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RESUMO 

 
TABAGISMO NA GESTAÇÃO - CONSEQUÊNCIAS PARA O FETO 

O tabagismo na gestação acarreta inúmeros problemas para o binômio mãe feto, essa dependência 
quando detectada no pré-natal é um assunto que deve ser abordado com atenção especial já que se 
trata de um período de grande interação entre a equipe de saúde e a mulher. Observou-se que devido 
ao cigarro ser uma droga lícita a maioria das mulheres não consegue abandonar o hábito de fumar 
imediatamente após a descoberta da gravidez. Diante dessa realidade fez-se necessário passar 
informações que auxiliem essas gestantes na condução do problema. O momento da gravidez é 
propício pois a gestante está mais permeável a mudança de postura devido ao intenso sentimento de 
proteção para com a criança esperada, o que promove abertura para abordagem profissional. Os 
objetivos desse estudo são verificar na literatura os efeitos para o feto/bebe e elaborar um folheto 
informativo prático para as enfermeiras. Para atender aos objetivos citados foram utilizados livros e 
artigos científicos acessados em bases de dados indexadas. 

 
Palavras-Chaves: Dependência, Gestante, Orientação, Tabaco. 
Tema Central: Educação em saúde na atenção a gestante. 

 
ABSTRACT 

 
TABAGISMO IN THE GESTATION - CONSEQUENCES FOR THE FETUS 

Smoking in pregnancy causes numerous problems for the mother-fetus binomial, this dependence when 
detected in prenatal care is a subject that must be approached with special attention since it is a period 
of great interaction between the health team and the woman. It has been observed that because 
cigarette smoking is a licit drug most women can not quit smoking immediately after discovering the 
pregnancy. Faced with this reality, it was necessary to pass information that helps these pregnant 
women in the conduct of the problem. The moment of pregnancy is propitious because the pregnant 
woman is more permeable to change of posture due to the intense feeling of protection towards the 
expected child, which promotes openness to a professional approach. The objectives of this study are 
to verify in the literature the effects for the fetus / baby and to prepare a practical information leaflet for 
the nurses. In order to meet the mentioned objectives, scientific books and articles were used in indexed 
databases. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualmente o 

tabagismo é fator responsável por significativa quantidade de mortes evitáveis no 
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mundo, o consumo de tabaco se constitui um sério problema de saúde, principalmente 

quando associado à gestação. Calcula-se que aproximadamente 200 milhões de 

mulheres sejam fumantes, sendo que a prevalência entre a população feminina já se 

equipara à encontrada no sexo masculino (BRASIL, 2004). 

Atualmente estudos apontam que as mulheres são tão susceptíveis aos 

malefícios do fumo quanto os homens. A exposição do feto ainda no útero materno é 

um agravante que pode resultar em um aumento do risco de abortos espontâneos, 

gestação ectópica, baixo peso ao nascer, descolamento prematuro de placenta, 

alterações neurológias e malformações congênitas, prematuridade, morte súbita do 

recém-nascido e problemas de desenvolvimento neurológico do bebê (SILVA; 

QUEIROZ; MIRANDA, 2016). 

Segundo as indicações do Ministério da Saúde (MS), o acolhimento precoce da 

mulher em idade fértil possibilita melhor acompanhamento por se iniciar no período 

pré-concepcional e se estender até o fim do puerpério, tornando possível assim a 

geração e nascimento de um bebe saudável, contribuindo para a saúde materna e 

diminuição de taxas de mortalidade. Uma alternativa neste contexto é a Política de 

Redução de Danos que promove ações que visam minimizar a relação de 

dependência dos participantes envolvidos resultando na diminuição dos riscos e 

prejuízos na gestação e nascimento do bebê (LIMA et al., 2015). 

De acordo com Santos et al., (2015) fumar um cigarro apenas é o suficiente 

para que ocorra aceleração dos batimentos fetais, pois a nicotina age diretamente 

sobre o aparelho vascular do feto, causando danos de grande extensão quando existe 

o consumo regular da substância. 

O consumo de tabaco, álcool e outras drogas são rigorosamente restritas e até 

mesmo vetadas durante o período da gestação e lactância, porém observa-se certa 

tolerância ao uso devido a sua licitude o que acarreta graves consequências para o 

feto e para a gestante. Um dos objetivos do aconselhamento no pré-natal é justamente 

proporcionar informação para minimizar as consequências a partir de uma mudança 

de comportamento (LIMA et al., 2015). 

A preocupação com a gestação em mulheres dependentes de nicotina 

detectada no pré-natal, período de grande interação entre a futura mãe e a equipe de 

saúde demonstrou a necessidade da realização deste estudo, com foco na orientação 

sobre os malefícios do cigarro para a saúde da mãe e do feto. 
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Diante do exposto, o ponto de partida para este estudo é verificar na literatura 

os efeitos para o feto/bebe com objetivo de elaborar um folheto explicativo prático. O 

instrumento proposto servirá para nortear as orientações da enfermagem na 

abordagem em consultas do pré-natal. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

Realizou-se uma revisão de literatura sobre o tabagismo na gestação e as 

consequências para o feto/bebe, considerando artigos científicos, dos últimos oito 

anos, nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library Online), livros, jornais 

e revistas seculares. Após a leitura prévia dos resumos dos trabalhos levantados, 

foram selecionados os pertinentes a esta investigação. A referência mais antiga e a 

mais recente, usada neste trabalho, data de 2004 a 2016 respectivamente. 

Os trabalhos eleitos foram fichados quanto ao assunto, título, ano de 

publicação, autores, citações relevantes a pesquisa e abrangência do tema tornando 

possível a formação de um roteiro de leitura. Este artigo é parte da construção do 

trabalho de conclusão de curso em andamento. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

De acordo com Santos et al., (2015) o tabagismo é apontado como uma das 

principais causas da morbimortalidade no mundo configurando-se um sério agravante 

de saúde pública. Segundo dados de 2010 nas capitais brasileiras, coleta de dados 

indicam uma propensão de 12,4% de usuárias de tabaco do sexo feminino, sendo que 

em algumas cidades a quantidade de mulheres tabagistas se aproximam 

proporcionalmente aos homens. O consumo de cigarros pelo público feminino tem 

acarretado grande preocupação pois é notório que o hábito de fumar durante a 

gravidez gera inúmeros danos tanto à mãe quanto ao concepto, que por consequência 

torna-se um fumante involuntário. 

Como lembra Lima et al., (2015) o tabaco, a nicotina e também o álcool, por 

serem classificadas como drogas lícitas muitas vezes são consumidos de forma 

inconsequente e permissiva quando na verdade deveriam ser proibidos tanto na 

gestação quanto na fase de lactância. Um dado interessante mostra que este 

consumo tem relação com a situação conjugal visto que parceiros fumantes tornam 
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mais susceptíveis a tendência das gestantes a fazer uso dessas substâncias, a baixa 

escolaridade e renda também contribuem para banalização do consumo. As relações 

propostas pelas gestantes com seus parceiros e com o próprio cigarro demonstram 

várias questões de afetividade que por vezes a impedem de abandonar o vício, pela 

dificuldade de conviver com outra pessoa fumante. 

No estudo realizado por Silva; Queiroz; Miranda, (2016) foram entrevistadas 

quatro mulheres que pararam ou mantiveram o uso do cigarro durante a gestação. 

Três das gestantes cessaram o consumo ao início da gravidez e uma manteve o 

hábito, parando apenas após o parto o que coincidiu com o período de lactação. As 

participantes tinham idades entre 20 a 33 anos, duas delas em união estável e uma 

vive com os pais, após entrevista semiestruturada de modo a abrangência ampla do 

tema, constatou-se que o habito de fumar e sua cessação depende de fatores como 

escolaridade e apoio emocional do parceiro e familiares. 

Acreditava-se que os homens sentiam mais intensamente os efeitos maléficos 

do uso de tabaco, porém estudos recentes verificaram que as mulheres são 

igualmente afetadas ou até mais vulneráveis a esses mesmos efeitos nocivos. São 

consequências do uso de cigarros durante a gestação, complicações como 

hemorragias, parto prematuro, abortos, gestação ectópica, bebes apresentando baixo 

peso ao nascimento, restrição de crescimento intrauterino, maior ocorrência de morte 

súbita em recém-nascidos, descolamento de placenta, ruptura de membranas 

(MOTTA; ECHER; LUCENA, 2010). 

A dependência de drogas lícitas configura sério risco a saúde do feto pois as 

mulheres em sua maioria não alteram imediatamente seus hábitos ao descobrirem a 

gravidez. As causas que levam a essas atitudes são variadas e vão desde a 

incapacidade de abandonar o hábito de fumar, dificuldades na relação com a família 

e parceiro, problemas de ordem psicológica e mental e falta de informação adequada, 

que se bem trabalhada pode diminuir efetivamente os males que acarretam o binômio 

mãe/feto (LIMA et al., 2015). 

Segundo Baroneza et al., (2005) embora faltem mais estudos a esse respeito, 

mulheres tabagistas apresentam chance de uma a duas vezes maior de gerarem filhos 

com anomalias crânio faciais, sejam estas fissuras labial, palatina ou labiopalatal. 

Nas palavras de Araújo et al., (2006) é importante proporcionar informação para 

as mulheres em geral, à respeito de sua saúde reprodutiva no intuito de desenvolver 

uma gestação bem sucedida e gerar uma criança saudável. 
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De acordo com Reberte; Hoga; Gomes, (2012) ações educativas no pré natal 

com uso de materiais de apoio tais como folders, panfletos ou cartilhas é ato rotineiro 

em estabelecimentos de saúde vinculados ao Sistema único de Saúde (SUS). 

Conforme relata Echer (2005) folhetos e manuais são eficientes para processos 

educativos em saúde por ajudarem na comunicação e uniformizarem as informações 

trabalhadas para um público específico no período em que a paciente está mais 

permeável a aceitar essas idéias. 

Se faz necessário elaborar métodos e estratégias para tratar o vício de fumar 

em gestantes considerando que o feto precisa dessa atitude para se desenvolver 

adequadamente e que esta escolha não depende de sua vontade e sim da decisão 

de sua genitora, o que justifica um esforço por parte de equipes de saúde em 

esclarecer e informar essas pacientes sobre todos os riscos que ocorrem durante a 

gestação, no puerpério e em todo período de lactância. (SILVA; QUEIROZ; MIRANDA, 

2016). 

No pré-natal o Enfermeiro por ser capacitado tanto cientifica quanto 

empiricamente, trabalhará a questão da informação de maneira a conscientizar a 

gestante sobre os riscos envolvidos, a partir das consultas regulares, exames de 

rotina, encaminhamentos a equipe multidisciplinar com e de apoio como por exemplo 

psicólogos, nutricionistas e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS 

ad) que possam auxiliar no processo. Atividades educativas, criação de vínculo e 

início precoce do pré-natal, torna a relação profissional/paciente fortalecida através de 

escuta qualificada e orientação adequada. A Assistência Integral e o destaque aos 

instrumentos disponíveis par a ajuda nas políticas púbicas se fazem necessária pois 

a unidade básica é ainda a porta de entrada para que a gestação seja tratada com a 

devida atenção e efetividade (LIMA et al., 2015). 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Considera-se que é indispensável que o profissional de saúde seja capaz de 

atuar no pré-natal com criatividade e senso crítico, diante de uma prática humanizada 

e resolutiva em saúde, que envolva ações de informação gerando mudanças de hábito 

nas gestantes que fazem uso de drogas lícitas, salientando neste estudo 

especialmente a nicotina e tabaco. 
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O conhecimento sobre a dependência e quantidade de cigarros consumidos, 

são de grande importância para que a atuação no acolhimento e direcionamento 

adequado dessa gestante se faça efetivo durante um pré-natal contínuo e integral, 

oferecendo assim proteção ao concepto. Uma atitude importante é que o enfermeiro 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) desenvolva ações preventivas no decorrer do pré- 

natal, o que pode ser facilitado mediante a utilização de instrumentos como folders ou 

folhetos que vão nortear a abordagem e desenvolvimento dessas informações 

servindo de ponte para melhorar a eficácia da comunicação entre a enfermagem e a 

gestante possibilitando melhores resultados. 

A assistência pré-natal oferece para a gestante uma oportunidade de absorver 

conhecimentos sobre sua saúde e o bom desenvolvimento do bebê sendo também de 

extrema importância que os profissionais sejam capacitados para tratar com eficácia 

essas questões sobre as consequências do tabagismo. Portanto, o enfermeiro deve 

conhecer o contexto sócio familiar da gestante, identificar fatores de risco para o feto 

e realizar intervenções de apoio emocional em todo período do pré-natal. O momento 

da gravidez é propício pois a gestante está mais permeável a mudança de postura 

devido ao intenso sentimento de proteção da mesma para com a criança esperada, o 

que promove abertura para abordagem profissional. 
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