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INTRODUÇÃO:
O tabaco possui várias substâncias tóxicas, porém, entre as 4.000 substâncias conhecidas, a que está em maior
concentração, principalmente nas folhas verdes do tabaco é a nicotina. (TREMBLAY et al., 2009).Ocorre a metabolização
no fígado, rins e pulmões, podendo ser encontrada em fluidos corporais, como: sangue, urina e saliva e excreção urinária.
Azambuja (2008).A nicotina possui meia vida de 2 a 3 horas após ser ingerida ou inalada. Já a cotinina possui meia vida de
16 a 18 horas, sendo utilizada como principal biomarcador quantitativo em relação à exposição à nicotina. (METZ;
GREGERSEN; MALHOTRA, 2004). O objetivo foi determinar os níveis de cotinina urinária nos fumicultores da região Norte
do Rio Grande do Sul.

METODOLOGIA:
Através de um estudo observacional analítico transversal, avaliou 30 fumicultores no município de Soledade, RS. Foram
realizadas dosagens laboratoriais de continina e creatinina urinária. Foram excluídos fumantes, menores de 18 anos e
amostras com creatinina urinária diminuída e inclusos indivíduos expostos as folhas verdes do tabaco,maiores de 18 anos,
indivíduos que aceitaram participar voluntariamente, que responderam ao questionário e aceitaram o TCLE.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Constatou-se que dos 30 indivíduos avaliados,19 (63,335) apresentaram valores acima do valor de referência para não
fumantes, com variação da concentração de 20,5 a 515,0 ng/m. Estes resultados para cotinina urinária apresentaram
alteração significativa (p<0,05), quando comparados com os valores de referência para não fumantes.



CONCLUSÃO:
Constatou-se que houveram alterações significativas nas dosagens de cotinina urinária. Estes resultados demonstram que
neste tipo de exposição ocupacional existe o risco dos fumicultores estarem propícios a desencadear intoxicações e evoluir
para a doença do tabaco verde.
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