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“Repercussões do tabagismo passivo durante a prenhez e associado ao 
exercício físico durante o crescimento na musculatura de ratos wistar” 

 

“Effects of passive smoking during pregnancy and associated with exercise 
during growth in muscles of Wistar rats” 

 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a mortalidade, peso, comprimento 

corporal e o músculo gastrocnêmio de filhotes submetidas à exposição de 

fumaça do cigarro e programa de natação. Métodos: Os filhotes foram gerados 

por matrizes controle (G1) e expostas a fumaça do cigarro (G2). As ratas 

advindas da gestação foram separadas após a lactação, segundo o grupo de 

suas matrizes, em G_CN (controle natação), G_CS (controle sedentário), 

G_FN (exposto natação) e G_FS (exposto sedentário). Foi obtido o peso 

corporal dos filhotes semanalmente, e o comprimento corporal, considerando o 

tamanho crânio-cóccix. Ao final do experimento foi realizada a análise 

morfométrica do músculo gastrocnêmio. Para a análise estatística, foi utilizado 

teste T independente, e ANOVA para medidas repetidas e ANOVA One-Way, 

adotando p < 0,05. Resultados: Não houve diferença significativa entre os 

grupos no número de filhotes (p=0,387). Os filhotes do grupo G1 apresentaram 

pesos maiores e comprimentos maiores a partir da primeira semana 

(p<0,0001), quando comparados aos filhotes do grupo G2. Tal diferença entre 

os grupos persistiu até a idade adulta. As medidas do diâmetro menor das 

fibras dos grupos G1FN e G1CS foram maiores em comparação ao G1CN. 

Conclusão: Observou-se que os filhotes submetidos ao tabagismo passivo 

durante sua gestação e lactação apresentaram alteração no crescimento e que 

a natação não demonstrou alterações importantes. 

 

Palavras-chaves: Exposição à fumaça do cigarro, Ratos 

Wistar/crescimento & desenvolvimento, Exercício físico, Lactação, Peso ao 

nascer. 



“Repercussões do tabagismo passivo durante a prenhez e associado ao 
exercício físico durante o crescimento na musculatura de ratos wistar” 

 

“Effects of passive smoking during pregnancy and associated with exercise 
during growth in muscles of Wistar rats” 

 

 

Purpose: The purpose of this study was to evaluate weight, body length and 

the gastrocnemius muscle of offspring of rats submitted to exposure to second-

hand smoke and swimming program and. Methods: Ten female rats were 

divided into groups: G1 (control), G2 (exposed to cigarette smoke) and five 

male rats. The female pups were separated after lactation , the group from its 

headquarters in G_CN control (swimming), G_CS (sedentary control), G_FN 

(exposed swimming) and G_FS (exposed sedentary). The body weight of the 

pups was measured at six time points. The gastrocnemius muscle of the pups 

was obtained for evaluation of muscle development. For statistical analysis, was 

used ANOVA for repeated measures and ANOVA One-Way, considering 

p<0.05. Results: Puppies of G1 showed higher weights at birth (p=0.011) and 

longer lengths from the first week (p<0.0001) compared to pups of G2, the 

difference between the groups persisted into adulthood. The measured of 

smaller diameter fibers in G1CS and G1FN group was higher compared to 

G1CN. Conclusions: Observed that pups submitted to passive smoking during 

their pregnancy and lactation showed abnormalities in growth and the 

swimming protocol did not show significant changes. 

  

Keywords: Tobacco smoke pollution, Wistar/growth & development,  

Exercise, Lactation, Birth weight Rats. 
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“E Israel ficará sabendo que o Senhor não depende de armas para realizar 

seus planos; Ele trabalha sem levar em conta os recursos humanos!” 

(I Samuel 17:47a)



Apresentação 



Esta dissertação é composta de uma introdução e de dois artigos 

científicos, originados de pesquisas realizadas no Laboratório de Histologia do 

Departamento de Fisioterapia da FCT/UNESP – Presidente Prudente. 

Em consonância com as regras do Programa de Pós-Graduação em 

Fisioterapia, os artigos foram redigidos de acordo com as normas dos 

periódicos Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e Acta Ortopédica 

Brasileira. 

 

- Artigo I. 

Urban JB, Trindade Camargo CLT, Costalonga RR, Biral TM, Macedo 

LA, Coladello L, Camargo Filho JCS. Análise do desenvolvimento corporal de 

filhotes de ratas submetidas ao tabagismo passivo durante o período pré-natal: 

Estudo no período de lactação e a influência do exercício físico após a 

lactação. Submetido à apreciação visando publicação no periódico Revista 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. 

 

- Artigo II. 

Urban JB, Costalonga RR, Louzada MJQ, Fernandes RA, Trindade 

Camargo RC, Camargo Filho JCS. Estudo da influência do tabagismo passivo 

no período de intra-uterino e lactacional e a ação do exercício físico após a 

lactação no conteúdo mineral ósseo e na densidade mineral óssea. Submetido 

à apreciação visando publicação no periódico Acta Ortopédica Brasileira.



Introdução 
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A inatividade física está entre as dez principais causas de mortalidade e 

incapacidade no mundo desenvolvido, segundo o Relatório Mundial da Saúde 

no ano de 2002. No ano de 2004, a Organização Mundial da Saúde estimou 

que aproximadamente 2 milhões de mortes no mundo podem ser atribuída a 

inatividade física (DUMITH et al., 2010). 

Desta forma, a promoção da atividade física deve começar na infância; 

O Physical Activity Guidelines for Americans afirma que crianças e 

adolescentes devem realizar atividades física, de intensidade moderada a 

vigorosa, durante 60 minutos por dia para obter benefícios na saúde (DUMITH 

et al., 2010). 

Entre as crianças e adolescentes, a atividade física regular melhora a 

composição corporal, forma física cardiorrespiratória e muscular e o 

desenvolvimento ósseo (DUMITH et al., 2010), além dos benefícios 

metabólicos cardiovasculares e neurovegetativos, com redução relevante na 

morbidade e mortalidade, e melhora na capacidade funcional global (ARAÚJO 

et al., 2010) 

A atividade física é multidimensional, e sua prática pode ser influenciada 

por fatores psicológicos, ambientais, do desenvolvimento, fisiológicos, sociais e 

demográficos, além de proporcionar melhora da saúde, como ativação das 

defensas imunológicas e do sistema antioxidante, redução do processo 

inflamatório e incremento na qualidade de vida (AGUIAR E SILVA  et al., 2010). 

Entre os tipos de exercício físico que as crianças podem ser 

apresentadas, existe a natação. O exercício em piscina mostra proporcionar 

benefícios aos sistemas muscular, esquelético, nervoso e cardiovascular. 

Exercícios em água aquecida possuem diversos efeitos fisiológicos que podem 

promover incremento ao processo de reparo tecidual e dentre estes efeitos 

podem ser citados: o aumento da circulação periférica e consequente aumento 

no suprimento de oxigênio e nutrientes ao músculo ativo, aumento no retorno 

sanguíneo, redução de edemas pela ação da pressão hidrostática e redução da 

sensibilidade dos terminais nervosos que somadas com todas as outras 

causam um relaxamento muscular geral (PESTANA et al., 2011). 

Em especial, os exercícios de intensidade leve a moderada podem 

promover melhora na resistência e flexibilidade muscular, sem aumento no 

risco de lesões (FABRIN et al., 2011). 
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Em especial ao tecido muscular, o exercício físico promove a 

plasticidade muscular, devido a atividade contrátil, danos diretos (laceração, 

contusão e estiramento) e indiretos (isquemia e disfunção neurológica), 

favorecendo a mecânica funcional do corpo humano. Esses efeitos na saúde 

são dependentes das propriedades mecânicas do exercício; e em pesquisas 

experimentais, da espécie do animal utilizado. (PESTANA et al., 2011). 

Em estudos histológicos, existe a ocorrência de alterações na forma das 

fibras musculares e presença de processo inflamatório muscular em fibras 

musculares de animais submetidos a estresse por exercício de natação 

(CAMARGO FILHO et al., 2006) e esteira rolante (CAMARGO FILHO et al., 

2005), sendo identificado como um mecanismo adaptativo do tecido muscular 

frente ao exercício físico (BRITO et al., 2006; CAMARGO FILHO et al., 2006; 

CAMARGO FILHO et al., 2011). Já em estudos histoquímicos, como por 

exemplo, na reação histoquímica de NADH-TR ocorrem alterações enzimáticas 

devido ao aumento da demanda metabólica (FOUREAX et al., 2006; 

CAMARGO FILHO et al., 2011). Quando foram realizados estudos 

morfométricos, verificou-se que animais exercitados apresentam maiores 

valores de diâmetro menor quando comparados a sedentários (PAUL & 

ROSENTHAL et al., 2002; CAMARGO FILHO et al., 2011), podendo-se assim 

dizer que o exercício causa hipertrofia de fibras musculares, resultando na 

ampliação do número de elementos contráteis em paralelo e aumento da 

tensão máxima que o músculo esquelético pode produzir (CAMARGO FILHO et 

al., 2011). 

Além das alterações no músculo, a atividade física e participações em 

esportes durante o crescimento são cruciais para a aquisição de massa óssea 

e prevenção de doenças ósseas (BAILEY et al., 1996; GÓMEZ BRUTON et al., 

2013). O efeito osteogênico é produzido por impactos e cargas mecânicas 

aplicadas no osso, adaptando o osso a novas demandas e, consequentemente, 

o conteúdo mineral ósseo (CMO) e a densidade mineral óssea (DMO) são 

modificadas (BERGMANN et al., 2010; GÓMEZ BRUTON et al., 2013) Os 

valores de CMO e DMO costuma ser menor em nadadores quando 

comparados a esportes de alto impacto como a ginástica (MAIMOUM et al., 

2013; GÓMEZ BRUTON et al., 2013) e maior quando comparados a 

sedentários, independentemente do método de análise (GÓMEZ BRUTON et 
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al., 2013). Muitos fatores podem interferir no efeito de natação no osso, tais 

como as concentrações hormonais ou de ingestão de cálcio (GÓMEZ BRUTON 

et al., 2013).   

Em contrapartida aos benefícios do exercício físico aquático, o 

tabagismo é a principal causa prevenível de morte, uma morte a cada 10 

minutos (COSTA E SILVA & KOIFMAN, 1998), e de doenças no mundo, uma 

das causas de doenças cardiovasculares e câncer (COSTA E SILVA & 

KOIFMAN, 1998), chegando a 5 milhões de mortes/ano, devendo alcançar 

mais de 10 milhões de mortes/ano em 2030 (LEITÃO FILHO et al., 2009). 

Diferentemente das doenças infecciosas, o tempo de manifestação 

clínica de problemas de saúde decorrentes do hábito tabágico é longo, 

ocorrendo depois de 20 ou 30 anos do início da exposição (COSTA E SILVA & 

KOIFMAN, 1998). 

No Brasil, a prevalência total de fumantes atinge a taxa de 17,2% de 

fumantes com idade acima de 15 anos, sendo 18,2 milhões de homens e 12,4 

milhões de mulheres tabagistas ativos (LEITÃO FILHO et al., 2009). Com essa 

prevalência, estima-se que o tabagismo promova 200 mil mortes anuais 

(LEITÃO FILHO et al., 2009). 

As mudanças demográficas e socioeconômicas ocorridas nos países da 

América Latina provocaram mudanças no estilo de vida, como na dieta e no 

uso do tabaco (COSTA E SILVA & KOIFMAN, 1998). Essas mudanças 

associadas ao redirecionamento de esforços de venda para países em 

desenvolvimento, após medidas restritivas de comercialização nos países 

desenvolvidos (Wünsch Filho et al., 2010) 

Na fumaça do cigarro, 4720 elementos diferentes já foram identificados, 

sendo que dentre estes existem substâncias tóxicas e cancerígenas (MELLO et 

al., 2001; CAMPOS et al, 2008). Estas substâncias são encontradas na fumaça 

do cigarro, constituída principalmente por dois componentes: fumaça central e 

fumaça periférica (MELLO et al., 2006). 

O fumo ativo é caracterizado pela fumaça central, gerada pelas altas 

temperaturas (acima de 950°C), produzida quando o fumante traga o cigarro, é 

lançada ao meio ambiente após ser aspirada pelo filtro do cigarro, entrando em 

contato com os pulmões, sendo exalada em seguida (MELLO et al., 2006). 
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Em contrapartida, o fumo passivo é composto em princípio pela fumaça 

periférica, uma mistura de gases e partículas em estado líquido e sólido, 

produzida em temperaturas mais baixas (próximas a 350°C), durante a lenta 

queima das extremidades do cigarro entre as tragadas do fumante ativo. 

Corresponde aproximadamente a 85% da fumaça de cigarro presente no 

ambiente, a constituição química é semelhante à da fumaça central, diferindo 

quantitativamente, pois esta não é filtrada (MELLO et al., 2006; CAMPOS et al., 

2008). 

O tabagismo passivo contém cerca de 4.000 substâncias químicas, faz 

com que cerca de 3000 casos de mortes por câncer de pulmão entre os 

fumantes a cada ano, e afeta mais de 22 milhões de crianças nos Estados 

Unidos anualmente (ASHFORD & WESTNEAT, 2012). É definido como fumaça 

inalada por uma pessoa que não está ativamente engajada em fumar, mas que 

está exposta ao fumo do tabaco ambiental (ASHFORD & WESTNEAT, 2012). 

O tabagismo passivo afeta mais de 22 milhões de crianças nos Estados Unidos 

anualmente (ASHFORD & WESTNEAT, 2012) 

Nakamura et al. (2004) descreveram o tabagismo passivo como um 

problema relevante à saúde pública em todo o mundo, por apresentarem maior 

risco de morbidade das doenças causadas pelo cigarro, pois a escala da 

exposição ao tabagismo passivo é grande, incluindo mulheres grávidas 

(WDOWIAK et al., 2009) e crianças(ASHFORD & WESTNEAT, 2012). No 

território brasileiro, a fumaça do cigarro está presente em 27,9% dos domicílios 

e 24,4% dos ambientes de trabalho (WÜNSCK FILHO et al., 2010). 

Destacam-se nos componentes da fumaça do cigarro, a nicotina e o 

monóxido de carbono (MELLO et al., 2001). A nicotina é uma das mais 

perigosas substâncias do tabaco, pois é capaz de difundir-se pela placenta 

(CLARK et al.,1992), além de liberar, no organismo materno, catecolaminas, 

causando no organismo: vasoconstrição periférica, taquicardia, aumento da 

pressão arterial, elevação da resistência periférica, acidose, hipercapnia 

respiratória, redução da perfusão sanguínea uterina e hipóxia (CZEKAJ et al., 

2002) resultando em uma pobre nutrição e oxigenação fetal (NAKAMURA et 

al., 2004). 

O monóxido de carbono é produzido na queima incompleta do cigarro, e 

este realiza com a hemoglobina uma ligação estável. Weinberger & Weiss  
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(1996 apud NAKAMURA et al., 2004) relatam que fumantes, com consumo de 

40 cigarros/dia, apresentavam elevação de 10% de carboxihemoglobina e a 

redução de 60% do fluxo fetal sanguíneo. O feto é extremamente sensível aos 

efeitos da hipóxia, causado pelo alto nível de carboxihemoglobina no sangue 

materno (SARTIANI et al., 2004). 

Em somatória, o tabagismo na mulher reduz globalmente a fertilidade, 

com evidente atraso da primeira gestação (MELLO et al., 2001). O tabagismo 

reduz a fertilidade, diminuindo 3,4 vezes a probabilidade de levar mais de um 

ano para a concepção em comparação a mulheres não fumantes (MELLO et 

al., 2001). 

Durante o fumo, a mulher expõe seu feto tanto aos componentes 

contidos no cigarro, muitos capazes de difundirem-se pela placenta quanto as 

alterações metabólicas desencadeadas pelo tabagismo (NAKAMURA et al., 

2008). Na literatura, existem diversos relatos sobre a relação entre o baixo 

peso ao nascer, déficit de crescimento, risco aumentado de aborto espontâneo, 

maior incidência de gestações ectópicas, além de descolamento prematuro de 

placenta e parto prematuro (MELLO et al., 2001 e NAKAMURA et al., 2008). 

Todas as alterações citadas são, proporcionalmente, aumentadas com o 

número de cigarros consumidos por dia (MAINOUS & HEUSTON, 1994). 

Sendo estas alterações causadas pelo negativo impacto biológico do 

tabagismo materno na função placentária, como transferência de nutrientes, 

oxigênio, proteínas, além de mecanismo ainda desconhecidos (CHERTOK et 

al., 2010). 

Com destaque, observou-se que o fumo após o quarto mês é decisivo 

para a perda de peso fetal (CHIOLERO et al., 2005). Este parâmetro é 

relacionado com a morbimortalidade perinatal e infantil, com grande relevância 

em Saúde Pública (AZENHA et al., 2008). Chertok et al. (2010) sugerem que o 

baixo peso ao nascer seja decorrente de interações entre o genótipo 

metabólico materno e o hábito tabágico. Um estudo realizado por Wdowaik et 

al. (2009) demonstrou queda na porcentagem de peso entre filhos de gestantes 

fumantes ativas quando comparadas a fumantes passivas; sendo essa queda 

mais crítica em filhos de gestantes que consumiam acima de dez cigarros por 

dia (GALÃO et al., 2009), respondendo por 25 a 75g a menos no peso ao 

nascer nos recém-natos de mães expostas ao tabagismo (JADDOE, 2007). 
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O tabagismo materno impõe o feto a uma condição de hipóxia fetal, pela 

redução da capacidade da hemoglobina de liberar oxigênio (GALÃO et al., 

2009), além da vasoconstrição dos vasos umbilicais, mediada pela inibição da 

produção de vasodilatadores nas paredes destes vasos (MELLO et al., 2001). 

Estes mecanismos podem ser os responsáveis pela redução do crescimento 

em filhos de mulheres fumantes, quando comparados a filhos de mães não 

fumantes (GALÃO et al., 2009). 

Em somatória, o parto prematuro (baixa idade gestacional) oferece a 

maior proporção dos casos de morte neonatal e morbidade a longo prazo, com 

destaque a mães com alta dependência da droga (CHERTOK et al., 2010). No 

recém-nascido, o tabagismo aumenta duas vezes o risco da síndrome da morte 

súbita em comparação com bebês não expostos (NEFF et al., 2004; SARTIANI 

et al., 2004; CAMPOS et al, 2008; NAKAMURA et al., 2004). 

Além dos efeitos descritos, há relato da relação entre mal formações 

fetais, como fenda oro-labial (LEITE et al., 2002), efeitos nos sinais vitais no 

nascimento, segundo Nakamura et al. (2008), demonstrados por baixos 

escores Apgar , a relação com problemas respiratórios, como redução do 

crescimento dos pulmões (MACHADO et al., 2009), comprometimentos do 

desenvolvimento do sistema nervoso central da criança (CAMPOS et al, 2008) 

e quadros de isquemia e hipóxia (CZEKAJ et al., 2002; NEFF et al., 2004; 

BAYKAN et al., 2005; CAMPOS et al, 2008) 

Além dos efeitos do hábito tabágico na mulher, as crianças e os recém-

nascidos são particularmente vulneráveis aos efeitos perniciosos devido ao fato 

de estarem em desenvolvimento e à sua condição de criança, que a deixa sem 

opção perante a companhia de genitores tabagistas (CAMPOS et al, 2008). 

Em paralelo aos efeitos no desenvolvimento infantil, o fumo é capaz de 

alterar características do tecido muscular como alterações no tamanho das 

fibras, bem como modificações na atividade oxidativa muscular, tendência a 

atrofia e fagocitose de fibras (MONTES et al., 2002; NAKATANI et al., 2002; 

NAKATANI et al., 2003; DUBOWITZ & SEWRY, 2007; CAMARGO FILHO et 

al., 2011); sendo essas alterações compreendidas como resposta ao baixo 

fornecimento de energia, decorrente da baixa oxigenação (NAKATANI et al., 

2002; NAKATANI et al., 2003).  
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Conjuntamente aos efeitos no músculo esquelético, o fumo é capaz de 

inibir a formação óssea, por ação da nicotina (ROTHEN et al., 2009; KIM et al., 

2013). Em resposta a isso, existe a redução de 4% da densidade mineral óssea 

(DMO) em fumantes ativos quando comparados a não-fumantes (BJARNASON 

& CHRISTIANSEN, 2000; KIM et al., 2013), quando se lembra que a redução 

da DMO aumenta significantemente o risco de fraturas (KANIS et al., 2010; KIM 

et al., 2013). Em estudos animais a exposição de animais à fumaça do cigarro 

produziu a diminuição do tamanho de osteócitos (AJIRO et al., 2010; KIM et al., 

2013), diminuição da quantidade dos osteoblastos e células da medula óssea 

(GAO et al., 2011; KIM et al., 2013). 

Dessa forma, esta dissertação se propõe a estudar os efeitos do 

tabagismo passivo durante a prenhez e lactação e as alterações promovidas 

pela associação do tabagismo passivo ao exercício físico durante o 

crescimento.



 

 

Artigo  
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RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a mortalidade, peso, 

comprimento corporal e o músculo gastrocnêmio de filhotes submetidas à 

exposição de fumaça do cigarro e programa de natação. Métodos: Os filhotes 

foram gerados por matrizes controle (G1) e expostas a fumaça do cigarro (G2). 

As ratas advindas da gestação foram separadas após a lactação, segundo o 

grupo de suas matrizes, em G_CN (controle natação), G_CS (controle 

sedentário), G_FN (exposto natação) e G_FS (exposto sedentário). Foi obtido o 

peso corporal dos filhotes semanalmente, e o comprimento corporal, 

considerando o tamanho crânio-cóccix. Ao final do experimento foi realizada a 

análise morfométrica do músculo gastrocnêmio. Para a análise estatística, foi 

utilizado teste T independente, e ANOVA para medidas repetidas e ANOVA 

One-Way, adotando p < 0,05. Resultados: Não houve diferença significativa 

entre os grupos no número de filhotes (p=0,387). Os filhotes do grupo G1 

apresentaram pesos maiores e comprimentos maiores a partir da primeira 

semana (p<0,0001), quando comparados aos filhotes do grupo G2. Tal 

diferença entre os grupos persistiu até a idade adulta. As medidas do diâmetro 

menor das fibras dos grupos G1FN e G1CS foram maiores em comparação ao 

G1CN. Conclusão: Observou-se que os filhotes submetidos ao tabagismo 

passivo durante sua gestação e lactação apresentaram alteração no 

crescimento e que a natação não demonstrou alterações importantes. 

 

Palavras-chaves: Exposição à fumaça do cigarro, Ratos 

Wistar/crescimento & desenvolvimento, Exercício físico, Lactação, Peso ao 

nascer. 
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ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this study was to evaluate weight, body length 

and the gastrocnemius muscle of offspring of rats submitted to exposure to 

second-hand smoke and swimming program and. Methods: Ten female rats 

were divided into groups: G1 (control), G2 (exposed to cigarette smoke) and 

five male rats. The female pups were separated after lactation , the group from 

its headquarters in G_CN control (swimming), G_CS (sedentary control), G_FN 

(exposed swimming) and G_FS (exposed sedentary). The body weight of the 

pups was measured at six time points. The gastrocnemius muscle of the pups 

was obtained for evaluation of muscle development. For statistical analysis, was 

used ANOVA for repeated measures and ANOVA One-Way, considering 

p<0.05. Results: Puppies of G1 showed higher weights at birth (p=0.011) and 

longer lengths from the first week (p<0.0001) compared to pups of G2, the 

difference between the groups persisted into adulthood. The measured of 

smaller diameter fibers in G1CS and G1FN group was higher compared to 

G1CN. Conclusions: Observed that pups submitted to passive smoking during 

their pregnancy and lactation showed abnormalities in growth and the 

swimming protocol did not show significant changes. 

  

Keywords: Tobacco smoke pollution, Wistar/growth & development,  

Exercise, Lactation, Birth weight Rats. 
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“Análise do desenvolvimento corporal de filhotes de ratas submetidas ao 

tabagismo passivo durante o período pré-natal: Estudo no período de lactação 

e a influência do exercício físico após a lactação” 

 

“Analysis of grownth of offspring rats submitted to passive smoking 

during the prenatal period and associated with swimming” 

 

INTRODUÇÃO  

Gestantes e crianças são expostas ao tabagismo passivo em todo o 

mundo1,2 e somente nos Estados Unidos, nove milhões de crianças abaixo de 

cinco anos são expostas à fumaça do cigarro3. Considera-se tabagismo 

passivo, a inalação de fumaça e os derivados do tabaco (cigarro, cigarrilhas, 

cachimbo, charuto...), por pessoas não fumantes, mas que convivam com 

fumantes em ambiente fechado, sendo a ele atribuída a terceira maior causa 

de óbito no mundo, subsequente ao tabagismo ativo e ao consumo excessivo 

de álcool3,4. 

Os efeitos dessa condição durante o período pré-concepcional e 

gestacional são descritos na literatura 1,6 como: diminuição da fertilidade 6 , 

aumento do tempo para a concepção 6 , aumento do risco de aborto 

espontâneo 1,6 , maior risco de prematuridade 1,2,6 , déficit do desenvolvimento 

fetal 1,2,6,7,8 , menores índices de escores Apgar 1 , maior índice de mortalidade 

perinatal 1,2 , redução da produção láctea 6 , redução do ganho ponderal de 

peso durante a amamentação exclusiva 1,6 e desmame precoce 6 . Na infância, 

a exposição ao tabagismo passivo, pode reduzir níveis da função cognitiva 9 . 

Porém, o efeito do tabagismo passivo durante a infância não é totalmente 

elucidado.  

Em contraposição aos efeitos deletérios do cigarro, o exercício físico 

promove alterações morfológicas e características fisiológicas, reduz a 

morbimortalidade, melhora a capacidade funcional global, previne doenças 10,11 
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e estimula diversos sistemas corporais como o sistema muscular, 

cardiorrespiratório, nervoso e endócrino 12 . 

Levando-se em consideração os efeitos da fumaça do cigarro no período 

pré concepcional e gestacional, espera-se que: em um modelo experimental, a 

prole de ratas expostas à fumaça do cigarro apresente peso e comprimento 

menores do que as ratas não expostas, que as alterações promovidas pela 

fumaça do cigarro sejam persistentes até a idade adulta e também que os 

efeitos do exercício físico possam minimizar as ações promovidas pela fumaça 

de cigarro nos períodos pré-concepcional e gestacional explanados acima.  

 

OBJETIVOS 

Nesse sentido, o modelo experimental do presente estudo teve por 

objetivo: a) avaliar a influência do tabagismo passivo nos índices de fertilidade, 

incidência de aborto espontâneo e, durante o crescimento intrauterino, nas 

medidas de peso e comprimento corporal dos filhotes. b) Verificar os efeitos do 

tabagismo passivo materno durante a prenhez e lactação em conjunto com a 

associação do tabagismo passivo ao exercício físico durante o crescimento de 

filhotes nas mensurações de peso corporal, comprimento corporal, ganhos de 

peso e crescimento corporal e diâmetro menor das fibras do músculo 

gastrocnêmio. 

 

MÉTODOS 

Animais 

Para realização desse estudo foram utilizados 11 ratas virgens (72 dias 

de idade) e cinco machos, da linhagem Wistar (Rattus novergicus, var. albina, 

Rodentia, Mammalia), os quais foram mantidos em gaiolas individuais, sob 

temperatura média de 22 ± 2ºC, umidade de 50 ± 10%, ciclo claro/escuro de 12 

horas (7-19h), tendo livre acesso à água e ração padrão da marca Primor®. 

Além disso, foram utilizados as filhotes fêmeas obtidas pela cópula desses 
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animais, mantidas em gaiolas coletivas (5 animais por gaiola) também sob as 

mesmas condições ambientais e nutricionais descritas acima. 

Todos os procedimentos utilizados foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Instituição (Proc. nº 06/2011) e seguiu os “Princípios 

Éticos na Experimentação Animal”, adotados pela Sociedade Brasileira de 

Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

 

Grupos Experimentais 

As ratas foram divididas aletoriamente em dois grupos, sendo: G1 

(Grupo controle, n = 5) e G2 (Grupo exposto à fumaça do cigarro, n = 6). Com 

90 dias de vida as ratas foram submetidas a um esfregaço vaginal para 

verificação da fase do ciclo estral e, após a comprovação da fase estro, cada 

rata foi colocada em gaiolas com um rato, onde permaneceram por uma noite 

para cópula. Na manhã seguinte, a prenhez foi diagnosticada pela presença de 

espermatozóide(s) no esfregaço vaginal, caracterizando o dia zero da 

prenhez12. 

Todos os filhotes gerados na gestação foram mantidos com as matrizes 

até o final da lactação, caracterizado no 21º dia de vida. Após esse período, as 

fêmeas foram divididas em sub grupos de acordo com o grupo de sua 

ascendente (Controle ou Exposto a fumaça do cigarro) da seguinte forma: a) 

Grupos das matrizes controles: Grupo exposto à fumaça do cigarro e natação 

(G1FN; n=08), grupo exposto à fumaça do cigarro e sedentário (G1FS; n=05), 

grupo controle e natação (G1CN; n=06), grupo controle sedentário (G1CS; 

n=04); b) Grupos das matrizes expostos à fumaça do cigarro: Grupo exposto à 

fumaça do cigarro e natação (G2FN; n=08), grupo exposto à fumaça do cigarro 

e sedentário (G2FS; n=04); grupo controle e natação (G2CN; n=04) e grupo 

controle e sedentário (G2CS; n=05). 

 

Desenho Experimental 
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Para realização do procedimento experimental, as matrizes foram 

divididas em dois grupos (G1 – grupo controle e G2 – grupo exposto à fumaça 

do cigarro) aos 72 dias de vida, após a divisão, as ratas do grupo G2 iniciaram 

o protocolo de exposição ao tabagismo passivo. Com 90 dias de vida, as ratas 

que estavam na fase estro do ciclo estral foram colocadas com um macho para 

cópula. Após confirmada a prenhez elas foram alocadas em gaiolas individuais 

e acompanhadas diariamente, em busca de evidências de aborto espontâneo. 

Após a realização do parto foi determinado o número de filhotes nascidos vivos 

e mortos.  

Os filhotes tiveram o peso e o comprimento mensurados no primeiro, 

sétimo, 14º e 21º dia de vida. Ao 21º dia de vida dos filhotes, foi realizado o 

término da exposição ao tabagismo passivo das matrizes do grupo G2. 

Na 5ª semana de vida foi realizada a divisão os filhotes. As fêmeas 

foram selecionadas e divididas em oito grupos (G1FN, G1FS, G1CN, G1CS, 

G2FN, G2FS, G2CN e G2CS). Também na 5ª semana de vida dos filhotes, foi 

iniciado o protocolo de natação dos filhotes (G1FN, G1CN, G2FN e G2CN), 

com 30 sessões ao total. Em somatória, foi iniciado na 6ª semana de vida dos 

filhotes o protocolo de exposição a fumaça do cigarro dos filhotes (G1FN, 

G1FS, G2FN e G2FS), com 25 sessões. 

Durante os protocolos de natação e exposição à fumaça do cigarro 

foram obtidos o peso e comprimento corporais, na 6ª, 11ª, 16ª, 21ª e 26ª 

sessões de natação (respectivamente, 1ª, 6ª, 11ª, 16ª e 21ª sessão de 

exposição à fumaça do cigarro). Ao final dos protocolos, foi obtido o delta de 

ganho de peso e comprimento corporal com os dados do início e do fim do 

treinamento. Após o fim dos protocolos, foi realizada a eutanásia dos animais, 

os quais tiveram o seu músculo gastrocnêmio retirado para análise do diâmetro 

médio das fibras musculares. 

 

Programa de exposição à fumaça do cigarro 
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O protocolo de exposição à fumaça de cigarro realizado pelas matrizes 

(G2) e pelos filhotes expostos a fumaça do cigarro (G1FN, G1FS, G2FN e 

G2FS) foi dividido em duas fases: 

a) Fase de adaptação: compreendida pelos primeiros cinco dias de 

exposição à fumaça de cigarro na câmara de fumo a uma temperatura de 23 ± 

1°C13, durante 10 minutos, uma vez ao dia, com 250 ppm (partes por milhão) 

de CO (monóxido de carbono) medido por um detector de gás específico 

(ToxiPro® da Biosystems); 

b) Fase experimental: que compreendeu da 6º sessão em diante, com 

duração da sessão de 30 minutos, duas vezes ao dia (manhã e tarde), cinco 

dias por semana, com 350 ppm de CO por exposição12. A dose da fase 

experimental equivale à consumida por fumantes crônicos, por totalizar em 

média dois cigarros/dia/animal12.  

Para a realização deste protocolo foi utilizada uma câmara para inalação 

de fumaça dividida em dois compartimentos: um para a colocação de cigarros 

acesos; e outro destinado à exposição da gaiola com seis animais, sendo 

adaptada segundo o modelo de inalação descrito por Cendon et al.15 

Foram utilizados cigarros, adquiridos comercialmente, compostos por: 

mistura de fumos, açúcares, papel de cigarro, extratos vegetais e agentes de 

sabor, que produziram em cada queima: 9,3 ± 0,93 mg/cig de alcatrão, 0,78 ± 

0,078 mg/cig de nicotina e 8,0 ± 1,2 mg/cig de monóxido de carbono, conforme 

relatado na embalagem do produto. 

As matrizes do G2 iniciaram o protocolo de exposição a fumaça de 

cigarro com 72 dias e vida e realizaram esse protocolo até o 21º dia de vida 

dos filhotes, totalizando um mínimo 34 sessões de exposição. Já os filhotes 

iniciaram sua exposição à fumaça de cigarro na sexta semana de vida e 

realizaram 25 sessões de exposição. 

As matrizes e filhotes do G1 foram submetidos à inalação de ar 

comprimido em uma outra câmara, com as mesmas características de tempo e 

periodicidade dos animais expostos ao fumo. 
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Programa de natação 

O programa de natação foi realizado em um tanque contendo água a 

30ºC no nível de 40 cm, com finalidade de não permitir apoio da cauda dos 

filhotes no fundo do tanque, visando o estímulo de nadar (Volpato et al.)16, e foi 

dividido em duas fases: 

a) Fase de adaptação ao treinamento: compreendida pelas cinco 

primeiras sessões de exercício, com aumento progressivo de 10 minutos de 

duração por dia, iniciando com 20 minutos e chegando à quinta sessão com 60 

minutos; 

b) Fase de treinamento: iniciada na sexta sessão, com tempo de 

duração de 60 minutos até a 30ª sessão, sem sobrecarga17. 

As sessões de exercício foram diárias, contínuas, realizadas no período 

vespertino, cinco dias na semana, durante 30 sessões. No caso específico dos 

grupos G1FN e G2FN, o protocolo de natação foi realizado após a exposição à 

fumaça do cigarro.  

Os animais sedentários foram submetidos às mesmas condições do 

programa de natação, contudo, com água a 10cm por 15 minutos, para que 

sofressem o mesmo estresse do meio líquido, entretanto sem o estímulo de 

nadar14. 

 

Análise da taxa de fecundidade, abortos e animais nati-mortos 

Para avaliação desses parâmetros, após a confirmação da prenhez das 

ratas as gaiolas foram observadas para verificação de abortos espontâneos e, 

após o parto, foi obtido o número de filhotes nascidos vivos e mortos8. 

 

Peso e comprimento corporal 
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Durante a lactação (1º dia, 7º dia, 14º dia e 21º dia de vida), foram 

mensurados o peso e o comprimento nasoanal. Durante o treinamento essas 

mesmas medidas foram feitas na 6ª sessão, 11ª sessão, 16ª sessão, 21ª 

sessão e 26ª sessão de treinamento. 

Para a pesagem foi utilizada uma balança eletrônica digital (Marte, 

modelo ASF11, Brasil), com capacidade máxima 500g e mínima 0,002g. A 

mensuração do comprimento nasoanal foi realizada por meio de uma régua 

milimetrada6. 

Os deltas de ganho de peso e crescimento corporal durante o 

treinamento foram obtidos pela subtração das medidas de peso e comprimento 

nasoanal observadas na 26ª sessão de treinamento pelas medidas da 1ª 

sessão de treinamento16. 

 

Diâmetro das Fibras Musculares 

Para mensuração do diâmetro das fibras musculares, após 48 horas da 

30ª sessão de treinamento, os filhotes foram anestesiados com xilazina (40 

mg/kg, i.p.) e ketamina (40 mg/kg, i.p.)7 e, após confirmada a anestesia, foi 

injetado cerca de 1ml de KCl a 10% no ventrículo esquerdo até obter parada 

cardíaca em diástole. 

Depois de confirmada a eutanásia, os animais foram submetidos ao 

procedimento cirúrgico para extração do músculo esquelético gastrocnêmio do 

membro direito, sendo seus fragmentos congelados pelo sistema de imersão 

em N-Hexana resfriada a -70ºC, e armazenados em freezer (ColdLab ®– Ultra 

Freezer CL5880-80V) (-80°C). A microtomia foi realizada em micrótomo 

criostato (HM 505 E Microm, Alemanha) e as lâminas foram confeccionadas 

com cortes de 5 μm e coradas pelo método hematoxilina-eosina (HE)18. 

Foram mensurados os menores diâmetros de 120 fibras por animal8, por 

meio de uma câmera de alta resolução acoplada ao microscópio óptico (Eclipse 

50i H550S - Nikon®) com objetiva com aumento de 20 vezes, e observadas por 
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meio de um sistema de análise computadorizada (software NIS-ElementsD3.0 

– SP7 - Nikon®)18. 

 

Análise Estatística  

Depois de obtidos peso, comprimento e os diâmetros mínimos do 

músculo gastrocnêmio, foi realizada análise descritiva com média e erro 

padrão.  

Para o estudo da comparação entre os grupos de matrizes aplicou-se o 

teste T independente. 

Para a comparação dos pesos e comprimentos dos filhotes no período 

de treinamento, foi aplicada a análise de variância ANOVA, com pós-teste de 

Tukey, ao nível de significância de 5%.  

Para a análise do menor diâmetro das fibras musculares foi utilizada a 

análise de variância (ANOVA One-Way) e pós-teste de Tukey.  

Os resultados seguem distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk, com 

nível de significância de 5%) e os grupos são independentes. Para todas as 

análises foi utilizado o programa Statistical Analysis System – SAS. 

 

RESULTADOS 

Fecundidade 

Levando-se em consideração a taxa de fecundidade, o grupo exposto à 

fumaça do cigarro (8,50±0,40 filhotes por matriz) apresentou fecundidade 

levemente menor que o grupo controle (10,40±1,97 filhotes por matriz), porém, 

não houve diferença estatística (p=0,387). Durante o experimento, somente 

uma rata (grupo G2) apresentou sinais de ocorrência de aborto espontâneo (13 

filhotes abortados). Assim, o evento único não foi capaz de demostrar diferença 

estatística em comparação ao grupo G1 (p=0,389). Da mesma forma, uma rata 
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do grupo G1, apresentou filhotes natimortos (04 filhotes natimortos), mas não 

promovendo diferença em relação ao grupo G2 (p=0,374) (Tabela 01). 

Inserir Tabela 1 

 

Mensurações corporais na lactação 

No momento do nascimento, os filhotes das matrizes do grupo controle 

(G1) não presentaram peso estatisticamente diferente (p=0,890) que os filhotes 

das matrizes expostas a fumaça do cigarro (G2). Da mesma forma, não houve 

diferença entre o tamanho corporal dos filhotes (p=0,079). 

A partir da segunda semana até o 21º dia de lactação, a medida de peso 

(7, 14 e 21 dias = p<0,001) e comprimento dos filhotes (7, 14 e 21 dias = 

p<0,001) do grupo G1 foram estatisticamente maiores em relação aos filhotes 

do grupo G2 (Tabela 02). 

Inserir Tabela 2 

 

Mensurações corporais no Treinamento 

Durante a sexta sessão de treinamento, o grupo G1FS apresentou 

pesos corporais maiores quando comparados aos pesos dos filhotes do grupo 

G2FN (p<0,05). Não houve diferença estatística entre os grupos na 11ª sessão 

de treinamento (p=0,39). Já na 16ª sessão de treinamento, o grupo G1CN 

apresentaram pesos corporais menores que o grupo G2FS (p<0,01); porém, 

foram encontradas medidas de peso corporal maiores no grupo G1CN em 

relação ao grupo G2CN (p<0,05). Da mesma forma o grupo G1FS apresentou 

pesos corporais maiores que os grupos G1FN (p<0,05), G2FN (p<0,001), 

G2FS (p<0,05) e G2CN (p<0,01). Entretanto, na 21ª sessão de treinamento, 

não houve diferenças estatísticas entre os grupos (p=0,0546). Contudo, na 26ª 

sessão de treinamento, o grupo G1CS apresentou pesos maiores que os 

grupos G1FN, G1FS, G2FN, G2FS, G1CN, G2CN e G2CS (p<0,001 para todas 

as diferenças). Em somatória, o grupo G1CN obteve mensurações maiores de 
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peso em comparação ao grupo G2FN (p<0,05) e G2CN (p<0,05). Assim como 

o grupo G1FS demonstrou peso corporal maior que os grupos G2FN (p<0,001), 

G2FS (p<0,05) e G2CN (p<0,001) (Tabela 03). 

Inserir Tabela 03 

 

Em consideração ao comprimento corporal, o grupo G1CN 

apresentavam medidas maiores de comprimento corporal que os grupos G1FN 

(p<0,05) e G2FN (p<0,01) na sexta sessão de treinamento. Já na 11ª sessão 

de treinamento, o grupo G1FS demonstrou mensurações maiores que os 

grupos G1CS (p<0,01) e G2FN (p<0,001). Entretanto, na 16ª sessão, a única 

diferença estatística encontrada foram as medidas menores do grupo G2FN 

quando comparadas as medidas apresentadas do grupo G1FN (p<0,05). Nas 

mensurações da 26ª sessão, o grupo G1CS apresentaram comprimentos 

corporais maiores que os grupos G1CS, G1FN, G1FS, G2CS, G2CN, G2FN, 

G2FS (p<0,001 para todas as diferenças) (Tabela 04). 

Inserir Tabela 04 

No delta de ganho de peso, não houve diferença estatística entre os 

grupos (p=0,0917). Porém, no delta de crescimento corporal, o grupo G1CS 

apresentou maior crescimento quando comparado aos grupos G1FN (p<0,01), 

G1FS (p<0,001) e G2FN (p<0,001). De forma semelhante, o grupo G1FN teve 

crescimento estatisticamente maior que os grupos G2CS (p<0,05) e G1CN 

(p<0,01) (Tabela 05). 

Inserir Tabela 05 

 

Medida do menor diâmetro 

Em relação ao desenvolvimento muscular, as ratas do grupo controle 

exercitado provenientes de matrizes controle (G1CN) apresentaram diâmetro 

das fibras do músculo gastrocnêmio maior em comparação ao grupo exposto à 
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fumaça do cigarro exercitado (G1FN) e grupo controle sedentário (G1CS); 

ambos provenientes de matrizes controle (p<0,05) (Tabela 06). 

Inserir Tabela 06 

 

DISCUSSÃO 

No presente estudo foi testada a hipótese de que o tabagismo passivo 

influenciaria de forma negativa no desenvolvimento dos filhotes de ratas desde 

sua concepção até a idade adulta, podendo ser minimizada pela prática de 

natação. 

Verificou-se que para o número de matrizes do estudo, não houve 

diferença no número de filhotes gerados por grupo. Sabe-se que os períodos 

intrauterinos e neonatal exercem maior influência sobre o crescimento e as 

condições de saúde do indivíduo10. 

Dessa forma, as alterações negativas no crescimento encontradas nos 

filhotes, em especial no período de lactação, pode-se dever a influência 

negativa do tabagismo, causado pelo estresse oxidativo promovido pela 

nicotina e pelo monóxido de carbono no organismo materno, induzindo 

liberação de catecolaminas, vasoconstrição generalizada materna, com 

destaque para vasoconstrição placentária, promovendo isquemia fetal13,20 e 

uma nutrição fetal diminuída.  

No presente estudo, não foi encontrado menores pesos ao nascer dos 

filhotes das matrizes expostas ao fumo em comparação a matrizes controle, 

como encontrado por Ino (2010) 21 e Suzuki (2011) 22 . 

Durante a lactação, verificou-se que os parâmetros de peso e 

comprimento dos filhotes das matrizes controle distanciaram-se dos 

parâmetros correspondentes da prole das ratas expostas ao tabagismo 

passivo. 

Durante o treinamento, as maiores medidas, de peso e comprimento 

corporais, eram averiguadas nos animais gerados por matrizes controle. Em 
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especial, ao fim do treinamento, os grupos sedentários apresentavam maiores 

medidas corporais finais, devido a menor demanda energética quando 

comparados aos animais do seu grupo similar exercitado, assim como o 

encontrado por Nery et al. (2011)19. 

Estudos apontam para uma tendência de peso e massa gordurosa 

maiores em filhotes expostos a nicotina no período perinatal em comparação a 

ratos controles, que se apresenta inicialmente na infância e persiste até a idade 

adulta23,24. Porém, no presente estudo foi verificada a permanência de baixo 

peso do nascer à idade adulta dos grupos de matrizes expostas com seu 

similar grupo proveniente de matriz controle, assim como encontrado no estudo 

de Gao et al. (2011) 25 . 

Em relação ao exercício físico, sabe-se que ele é benéfico à saúde, 

porém as alterações por ele provocadas são dependentes da intensidade, 

duração e frequência do esforço10. No atual estudo, como maneira geral, o 

exercício atuou como regulador do peso das ratas exercitadas. 

Durante o treinamento, não houve diferença estatística no parâmetro 

delta de ganho de peso, porém, os grupos G1CS (quando comparado aos 

grupos G1FS, G2FN e G1CS) e G1FN (quando comparado aos grupos G1CN 

e G2CS) apresentavam deltas de crescimento corporal maiores que outros 

grupos. No estudo de Nery et al (2011), o exercício promovia menor ganho de 

peso; contudo, no estudo de Melo et al. (2013)26, a prática do exercício físico 

não influenciava o peso dos animais. Porém não foi encontrado estudos que 

estudaram o crescimento corporal em situações similares. 

Os resultados da medida do menor diâmetro das fibras do músculo 

gastrocnêmio demonstraram maiores mensurações no grupo G1CN em 

comparação aos grupos G1FN e G1CS. Na literatura, o fumo é relatado como 

influente nas características musculares, como alteração no tamanho das fibras 

e modificações na atividade oxidativa do músculo. Acredita-se que a ação 

vasoconstritora da nicotina e aumento dos níveis de carboxihemoglobina no 

sangue, relatados acima, sejam os mecanismos para alterações musculares 

como as encontradas no estudo de Camargo Filho et al. (2011) 18 . Outra 

explicação seria que a somatização de estresse provocada pela associação do 
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tabagismo passivo ao exercício de natação, provocando a diminuição do 

diâmetro menor das fibras do músculo gastrocnêmio. 

Nos estudos de Camargo Filho et al. (2011) 18 e Melo et al. (2013) 26 , foi 

encontrada diminuição dos valores de diâmetro médio das fibras musculares do 

músculo gastrocnêmio no grupo controle sedentário quando comparado ao 

grupo controle exercitado, porém sem diferença estatística entre os dados, 

como o verificado no presente estudo. 

 

Limitações 

Encontra-se como limitação deste estudo, não ter sido avaliado o peso 

corporal das ratas durante todo o período compreendido entre o nascimento e 

a idade adulta e um estudo histoquímico para a tipagem das fibras musculares 

do músculo gastrocnêmio, a fim de verficiar alterações promovidas pelos 

protocolos na tipagem. 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se que os filhotes submetidos ao tabagismo passivo durante 

sua gestação e lactação apresentaram alteração no crescimento e que a 

natação não demonstrou alterações importantes. 

Além disso, a exposição ao tabagismo e a ausência da prática da 

natação diminuiu  o diâmetro da musculatura esquelética. 
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TABELAS 

 

Tabela 01 – Média seguida de desvio padrão do número de filhotes por rata e 

número de incidência de aborto e natimortos. 

 
Número de 

Filhotes 

Incidência de 

Aborto 

Incidência de 

Natimortos 

G1 10,40 ± 0,400 - 01 

G2 8,50 ± 1,979 01 - 

G1: grupo controle e G2: grupo exposto à fumaça de cigarro 
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Tabela 02 – Média e erro padrão do peso e comprimento corporal dos filhotes 

durante a lactação. 

 G1 G2 p 

Peso Corporal 

Nascimento 6,67 ± 0,84 6,65 ± 0,67 0,890 

7 Dias 12,50 ± 0,87 10,85 ± 1,69 <0,001 

14 Dias 27,34 ±  4,60 21,87 ± 1,71 <0,001 

21 Dias 34,13 ± 1,74 29,57 ± 2,55 <0,001 

Comprimento Corporal 

Nascimento 5,20 ± 0,24 5,06 ± 0,35 0,079 

7 Dias 6,46 ± 0,37 6,10 ± 0,45 <0,001 

14 Dias 8,67 ± 0,79 7,76 ± 0,56 <0,001 

21 Dias 10,43 ± 0,35 9,36 ± 0,71 <0,001 

G1: grupo controle e G2: grupo exposto à fumaça de cigarro.  
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Tabela 03 – Média e desvio padrão do peso corporal dos filhotes durante o protocolo de natação. 

 

 
6ª Sessão 11ª Sessão 16ª Sessão 21ª Sessão 26ª Sessão 

G1FN 205,31 ± 8,62 218,33 ± 14,05 213,00 ± 13,98 a 226,51 ± 13,78 232,91 ± 15,44 b 

G1FS 217,92 ± 22,29 c 219,18 ± 21,96 242,18 ± 18,67 c, d, f 249,48 ± 21,61 267,24 ± 26,56 c, d, e, f 

G2FN 173,75 ± 15,15 187,67 ± 13,33 196,85 ± 11,81 g 221,06 ± 37,66 209,24 ± 14,61 g, h 

G2FS 190,07 ± 9,44 190,67 ± 10,91 206,47 ± 11,25 227,00 ± 7,49 222,40 ± 9,86 

G1CS 184,30 ± 47,33 201,15 ± 19,56 229,20 ± 18,08 260,77 ± 58,94 348,80 ± 33,47 i,  j, k 

G1CN 205,40 ± 21,15 184,83 ± 82,90 230,00 ± 22,82 l 234,88 ± 24,81 246,88 ± 23,89 l 

G2CS 209,70 ± 15,83 203,62 ± 15,34 216,42 ± 15,77 227,34  ± 17,80 226,40 ± 17,57 

G2CN 176,50 ± 13,15 181,77 ± 13,47 195,27 ± 7,67 192,52 ± 7,95 197,17 ± 8,55 

Letras significam diferenças estatísticas entre os grupos: a G1FN x G1FS; b G1FN x G1CS; c G1FS x G2FN; d G1FS x G2FS; e 
G1FS x G1CS; f G1FS x G2CN; g G2FN x G1CS; h G2FN x G1CN; i G1CS x G1CN; j G1CS x G2CS; k G1CS x G2CN; l G1CN x 
G2CN. 

G1CN: Grupo proveniente de matriz controle, não exposto à fumaça do cigarro e exercitado; G1CS: Grupo proveniente de matriz 

controle, não exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G1FN: Grupo proveniente de matriz controle, exposto à fumaça do cigarro 

e exercitado; G1FS: Grupo proveniente de matriz controle, exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G2CN: Grupo proveniente de 
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matriz exposta à fumaça do cigarro, não exposto à fumaça do cigarro e exercitado; G2CS: Grupo proveniente de matriz exposta à 

fumaça do cigarro, não exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G2FN: Grupo proveniente de matriz exposta à fumaça do 

cigarro, exposto à fumaça do cigarro e exercitado; G2FS: Grupo proveniente de matriz exposta à fumaça do cigarro, exposto à 

fumaça do cigarro e sedentário. 
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Tabela 04 - Média e desvio padrão do comprimento corporal dos filhotes durante o protocolo de natação. 

 

 
6ª Sessão 11ª Sessão 16ª Sessão 21ª Sessão 26ª Sessão 

G1FN 17,62 ± 0,51a 19,75 ± 0,70  19,75 ± 0,70b 19,06 ± 0,77 20,31 ± 0,79c 

G1FS 18,40 ± 0,54 19,60 ± 0,89 d, e 19,60 ± 0,89 19,80 ± 0,83 20,20 ± 0,83 e 

G2FN 17,37 ± 1,30 f 18,65 ± 0,74 18,65 ± 0,74 18,68 ± 1,16 19,50 ± 0,53 g 

G2FS 18,00 ± 0,81 19,00 ±  0,00 19,00 ± 0,00 19,25 ± 0,50 19,25 ± 0,50 h 

G1CS 18,25 ± 0,50 19,62 ± 0,75 19,62 ± 0,75 19,25 ± 0,95 23,00 ± 0,81 i, j, k 

G1CN 19,33 ± 1,21 19,08 ± 0,20 19,08 ± 0,20 19,50 ± 0,54 19,66 ± 0,81 

G2CS 18,20 ± 0,44 18,80 ± 0,44 18,80 ± 0,44 19,60 ± 0,89 10,20 ± 0,83 

G2CN 18,25 ± 0,50 18,75 ± 0,50 18,75 ± 0,50 18,75 ± 0,50 19,25 ± 0,95 

Letras significam diferenças estatísticas entre os grupos: a G1FN x G1CN; b G1FN x G2FN; c G1FN x G1CS; d G1FS x G2FN; e 
G1FS x G1CS; f G2FN x G1CN; g G2FN x G1CS; h G2FS x G1CS; i G1CS x G1CN; j G1CS x G2CS; k G1CS x G2CN. 

G1CN: Grupo proveniente de matriz controle, não exposto à fumaça do cigarro e exercitado; G1CS: Grupo proveniente de matriz 

controle, não exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G1FN: Grupo proveniente de matriz controle, exposto à fumaça do cigarro 

e exercitado; G1FS: Grupo proveniente de matriz controle, exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G2CN: Grupo proveniente de 

matriz exposta à fumaça do cigarro, não exposto à fumaça do cigarro e exercitado; G2CS: Grupo proveniente de matriz exposta à 
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fumaça do cigarro, não exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G2FN: Grupo proveniente de matriz exposta à fumaça do 

cigarro, exposto à fumaça do cigarro e exercitado; G2FS: Grupo proveniente de matriz exposta à fumaça do cigarro, exposto à 

fumaça do cigarro e sedentário. 
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Tabela 06 – Média e desvio padrão do delta de ganho de peso e crescimento 

corporal 

 

Grupo Δ Peso Δ Crescimento 

G1FN 27,60 ± 15,14 2,68 ± 0,80 a, b, c 

G1FS 49,32 ± 16,07 1,80 ± 0,83 d 

G2FN 35,48 ± 15,95 2,12 ± 1,00 e 

G2FS 32,68 ± 5,49 1,20 ± 0,83 

G1CS 167,78 ± 37,93 4,60 ± 0,54 

G1CN 41,48 ± 12,13 0,83 ± 0,75 

G2CS 16,70  ± 8,62 1,00 ± 0,70 

G2CN 20,47 ± 11,17 1,50 ± 0,57 

Letras significam diferenças estatísticas entre os grupos: a G1FN x G1CS; b 

G1FN x G1CN; c G1FN x G2CS; d G1FS x G1CS; e G2FN x G1CS.   

G1CN: Grupo proveniente de matriz controle, não exposto à fumaça do cigarro 

e exercitado; G1CS: Grupo proveniente de matriz controle, não exposto à 

fumaça do cigarro e sedentário; G1FN: Grupo proveniente de matriz controle, 

exposto à fumaça do cigarro e exercitado; G1FS: Grupo proveniente de matriz 

controle, exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G2CN: Grupo proveniente 

de matriz exposta à fumaça do cigarro, não exposto à fumaça do cigarro e 

exercitado; G2CS: Grupo proveniente de matriz exposta à fumaça do cigarro, 

não exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G2FN: Grupo proveniente de 

matriz exposta à fumaça do cigarro, exposto à fumaça do cigarro e exercitado; 

G2FS: Grupo proveniente de matriz exposta à fumaça do cigarro, exposto à 

fumaça do cigarro e sedentário. 
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Tabela 05 – Média e desvio padrão da medida de menor diâmetro das fibras 

musculares do músculo gastrocnêmio. 

Grupo Diâmetro 

G1CN 49,71 ± 0,09a 

G1CS 34,45 ± 0,51 

G1FN 34,46 ± 0,43 

G1FS 45,27 ± 0,75 

G2CN 40,94 ± 0,36 

G2CS 37,20 ± 0,23 

G2FN 44,98 ± 0,37 

G2FS 38,47 ± 2,33 

a Diferença significativa entre os grupos G1CN em relação aos grupos G1CS e 

G1FN (p<0,05). 

G1CN: Grupo proveniente de matriz controle, não exposto à fumaça do cigarro 

e exercitado; G1CS: Grupo proveniente de matriz controle, não exposto à 

fumaça do cigarro e sedentário; G1FN: Grupo proveniente de matriz controle, 

exposto à fumaça do cigarro e exercitado; G1FS: Grupo proveniente de matriz 

controle, exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G2CN: Grupo proveniente 

de matriz exposta à fumaça do cigarro, não exposto à fumaça do cigarro e 

exercitado; G2CS: Grupo proveniente de matriz exposta à fumaça do cigarro, 

não exposto à fumaça do cigarro e sedentário; G2FN: Grupo proveniente de 

matriz exposta à fumaça do cigarro, exposto à fumaça do cigarro e exercitado; 

G2FS: Grupo proveniente de matriz exposta à fumaça do cigarro, exposto à 

fumaça do cigarro e sedentário. 
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RESUMO 

 

Objetivo: O objetivo desse estudo é investigar o efeito do tabagismo 

passivo durante a prenhez e associado a natação no crescimento de ratos na 

área óssea, densidade mineral óssea (DMO) e no conteúdo mineral ósseo 

(CMO). Métodos: Os filhotes foram gerados por matrizes controle (G1) e 

expostas à fumaça do cigarro (G2). Os filhotes foram reagrupados em 8 

subgrupos, respeitando o grupo de matrizes em: controle sedentário (G1CS e 

G2CS), controle natação (G1CN e G2CN), tabagista passivo sedentário (G1FS 

e G2FS) e tabagista passivo natação (G1FN e G2FN). O protocolo de 

exposição a fumaça aconteceu entre o 72º dia de vida das matrizes até o fim 

da lactação dos filhotes e a partir da 6ª semana de vida dos filhotes, com doses 

equivalentes a fumantes crônicos. O exercício de natação foi iniciado na quinta 

semana de vida dos filhotes sendo realizado 5 dias/semana e se estendeu 

juntamente com a exposição até a 30ª sessão de natação. A área, DMO e 

CMO foram aferidas pela tíbia e pelo fêmur e analisados pelo dual X-ray 

absorptiometry. Os resultados foram analisados pelo teste de ANOVA One-

Way, com pós-teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. Resultados: No 

estudo do CMO da tíbia, foi observado taxa melhor no grupo G2CN quando 

comparado aos filhotes dos grupos G1CS (p=0,014), G1CN (p=0,023) e G1FN 

(p=0,008). Na averiguação da DMO no fêmur, foi observado maior taxa de 

densidade no grupo G1FS quando confrontado aos grupos G2CS (p=0,004), 

G2CN (p<0,001), G2FS (p=0,008) e G2FN (p<0,001). Já no estudo da tíbia, os 

animais do grupo G1FS apresentaram maiores taxas quando comparado aos 

grupos G2CS (p=0,003) e G2FN (p=0,007). Conclusões: O modelo de filhotes 

machos expostos ao fumo passivo durante a desenvolvimento fetal apresentou 

uma forte diminuição dos parâmetros analisados. 

 

Palavras-chaves: Exercício físico, Exposição à fumaça do cigarro, 

Ratos Wistar/crescimento & desenvolvimento, Lactação, Peso ao nascer. 
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ABSTRACT 

 

Objective: The aim of this study is to investigate the effect of passive 

smoking during pregnancy and associated with swimming in the growth of rats 

on bone area, bone mineral density (BMD) and bone mineral content (BMC). 

Methods: Newborn rats were generated by control mothers (G1) and exposed 

to cigarette smoke (G2). The pups were grouped into 8 subgroups, respecting 

the group of matrices: sedentary control (G1CS and G2CS), control swimming 

(G1CN and G2CN), sedentary passive smoker (G1FS and G2FS) and passive 

smoker swimming (G1FN and G2FN). The protocol for exposure to smoke 

occurred between the 72 th day of life mothers until the end of lactation and the 

pups from the 6th week of the puppies life, with doses equivalent to chronic 

smokers . The swimming exercise was initiated in the fifth week of life the 

chicks being conducted 5 days/week and extended along with exposure to the 

30th session of swimming. The area, BMD and BMC were measured by the 

tibia and femur and analyzed by dual X- ray absorptiometry. The results were 

analyzed by one-way ANOVA test with Tukey post-test, at a significance level of 

5 %. Results: In the study in BMC of the tibia, best rate was observed in G2CN 

group compared to offspring of G1CS groups (p=0.014), G1CN (p=0.023) and 

G1FN (p=0.008). In the investigation of BMD in the femur , greater density ratio 

was observed in the group when confronted G1FS G2CS groups (p = 0.004), 

G2CN (p < 0.001) , G2FS (p=0.008) and G2FN (p<0.001). In the study of the 

tibia, the animals G1FS group had higher rates compared to G2CS groups 

(p=0.003) and G2FN(p=0.007). Conclusions: The model of male offspring 

exposed to secondhand smoke during fetal development showed a strong 

decrease in the parameters analyzed. 

 

Keywords: Exercise, Exposure to cigarette smoke, Wistar/growth & 

development, Lactation, Birthweight. 
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“Estudo da influência do tabagismo passivo no período de intra-uterino e 

lactacional e a ação do exercício físico após a lactação no conteúdo mineral 

ósseo e na densidade mineral óssea” 

 

“The influence of passive smoking in the intrauterine and lactational 

period with physical exercise after lactation on bone mineral content and bone 

mineral density” 

 

 

INTRODUÇÂO 

Sabe-se que o exercício físico tem um importante papel no 

desenvolvimento ósseo1. É conhecido a associação do exercício físico com a 

redução da reabsorção óssea e o aumento da formação óssea, dessa forma, 

sendo realizado como estratégia de redução da fragilidade óssea e do risco de 

fraturas1, muito comuns na infância(referenciar). Entre os indicadores clínicos 

de saúde óssea pode-se ressaltar o conteúdo mineral ósseo (CMO) e a 

densidade mineral óssea (DMO)2. Atividade física com suporte de peso são 

relatadas como favorecedoras do aumento do CMO e da DMO, porém, não há 

consenso em relação a exercícios sem suporte de peso, como a natação2.  

Em contraposição aos benefícios do exercício físico, o efeito da nicotina, 

um dos componentes do cigarro, é indicado como deteriorante ao tecido 

ósseo3, e aparece estar associado ao mecanismo dose-resposta4. 

Por fim, sabe-se que o esqueleto humano e o esqueleto dos ratos 

apresentam respostas similares a influências mecânicas, hormonais e de 

outros agentes2. Dessa forma, o estudo vem com uma hipótese de que o 

tabagismo passivo poderia alterar negativamente o crescimento de ratos desde 

o período intra-útero até a idade adulta, tendo sua influência minimizada pelo 

exercício físico. 

Dessa forma, pretende-se avaliar a formação óssea na exposição ao 

tabagismo passivo durante o período intra-útero e associado ao exercício físico 

durante o crescimento nas medidas de DMO e CMO. 

 

MÉTODOS 
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Animais e Desenho Experimental 

Foram utilizados inicialmente 15 animais, sendo 11 ratas virgens e 4 

ratos (72 dias de idade), da linhagem Wistar (Rattus novergicus, var. albina, 

Rodentia, Mammalia), mantidos em gaiolas individuais, sob temperatura média 

de 22 ± 2ºC, umidade de 50±10%, ciclo claro/escuro de 12 horas (7-19h) e 

tiveram livre acesso à água e ração padrão da marca Primor®.  

As ratas foram divididas aletoriamente em dois grupos, sendo: G1 

(Grupo controle, n=5) e G2 (Grupo exposto à fumaça do cigarro, n=6). O início 

do protocolo de exposição foi iniciado no 72º dia de vida das matrizes e teve 

seu término ao fim da lactação. 

Ao chegarem ao 90º dia de vida, as ratas foram submetidas a um 

esfregaço vaginal para verificação da fase do ciclo estral, caso fosse observada 

a fase estro, as ratas foram colocadas em gaiolas individuais com um rato, 

onde permaneceram por uma noite para cópula. Na manhã seguinte, a prenhez 

foi diagnosticada pela presença de espermatozoide(s) no esfregaço vaginal, o 

que caracterizou o dia zero da prenhez5. 

Os filhotes machos foram mantidos com as matrizes até o fim da 

lactação, 21º dia de vida, e após divididos em subgrupos de acordo com o 

grupo de sua ascendente. Os ratos foram divididos aleatoriamente em: G1FN 

(n=14) e G2FN (n=15) (Grupo exposto à fumaça do cigarro e exercitado); G1FS 

(n=10) e G2FS (n=09) (Grupo exposto à fumaça do cigarro e sedentário); 

G1CN (n=11) e G2CN (n=10) (Grupo controle exercitado); e G1CS (n=08) e 

G2CS (n=10) (Grupo controle sedentário). 

O protocolo de adaptação ao meio líquido teve início na quinta semana 

de vida dos filhotes, e na sexta semana de vida foi iniciado o protocolo de 

treinamento físico e a exposição à fumaça do cigarro. 

Este estudo utilizou o procedimento técnico experimental aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Campus 

de Presidente Prudente, sob o Processo no 06/2011, sendo seguidos os 

“Princípios Éticos na Experimentação Animal” adotados pela Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

 

Programa de exposição à fumaça do cigarro 
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Foram realizados dois períodos distintos do estudo com exposição à 

fumaça do cigarro. O primeiro período ocorreu quando as ratas chegaram a 72 

dias de vida e o segundo período no mesmo dia que ocorreu a sexta sessão de 

natação dos filhotes. 

O protocolo de exposição à fumaça de cigarro, foi sub-dividido em duas 

fases: 

. Fase de adaptação: compreendida pelos primeiros cinco dias de 

exposição do grupo G1 à fumaça de cigarro na câmara de fumo a uma 

temperatura de 23±1°C6, durante 10 minutos, uma vez ao dia, com 250 ppm 

(partes por milhão) de CO (monóxido de carbono) medido pelo detector de gás 

específico (ToxiPro® da Biosystems); e 

. Fase experimental: compreendeu da 72º dia de vida das matrizes até o 

fim da lactação para o grupo G2 e da 6º sessão até o 21º dia de lactação dos 

filhotes, com a sessão com duração de 30 minutos, duas vezes ao dia (manhã 

e tarde), cinco dias por semana, com 350 ppm de CO por exposição7. 

Para melhor assimilação ao consumo de fumantes crônicos, a dose 

experimental foi totalizada em média a dois cigarros/dia/animal5. Os animais 

dos grupos G1 foram submetidos à inalação de ar comprimido, com as 

mesmas características de tempo e periodicidade dos animais expostos ao 

fumo. 

Para a realização deste protocolo foram utilizadas duas câmaras 

hermeticamente fechadas: uma para os animais dos grupos controles com 

inalação somente de ar comprimido e uma segunda caixa para os grupos 

expostos ao tabagismo com inalação de fumaça de cigarro. A câmara para 

inalação de fumaça era dividida em dois compartimentos: um para a colocação 

de cigarros acesos; e outro destinado à exposição da gaiola com seis animais, 

sendo adaptada segundo o modelo de inalação descrito por Cendon et al.8. 

Foram utilizados cigarros, adquiridos comercialmente, compostos por: 

mistura de fumos, açúcares, papel de cigarro, extratos vegetais e agentes de 

sabor, que produziram em cada queima: 9,3 ± 0,93 mg/cig de alcatrão, 0,78 ± 

0,078 mg/cig de nicotina e 8,0 ± 1,2 mg/cig de monóxido de carbono, conforme 

relatado na embalagem do produto. 

 

Programa de natação 
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O programa de natação foi iniciado na quinta semana de vida dos 

filhotes machos. Como descrito por Volpato et al.9 foi utilizado um tanque 

contendo água a 30ºC no nível de 40 cm, com finalidade de não permitir apoio 

da cauda dos filhotes no fundo do tanque, visando o estímulo de nadar. 

O programa foi dividido em duas fases: 

. Fase de adaptação ao treinamento: caracterizada, cinco primeiras 

sessões de exercício, pelo aumento progressivo de 10 minutos de duração por 

dia, iniciando com 20 minutos e chegando à quinta sessão com 60 minutos; 

. Fase de treinamento: foi iniciada na sexta sessão, com tempo duração 

de 60 minutos até a 30ª sessão, sem sobrecarga adicional10. 

As sessões do exercício foram diárias, sem interrupção, no período 

vespertino, por cinco dias da semana, durante 30 sessões, e no caso dos 

grupo G1FN e G2FN após o protocolo de exposição à fumaça. Os animais 

sedentários foram submetidos as mesmas condições do programa de natação, 

contudo, com água a 10cm por 15 minutos, para que sofressem o mesmo 

estresse do meio líquido, entretanto sem o estímulo de nadar. 

 

Parâmetros avaliados 

 

Peso e comprimento corporal 

Durante a lactação (1º dia, 7º dia, 14º dia e 21º dia de vida), foram 

mensurados o peso e o comprimento nasoanal. 

Para a pesagem foi utilizada uma balança eletrônica digital (Marte, 

modelo ASF11, Brasil), com capacidade máxima 500g e mínima 0,002g. A 

mensuração do comprimento nasoanal foi realizada por meio de uma régua 

milimetrada. 

 

Densidade mineral óssea e Conteúdo mineral ósseo 

 

Após 48 horas da 30ª sessão de treinamento, os filhotes foram 

eutanasiados com xilazina (40 mg/kg, i.p.) e ketamina (40 mg/kg, i.p.). 

Confirmada a anestesia, foi injetado cerca de 1ml de KCl a 10% no ventrículo 

esquerdo até parada cardíaca em diástole. Após confirmada a eutanásia por 
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parada cardíaca em diástole, os animais foram submetidos ao procedimento 

cirúrgico para extração do fêmur e da tíbia do membro direito dos filhotes. 

A densidade mineral óssea e o conteúdo mineral ósseo foram 

mensurados pelo dual-energy X-ray asborptiometry (DXA) equipamento 

equipado com software para pequenos animais4. 

 

 

Estatística 

Foi obtido peso, comprimento dos filhotes e mensurações de DMO, 

CMO e área dos ossos fêmur e tíbio. Foi realizado a análise descritiva com 

média e desvio padrão. Para a comparação dos pesos e comprimentos dos 

filhotes no período de treinamento, foi aplicado a análise de variância ANOVA 

de medidas repetidas, com pós-teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. 

Para a análise do CMO, DMO e área do osso foi utilizado foi utilizada a análise 

de variância (ANOVA One-Way) e pós-teste de Tukey. Os resultados seguem 

distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk, com nível de significância de 5%) e 

os grupos são independentes. Para todas as análises foi utilizado o programa 

Statistical Analysis System – SAS. 

 

Resultados 

No momento do nascimento, o parâmetro peso apresentou dados 

maiores dos filhotes do grupo controle (G1) em comparação aos filhotes das 

matrizes expostas ao tabagismo (G2) (p=0,890). Essa diferença não foi 

observada no parâmetro comprimento corporal (p=0,079). 

No decorrer da lactação, o crescimento dos filhotes dos grupos 

apresentou-se de forma desigual. Os pesos corporais dos filhotes do grupo G1 

apresentaram medidas maiores que os filhotes das ratas expostas à fumaça 

durante toda a lactação (07, 14 e 21 dias - p<0,001). O parâmetro comprimento 

corporal, que não fora observado diferença estatística no nascimento, 

apresentou mensurações maiores nos filhotes gerados por matrizes do grupo 

G1 quando comparados aos filhotes do grupo G2 (07 dias – p=0,001, 14 e 21 

dias - p<0,001) (Tabela 01). 

Inserir tabela 01 
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As áreas do fêmur e tíbia não apresentaram diferença estatística pelo 

teste ANOVA (p=0,058 e p=0,700, respectivamente) (Tabela 02). 

Inserir tabela 02 

 

No estudo de densitometria óssea, não foi observada diferença 

estatística (p=0,366) entre os grupos do estudo no parâmetro conteúdo mineral 

ósseo do fêmur. Porém, no estudo do mesmo parâmetro da tíbia foi encontrado 

menores mensurações no grupo G2CN quando comparado aos filhotes dos 

grupos G1CS (p=0,014), G1CN (p=0,023) e G1FN (p=0,008) (Tabela 03). 

Inserir tabela 03 

 

Quando analisado a densidade mineral óssea, foi observada diferença 

estatística nos dois ossos pesquisados. Na averiguação da densidade mineral 

óssea no fêmur, foi observado maior taxa de densidade no grupo G1FS quando 

confrontado aos grupos G2CS (p=0,004), G2CN (p<0,001), G2FS (p=0,008) e 

G2FN (p<0,001). Já no estudo da tíbia, os animais do grupo G1FS 

apresentaram maiores taxas quando comparado aos grupos G2CS (p=0,003) e 

G2FN (p=0,007) (Tabela 04). 

Inserir tabela 04 

 

 

Discussão 

 

Após o nascimento, os filhotes das matrizes tabagistas passivas 

continuaram com pesos menores e com o passar do tempo apresentaram 

aumento da diferença entre os animais provenientes das ratas controle, esse 

fenômeno pode ser explicado pelos baixos níveis de prolactina encontrados em 

mulheres fumantes ativas no período gestacional e pós-natal12, 13. Outro estudo 

analisou o tempo de amamentação de crianças, e foi encontrado durações de 

amamentação menores em crianças que tinham o pai fumante13, 14. 

Durante o treinamento, os grupos de animais gerados por matrizes 

controle apresentavam mensurações maiores de peso e comprimento quando 

comparados aos grupos de filhotes de ratas expostas ao fumo do cigarro; 
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demonstrando que o fumo passivo materno pode ter sido determinante na 

redução do peso dos animais. 

Assim como Gao et al. (2008)16, no presente estudo foi observada a 

permanência das menores mensurações entre os grupos expostos a fumaça do 

cigarro em relação ao grupo controle. 

Foi encontrado valores de DMO e CMO menores nos filhotes de 

matrizes expostas ao tabagismo quando comparados a animais gerados por 

ratas controle, no estudo de GAO et al. (2012)4 foi encontrado respostas 

semelhantes ao presente estudo após 4 meses de exposição ao tabagismo. A 

literatura sinaliza que a acidose metabólica pode influenciar negativamente o 

metabolismo ósseo2. No presente estudo, os animais foram expostos ao 

tabagismo passivo que promove acidose respiratória6, podendo ser sugerido 

que as alterações encontradas na DMO e no CMO pode ser ligada ao efeito da 

exposição a fumaça. 

Já foi demostrado que os períodos intrauterinos e neonatal exercem 

maior influência sobre o crescimento e as condições de saúde do indivíduo16, 

no presente estudo foi averiguado que a exposição materna ao tabagismo 

passivo demonstrou-se determinante para diminuição dos valores de 

densidade e conteúdo mineral ósseo.  

Segundo GAO et al. (2012)4, o tabagismo suprime a formação e 

aumenta a reabsorção óssea.  

Já a exposição no período de crescimento não acarretou diferenças 

estatísticas significantes, no estudo de GAO et al. (2011)17 foi encontrada 

diferença estatística somente após 4 meses de exposição; os ratos expostos 

por 2 ou 3 meses não mostraram diferenças nos parâmetros ósseos 

avaliados4. 

Em relação a variável exercício de natação, não foi verificada alterações 

capazes de serem atribuídas ao efeito da prática da atividade física, 

provavelmente essa falta de resposta pode ser devido ao tempo de protocolo 

realizado (30 sessões), segundo Iwamoto et al. (1998)18, ratas osteopênicas 

não mostraram diferença estatística no parâmetro BMD em 4 ou 8 semanas de 

treinamento, sendo demonstrada somente após 12 semanas de treinamento. 

Outro fato que pode ser levantado é que a maturação óssea ocorre 

somente após o 8º mês de vida dos ratos4, indicando uma perspectiva futura de 
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acompanhamento do crescimento até o 8º mês para averiguar a extensão da 

ação do tabagismo passivo crônico associado ao exercício físico de natação. 

 

Conclusão 

 

Em resumo, no presente estudo, o modelo de filhotes machos expostos 

ao fumo passivo durante a desenvolvimento fetal apresentou uma forte 

diminuição dos parâmetros, peso e comprimento, corporais. Já o treinamento 

de natação não apresentou grande influência, nos parâmetros analisados 

nesse estudo. 

No tecido ósseo, a exposição materna ao tabagismo passivo foi 

determinante para a alteração da DMO e CMO dos filhotes. 
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Tabelas 

Tabela 01 – Média e desvio padrão do peso e comprimento corporais dos 
filhotes durante a lactação 

 G1 G2 p 

Peso Corporal 

Nascimento 6,67 ± 0,84 6,65 ± 0,67 0,890 

7 Dias 12,50 ± 0,87 10,85 ± 1,69 <0,001 

14 Dias 27,34 ±  4,60 21,87 ± 1,71 <0,001 

21 Dias 34,13 ± 1,74 29,57 ± 2,55 <0,001 

Comprimento Corporal 

Nascimento 5,20 ± 0,24 5,06 ± 0,35 0,079 

7 Dias 6,46 ± 0,37 6,10 ± 0,45 <0,001 

14 Dias 8,67 ± 0,79 7,76 ± 0,56 <0,001 

21 Dias 10,43 ± 0,35 9,36 ± 0,71 <0,001 

G1: grupo matrizes controle e G2: grupo matrizes expostas à fumaça do 
cigarro. 
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Tabela 02 – Média e desvio padrão da área óssea. 

  G1CS G1CN G1FS G1FN 

Área 
Fêmur 1,34 ± 0,27 1,41 ± 0,17 1,31 ± 0,22 1,38 ± 0,22 

Tíbia 1,1658 ± 0,21 1,15 ± 0,19 0,93 ± 0,16 1,13 ± 0,18 

 

  G2CS G2CN G2FS G2FN 

Área 
Fêmur 1,31 ± 0,14 1,43 ± 0,21 1,28 ± 0,09 1,53 ± 0,20 

Tíbia 1,00 ± 0,10 0,91 ± 0,10 1,01 ± 0,13 1,00 ± 0,11 

 G1CS: grupo, filhotes de matrizes controle, controle sedentário; G1CN: grupo, filhotes de matrizes controle, controle exercitado; 
G1FS: grupo, filhotes de matrizes controle, exposto à fumaça do cigarro sedentário; G1FN: grupo, filhotes de matrizes controle, 
exposto à fumaça do cigarro exercitado; G2CS: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, controle sedentário; 
G2CN: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, controle exercitado; G2FS: grupo, filhotes de matrizes expostas à 
fumaça do cigarro, exposto à fumaça do cigarro sedentário; G2FN: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, 
exposto à fumaça do cigarro exercitado. 
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Tabela 03 – Média e desvio padrão do conteúdo mineral ósseo 

  G1CS G1CN G1FS G1FN 

CMO Fêmur 0,28 ± 0,05 0,29 ± 0,04 0,29 ± 0,05 0,29 ± 0,04 

Tíbia 0,20 ± 0,03 a 0,19 ± 0,03 b 0,17 ± 0,02 0,19 ± 0,03 c 

 

  G2CS G2CN G2FS G2FN 

CMO Fêmur 0,26 ± 0,03 0,28 ± 0,04 0,26 ± 0,02 0,30 ± 0,04 

Tíbia 0,16 ± 0,02 0,15 ± 0,02 0,16 ± 0,02 0,16 ± 0,02 

G1CS: grupo, filhotes de matrizes controle, controle sedentário; G1CN: grupo, filhotes de matrizes controle, controle exercitado; 
G1FS: grupo, filhotes de matrizes controle, exposto à fumaça do cigarro sedentário; G1FN: grupo, filhotes de matrizes controle, 
exposto à fumaça do cigarro exercitado; G2CS: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, controle sedentário; 
G2CN: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, controle exercitado; G2FS: grupo, filhotes de matrizes expostas à 
fumaça do cigarro, exposto à fumaça do cigarro sedentário; G2FN: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, 
exposto à fumaça do cigarro exercitado. 

Letras significam diferença estatística entre: a = G1CS vs. G2CN (p=0,014), b = G1CN vs. G2CN (p=0,023), c = G1FN vs. G2CN 
(p=0,008) 



70 

 

Tabela 04 - Média e desvio padrão da densidade mineral ósseo 

  G1CS G1CN G1FS G1FN 

DMO Fêmur 0,21 ± 0,01 0,20 ± 0,01 0,22 ± 0,02 a, b, c, d 0,21 ± 0,01 

Tíbia 0,17 ± 0,01 0,17 ± 0,02 0,18 ± 0,02 a, d 0,17 ± 0,01 

 

  G2CS G2CN G2FS G2FN 

DMO Fêmur 0,20 ± 0,01 0,19 ± 0,01 0,20 ± 0,01 0,19 ± 0,01 

Tíbia 0,16 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,16 ± 0,01 

G1CS: grupo, filhotes de matrizes controle, controle sedentário; G1CN: grupo, filhotes de matrizes controle, controle exercitado; 
G1FS: grupo, filhotes de matrizes controle, exposto à fumaça do cigarro sedentário; G1FN: grupo, filhotes de matrizes controle, 
exposto à fumaça do cigarro exercitado; G2CS: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, controle sedentário; 
G2CN: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, controle exercitado; G2FS: grupo, filhotes de matrizes expostas à 
fumaça do cigarro, exposto à fumaça do cigarro sedentário; G2FN: grupo, filhotes de matrizes expostas à fumaça do cigarro, 
exposto à fumaça do cigarro exercitado. 

Letras significam diferença estatística entre: a = G1FS vs. G2CS, b = G1FS vs. G2CN, c = G1FS vs. G2FS, d = G1FS vs. G2FN 

 

 



 

 

Conclusão 
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Após, as análises dos dados de fecundidade, pode-se afirmar que o 

tabagismo passivo apenas diminuiu levemente a fertilidade, não sendo capaz 

de causar diferença estatística. 

Em relação ao crescimento corporal, os filhotes de matrizes expostas ao 

tabagismo apresentaram pesos e comprimentos menores apenas após a 

primeira semana. 

Na musculatura esquelética, a exposição ao tabagismo passivo diminuiu 

o diâmetro da fibra muscular, efeito semelhante ao encontrado na ausência da 

prática da natação. 

Já na análise óssea, a natação não demostrou-se determinante na 

alteração dos parâmetros analisados nesse estudo, porém, a exposição 

materna foi determinante para a redução dos parâmetros de densidade mineral 

óssea e conteúdo mineral ósseo. 
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Escopo e política 

 A Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (RevBrasGincecol 

Obstet., ISSN 0100 7203), publicação mensal de divulgação científica da 

Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), é dirigida 

a obstetras, ginecologistas e profissionais de áreas afins, com o propósito de 

publicar contribuições originais sobre temas relevantes no campo da 

Ginecologia, Obstetrícia e áreas correlatas. É aberta a contribuições nacionais 

e internacionais. A revista aceita e publica trabalhos em português, inglês e 

espanhol. 

O material enviado para análise não pode ter sido submetido simultaneamente 

à publicação em outras revistas nem publicado anteriormente. Na seleção dos 

manuscritos para publicação, são avaliadas originalidade, relevância do tema e 

qualidade da metodologia utilizada, além da adequação às normas editoriais 

adotadas pela revista. O material publicado passa a ser propriedade da Revista 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Febrasgo, só podendo ser 

reproduzido, total ou parcialmente, com a anuência dessas entidades. 

Os manuscritos submetidos à revista são analisados por pareceristas e o sigilo 

sobre a autoria e a identidade dos revisores é garantido durante todo o 

processo de edição. Os pareceres dos revisores e as instruções do editor serão 

enviados para os autores para que eles tomem conhecimento das alterações a 

serem introduzidas. Os autores devem reenviar o texto com as modificações 

solicitadas assim que possível, devendo justificar, na carta de 

encaminhamento, se for o caso, o motivo do não atendimento de alguma 

sugestão para modificação. Não havendo retorno do trabalho após três meses, 

presume-se que os autores não têm mais interesse na publicação. Os autores 

podem solicitar em qualquer ponto do processo de análise e edição do texto a 

sustação do processo e a retirada do trabalho. Os conceitos e as declarações 

contidos nos artigos são de responsabilidade dos autores. 

A revista publica contribuições nas seguintes categorias: 
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1. Artigos Originais, trabalhos completos prospectivos, experimentais ou 

retrospectivos. Manuscritos contendo resultados de pesquisa clínica ou 

experimental original têm prioridade para publicação. 

2. Relatos de Casos, de grande interesse e bem documentados, do ponto 

de vista clínico e laboratorial. Os autores deverão indicar na carta de 

encaminhamento os aspectos novos ou inesperados em relação aos 

casos já publicados. O texto das seções Introdução e Discussão deve 

ser baseado em revisão bibliográfica atualizada. O número de 

referências pode ser igual ao dos trabalhos completos. 

3. Técnicas e Equipamentos, para apresentação de inovações em 

diagnóstico, técnicas cirúrgicas e tratamentos, desde que não sejam, 

clara ou veladamente, propaganda de drogas ou outros produtos. Valem 

para essa categoria todas as normas aplicadas para trabalhos 

completos. 

4. Artigos de Revisão, incluindo avaliação crítica e sistematizada da 

literatura, meta-análises ou revisões sistemáticas. A seleção dos temas 

e o convite aos autores têm como base planejamento estabelecido pela 

editoria. Contribuições espontâneas podem ser aceitas. Nesse caso, 

devem ser enviados inicialmente um resumo ou roteiro do texto, a lista 

de autores e as respectivas publicações sobre o tema. Se houver 

interesse da revista, será enviado convite para apresentação do texto 

definitivo. Todos os autores devem ter publicações em periódicos 

regulares, indexados sobre o tema da revisão. O número de autores é 

limitado a quatro, dependendo do tipo de texto e da metodologia 

empregada. Devem ser descritos os métodos e procedimentos adotados 

para a obtenção do texto, que deve ter como base referências recentes, 

inclusive do ano em curso. Tratando-se de tema ainda sujeito a 

controvérsias, a revisão deve discutir as tendências e as linhas de 

investigação em curso. Apresentar, além do texto da revisão, resumo, 

abstract e conclusões. Ver a seção "Preparo do manuscrito" para 

informações quanto ao texto principal, página de rosto, resumo e 

abstract; 

5. Comentários Editoriais, solicitados pelo editor; 
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6. Resumos de Teses apresentadas e aprovadas nos últimos 12 meses, 

contados da data de envio do resumo. Devem conter, aproximadamente, 

300 palavras e, para serem aceitos, devem seguir as normas da revista 

quanto à estruturação, à forma e ao conteúdo. Incluir título em português 

e inglês e, no mínimo, três palavras ou expressões-chave. Não há 

revisão do texto dos Resumos de Teses. No arquivo enviado, informar: 

nome completo do autor e do orientador; membros da banca; data de 

apresentação e a identificação do serviço ou departamento onde a tese 

foi desenvolvida e apresentada. Lembramos que a publicação do 

resumo não impede a posterior publicação do trabalho completo em 

qualquer periódico. 

Cartas dos Leitores para o Editor, versando sobre matéria editorial ou não, mas 

com apresentação de informações relevantes ao leitor. As cartas podem ser 

resumidas pela editoria, mas com manutenção dos pontos principais. No caso 

de críticas a trabalhos publicados, a carta é enviada aos autores para que sua 

resposta possa ser publicada simultaneamente.  

  

Forma e preparação de manuscritos 

 Informações gerais 

1. A revista não aceita material editorial com objetivos comerciais. 

2. Conflito de interesses: devem ser mencionadas as situações que podem 

influenciar de forma inadequada o desenvolvimento ou as conclusões do 

trabalho. Entre essas situações, menciona-se a participação societária 

nas empresas produtoras das drogas ou dos equipamentos citados ou 

utilizados no trabalho, assim como em concorrentes da mesma. São 

também consideradas fontes de conflito os auxílios recebidos, as 

relações de subordinação no trabalho, as consultorias etc. 

3. No texto, deve ser mencionada a submissão e a aprovação do estudo 

por um Comitê de Ética em Pesquisa reconhecido pelo Comitê Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP). 
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4. Artigo que trate de pesquisa clínica com seres humanos deve incluir a 

declaração, na seção Métodos, de que os sujeitos do estudo assinaram 

o termo de consentimento livre e informado. Os autores devem informar, 

também, que a pesquisa foi conduzida de acordo com a Declaração de 

Helsinque revisada em 2008. 

5. No caso de trabalhos envolvendo experimentação animal, os autores 

devem indicar na seção Métodos que foram seguidas as normas 

contidas no CIOMS (Council for InternationalOrganizationof Medical 

Sciences) EthicalCode for Animal Experimentation (WHO Chronicle 

1985; 39(2):51-6) e os preceitos do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal - COBEA (www.cobea.org.br). 

6. Todos os ensaios controlados aleatórios (randomizedcontrolledtrials) e 

clínicos (clinicaltrials) submetidos à publicação devem ter o registro em 

uma base de dados de ensaios clínicos. Essa é uma orientação da 

Plataforma Internacional para Registros de Ensaios Clínicos (ICTRP) da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), e do InternationalCommitteeof 

Medical JournalEditors (ICMJE). As instruções para o registro estão 

disponíveis no endereço eletrônico do ICMJE 

(http://www.icmje.org/clin_trialup.htm) e o registro pode ser feito na base 

de dados de ensaios clínicos da National Library of Medicine, disponível 

em http://clinicaltrials.gov/ct/gui. 

7. O número de autores de trabalhos completos e relatos de casos é 

limitado a sete. Trabalhos de autoria coletiva (institucionais) devem ter 

os responsáveis especificados. Trabalhos e estudos multicêntricos 

podem ter número de autores compatível com o número de centros 

(cada situação será avaliada pela editoria e pelos revisores). Os 

investigadores responsáveis pelos protocolos aplicados devem ser 

especificados. Todos os autores devem ter conhecimento do texto 

enviado para a revista. 

8. O conceito de coautoria é baseado na contribuição de cada um, para a 

concepção e planejamento do trabalho, análise e interpretação dos 

dados, para a redação ou revisão crítica do texto. A inclusão de nomes 

cuja contribuição não se enquadre nos critérios citados ou que tenham 

fornecido apenas suporte material não é justificável. 

http://www.cobea.org.br/
http://www.icmje.org/clin_trialup.htm
http://clinicaltrials.gov/ct/gui
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9. Os autores serão informados, por correspondência eletrônica, do 

recebimento dos trabalhos. Os trabalhos que estiverem de acordo com 

as Instruções aos Autores e se enquadram na política editorial da revista 

serão enviados para análise por revisores indicados pelo editor. Os 

originais em desacordo com os objetivos da revista ou com essas 

instruções são devolvidos aos autores para as adaptações necessárias 

antes da avaliação pelo Conselho Editorial ou recusados sem análise 

por revisores. 

10. Junto dos arquivos originais, deve ser enviada uma carta de 

encaminhamento, na qual deve ficar explícita a concordância com as 

normas editoriais, com o processo de revisão e com a transferência de 

copyright para a revista. 

11. Para manuscritos originais, não ultrapassar 25 páginas de texto digitado 

ou aproximadamente 30.000 caracteres. Limitar o número de tabelas e 

figuras ao necessário para apresentação dos resultados que são 

discutidos (como norma geral, limitar a cinco). Para manuscritos do tipo 

Relato de Caso, não ultrapassar 15 páginas de texto ou 18.000 

caracteres (ver "Preparo do manuscrito", "Resultados"). 

12. O trabalho deve ser enviado pelo sistema de submissão online no portal 

SciELO. O endereço eletrônico de todos os autores deve ser fornecido. 

Desta forma, os coautores receberão informação sobre a submissão do 

trabalho e, assim, não será necessária a assinatura de todos na carta de 

encaminhamento. O endereço eletrônico para correspondência com a 

revista é rbgo@fmrp.usp.br. O arquivo correspondente ao trabalho deve 

ser único e deve conter texto, referências, tabelas e figuras. 

Preparo dos manuscritos 

As normas que seguem foram baseadas no formato proposto pelo ICMJE e 

publicado no artigo "UniformRequirements for 

ManuscriptsSubmittedtoBiomedicalJournals", atualizado em Outubro de 2008 e 

disponível no endereço eletrônico: http://www.icmje.org/. 

Apresentação do texto 

mailto:rbgo@fmrp.usp.br
http://www.icmje.org/
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1. Os trabalhos devem ser digitados em espaço 2 em todas as seções, da 

página de rosto às referências bibliográficas, tabelas e legendas. Cada 

página deve conter aproximadamente 25 linhas em uma coluna. Usar 

preferencialmente o processador de texto Microsoft Word® e a fonte 

Times New Roman 12. Não dar destaque a trechos do texto: não 

sublinhar ou usar negrito. Numerar todas as páginas, iniciando pela de 

rosto. 

2. Não usar maiúsculas nos nomes próprios (a não ser a primeira letra) no 

texto ou nas referências bibliográficas. Não utilizar pontos nas siglas 

(DPP em vez de D.P.P.). Quando usar siglas ou abreviaturas, descrevê-

las por extenso na primeira vez que mencionadas no texto. Iniciar cada 

seção em uma nova página: página de rosto; resumo e palavras ou 

expressões-chave; abstract e keywords; texto; agradecimentos; 

referências; tabelas individuais e legendas das figuras. 

Página de rosto 

Apresentar o título do trabalho em português e em inglês; nomes completos 

dos autores sem abreviaturas; endereços eletrônicos válidos de todos os 

autores (opcional, em substituição à carta de encaminhamento); nome da 

instituição onde o trabalho foi desenvolvido; afiliação institucional dos autores; 

informações sobre auxílios recebidos sob forma de bolsas de estudos, 

financiamento, fornecimento de drogas, reagentes ou equipamentos. 

Obrigatoriamente deve ser fornecido o endereço da instituição onde o trabalho 

foi desenvolvido, o qual é publicado na página inicial do trabalho. Devem ser 

indicados nome, endereço, telefone/fax e e-mail do autor para o qual a 

correspondência deve ser enviada. Essas informações pessoais são 

empregadas apenas para correspondência com a revista e somente são 

publicadas se houver pedido do(s) autor(es). 

Resumo 

O resumo do trabalho deve aparecer na segunda página. Para trabalhos 

completos, redigir um resumo estruturado, que deve ser dividido em seções 

identificadas: objetivo, métodos, resultados e conclusões. Deve ter 
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aproximadamente 300 palavras. O resumo deve conter as informações 

relevantes, permitindo que o leitor tenha uma ideia geral do trabalho. Deve 

incluir descrição resumida de todos os métodos empregados e da análise 

estatística efetuada. Expor os resultados numéricos mais relevantes, e não 

apenas indicação de significância estatística. As conclusões devem ser 

baseadas nos resultados do trabalho e não da literatura. Evitar o uso de 

abreviações e símbolos. Não citar referências bibliográficas no resumo. 

Abaixo do texto do resumo indicar o número de registro e/ou identificação para 

os ensaios controlados aleatórios e ensaios clínicos (ver item 5 das 

"Informações Gerais"). 

Na mesma página do resumo, citar pelo menos três palavras ou expressões-

chave que serão empregadas para compor o índice anual da revista. Devem 

ser baseadas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) publicado pela 

Bireme, que é uma tradução do Medical SubjectHeadings (MeSH) da National 

Library of Medicine e está disponível no endereço eletrônico:http://decs.bvs.br. 

O abstract deve ser versão fiel do texto do resumo estruturado (purpose, 

methods, results e conclusions). Deve ser também acompanhado da versão 

para o inglês das palavras ou expressões-chave (keywords). O resumo e o 

abstract dos Relatos de Casos e dos Artigos de Revisão e de Atualização não 

devem ser estruturados e são limitados a 150 palavras. 

Introdução 

Repetir, na primeira página da introdução, o título completo em português e 

inglês. Nessa seção, mostre a situação atual dos conhecimentos sobre o tópico 

em estudo, divergências e lacunas que possam eventualmente justificar o 

desenvolvimento do trabalho, mas sem revisão extensa da literatura. Para 

Relatos de Casos, apresentar um resumo dos casos já publicados, 

epidemiologia da condição relatada e uma justificativa para a apresentação 

como caso isolado. Expor claramente os objetivos do trabalho. 

Métodos 

http://decs.bvs.br/


87 

 

Iniciar essa seção indicando o planejamento do trabalho: se prospectivo ou 

retrospectivo; ensaio clínico ou experimental; se a distribuição dos casos foi 

aleatória ou não etc. Descrever os critérios para seleção das pacientes ou 

Grupo Experimental, inclusive dos Controles. Identificar os equipamentos e 

reagentes empregados (fabricante, cidade e país). Se a metodologia aplicada 

já tiver sido empregada, indicar as referências, além da descrição resumida do 

método. Descrever também os métodos estatísticos empregados e as 

comparações para as quais cada teste foi empregado. 

Os trabalhos que apresentam como objetivo a avaliação da eficácia ou a 

tolerabilidade de tratamentos ou drogas devem, necessariamente, incluir Grupo 

Controle adequado. Para informações adicionais sobre o desenho de trabalhos 

desse tipo, consultar ICH Harmonized Tripartite Guideline - 

ChoiceofControlGroupandRelatedIssues in ClinicalTrials (http://www.hc-

sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.html). Ver também itens 4 e 5 das 

"Informações Gerais". 

Resultados 

Apresentar os resultados em sequência lógica, no texto, nas tabelas e nas 

figuras. Expor os resultados relevantes para o objetivo do trabalho e que são 

discutidos. Não repetir no texto dessa seção todos os dados das tabelas e 

figuras, mas descrever e enfatizar os mais importantes, sem interpretação dos 

mesmos (ver também "Tabelas"). Nos Relatos de Casos, as seções "Métodos" 

e "Resultados" são substituídas pela "Descrição do caso", mantendo-se as 

demais. 

Discussão 

Devem ser realçadas as informações novas e originais obtidas na investigação. 

Não repetir dados e informações já mencionados nas seções "Introdução" e 

"Resultados". Evitar citação de tabelas e figuras. Ressaltar a adequação dos 

métodos empregados na investigação. Comparar e relacionar suas 

observações com as de outros autores, comentando e explicando as 

diferenças. Explicar as implicações dos achados, suas limitações e fazer as 

recomendações decorrentes. Para Relatos de Casos, basear a discussão em 

http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.html
http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/tpd-dpt/e10_e.html
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ampla e atualizada revisão da literatura. As informações sobre os casos já 

publicados podem ser tabuladas e exibidas nessa seção para comparações. 

Agradecimentos 

Dirigidos a pessoas que tenham colaborado intelectualmente, mas cuja 

contribuição não justifica coautoria, ou para aquelas que tenham provido apoio 

material. 

Referências 

Todos os autores e trabalhos citados no texto devem constar dessa seção e 

vice-versa. Numerar as referências bibliográficas por ordem de entrada no 

trabalho e usar esses números para as citações no texto. Evitar número 

excessivo de referências, selecionando as mais relevantes para cada 

afirmação e dando preferência para os trabalhos mais recentes. Não empregar 

citações de difícil acesso, como resumos de trabalhos apresentados em 

congressos, teses ou publicações de circulação restrita (não indexados). Não 

empregar referências do tipo "observações não publicadas" e "comunicação 

pessoal". Artigos aceitos para publicação podem ser citados acompanhados da 

expressão: "aceito e aguardando publicação" ou "in press", indicando-se 

periódico, volume e ano. Trabalhos aceitos por periódicos que estejam 

disponíveis online, mas sem indicação de fascículos e páginas, devem ser 

citados como "aheadofprint". 

Outras publicações dos autores (autocitação) devem ser empregadas apenas 

se houver necessidade clara e forem relacionadas ao tema. Nesse caso, incluir 

entre as referências bibliográficas apenas trabalhos originais publicados em 

periódicos regulares (não citar capítulos ou revisões). 

O número de referências bibliográficas deve ser aproximadamente 35. Os 

autores são responsáveis pela exatidão dos dados constantes das referências 

bibliográficas. 

Para todas as referências, citar os autores até o sexto. Se houver mais de seis 

autores, citar os seis primeiros, seguidos da expressão et al., conforme os 

seguintes modelos: 
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Formato impresso 

 Artigos em revistas 

Ceccarelli F, Barberi S, Pontesilli A, Zancla S, Ranieri E. Ovarian 

carcinoma presenting with axillary lymph node metastasis: a case report. 

Eur J GynaecolOncol. 2011;32(2):237-9. 

Jiang Y, Brassard P, Severini A, Goleski V, Santos M, Leamon A, et al. 

Type-specific prevalence of Human Papillomavirus infection among 

women in the Northwest Territories, Canada. J Infect Public Health. 

2011;4(5-6):219-27. 

 Artigos com título em inglês e texto em português ou outra língua 

Utilizar o titulo em inglês, entre colchetes e no final da referência, indicar 

a língua na qual o artigo foi publicado. 

Prado DS, Santos DL. [Contraception in users of the public and private 

sectors of health]. Rev Bras Ginecol Obstet. 2011;33(7)143-9. 

Portuguese. 

Taketani Y, Mizuno M. [Application of anti-progesterone agents for 

contraception]. RinshoFujinkaSanka. 1988;42(11):997-1000. Japanese. 

 Livro 

Baggish MS, Karram MM. Atlas of pelvic anatomy and gynecologic 

surgery. 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 2006. 

 Capítulos de livro 

Picciano MF. Pregnancy and lactation. In: Ziegler EE, Filer LJ, editors. 

Present knowledge in nutrition. Washington (DC): ILSI Press; 1996. p. 

384-95. 

Formatoeletrônico 



90 

 

Apenas para informações estatísticas oficiais e citação de referências de 

periódicos não impressos. Para estatísticas oficiais, indicar a entidade 

responsável, o endereço eletrônico, o nome do arquivo ou entrada. Incluir o 

número de tela, data e hora do acesso. Termos como "serial", "periódico", 

"homepage" e "monography", por exemplo, não são mais utilizados. Todos os 

documentos devem ser indicados apenas como [Internet]. Para documentos 

eletrônicos com o identificador DOI (Digital ObjectIdentifier), este deve ser 

mencionado no final da referência, além das informações que seguem: 

Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS [Internet]. Informações de Saúde. 

Estatísticas vitais. Mortalidade e nascidos vivos: nascidos vivos desde 1994. 

Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2008. [citado 2007 Fev 7]. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def>. 

 Monograph on the Internet or e-book 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer 

[Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. 

Available at: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/. 

Tabelas 

Apresentar as tabelas em páginas separadas, com espaço duplo e 

preferencialmente fonte Arial 8. A numeração deve ser sequencial, em 

algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. Todas as 

tabelas devem ter título e todas as colunas da tabela devem ser identificadas 

com um cabeçalho. A legenda deve conter informações que permitam ao leitor 

entender o conteúdo das tabelas e figuras, mesmo sem a leitura do texto do 

trabalho. As linhas horizontais devem ser simples e limitadas a duas no topo e 

uma no final da tabela. Não empregar linhas verticais. Não usar funções de 

criação de tabelas, comandos de justificação, tabulações decimais ou 

centralizadas. Utilizar comandos de tabulação (tab) e não o espaçador para 

separar as colunas e, para nova linha, a tecla enter. No rodapé da tabela, deve 

constar legenda para abreviaturas e testes estatísticos utilizados. 

Figuras (gráficos, fotografias e ilustrações) 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/


91 

 

As figuras devem ser apresentadas em páginas separadas e numeradas 

sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de aparecimento 

no texto. Todas as figuras devem ter qualidade gráfica adequada e apresentar 

título e legenda. Para evitar problemas que comprometam o padrão da revista, 

o processo de digitalização de imagens (scan) deve obedecer aos seguintes 

parâmetros: para gráficos ou esquemas, usar 300 dpi/bitmap para traço; para 

ilustrações e fotos (preto e branco), usar 300 dpi/RGB ou grayscale. Em todos 

os casos, os arquivos devem ter extensão .tif e/ou .jpg. Também são aceitos 

arquivos com extensão .xls (Excel), .eps, .psd para ilustrações em curva 

(gráficos, desenhos e esquemas). São aceitas, no máximo, cinco figuras. Se as 

figuras já tiverem sido publicadas, devem vir acompanhadas de autorização por 

escrito do autor/editor e constando a fonte na legenda da ilustração. 

Legendas 

Digitar as legendas usando espaço duplo, acompanhando as respectivas 

figuras (gráficos, fotografias e ilustrações). Cada legenda deve ser numerada 

em algarismos arábicos, correspondendo a cada figura, e na ordem em que 

foram citadas no trabalho. 

Abreviaturas e siglas 

Devem ser precedidas do nome completo quando citadas pela primeira vez no 

texto. Nas legendas das tabelas e figuras, devem ser acompanhadas de seu 

nome por extenso. As abreviaturas e as siglas não devem ser usadas no título 

dos artigos e nem no resumo.  

  

Envio dos manuscritos 

 O trabalho deve ser enviado pelo sistema de submissão online no portal 

SciELO http://submission.scielo.br/index.php/rbgo/login. 

Outras correspondências deverão ser enviadas para: 

http://submission.scielo.br/index.php/rbgo/login
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Jurandyr Moreira de Andrade 

Editor 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia - Editoria - Avenida 

Bandeirantes, 3.900, 8º andar - Campus Universitário - CEP 14049-900 - 

Ribeirão Preto (SP) - Fone: (16) 3602-2803 - Fax: (16) 3633-0946 - E-

mail: rbgo@fmrp.usp.br.  

  

Itens para a conferência do manuscrito 

 Antes de enviar o manuscrito, conferir se as Instruções aos Autores 

foram seguidas e verificar o atendimento dos itens listados a seguir: 

1. carta de encaminhamento assinada por todos os autores (escaneada e 

anexada como documento suplementar ou enviada pelo correio) ou 

informação dos endereços eletrônicos válidos de todos os autores na 

página de rosto; 

2. citação da aprovação do projeto do trabalho por Comissão de Ética em 

Pesquisa, assinatura do termo de consentimento livre e informado (na 

seção "Métodos") e informação sobre o atendimento das exigências 

para pesquisa em animais; 

3. número ou código do registro do estudo, se necessário, na página de 

rosto (item 5 das "Informações Gerais"); 

4. conflito de interesses: informar se há ou não. Se houver, explicar sem 

omissão de informações relevantes; 

5. página de rosto com todas as informações solicitadas; 

6. resumo e abstract estruturados e compatíveis com o texto do trabalho; 

7. três ou mais palavras-chave relacionadas ao texto e respectivas 

keywords baseadas no Decs; 

8. verificar se todas as tabelas e figuras estão corretamente citadas no 

texto e numeradas, e se as legendas permitem o entendimento das 

mesmas; 

mailto:rbgo@fmrp.usp.br
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9. referências bibliográficas: numeradas na ordem de aparecimento e 

corretamente digitadas. Verificar se todos os trabalhos citados estão na 

lista de referências e se todos os listados estão citados no texto.



 

 

Anexo  
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INSTRUÇÕES PARA AUTORES 

A Revista Acta Ortopédica Brasileira, Orgão Oficial da Sociedade Brasileira de 

Ortopedia e Traumatologia – Regional São Paulo, é publicada bimestralmente 

em seis edições ao ano (jan/fev, mar/abr, maio/jun, jul/ago, set/out e nov/dez) 

com versão em português e inglês na forma impressa e formato online, é 

distribuída para médicos ortopedistas e principais Instituições do Brasil. 

A publicação segue os requisitos de uniformização recomendados pelo Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (www.icmje.org.br). Os artigos 

para serem aprovados são submetidos à avaliação de uma comissão de 

revisores (peer review) que recebem o texto de forma anônima e decidem por 

sua publicação, sugerem modificações, requisitam esclarecimentos aos autores 

e efetuam recomendações ao Editor Chefe. Os conceitos e declarações 

contidos nos trabalhos são de total responsabilidade dos autores. 

A Acta Ortopédica Brasileira segue na íntegra a tendência internacional do 

estilo Vancouver, disponível (www.icmje.org.br). Desde já agradecemos a 

colaboração dos autores no atendimento às instruções citadas. 

FORMATAÇÃO DE ARTIGOS 

LIMITES POR TIPO DE PUBLICAÇÃO (Extensão): 

Os critérios abaixo delineados devem ser observados para cada tipo de 

publicação. A contagem eletrônica de palavras deve incluir a página inicial, 

resumo, texto e referências. 

Recomendações para Artigos submetidos à Acta Ortopédica Brasileira. 

Tipo de 

artigo 

Resumo Número 

de 

Palavras 

Referênci

as 

Figura

s 

Tabela

s 

Número 

de 

Autores 

Permitid

o 

Original Estruturad

o com até 

2.500 

Excluindo 

20 10 6 6 

http://www.icmje.org.br/
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200 

palavras 

o resumo, 

referência

s, tabelas 

e figuras 

Atualizaçã

o / 

Revisão* 

Não é 

estruturad

o com até 

200 

palavras 

4.000 

Excluindo 

o resumo, 

referência

s, tabelas 

e figuras 

60 3 2 2 

Editorial* 0 500 0 0 0 1 

*Serão publicadas a critério dos Editores, com a respectiva réplica quando 

pertinente. 

PREPARAÇÃO DE MANUSCRITO 

A Revista Acta Ortopédica Brasileira recebe para publicação os seguintes tipos 

de manuscritos: Artigo Original, Artigo de Atualização e Revisão. Os artigos de 

Atualização e Revisão, somente serão aceitos a convite do Corpo Editorial. 

Os manuscritos enviados deverão estar em padrão PC com arquivos TXT ou 

DOC, espaço duplo, com margem larga, devendo o autor inserir carta 

assinada, autorizando sua publicação, declarando que o mesmo é inédito e que 

não foi, ou está sendo submetido à publicação em outro periódico. Certifique-se 

de que o manuscrito se conforma inteiramente às instruções. 

ENSAIOS CLÍNICOS 

O periódico Acta Ortopédica Brasileira apóia as políticas para registro de 

ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Comitê 

Internacional de Editores de Diários Médicos (ICMJE), reconhecendo a 

importância dessas iniciativas para o registro e divulgação internacional de 

informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto. Sendo assim, somente 

serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas 
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clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos Registros 

de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE. 

Os endereços para esses registros estão disponíveis a partir do site do ICMJE 

(www.icmje.org). O número de identificação deve ser declarado no final do 

resumo. 

CONFLITO DE INTERESSES 

Conforme exigências do Comitê Internacional de Editores de Diários Médicos 

(ICMJE), grupo Vancouver e resolução do Conselho Federal de Medicina nº 

1595/2000 os autores têm a responsabilidade de reconhecer e declarar 

conflitos de interesse financeiros e outros (comercial, pessoal, político, etc.) 

envolvidos no desenvolvimento do trabalho apresentado para publicação. 

Devem declarar e podem agradecer no manuscrito todo o apoio financeiro ao 

trabalho, bem como outras ligações para o seu desenvolvimento. 

CORREÇÃO DE PROVAS GRÁFICAS 

Logo que prontas, as provas gráficas em formato eletrônico serão enviadas, 

por e-mail, para o autor responsável pelo artigo. Os autores deverão devolver, 

também por e-mail, a prova gráfica com as devidas correções em, no máximo, 

48 horas após o seu recebimento. O envio e o retorno das provas gráficas por 

correio eletrônico visualizar o processo de revisão e posterior publicação das 

mesmas. 

DIREITOS AUTORAIS 

Todas as declarações publicadas nos artigos são de inteira responsabilidade 

dos autores. Entretanto, todo material publicado torna-se propriedade da 

Editora, que passa a reservar os direitos autorais. Portanto, nenhum material 

publicado na ACTA ORTOPEDICA BRASILEIRA poderá ser reproduzido sem a 

permissão por escrito da Editora. Todos os autores de artigos submetidos 

deverão assinar um Termo de Transferência de Direitos Autorais, que entrará 

em vigor a partir da data de aceite do trabalho. 

ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO 
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Todas as partes do manuscrito devem ser incluídas em um único arquivo. O 

mesmo deverá ser organizado com a página de rosto, em primeiro lugar, o 

texto, referências seguido pelas figuras (com legendas) e ao final, as tabelas e 

quadros (com legendas). 

PÁGINA DE ROSTO 

A página de rosto deve conter: 

a. o tipo do artigo (artigo original, de revisão ou atualização); 

b. o título completo em português e inglês com até 80 caracteres deve ser 

conciso, porém informativo; 

c. o nome completo de cada autor (sem abreviações); e a instituição a que 

pertence cada um deles; 

d. o local onde o trabalho foi desenvolvido; 

e. nome, endereço, telefone e e-mail do autor responsável para 

correspondência. 

RESUMO 

O Resumo deve ser estruturado em caso de artigo original e deve apresentar 

os objetivos do estudo com clareza, dados históricos, métodos, resultados e as 

principais conclusões em inglês e português, não devendo ultrapassar 200 

palavras. Deve conter o Nível de Evidência, conforme tabela de classificação 

anexada no final das normas. 

DESCRITORES 

Deve conter no mínimo três palavras chaves baseadas nos Descritores de 

Ciências da Saúde (DeCS) - http://decs.bireme.br. No inglês, apresentar 

keywords baseados no Medical Subject Headings (MeSH) -

 http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html, no mínimo três e no máximo 

seis citações. 

INTRODUÇÃO 

http://decs.bireme.br/
http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html
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Deve apresentar o assunto e objetivo do estudo, oferecer citações sem fazer 

uma revisão externa da matéria. 

MATERIAL E MÉTODO 

Deve descrever o experimento (quantidade e qualidade) e os procedimentos 

em detalhes suficientes que permitam a outros pesquisadores reproduzirem os 

resultados ou darem continuidade ao estudo. 

Ao relatar experimentos sobre temas humanos e animais, indicar se os 

procedimentos seguiram as normas do Comitê Ético sobre Experiências 

Humanas da Instituição, na qual a pesquisa foi realizada ou de acordo com a 

declaração de Helsinki de 1995 e Animal Experimentation Ethics, 

respectivamente. 

Identificar precisamente todas as drogas e substâncias químicas usadas, 

incluindo os nomes genéricos, dosagens e formas de administração. Não usar 

nomes dos pacientes, iniciais, ou registros de hospitais. Oferecer referências 

para o estabelecimento de procedimentos estatísticos. 

RESULTADOS 

Apresentar os resultados em sequência lógica do texto, usando tabelas e 

ilustrações. Não repetir no texto todos os dados constantes das tabelas e ou 

ilustrações. No texto, enfatizar ou resumir somente as descobertas importantes. 

DISCUSSÃO 

Enfatizar novos e importantes aspectos do estudo. Os métodos publicados 

anteriormente devem ser comparados com o atual para que os resultados não 

sejam repetidos. 

CONCLUSÃO 

Deve ser clara e concisa e estabelecer uma ligação entre a conclusão e os 

objetivos do estudo. Evitar conclusões não baseadas em dados. 

AGRADECIMENTOS 
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Dirigidos a pessoas que tenham colaborado intelectualmente, mas cuja 

contribuição não justifica coautoria, ou para aquelas que tenham provido apoio 

material. 

REFERÊNCIAS 

Referências: Citar até cerca de 20 referências, restritas á bibliografia essencial 

ao conteúdo do artigo. 

Numerar as referências de forma consecutiva de acordo com a ordem em que 

forem mencionadas pela primeira vez no texto, utilizando-se números arábicos 

sobrescritos, no seguinte formato: (Redução das funções da placa terminal.1) 

Incluir os seis primeiros autores seguidos de et al. 

Os títulos de periódicos deverão ser abreviados de acordo com o Index 

Medicus. 

 a) Artigos: Autor(es). Título do artigo. Título do Periódico. ano; volume: 

página inicial - final 

Ex.: Campbell CJ. The healing of cartilage deffects. Clin Orthop Relat 

Res. 1969;(64):45-63. 

 b) Livros: Autor(es) ou editor(es). Título do livro. Edição, se não for a 

primeira. Tradutor(es), se for o caso. Local de publicação: editora; ano. 

Ex.: Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced headache. 2nd ed. 

New York: Spriger-Verlag; 1996. 

 c) apítulos de livros: Autor(es) do capítulo. Título do capítulo Editor(es) 

do livro e demais dados sobre este, conforme o item anterior 

Ex.: Chapman MW, Olson SA. Open fractures. In: Rockwood CA, Green 

DP. Fractures in adults. 4th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1996. 

p.305-52. 

 d) Resumos: Autor(es). Título, seguido de [abstract]. Periódico ano; 

volume (suplemento e seu número, se for o caso): página(s)  

Ex.: Enzensberger W, Fisher PA. Metronome in Parkinson’s disease 

[abstract]. Lancet. 1996;34:1337. 
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 e) Comunicações pessoais só devem ser mencionadas no texto entre 

parênteses 

 f) Tese: Autor, título nível (mestrado, doutorado etc.), cidade: instituição; 

ano. 

Ex.: Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderley’s access 

and utilization [dissertation]. St. Louis: Washington Univ.; 1995. 

 g) Material eletrônico: Título do documento, endereço na internet, data 

do acesso. 

Ex: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg 

Infect Dis. [online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];1(1):[24 screens]. 

Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm 

TABELAS 

As tabelas devem ser numeradas por ordem de aparecimento no texto com 

números arábicos. Cada tabela deve ter um título e, se necessário, uma 

legenda explicativa. Os quadros e tabelas deverão ser enviados através dos 

arquivos originais (p.e. Excel). 

FIGURAS (FOTOGRAFIAS E ILUSTRAÇÕES) 

As figuras devem ser apresentadas em páginas separadas e numeradas 

sequencialmente, em algarismos arábicos, conforme a ordem de aparecimento 

no texto. 

Para evitar problemas que comprometam o padrão da revista, o envio do 

material deve obedecer aos seguintes parâmetros: todas as figuras, fotografias 

e ilustrações devem ter qualidade gráfica adequada (300 dpi de resolução) e 

apresentar título e legenda.Em todos os casos, os arquivos devem ter 

extensão.tif e/ou jpg. 

Também são aceitos arquivos com extensão.xls (Excel), .eps, .psd para 

ilustrações em curva (gráficos, desenhos e esquemas). As figuras incluem 

todas as ilustrações, tais como fotografias, desenhos, mapas, gráficos, etc, e 

devem ser numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. Figuras em 

preto e branco serão reproduzidas gratuitamente, mas o editor reserva o direito 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
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de estabelecer o limite razoável, quanto ao número delas ou cobrar do autor, a 

despesa decorrente do excesso. Fotos coloridas serão cobradas do autor. 

LEGENDAS 

Digitar as legendas usando espaço duplo, acompanhando as respectivas 

figuras (gráficos, fotografias e ilustrações). Cada legenda deve ser numerada 

em algarismos arábicos, correspondendo a cada figura, e na ordem em que 

foram citadas no trabalho. 

Abreviaturas e Siglas: Devem ser precedidas do nome completo quando 

citadas pela primeira vez no texto. No rodapé das figuras e tabelas deve ser 

discriminado o significado das abreviaturas, símbolos, outros sinais e informada 

fonte: local onde a pesquisa foi realizada. Se as ilustrações já tiverem sido 

publicadas, deverão vir acompanhadas de autorização por escrito do autor ou 

editor, constando a fonte de referência onde foi publicada. 

PRODUÇÃO 

Somente a Acta Ortopédica Brasileira poderá autorizar a reprodução dos 

artigos nelas contidos. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da 

Revista Acta Ortopédica Brasileira. Os artigos enviados passarão a ser 

propriedade da Acta Ortopédica Brasileira. 

SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

A partir de janeiro de 2008 iniciamos o processo de adoção do Sistema SciELO 

de Publicação e Submissão online. O acesso a página do sistema deverá ser 

feito através de: 

http://submission.scielo.br/index.php/aob/index, seguindo as instruções, de 

cadastro e inclusão de artigo, do próprio sistema. 

NÍVEIS DE EVIDÊNCIA DE PERGUNTAS DE PESQUISA PRIMÁRIAA 

Este quadro foi adotado de material publicado pelo Centro de Medicina 

baseada em Evidência, Oxford, Reino Unido. Para obter mais informações, 

visite www.cebm.net. 

http://submission.scielo.br/index.php/aob/index
htp://www.cebm.net/


103 

 

Tipos de Estudo 

Níve

l 

Estudos 

terapêuticos - 

Investigação 

dos resultados 

do tratamento 

Estudos 

prognósticos- 

Investigação 

do efeito de 

característica 

de um 

paciente sobre 

o desfecho da 

doença 

Estudos 

diagnósticos - 

Investigação 

de um exame 

para 

diagnóstico 

Análises 

econômicas e 

de decisão - 

Desenvolvime

nto de modelo 

econômico ou 

de decisão 

I  Estudo 

clínico 

randomiz

ado de 

alta 

qualidad

e com ou 
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diferença 

estatistic

amente 

significan

te, mas 

com 
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s de 

confianç

a 

estreitos 

 Revisão 

sistemáti

cab de 

 Estudo 

prospecti

vo de 

alta 

qualidad

ed (todos 

os 

paciente

s foram 

inscritos 

no 

mesmo 

estágio 

da 

doença, 

com > 

80% dos 

paciente

s 

inscritos) 

 Revisão 

sistemáti

 Teste de 

critérios 

diagnósti

cos 

desenvol

vidos 

anteriorm

ente em 

paciente

s 

consecuti

vos (com 

padrão 

de 

referênci

a “ouro” 

aplicado) 

 Revisão 

sistemáti

cabde 

Estudos 

 Custos e 

alternativ

as 

lógicos; 

valores 

obtidos 

de 

muitos 

estudos; 

com 

análises 

de 

sensibilid

ade de 

múltiplas 

vias 

 Revisão 

sistemáti

cab de 

Estudos 

de Nível I 



104 

 

ECRC 

(Estudos 

clínicos 

randomiz

ados e 

controlad

os) de 

Nível 1 

(e 

resultado

s do 

estudo 

foram 

homogên

eosc) 

cabde 

Estudos 

de Nível I 

de Nível I 

II  ECRC de 

menor 

qualidad

e (por 

exemplo, 

< 80% 

de 

acompan

hamento, 

sem 

mascara

mento do 

código 

de 

randomiz

ação ou 

randomiz

ação 

 Estudo 

retrospec

tivof 

 Controle

s não 

tratados 

de um 

ECRC 

 Estudo 

prospecti

vo de 

menor 

qualidad

e (por 

exemplo, 

paciente

s 

 Desenvol

vimento 

de 

critérios 

diagnósti

cos em 

paciente

s 

consecuti

vos (com 

padrão 

de 

referênci

a “ouro” 

aplicado) 

 Revisão 

sistemáti

 Custos e 

alternativ

as 

lógicos; 

valores 

obtidos 

de 

muitos 

estudos; 

com 

análises 

de 

sensibilid

ade de 

múltiplas 

vias 

 Revisão 
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inadequa

da) 

 Estudod 

prospecti

vo 

comparat

ivoe 

 Revisão 

sistemáti

cab de 

Estudos 

de Nível 

II ou 

Nível I 

com 

resultado

s 

discrepa

ntes 

inscritos 

em 

diferente

s 

estágios 

da 

doença 

ou < 

80% de 

acompan

hamento) 

 Revisão 

sistemáti

cabde 

Estudos 

de Nível 

II 

cabde 

Estudos 

de Nível 

II 

sistemáti

cab de 

Estudos 

de Nível 

II 

III  Estudo 

de caso-

controleg 

 Estudo 

retrospec

tivofcomp

arativoe 

 Revisão 

sistemáti

cab de 

Estudos 

de Nível 

 Estudo 

de caso-

controleg 

 Estudo 

de 

paciente

s não-

consecuti

vos; sem 

padrão 

de 

referênci

a “ouro” 

aplicado 

uniforme

 Análises 

baseada

s em 

alternativ

as e 

custos 

limitados; 

e 

estimativ

as ruins 

 Revisão 

sistemáti
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III mente 

 Revisãob

 sistemáti

ca de 

Estudos 

de Nível 

III 

 Estudo 

de caso-

controle 

 Padrão 

de 

referênci

a ruim 

cab de 

Estudos 

de Nível 

III 

IV Série de casosh Série de casos  Análises sem 

análises de 

sensibilidade 

V Análises sem 

análises de 

sensibilidade 

Opinião do 

especialista 

Opinião do 

especialista 

Opinião do 

especialista 

a. Avaliação completa da qualidade de cada estudo requer aquilatação de 

todos os aspectos do desenho do estudo. 

b. Combinação de resultados de dois ou mais estudos anteriores. 

c. Estudos proporcionaram resultados coerentes. 

d. Estudo iniciou antes de o primeiro paciente ser inscrito. 

e. Pacientes tratados de um modo (por exemplo, artroplastia cimentada de 

quadril) comparada com um grupo de pacientes tratados de outra 

maneira (por exemplo, artroplastia não-cimentada de quadril) na mesma 

instituição. 
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f. O estudo iniciou depois da inscrição do primeiro paciente. 

g. Os pacientes identificados para o estudo com base em seu desfecho 

clínicos, chamados de “casos”, por exemplo falha da artroplastia total, 

são comparados com os pacientes que não tiveram desfechos, 

chamados “controles”, por exemplo, artroplastia total do quadril bem-

sucedida. 

h. Pacientes tratados de uma maneira sem grupo de comparação de 

pacientes tratados de outro modo. 

Caso ocorra a necessidade de esclarecimentos adicionais, favor entrar em 

contato com a Atha Comunicação e Editora - Rua: Machado Bittencourt, 190, 

4º andar - Vila Mariana - São Paulo Capital CEP 04044-000 - E-

mail: actaortopedicabrasileira@uol.com.br - telefone 55-11-5087-9502 com 

Fernanda Colmatti/Arthur T. Assis

mailto:actaortopedicabrasileira@uol.com.br
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