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Sabe-se que, tanto o tabagismo ativo, quanto a exposição da gestante à fumaça de cigarro, causa danos
consideráveis para o desenvolvimento fetal e do recém nascido durante a gestação e amamentação. Pois, o feto 
entra em um quadro prolongado de isquemia e hipóxia durante o fumo passivo materno, causado pelo alto nível
de carboxihemoglobina presente no sangue destas fumantes e como consequência disto, temos o colapso do
sistema antioxidante do miocárdio fetal. Em contrapartida, o exercício físico melhora a condição
cardiorrespiratória tanto da mãe quanto do feto. Avaliar alterações de tamanho de cardiomiócitos em filhotes de
ratas submetidas ao exercício físico e ao tabagismo passivo durante a prenhez e lactação, ao 21 o dia de 
lactação (desmame). Para a realização dos experimentos foram utilizadas 24 ratas fêmeas divididas em quatro
grupos com seis animais cada: GC (controle), GE (submetido ao protocolo de exercício na água), GF (expostos
a fumaça de cigarro) e GEF (submetido ao protocolo de exercício na água e expostos a fumaça de cigarro) e oito
ratos machos para o acasalamento durante a fase estral. No primeiro dia da prenhez foi iniciada a fase
experimental do protocolo de exposição à fumaça de cigarro, que consistiu de 30 minutos, duas vezes ao dia,
seis dias por semana, e também nesse dia foi realizada a primeira sessão do programa de natação, iniciando em
10 minutos, atingindo 60 minutos a partir da quinta sessão. A finalização dos protocolos aconteceu com a 
eutanásia dos animais, mediante decapitação, após o desmame (21 dias de amamentação). Em seguida, o
tecido cardíaco foi emblocado em parafina e cortado em micrótomo rotatório. Os dados, das alterações de
tamanho, foram tabulados para análise estatística, por meio da ANOVA - One Way e pós teste de Tukey, para 
dados normais e pelo teste de Kruskall-Wallis, para dados não-normais, adotando-se p < 0,05. Analisando de
modo comparativo o diâmetro médio dos cardiomiócitos, foram encontradas diferenças significantemente 
maiores em GC (7,475±1,138) em relação aos demais grupos, GE(7,107±1,950), GF(6,814±2,023) e
GEF(6,440±2,231), além de alterações significantes entre os grupos GE e GF e entre os grupos GE e GEF. A
hipótese para menores diâmetros dos cardiomiócitos dos grupos GF e GFE é que, provavelmente, sejam uma
resposta aos eventos estressores causados pela exposição. As alterações observadas nos grupos exercitados,
pode se dever ao aumento do estresse lático do tecido cardíaco. A exposição influenciou negativamente no 
diâmetro dos cardimiócitos, e o exercício não foi capaz de atenuar essa influência, até o desmame.  
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