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RESUMO – Segundo a Organização Mundial de Saúde o tabagismo é considerado a principal causa 
de morte evitável em todo o mundo. O tabagismo na gestação tem implicações que vão além dos 
prejuízos à saúde materna: os malefícios sobre a saúde fetal são tantos, que justificam dizer que o 
feto é um verdadeiro fumante passivo. Objetivou-se neste estudo identificar as gestantes em 
abstinência do tabaco que fazem pré-natal no Centro Municipal da Mulher em Ponta Grossa, bem 
como, sensibilizá-las à participarem do Projeto Educando e Tratando o Tabagismo, o qual acontece 
na Universidade Estadual de Ponta Grossa, com duração de 4 semanas, sendo 1 encontro por 
semana. Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva, documental com abordagem 
quantitativa, realizada no período de setembro de 2010 a abril de 2011. Para a coleta dos dados 
sociodemográficos utilizou-se de um questionário, aplicado no CMM a 81 gestantes tabagistas, das 
quais 22 estavam em abstinência devido à gestação, destas somente 4 se interessaram em participar 
do grupo, sendo que apenas 1 gestante conseguiu parar com o vício do tabaco. Os achados desse 
estudo permitem organizar estratégias para identificar antecipadamente a população de risco para o 
fumo na gestação, focalizando os fatores determinantes como baixa escolaridade, paridade e 
situação conjugal. A partir disso, pode-se elaborar ações em saúde para as mulheres desses grupos 
de risco, visando à sensibilização para os efeitos nocivos do fumo para a saúde da mãe e do bebê. 
Os profissionais da área da saúde também devem ser preparados a fim de estimular a população 
para a redução e cessação do fumo em todas as abordagens pelos profissionais de saúde, não se 
limitando apenas às campanhas temporárias. 
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Introdução 
 
Segundo a Organização Mundial de Saúde o tabagismo é considerado a principal causa de 

morte evitável em todo o mundo. O hábito de fumar, constituído como uma prática cultural de grupos 
indígena, hoje disseminada mundialmente, configura-se como uma epidemia relacionada a diversas 
doenças, direta ou indiretamente (KROEFF, et al., 2004).  

Para a OMS, o mapeamento e as diretrizes de enfrentamento da epidemia do fumo são 
desafiadores e os problemas do hábito de fumar para a saúde são descritos em inúmeros estudos.   

O uso do cigarro durante a gestação associa-se a maior risco de intercorrências maternas e 
tal observação é feita pela análise comparativa entre as gestantes fumantes e não 
fumantes. Estimativas econômicas indicam que os custos perinatais são 66% maiores no caso de 
mulheres fumantes durante a gestação. Dessa forma, o tabagismo durante a gestação constitui um 
importante problema de saúde pública por conta de sua elevada prevalência e impacto negativo 
sobre a saúde materna e fetal (ZHANG, et al. 2011 apud SALIHU, et al. 2004, LEOPÉRCIO, et al., 
2004).  

O hábito de fumar está  associado com o retardo de crescimento intra-uterino e baixo peso 
do bebê ao nascer (KROEFF, et al., 2004 apud  PEREZ-STABLE, et al., 1998, SIENER, et al., 2000, 

STRAUSS, 1997). Além disso, sabe-se que ocorre  uma diminuição da quantidade de leite produzido 
pelas mulheres que fumam (FREIRE et al., 2009 apud BURGOS e KUCZKOWSKI, 2004).  

Para a OMS (1999) a exposição ao tabaco causa ampla variedade de efeitos adversos em 
crianças, como pneumonia, bronquite, doenças do ouvido médio, além de contribuir para o 
aparecimento de doenças cardiovasculares na vida adulta, constituem também maior causa de 
síndrome de morte súbita infantil.  

Mas, esses efeitos deletérios do tabagismo são bastante sutis e mais difíceis de serem 
identificados em relação às drogas ilícitas e que podem permanecer despercebidos, 
trazendo consequências tanto durante a gravidez quanto na lactação. Cerca de 80% das mulheres 
fumantes continuam com tal hábito durante sua gestação.  

 Para Leopércio e Gigliotti (2004) o ganho de melhores condições de saúde da mãe, do feto 
e da criança e a extraordinária motivação materna que a gravidez por si promove justificam a 
aplicação de esforços especiais para a interrupção do tabagismo nesse período.  

O Projeto Educando e Tratando o Tabagismo iniciou em outubro de 2008 na Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG) em conjunto com a secretaria de saúde do município, e vem 
auxiliando os tabagistas a deixarem essa dependência. Os participantes do projeto podem contar 
com o auxílio e acompanhamento multidisciplinar envolvendo acadêmicos e professores do curso 
de Bacharelado em Enfermagem e Medicina, os quais são capacitados pelo ministério da saúde para 
desenvolver atividades relacionadas à promoção da saúde de prevenção de doenças relacionadas ao 
tabagismo.  

O projeto tem duração de quatro semanas sendo um encontro por semana,  e cada 
encontro procura sensibilizar os dependentes do cigarro à cessação do tabaco para a redução dos 
malefícios causado pelas toxinas do mesmo, assim como, promove acompanhamento para as 
gestantes tabagistas em abstinência dando apoio e conscientizando da melhoria da qualidade da 
gestação e do feto. Esta sensibilização ocorre através da leitura e explanação de quatro cartilhas do 
ministério da saúde executada pelos acadêmicos e consulta individual com a médica participante. O 
foco do projeto é incentivar a parada abrupta ou gradual do tabaco sem a utilização de ajuda 
medicamentosa, caso necessário este recurso é prescrito e fornecido. 

 
 

Objetivos 
 
- Identificar as gestantes em abstinência do tabagismo que fazem pré-natal no centro municipal da 
mulher em Ponta Grossa; 
- Sensibilizá-las à participarem do Projeto Educando e Tratando o Tabagismo; 
- Acompanhar as gestantes tabagista em abstinência com as reuniões do projeto. 

 
 

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

quantitativa.  
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Aplicado um questionário, para coleta de dados, com gestantes fumantes e fumantes em 
abstinência durante a realização do pré-natal no Centro Municipal da Mulher (CMM) localizado na 
Vila Liane na cidade de Ponta Grossa - Pr, no período de setembro de 2010 à abril de 2011. 

Após identificar as gestantes fumantes em abstinência, foco do nosso estudo, houve 
entrega de folders informativos, suas informações eram lidas em grupo e posteriormente discutidas 
em uma roda de conversa onde abordou-se sobre os malefícios do cigarro para a mãe e para o bebê, 
a fim de incentivá-las a participarem do projeto educando e tratando o tabagismo para um 
acompanhamento mais direto. O acompanhamento transcorreu durante 4 semanas, sendo que uma 
vez por semana as gestantes se direcionavam ao CMM onde ocorriam as reuniões com os alunos e 
professores, nestas reuniões foi explanado as 4 cartilhas do ministério da saúde, sendo 1 por 
semana. Momentos de relatos de experiências com ex-fumantes foram propiciados para melhor 
incentivo e estímulo para que as mulheres se mantivessem em abstinência.  

 
 

Resultados 
 
Identificou-se 81 gestantes tabagistas no CMM no período estudado, das quais 26% 

estavam em abstinência devido à gestação. Utilizamos como n=22 as gestantes tabagistas em 
abstinência para acompanhamento. Temos como resultado mulheres de idade entre 14 e 35 anos, 
acompanhadas com pré-natal para gestação de alto risco. 

 
Tabela 1: Características sóciodemográficos das gestantes tabagistas em abstinência 

do CMM – Ponta Grossa – PR   
 

VARIÁVEIS  PERCENTAGEM PERCENTAGEM PERCENTAGEM 

Raça 13% parda 87% branca  

Estado civil 13% solteira 13% casada 74% união estável 

Escolaridade 36% 1 a 7 anos 45% 8 a 11 anos 19% 12 ou mais anos 

Profissão 64% do lar 10% estudante 26% outros 

Renda familiar 32% 1 salário mínimo 63% de 2 a 3 salários 
mínimos 

5% de 
4 a 5 salários mínimos 

Recebeu orientação 
sobre tabagismo 

41% não receberam 59% receberam  

Nº de gestações 50% 1  32% 2 a 4 18% 5 ou mais 

Nº. de abortos 10% 1 aborto 90% nenhum  

Reside com fumantes 14% não 86% sim  

Interesse em participar 
do projeto 

18% sim 82% não  

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

Observando a tabela acima, podemos perceber que mesmo as gestantes estando em 
abstinência 86% delas se tornaram passivas, pois as mesmas moram com fumantes; mesmo tendo 
como maioria gestantes que receberam orientações sobre o cessar do tabagismo deparamos com um 
índice grande de 41% que não receberam nenhuma orientação; vemos que apesar de nosso n ser de 
gestantes que estão em abstinência temos um percentual alto de desinteresse ao participar do 
projeto. Em estudo realizado por Freire et al., 2009, constatou-se que gestantes fumantes 
apresentavam menor adesão ao pré-natal, pois compareciam a menor número de consultas em 
relação às não fumantes. Os autores sugerem uma possível falta de vontade de parar de fumar ou, 
até mesmo, falta de informação sobre os malefícios causados pelo uso do cigarro à sua saúde e à do 
concepto. 

Podemos correlacionar esses dados com um estudo que ocorreu na Escócia com 8500 
mulheres durante a gravidez com a presença de tabagismo, onde 69% continuaram fumando durante 
a gravidez, 8,4% estavam fumando na primeira consulta de pré-natal, mas pararam de fumar por 
volta da época do parto. Cerca de 13% cessaram o fumo antes mesmo da primeira consulta de pré-
natal e não voltaram nem no final da gravidez. Entretanto, estima-se que cerca de 25% das mulheres 
não relataram a verdade sobre seu hábito o que torna difícil tal avaliação (MACHADO, et al., 2009, 
MAINOUS, et al., 1994).  
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Em nosso estudo ficou evidente a mesma dificuldade de adesão ao cessar o tabaco, pois 
mesmo tendo 26% em abstinência durante a gravidez, desse N 82% não tem interesse em participar 
do grupo de tabagismo, e dos 18% que tinham interesse (n=4) apenas 1 realmente parou de fumar, 
após participar do grupo.  

 
Conclusões 

 
Os dados aqui relatados podem auxiliar no entendimento do processo de transformação no 

hábito dessas mulheres. Porém, deve-se considerar que o presente estudo se limita a uma amostra 
não representativa da população das gestantes. Por isso, as prevalências para as variáveis 
consideradas nesse estudo não devem ser generalizadas para a população. 

Os achados desse estudo permitem organizar estratégias para identificar antecipadamente 
a população de risco para o fumo na gestação, focalizando os fatores determinantes como baixa 
escolaridade, paridade e situação conjugal. A partir disso, pode-se elaborar ações em saúde para as 
mulheres desses grupos de risco, visando à sensibilização para os efeitos nocivos do fumo para a 
saúde da mãe e do bebê. Os profissionais da área da saúde também devem ser preparados a fim de 
estimular a população para a redução e cessação do fumo em todas as abordagens pelos 
profissionais de saúde, não se limitando apenas às campanhas temporárias. 

A gestação pode ser o momento ideal para a cessação do tabagismo, pois nesse período, a 
gestante está em contato direto com os profissionais da saúde, através do pré-natal. Os profissionais 
da saúde têm um importante papel quanto ao esclarecimento e processo educativo das gestantes 
sobre as consequências do cigarro. É necessário que médicos, enfermeiros e agentes comunitárias 
de saúde estejam conscientes e que sejam treinados em relação ao controle do tabagismo. Esses 
profissionais são à base do sucesso dos programas de abordagem do fumo na gravidez e na primeira 
infância.  
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