analisadas a quantidade de KOH necessária para
alcalinizar a urina (0,5 e 1 mL) , o tempo de agitação (10 e 15 minutos, razão de
divisão do injetor (20 e 30) e a atenuação do integrador (O e 1). As extrações de
branco de urina foram realizadas para verificar a adequação do procedimento
de extração na tentativa de evitar possíveis interferentes. Adicionalmente, a
vidraria utilizada na extração e evaporação foi analisada quanto à possível
adsorção.

Na

determinação

de

nicotina

e

cotinina

utilizou-se

o

seguinte

procedimento, ilustrado na Figura 4:

Em l!m tubo de centrífuga, adicionar 5 mL de urina, 100 JlL de P.1.
(clorprenalina a 20 nglJlL) e 1 mL de hidróxido de potássio 5 N;

Adicional 3 mL de diclorometano e agitar em mesa agitadora por 15
minutos;

Centrifugar a 2.000 rpm por 15 minutos;
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URINA
(5 mL)

+ 100 ).!L de P.I. 20 ng/1l1
+ 0,5 mL de hidróxido de potássio
+ 3 mL de diclorometano

Agitação e centrifugação

FASE
AQUOSA

FASE

(desorezar)
- Transferir para um tubo de
evaporação

e . adicionar

10 ).!L de ácido acético glacial.

- Evaporar a 30°C sob fluxo de
N2 .

- Ressuspender o resíduo
em 50 ).!L de metanol

INJETAR 1 J.lL NO
",-O G

FIGURA 4. Marcha analítica do procedimento de extração de nicotina e cotinina
em amostras de urina.
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4.3.2. Otimização dos parâmetros cromatográficos

Para a otimização do método analítico foi utilizado um pool de urina. As
alíquotas de urina foram homogeneizadas e, no momento do uso, foram
adicionadas nicotina e cotinina em diferentes concentrações, para o preparo da
curva de calibração e estudos dos parâmetros de validação e extraídas
segundo o procedimento descrito em 4.3.1.

Os parâmetros cromatográficos para análise de nicotina e cotinina foram
padronizados conforme a descrição apresentada no Quadro 3 a seguir:

QUADRO 3: Parâmetros cromatográficos para análises de nicotina e cotinina.

INJETOR

COLUNA

DETECTOR

-

TEMPERA TURA: 270°

-

RAZÃO DE DIVISÃO: 1/20

-

Fluxo de Hélio: 10 mUminuto

-

Temperatura inicial: 148°C

-

Rampa 1: 10°C/minuto

-

Temperatura final : 200°C

-

Tampa 2: 20°C/minuto

-

Temperatura final : 280°C por 8 minutos

-

Temperatura: 280°C

-

Fluxo de hidrogênio: 3,0 mUminuto

-

Fluxo de ar sintético: 60,0 mUminuto

-

Gás auxiliar (hélio): fluxo total de 0,4
mUminuto.

II

-

Corrente na pérola: 50 pA (picoamperes)

-

Atenuação: O

PARÂMETROS DE

-

Limiar de detecção de pico (threshold): 1

INTEGRAÇÃO

-

Largura de pico: 0,04 min

-

Velocidade do papel: 0.5 cm/min
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4.3.3. Validação do método analítico para determinação de
nicotina e cotinina em urina

A validação do método proposto consiste da avaliação dos parâmetros:
limite de detecção, limite de quantificação, linearidade, recuperação, efeito da
matriz, precisão inter e intra-dia, exatidão e estabilidade, descritos a seguir:

4.3.3.1.

o

Limite de detecção

limite de detecção, definido como a concentração mínima que se

diferencia do zero com determinada confiabilidade (BRASIL, 2003; CHASIN et
aI, 1998), ou seja, a mínima concentração de nicotina e cotinina adicionada à

amostra que apresentou um coeficiente de variação menor que 20 %, foi obtido
a partir de diluições sucessivas da amostra adicionada de 50 ppb. As análises
para cada concentração foram realizadas em cinco replicatas, segundo o
procedimento descrito em 4.3.1.

4.3.3.2.

Limite de quantificação

o limite de quantificação do método, definido com a menor concentração
que se pode medir com precisão adequada (BRASIL, 2003; CHASIN et aí,
1998), e com coeficiente de variação menor ou igual a 10%, foi obtido por
adição de nicotina e cotinina na urina, inferiores a 50ppb.
cada

concentração

foram

realizadas

procedimento descrito em 4.3.1 .

em

cinco

As análises para

replicatas,

segundo
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4.3.3.3.

Recuperação

A recuperação da nicotina e cotinina nas amostras de urina, foi avaliada
por comparação da concentração obtida, quando a amostra, contendo nicotina
e cotinina, é submetida ao processo de extração, em relação a concentração
obtida quando a amostra, sem a presença de nicotina e cotinina, é submetida
ao processo de extração, onde no extrato final obtido são adicionados os
padrões de nicotina e cotinina.

As análises foram realizadas segundo o

procedimento descrito em 4.3.1.

A porcentagem de recuperação dos analítos foi obtida aplicando-se a
seguinte equação (CHASIN et aI, 1998):

Concentração da amostra
Recuperação =

x 100
Concentração branco adicionado

4.3.3.4.

o estudo da faixa

Estudo da Linearidade

de linearidade do método, que visa avaliar o intervalo

das concentrações nas quais a intensidade de resposta do detector é
diretamente proporcional às concentrações de nicotina e cotinina (BRASIL,
2003; CHASIN et aI, 1998), foi realizado através da adição, às amostras de pool
de urina, solução padrão de nicotina e cotinina, para se obter as seguintes
concentrações: 10; 20; 50; 100; 150; 200 ng/mL. Essas amostras e as de
branco de urina foram
descrito em 4.3.1.

anç:l/j~~qas

em çinco replicatas, segundo o procedimento
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4.3.3.5.

Curva de calibração

A curva de calibração foi preparada adicionando-se, às amostras de um
pool de urina, uma solução padrão de nicotina e cotinina, para se obter as

seguintes concentrações: 10; 50; 100 e 200 ng/mL. Tais amostras, assim como
um branco de urina, foram submetidas ao procedimento descrito 4.3.1 e
analisadas em três replicatas.

A partir dos resultados das análises, foi

construída a curva de calibração projetando-se no eixo das abcissas as
concentrações plasmáticas de nicotina e cotinina e no eixo das ordenadas as
relações de áreas obtidas entre os picos da nicotina e cotinina e do padrão
interno. A análise de regressão linear foi efetuada para obtenção das equações
da reta utilizadas para o cálculo de nicotina e cotinina.

Esse processo foi

realizado para obtenção da curva de calibração em cada amostra (BRASIL,
2003; CHASIN et aI, 1998) .

4.3.3.6.

Precisão do método analítico

A precisão do método é o parâmetro que avalia a proximidade entre
várias medidas efetuadas em uma mesma amostra.

A medida de precisão

pode ser expressa através do cálculo do desvio padrão e do coeficiente de
variação,

obtidos

em

condições

determinadas

de

repetibilidade

e/ou

reprodutibilidade (BRASIL, ,2003; CHASIN et ai, 1998). Para avaliar a precisão,
amostras de um pool de urina adicionadas de três concentrações diferentes: 30;
80; 180 ppb de nicotina e cotinina foram preparadas e em seguida analisadas
em cinco replicatas para cada concentração, segundo o procedimento descrito
em 4.3.1 ., em um dia para o estabelecimento da precisão intra-dia, em três dias
consecutivos, para a precisão interdias.
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Os cálculos para o estabelecimento dos coeficientes de variação para os
ensaios descritos foram realizados por meio de análise estatística ANOVA: fator
único e pelo cálculo de coeficiente de variação CV% (CHASIN et ai, 1998) .

O cálculo do coeficiente de variação aplicando-se a análise de variância
(ANOVA) permite o isolamento de componentes de variação a fim de identificar
possíveis fontes de erros, quando estes são independentes. Com este modelo
é possível observar e calcular a variabilidade da análise com diferentes
equipamentos ou analistas, quando desejado ou necessário.

4.3.3.7.

Exatidão

A exatidão é a diferença entre o valor real presente na amostra e valor
obtido na análise. Para o estudo da exatidão, amostras de um pool de urina
adicionadas de três concentrações 30, 80 e 180 ng/mL de nicotina e cotinina
foram preparadas e em seguida analisadas em cinco replicatas para cada
concentração, segundo o procedimento 4.3.1. A exatidão é avaliada através da
inexatidão e pode ser representada pela equação:

Inexatidão (%)

=concentração obtida -

concentração esperada x 100
concentração esperada

4.3.3.8.

Estabilidade do analito na amostra

A estabilidade do analito é avaliada por meio da comparação da
concentração obtida no tempo zero e após o período de armazenamento
(BRASIL, 2003; CHASIN et ai, 1994).
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As amostra do pool de urina adicionadas com três concentrações
diferentes 30, 80 e 180 ng/mL de nicotina e cotinina foram preparadas e
armazenadas em três replicatas até serem analisadas, segundo o procedimento
descrito em 4.3.1.

A estabilidade do analito em freezer (-20°C) foi avaliada no

período de 15 e 30 dias, através da comparação da concentração obtida no
tempo zero e após este período de armazenamento.

A estabilidade do analito foi avaliada pelo aumento da inexatidão, sendo
consideradas amostras estáveis as que mantiveram seus resultados dentro de
uma margem de inexatidão de até 10%. A variação foi calculada considerando
a média da 1a análise como 100%.

4.3.4 Análise de nicotina e cotinina em urina

As análises de nicotina e cotinina das amostras proveniente de crianças
expostas a fumaça do tabaco e do grupo controle foram realizadas pelo método
descrito em 4.3.1. e nas condições cromatográficas descritas em 4.3.2.

4.3.5. Determinação da gravidade específica

A gravidade específica urinária foi medida com o auxílio de um
urodensímetro.

Estas análises foram realizadas antes do congelamento das

amostras. A urina normal possui densidade entre 1.010 e 1.030. Urinas mais
concentradas tendem a apresentar uma densidade maior.

-"
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5.2. Otimização das condições cromatográficas
A Figura 5 ilustra um cromatograma correspondente a otimização dos
parâmetros cromatográficos, onde a nicotina, cotinina e P .1. apresentaram
respectivamente, os tempos de retenção de 4,738,8,309 e 7,139 minutos.

1 .637

~

A

~
7.i30 . -

7.6~5 8 . 309~

L

".738

p,1.

8

cs

>

nMETRBlE STüP

FIGURA 5. Cromatograma obtido com a coluna capilar Ultra-2 (25 m x 0,20
mm x 0,33 11m) nas condições cromatográficas otimizadas (descritas em
4.3.2), onde a nicotina (A), cotinina (B) e P.I. apresentaram respectivamente
os tempos de retenção de 4,738, 8,309 e 7,139 minutos.
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5.3. Perfil cromatográfico da separação de nicotina e cotinina

As Figuras 6 e 7 ilustram os cromatogramas obtido da análise do pool
de branco de urina e de pool de amostras de urina adicionadas de 150 ng/mL
de nicotina e cotinina.
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FIGURA 6. Cromatograma obtido com a coluna capilar Ultra-2 (25 m x 0,20
mm x 0,33 !-!m) de extrato de branco de urina adicionado de P.I., submetido
ao procedimento de extração descrito em 4.3.1. onde o P.I. apresentou o
tempo de retenção de 7,146 minutos.
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FIGURA 7. Cromatograma obtido com coluna capilar Ultra-2 (25 m x 0,20
mm x 0,33 J-1m) nas condições 4.3.1. do extrato de amostra de urina
adicionada de 150 ng/mL de nicotina (A ), cotinina (B) e 200 ng/mL de P.i.
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5.4.

Resultados dos parâmetros da validação do método
analítico para determinação de nicotina e cotinina em urina

5.4.1. Limite de detecção
Os limites de detecção do método para a nicotina e cotinina são
apresentados na Tabela 4.

TABELA 4: Resultados dos limites de detecção do método para a
determinação de nicotina e cotinina em urina.

Limite de detecção*
Nicotina

5 ng/mL

Coeficiente de variação
(CV)
12,9 %

Cotinina

5 ng/mL

11 ,2%

* Média dos valores das análises em cinco replicatas

5.4.2. Limite de quantificação
Os limites de quantificação do método para a nicotina e cotinina são
apresentados na Tabela 5.

TABELA 5: Resultados dos limites de quantificação do método para a
determinação de nicotina e cotinina em urina

Nicotina

10 ng/mL

Coeficiente de variação
(CV)
8.44 %

Cotinina

10 ng/mL

11 .51 %

Limite de quantificação*

*Média dos valores das análises em cinco replicatas.
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5.4.3. Recuperação

Os valores do estudo da recuperação para a nicotina e cotinina são
apresentados respectivamente , nas Tabela 6 e 7.

TABELA 6: Recuperação da nicotina adicionada ao pool de urina, nas

concentrações de 30; 80; 180 ng/mL.

Concentração de nicotina em

Recuperação*

Coeficiente de variação
(CV)

30

85%

5.17 %

80

76%

4.78 %

180

93%

5.12 %

urina (ng/mL)

* Média dos valores das análises em cinco replicatas

TABELA 7: Recuperação da cotinina adicionada ao pool de urina, nas

concentrações de 30; 80; 180 ng/mL.

Recuperação*

Coeficiente de variação
(CV)

30

75%

10.24 %

80

72 ,5%

6.75 %

180

72 ,7%

5.86 %

Concentração de cotinit:la em
urina (ng/mL)

* Média dos valores das análises em cinco replicatas
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TABELA 8: Coeficiente de variação inter e intra ensaio das

concentrações urinárias de nicotina. Análise em 5 replicatas e durante 3
dias. Cálculo: ANOVA.
Concentração de

Precisão intra-dia

Precisão inter-dias

nicotina em urina

(3 dias)

(ng/mL)

CV(%)

CV(%)

Média

30

10.60

5.95

31 .58

80

8.35

8.95

76.0

180

12.0

8.67

191 .13

TABELA 9:

Coeficiente de variação inter e intra ensaio das

concentrações urinárias de cotinina.

Análise em 5 replicatas e durante 3

dias. Cálculo: ANOVA.
Concentração de

Precisão intra-dia

Precisão inter-dias

cotinina em urina

(3 dias)

(ng/mL)

CV(%)

CV(%)

Média

30

5.96

2.23

29.31

80

5.69

4.19

77 .14

180

2.81

6.46

179.53

5.4.6. Exatidão

A exatidão do método, sendo representada pela tendenciosidade, ou
seja, a inexatidão, foi estabelecida através da análise em cinco replicatas das
amostras de urina adicionadas de nicotina e cotinina nas concentrações 30,
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80 e 180 ng/mL e os valores obtidos estão apresentados nas Tabelas 10 e
11 , respectivamente.

TABELA 10: Inexatidão do método analítico para a determinação de
nicotina em urina.

Concentração de nicotina (ng/mL)

Inexatidão (%)'"

30 ng/mL

-4.6 %

80 ng/mL

- 1.42%

180 ng/mL

5.1 %

* Média dos valores das análises em cinco replicatas.

TABELA 11: Inexatidão do método analítico para a determinação de
cotinina em urina.

Concentração de cotinina (ng/mL)

Inexatidão (0J0)'"

30 ng/mL

- 0.5 %

80 ng/mL

-0.3%

180 ng/mL

- 0.69 %

* Média dos valores das análises em cinco replicatas.

5.4.7. Estabilidade

Os resultados do estudo da estabilidade da nicotina e cotinina
em urina, nas concentrações 30, 80 e 180 ng/mL, são apresentados nas
Tabelas 12 e 13, respectivamente e estão relacionados a estabilidade das
amostras armazenadas em freezer por 15 e 30 dias, avaliada através do
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aumento da porcentagem de inexatidão com relação ao tempo zero. As
concentrações obtidas se referem à média da determinação da nicotina e
cotinina analisadas em três replicatas .

TABELA 12: Avaliação da estabilidade através da porcentagem de
inexatidão da nicotina em urina, nas concentrações de 30, 80 e 180 ng/mL
armazenadas em freezer (-20°C).

Concentração
esperada

Média o

Média

15

Inexatidão % Média 30

(ng/rnL)

15

Inexatidão %

30

30

29.01

32 .76

12,92

32.25

11,16

80

80.84

76.89

- 4,88

77 .24

- 4,45

180

178.66

182.76

2,29

181 .94

1,83

Média o = Média de 3 determinações no tempo zero.
Média 15 = Média de 3 determinações após 15 dias.
Média 30 = Média de 3 determinações após 30dias.

TABELA 13: Avaliação da estabilidade através da porcentagem de
inexatidão da cotinina em urina, nas concentrações de 30, 80 e 180 ng/mL
armazenadas em freezer (-20°C).

Concentração
esperada

Média o

Média

15

Inexatidão % Média 30

(ng/rnL)

15

Inexatidão %

30

30

29.85

32.49

8,84

34

13.90

80

79.22

75.82

-4,29

73.7

- 6,96

180

178.60

183.94

- 2,99

181 .57

1,66

Média o = Média de 3 determinações no tempo zero .
Média 15 = Média de 3 determinações após 15 dias.
Média 30 = Média de 3 determinações após 30dias.
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5.5.

Determinação das concentrações plasmáticas de nicotina e
cotinina em pacientes com e sem problemas respiratórios

A Figura 10 ilustra um cromatograma do extrato de uma
amostra de urina de criança exposta à fumaça do tabaco. Os resultados
obtidos na quantificação de nicotina e cotinina nas amostras dos pacientes
são apresentados na Tabela 14.
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FIGURA 10

Cromatograma do extrato de amostra de urina de criança

exposta à fumaça do tabaco. A concentração obtida foi de 61,9 ng/mL de
cotinina (A), (P.I. = 6,899).
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Os resultados da determinação cromatográfica (CG) da nicotina e
cotinina na urina de crianças expostas ou não à fumaça do tabaco são
apresentados nas Tabelas 14 e 15.

TABELA 14. Resultados da determinação de nicotina e cotinina em
crianças de pais fumantes .

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

003
016
019
021
033
034
036
047
055
056
057
103

Meio período
Avó
Período integral Empregada
Período integral
Outros
Período integral
Período integral Avô e 3 tios
SI
SI
Período integral
Meio período
Outros
Período integral
Tia
Avó
Período integral
Período integral
Período integral

0,0
0,0
0,0
39,80
188,40
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

24,30
14,70
61 ,90
33,60
272,60
19,30
38,0
39,60
13,70
93,3
82,15
18,9

Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não

SI - Sem informação

TABELA 15. Resultados positivos na determinação de nicotina e
cotinina em crianças de pais não fumantes .

A
A
A
A

006
017
023
048

Período integral
Meio período
SI
SI

SI - Sem informação

SI

13,55
0,0
0,0
0,0

50,90
10,00
25,60
12,60

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

opssn:Jsra 9
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A cromatografia gasosa com coluna capilar permite a detecção de
nicotina e cotinina em tempo de análise relativamente curto e desempenho
cromatográfico satisfatório.

Observou-se na literatura que os detectores

normalmente utilizados na separação de nicotina e cotinina são os DIC, DNF e
CG-EM. Observou-se que o DNF responde melhor para estes compostos do
que o DIC resultando num cromatograma mais limpo e de baixo custo
comparado com CG-EM.

O primeiro ensaio laboratorial realizado foi a injeção de padrões de
nicotina e cotinina para se verificar a resposta do detector e da coluna
escolhida. Após a verificação dos resultados, foram realizados testes com o
injetor, utilizando um split de 30 primeiramente, onde o cromatograma
apresentou muitos picos optando-se em diminuir a razão de divisão do split
para 20, para se evitar um possível saturação da coluna cromatográfica.

Foram avaliados os parâmetros do processo de validação para assegurar
a confiança dos resultados analíticos, visando minimizar eventuais erros. Nas
condições estabelecidas o detector apresentou linearidade adequada após
seleção do volume de amostra e volume de retomada do extrato, e a detecção
de concentrações de nicotina e cotinina foram compatíveis aos objetivos do
presente trabalho.

O procedimento de extração (Figura 3) foi selecionado a partir de
trabalhos descritos na literatura, com as adaptações comentadas, a seguir
(FEYERABEND e RUSSEL, 1990; CEPPA et aI, 2000) .

A literatura indica várias soluções para o ajuste do pH, na alcalinização
da amostra, que vão desde soluções tampão até soluções alcalinas (GRIMMER

et aI, 2000; FEYERABEND e RUSSEL, 1990; KIM et aI,

1197).

Na
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padronização do procedimento de extração do presente trabalho, optou-se por
uma solução de hidróxido de potássio 5 N, por apresentar melhores resultados.

Grande parte dos trabalhos disponíveis na literatura emprega como
solvente extrato r o diclorometano (CEPPA et aI, 2000; VONCKEN , SCHEPERS
e SCHÀFER, 1989; FEYERABEND e RUSSEL, 1990), que foi o utilizado no
presente trabalho.

o

volume de 5 mL de amostra, alcalinizada com 0,5 mL de KOH 5N ,

extraída com 3 mL de diclorometano propiciou resultados satisfatórios em
relação as concentrações esperadas.

o padrão interno utilizado

inicialmente foi a mefentermina, mas durante a

cromatografia, a área do pico desse composto apresentou muita variação.
Assim, foram testados mais dois padrões internos, a metoxiamina e a
clorprenalina, sendo que a clorprenalina apresentou melhores resultados.

Inicialmente observou-se uma alta variação nas concentrações de nicotina,
cotinina e padrão interno nos resultados analíticos obtidos, suspeitando-se de
que uma possível adsorção das substâncias poderia estar ocorrendo nos
frascos de evaporação.
silanizados.

Estes, com base nestas evidências, passaram a ser

A partir da introdução desse procedimento, os resultados de

nicotina, cotinina e padrão interno se tomaram reprodutíveis.

A evaporação do extrato foi feita sob fluxo de nitrogênio, para evitar uma
possível oxidação das substâncias, porém observou-se nesse processo uma
perda considerável de nicotina, possivelmente por evaporação. Assim, para
evitar esta perda, foi adicionado 10 J-lL de ácido acético glacial , observando-se
melhores resultados para a nicotina.
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o resíduo decorrente do

procedimento descrito em 4.3.2, foi dissolvido em

50 IlL de metanol e injetado com o auxílio de microseringa por um processo
manual , e para evitar contaminações das seringas, foram lavadas 30 vezes com
metanol entre as injeções cromatográficas.

Foram avaliados os parâmetros de validação como linearidade, precisão
intra e inter ensaios, limite de detecção e quantificação, recuperação, exatidão e
estabilidade.

A curva de calibração foi construída a partir de adicionados em urina, em
concentrações que abrangeram os valores normalmente encontrados em
fumantes passivos. Foram avaliados seis pontos de concentração, sendo o
ponto mais baixo de 10 ng/mL. Os coeficientes de determinação de 0,9966 e
0,9965 encontrados para a nicotina e cotinina, respectivamente, permitem
considerar que o método gera resultados proporcionais à concentração das
substâncias em análise, dentro de uma faixa específica, sendo possível
relacionar a medida dependente da concentração (CHASIN

et a', 1998).

Neste estudo, a curva de calibração foi injetada a cada lote de amostra
(12 amostras) para possibilitar a quantificação mais confiável do analito.

A

curva era injetada no início de cada lote em três replicatas.

Em relação ao limite de detecção foi considerado confiável um valor de
coeficiente de variação igualou menor a 20%. Os valores encontrados, foram
de 5 ng/mL para nicotina e cotinina.

Em relação ao limite de quantificação foi considerado confiável um valor
de coeficiente de variação igualou menor a 10%.
foram de 10 ng/mL para nicotina e cotinina.

Os valores encontrados,
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Os limites de detecção encontrados na literatura para nicotina e cotinina
respectivamente são de 0,01 ng/mL (FEYERABEND et aI, 1986; HARIHARAN e
VANNOORD, 1991), 0.1 ng/mL (FEYERABEND e RUSSEL, 1990) e 1 ng/mL
(JACOB, WILSON e BENOWITZ, 1981), utilizando CG/NPD, onde as técnicas
de extração e as características cromatográficas são diferentes das utilizadas
neste trabalho. Outros métodos como CLAE e CG-EM permitem um limite de
detecção para cotinina em urina a partir de 0,8 ng/mL, pois a sensibilidade do
equipamento é maior.

O estudo de recuperação absoluta, onde a área relativa da nicotina e
cotinina adicionadas ao extrato, sem ter sido submetida ao processo de
extração, foi comparada com as áreas relativas destas substâncias obtidas de
extratos provenientes de amostras adicionadas submetidas ao processo de
extração, mostrou resultados satisfatórios (ANVISA, 2003 e CHASIN et ai,
1998).

Os coeficientes de variação obtidos para a precisão intra-ensaio para as
concentrações de 30, 80 e 180 ng/mL de nicotina e cotinina e os da precisão
inter-ensaio foram considerados satisfatórios (ANVISA, 2003 eCHASIN et ai,
1998).

Lamentavelmente, não foi possível obter uma amostra certificada para
nicotina e cotinina, que permitisse avaliar a exatidão, parâmetro importante no
processo de validação. Assim, foram adicionados à urina os padrões de nicotina
e cotinina em concentrações conhecidas, que foram quantificados, sendo os
resultados comparados com os valores adicionados.

A porcentagem de

inexatidão do método obtida encontra-se entre os limites aceitáveis (ANVISA,
2003 e CHASIN et ai, 1998).

A estabilidade dos analitos foi avaliada pelo aumento da inexatidão,
sendo consideradas estáveis as amostras que mantiveram seus resultados
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dentro de uma margem de inexatidão de até 10%. Como as amostras eram
coletadas e armazenadas a -20°C por no máximo 15 dias, optou-se em verificar
a estabilidade por 15 dias e no máximo 30 dias.

Tanto a nicotina como a

cotinina mantiveram-se estáveis por até 30 dias em freezer.

Devido à meia vida muito curta da nicotina, alguns fumantes passivos
apresentaram somente cotinina em sua urina.

A presença de nicotina em alguns alimentos como batatas, tomates,
beringelas e chás, também podem resultar na presença de cotinina na urina.
HAUFROID et ai, 1998 estipulou então uma média de consumo diário destes
alimentos, calculando o valor de cotinina urinária entre 0,6 e 6,2 ng/mL. Através
desta informação, acredita-se válido estabelecer como limite de quantificação o
valor de 10 ng/mL de urina.

Vários estudos demonstram que os níveis de cotinina urinária em não
fumantes podem ser inferiores a 100 ng/mL de urina (HAUFROID e L1S0N ,
1998). Levando-se em consideração a fidedignidade dos questionários, neste
trabalho encontrou-se um valor máximo de 272 ng/mL.

No presente trabalho chegaram ao laboratório da FCF/USP 82 amostras
de urina de crianças em idades que variavam entre O a 5 anos, porem foram
excluídas 12 amostras,

cujo volume era insuficiente para análise.

É

interessante mencionar que, uma vez que o volume dessas amostras eram
inferiores aos 5mL validados no presente método, tentou-se realizar a
determinação da nicotina e cotinina com um volume menor, porém os
resultados foram negativos.
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Assim, permanece a dúvida de que seriam mesmo negativos ou se o
volume utilizado foi inadequado, não permitindo a quantificação de nicotina e
cotinina.

Das 70 amostras restantes 7 foram excluídas por falta de informação ao
preencherem o questionário (Anexo 1).

Alem dessas, foram excluídas 8 por

apresentarem gravidade específica inferior ao valor normal (1.010 - 1.030).

Das 55 crianças participantes do estudo, 21 foram enquadradas no grupo
controle. O critério de inclusão destas crianças neste grupo, foi pela avaliação
do questionário (Anexo 1), onde, se este apresentasse dados negativos para
contato com fumantes , realizar-se-ia a análise da amostra. Para inclusão neste
grupo, o resultado da análise também teria que ser negativo para nicotina e
cotinina.

Das 34 crianças restantes, 18 eram filhas de pais fumantes, onde 50%
dos pais e 83% das mães eram fumantes, e/ou conviviam com algum fumante
em sua residência, porem os resultados da análise de nicotina e cotinina em
urina se mostraram inferiores ao limite de detecção.

Entre as 16 crianças que apresentaram resultados positivos para cotinina
10 sofriam de doenças respiratórias. Uma avaliação precisa das condições de
saúde dessas crianças será motivo de Tese de Doutorado do Dr. João Paulo B.
Lotufo.

O método validado no presente trabalho mostrou-se apropriado para a
verificação da presença de nicotina e cotinina em amostras de urina de
fumantes passivos, apresentando as vantagens de fácil execução, curto tempo
de análise e baixo custo.
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Questionário sobre hábitos tabagistas
GRUPO COM DOENÇA RESPIRATÓRIA (

)

SEM DOENÇA RESPIRATÓRlA (

)

Nome: ... .. ... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ...... .......... .......... .. ... ..... .... ..... ................... ....... ........ ... .
Idade:
( ) 0-2

(

) 3-5

Sexo:
( ) Masculino

(

) Feminino

Nível escolar da mãe:
( ) l° a 4° série
( ) 5° a 8° série
( ) l° ao 3° colegial
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
Mãe fumante:
( ) Sim ( ) Não
Total de cigarros fumados por dia pela mãe:
( )1-10
( ) 11 - 20
( ) 21 - 39
( ) Acima de 40
Anos de tabagismo da mãe:
( )1-3anos
( )3-6anos
( ) 6 - 9 anos
( ) 9 - 12 anos
( ) 12 - 15 anos
( ) Acima de 15 anos

Tempo permanecido pela mãe em casa:
( ) Só de noite
( ) Meio periodo + noite
( ) Periodo integral + noite
( ) Sem contato com a mãe

Nível escolar do pai:
( ) 1°a4°série
( ) 5° a 8° série
( ) 1° ao 3° colegial
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo

Pai fumante:
( ) Sim ( ) Não

Total de cigarros fumados por dia pelo pai:
( )1-10
( ) 11 - 20
( ) 21 - 39
( ) Acima de 40
Anos de tabagismo do pai:
()1-3anos
()3-6anos
( ) 6 - 9 anos
( ) 9 - 12 anos
( ) 12 - 15 anos
( ) Acima de 15 anos
Tempo permanecido pelo pai em casa:
( ) Só de noite
( ) Meio período + noite
( ) Período integral + noite
( ) Sem contato com a mãe
Outros fumantes em casa:
( ) Avô ( ) Avó ( )irmão
( )empregada ( )outros
Total de cigarros fumados por outras pessoas em
casa:
( )1-10
( ) 11 - 20
( ) 21 - 39
( ) Acima de 40
Anos de tabagismo de outras pessoas na casa:
( )1- 3 anos
( ) 3 - 6 anos
( )6-9anos
( ) 9 - 12 anos
( ) 12 - 15 anos
( ) Acima de 15 anos
Tempo permanecido de outros tabagistas na casa:
( ) até 2 horas
( ) até 6 horas
( ) até 8 horas
( ) O dia todo.
Tempo permanecido pela criança em casa:
( ) Só de noite
( ) Meio período + noite
( ) Período integral + noite
( ) Sem contato com a mãe

"SlnOS3d "a Oll3rns O" S"All "13~ S3Q~"II\I~O.:lNI

11 OX3N"

89

1. CARACTERíSTICAS DA POPULAÇÃO

Para o objetivo da pesquisa iremos usar como população de estudo
voluntários de ambos os sexos entre O e 5 anos, pacientes com problemas
pulmonares ou outras patologias que sejam fumantes passivos do Hospital
Universitário.

2. DESCRiÇÃO DE MÉTODOS QUE AFETEM OS
SUJEITOS DA PESQUISA

Será realizada coleta de urina de cada voluntário; após estes responderem
questionário elaborado e assinarem o termo de consentimento pós informação;
para posterior extração e análise segundo o método validado. Não será realizado,
em hipótese alguma, nenhum procedimento invasivo de coleta ou administração
de qualquer fármaco aos voluntários.

3. FONTES DE MATERIAL E COLETA

As amostras de urina serão coletadas de pacientes fumantes passivos em
tratamento no Hospital Universitário.

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

A população que elegemos para desenvolvimento do projeto apresentam as
seguintes características:
Grupo 1
• Sexo: ambos
• Idade: entre O e 5 anos
• Pacientes que são fumantes passivos e apresentem patologias pulmonares
Grupo 2
• Sexo: ambos

90

• Idade: entre O e 15 anos
• Pacientes que são fumantes passivos sem patologias pulmonares

5. DESCRiÇÃO DE RISCOS COM AVALIAÇÃO DE
GRAVIDADE

A coleta não apresenta riscos ou desconforto aos sujeitos da pesquisa, uma
vez que o procedimento não será invasivo e realizado pelo próprio voluntário.

Não serão administrado fármacos ou qualquer outra substância aos sujeitos
da pesquisa, serão apenas analisados as substâncias de interesse (nicotina e
cotinina) presentes na urina dos voluntários descritos nas características da
população e nos critérios de inclusão.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU
LEGAL RESPONSÁVEL
1.

Nome do Paciente:

Documento de Identidade N° :.... .............. .................. .. ...... .... .. ... ... .Sexo: ()M

()F

Data de Nascimento: ... .... ... ..!. .... ..... ..!. .. ....... .
Endereço: .... ......... ........... ......... .... ......... .......... ..... .. ........................ .. N°:....................Apto: ... ....... ... ...... .
Bairro:....... ......... .. .. .............. ...... ... ................. ..Cidade: ... .... .. ................ ................................................ .
CEP: ... .... .......... .. ............... .. ...... ......... Telefone: ... ....... .. .... .......... .... ..... ..... .. ...... .. ............ ......... ............ .
2. Responsável Legal :..... ............ ... .......... ........... ... .... .. ................. .............. ... ................ ..... ........ .... ..... .
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.): ... ... .. ........ ........ .... ........ ........ .......... ....... ............... .
Documento de Identidade N°:... ................................ ... .... ............ .......... .... Sexo: ()M

()F

Data de Nascimento: ....... ...!. ....... ..!. .. ......... .
Endereço : ...... ......... ........ ......................... ............... .... ..................... ..... ...... N°: ..... .. ........ Apto: ..... ....... ..
Bairro:....... ........ ..... ....... ..... .. .Cidade: ........... ... ........ ..... ... .. .. ... CEP: .. ..... .... ..... ..... ... Tel :... ....... ... ..... ... ... .

11 - DADOS SOBRE A PESQUISA
1.

Título do Protocolo de Pesquisa:. Avaliação dos teores de nicotina e cotinina, por cromatografia em
fase gasosa, em urina de crianças fumantes passivas.
2. Pesquisador: Cláudia Isabel Guastini Delfim.
Cargo/Função: .. ...... ........... ..... ........ ...... ....... Inscrição Conselho Regional N°: CRF: 12.239
Departamento da FCF/USP: Toxicologia e Análises Toxicológicas
3.

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA
Sem Risco (X)
Risco Mínimo ()
Risco Médio ( )
Risco Baixo ( )
Risco Maior
()
(Probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do
estudo. Nos projetos com coleta de sangue , incluir detalhadamente, como observação as possíveis
reações decorrentes desse procedimento.)
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111 - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

1.Justificativa e os objetivos da pesquisa: 2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos;
incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais: 3. Desconfortos e riscos
esperados; 4. Benefícios que poderão ser obtidos; 5. procedimentos alternativos que possam ser
vantajosos para o indivíduo.
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA

1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas.
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do
estudo , sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.
3. Salvaguarda da confidencial idade, sigilo e privacidade.
4. Da indenização por parte do Patrocinador por eventuais danos à saúde decorrentes da
pesquisa.
V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLíNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.

VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.
São Paulo,

de

Assinatura do sujeito de pesquisa
ou responsável legal

de _ _ _ _ _ .

Assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome legível)

