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RESUMO – O tabagismo caracteriza-se como um importante problema de saúde pública. Associado 
a ele estão incluídos diversos prejuízos à saúde materna infantil. Fumantes passivos que inalam a 
fumaça secundária expõem-se a maiores níveis de monóxido de carbono, nicotina, alcatrão e outras 
substâncias tóxicas e, para mulheres grávidas, não é diferente. Portanto, gestantes tabagistas 
passivas sofrem efeitos adversos decorrentes da ação tóxica do tabaco, acometendo o feto. São 
várias as complicações gestacionais que podem ocorrer e, destacam-se o descolamento prematuro 
da placenta (DPP) e eclâmpsia. O Projeto Educando e Tratando o Tabagismo executa atividades 
relacionadas à educação comunitária e a recuperação de tabagistas, por meio de acompanhamento 
semanal por 4 semanas consecutivas. A equipe é formada por discentes e docentes dos cursos de 
Enfermagem e Medicina da UEPG. A pesquisa foi realizada por meio de questionário semi-
estruturado com auxílio de entrevista, no período de novembro de 2010 a março de 2011, 
participaram 21 mulheres grávidas que realizaram seus pré-natais em Unidades Básicas de Saúde e 
Centro Municipal da Mulher do município de Ponta Grossa. Caracteriza-se como pesquisa 
documental descritiva com abordagem quantitativa e tem por objetivo demonstrar a coexistência do 
tabagismo passivo com intercorrências gestacionais. Foram avaliadas as variáveis: número de 
gestações, ocorrência de aborto em gestações anteriores e intercorrência gestacional na atual 
gestação. Constatou-se que 13 mulheres estavam na primeira gestação e as outras 8 já eram 
multíparas. Verificou-se que das 8 mulheres que tiveram duas ou mais gestações 5 sofreram um ou 
mais abortos. Somando-se todas as gestantes entrevistadas conclui-se que 10% sofreram eclâmpsia 
e 19% tiveram DPP, e outros 14% sofreram com dores abdominais, hipertensão e início de parto 
prematuro. Fica evidente a importância de se realizar educação em saúde, concomitantemente à 
orientação e acompanhamento das gestantes.  
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PALAVRAS CHAVE – Tabagismo. Passivo. Gestantes. 


