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RESUMO – O uso do tabaco concomitante ao período gestacional é a principal causa responsável 
por intercorrências maternas. A nicotina, um dos principais componentes do cigarro, age na 
circulação da mãe, liberando catecolaminas, causando hipertensão, taquicardia, vasoconstrição 
periférica e redução da circulação fluxo-placentária, ocasionando uma pobre oxigenação 
comprometendo a nutrição do feto. Este estudo objetivou associar, em um grupo de gestantes 
tabagistas, o uso do fumo com as principais intercorrências que podem ser causadas no período 
gestacional. Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva, descritiva, com abordagem 
quantitativa. A amostra foi constituída por 52 gestantes atendidas nas unidades básicas de saúde de 
Ponta Grossa – PR, no período de setembro de 2010 a junho de 2011. As informações foram 
coletadas através de um questionário realizado em umas das consultas de Pré-Natal, conforme o 
método de análise de conteúdo. Considerou-se que o uso do cigarro relaciona-se com sete 
intercorrências no período da gestação, o que pode ser um valor alto comparado com outros estudos. 
Onde mostra também que o uso do tabaco durante a gestação não traz nenhum benefício, tendo em 
vista que esse vício deve ser largado o quanto antes por todos os dependentes, não só gestantes. 
Porem muitas pessoas se mostram desinteressadas em parar de fumar, o que acarreta ainda mais o 
problema, fazendo com que se torne cada vez maior o número de pessoas com a dependência, 
prejudicando tanto a si mesmo, como todas as pessoas ao seu redor, inclusive o feto. A realização de 
grupos de auto ajuda está se tornando cada dia mais comuns e eficazes. Os profissionais da saúde 
em especial os que prestam assistência na atenção básica têm um importante papel quanto ao 
esclarecimento e processo educativo das gestantes sobre as consequências do cigarro. 
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Introdução 
 
O hábito de fumar produz efeitos deletérios sobre o organismo, causando diferentes 

malefícios à saúde. Antes visto como um estilo de vida é atualmente conhecido como uma 
dependência química que expõe os indivíduos a inúmeras substâncias tóxicas (BRASIL 2004). 

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), um terço dos adultos são 
fumantes, dentre eles 11,2 milhões são do sexo feminino, tornando-se fumantes entre 20 e 49 ano.  

Considerando que o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, a 
Organização Mundial de Saúde informa que se essa tendência for mantida aproximadamente 10 
milhões de pessoas morrerão anualmente a partir de 2020. 

O uso do tabaco concomitante ao período gestacional é a principal causa responsável por 
intercorrências maternas. A nicotina, um dos principais componentes do cigarro, age na circulação da 
mãe, liberando catecolaminas, causando hipertensão, taquicardia, vasoconstrição periférica e 
redução da circulação fluxo-placentária, ocasionando uma pobre oxigenação comprometendo a 
nutrição do feto. 

A realização desta pesquisa justifica-se pelo fato de enfatizar a importância da perda do 
hábito de fumar, reduzindo assim, o índice de complicações no Pré-Natal. O dependente do tabaco 
acredita que o mesmo preenche vazios internos, é companheiro, ajuda a lidar com o estresse, o 
autocontrole, ansiedade e eleva a sensação de segurança.  

Diante do exposto, a questão que norteou a pesquisa foi as intercorrências que ocorrem 
durante a gestação estão associadas ao habito de fumar? Para responder a esta questão foi 
elencado alguns objetivos. 

 
 

Objetivos 
 
Descrever os dados demográficos das gestantes tabagistas; 
Identificar as principais intercorrências em gestantes tabagistas; 
Analisar a associação das intercorrências com o habito de fumar.  
 
 

Metodologia 
 
Trata-se de uma pesquisa documental, retrospectiva, descritiva, com abordagem 

quantitativa.  
Para coleta de dados utilizou-se, por meio de dois questionários, constando 32 e 10 

perguntas, respectivamente, realizadas individualmente, no período do pré-natal. O primeiro 
questionário incluía dados demográficos (idade, estado civil, raça, grau de escolaridade, renda 
familiar, profissão, número de gestações, intercorrências gestacionais). O segundo incluía dados de 
exame físicos (pressão arterial, peso, altura e frequência cardíaca) e um teste de grau de 
dependência da nicotina. 

A amostra foi composta por 52 gestantes tabagistas, dessas 18 foram excluídas por motivo 
de não terem apresentado nenhuma intercorrência na gestação até o período da entrevista. 

A coleta de dados ocorreu em uma unidade de saúde do município de Ponta Grossa, no 
período de setembro de 2010 a junho de 2011.   

 
 

Resultados 

 
O resultado prejudicial à saúde que o cigarro causa é conhecido por todos, a atenção é 

maior ainda quando trata-se de gestantes usuárias do tabaco.  
Na amostra de 43 mulheres, de idade entre 15 a 42 anos, assim distribuídas: 29 gestantes 

estavam na faixa etária entre 15 – 25 anos, 13 em 26 – 35 e 10 na faixa de 36 a 42 anos. 71,2% tem 
união estável, e em geral são donas de casa. 

 
 
 
 
Tabela 1 – Distribuição de freqüências das intercorrências entre gestantes tabagistas 

em uma Unidade de Saúde de Ponta Grossa – PR 
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Faixa 
Etária 

 

     Dor 
abdomin
al 

 
 

 
DPP 

 
Sangrament

o 

  
Insôni
a 

  
Diabete
s 

 
Obesidad
e 

Crise 
Renal 

15 –20 2,3%  18,4
% 

2,3%  -  - - - 

21 –25 9,2%  16,1
% 

6,9%  -  - 2,3% 2,3% 

26 –30 -  13,8
% 

2,3%  -  2,3% - - 

31 –35 2,3%  2,3% -  -  - - - 

36 –42 2,3%  9,2% 2,3%  2,3%  - - - 

           
Total 16,3%  60,5

% 
14%  2,3%  2,3% 2,3% 2,3% 

    Fonte: Projeto de Extensão educando e Tratando o Tabagismo, 2010-2011. 
 
Foi observado na tabela 1, que gestantes fumantes apresentaram dor abdominal, 

sangramento, insônia, diabetes, obesidade e crise renal, porém o estudo mais evidenciado foi a DPP 
(descolamento prematuro/precoce de placenta), que é caracterizado pelo deslocamento espontâneo 
parcial ou total da placenta durante a gestação a partir de 20 semanas ou no primeiro e segundo 
períodos do parto. É uma complicação obstétrica, exige diagnóstico precoce, soluções urgentes e 
causa freqüente numero de mortes perinatal e materna. Já recebeu denominações como abruptio 
placenta e, apoplexia uteroplacentária e hemorragia retroplacentária (CORRÊA, 1999). 

Estudos epidemiológicos tem caracterizado várias associações com DPP, inclusive o 
tabagismo. O tabaco parece dobrar a freqüência de DPP antes de 32 semanas. Após isso a influencia 
do tabagismo não seria tão relevante. 

O uso do cigarro durante a gestação associa-se a maior risco de intercorrências maternas e 
tal observação é feita pela análise comparativa do risco de intercorrências entre as gestantes 
fumantes e não fumantes (KUCZKOWSKI, 2004). 

Como a maior incidência foi pela presença de DPP, aproveitamos para associar a 
quantidade de cigarros que cada gestante fuma por dia, conforme tabela 2. 

 
 Tabela 2 – Relação da faixa-etária das gestantes com o consumo de cigarros por dia 

Faixa Etária Até 10 cigarros/dia 11 a 20 cigarros/ dia 21 a 30 cigarros/ dia 

15 – 20 27 % 4 % - 

21 – 25 12 % 12 % 4 % 

26 – 30 4 % 19 % - 

31 – 35 4 % - - 

36 – 42 8 % 4 % 4 % 

TOTAL 55 % 39 % 8 % 

       Fonte: Projeto de Extensão Educando e Tratando o Tabagismo, 2010-2011. 

Conclui-se que na tabela 2, das 26 gestantes com DPP, fumam menos que 10 cigarros por 
dia, fazendo com que com a amostra deste artigo, o consumo de cigarro não seja a causa da DPP e 
sim uma relação. 

As gestantes tabagistas reconhecem o efeito negativo que o fumo trás ao feto, contudo, 
relatam não conseguir largar do vicio.  

O atendimento pré-natal é necessário para que os profissionais da saúde enfatizem o 
prejuízo, tanto para mãe, quanto para o feto, causado pelo fumo, sendo o melhor momento para 
relevar e prevenir intervenções possíveis. 

 
 
Conclusões 
 
Perante os resultados apurados nesta pesquisa que se baseou de um grupo de gestantes 

de uma unidade de saúde, podem-se retirar as seguintes conclusões 
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As intercorrências durante a gestação mais associadas ao tabagismo foi o DPP, no entanto, 
observou-se que, apesar da amostra ser pequena, não foi comprovada como causa da DPP o uso do 
cigarro.  

Deve ser enfatizado que a associação do tabaco com possíveis intercorrências 
apresentadas pelas pacientes, não se finaliza nesse estudo, podendo ser analisada em uma amostra 
maior. 

Os profissionais da saúde em especial os que prestam assistência na atenção básica têm 
um importante papel quanto ao esclarecimento e processo educativo das gestantes sobre as 
consequências do cigarro. 

Sugerem-se estudos mais detalhados e com uma amostra maior de gestantes. 
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