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RESUMO
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é  o líder global de doenças crônicas não transmissíveis e de
mortes evitáveis no mundo.   No entanto, aproximadamente 250 milhões de mulheres em todo mundo são fumantes,
inclusive na gravidez, podendo ocasionar graves consequências às suas proles. Baseado nestas informações, objetivo
do presente trabalho é avaliar os principais efeitos transgeracionais do tabagismo na gestação, por meio de pesquisa
bibliográfica  usando  como  base  de  dados  Lilacs,Pubmed  e  Scielo.Os  artigos  encontrados  foram  cuidadosamente
selecionados,  analisados e interpretados.  Desta  forma foi  possível  observar  que durante  a  fase  fetal,  o  tabagismo
materno  ocasiona  problemas  como  placenta  prévia,  episódios  de  hemorragia  materna,  abortos  espontâneos,
nascimentos prematuros, mortes fetais e acelerar o batimento cardíaco. Nos neonatos observa-se baixo peso ao nascer,
síndromes de abstinência do tabagismo fetal e sao menos propensos a serem amamentados comparados aos filhos de
mães não fumantes. Na infância, os filhos de mães fumantes apresentam menor crescimento em estatura comparados
aos de não fumantes, aumento do risco de apresentar asma. Na adolescência o tabagismo materno pode ser associado
com o desenvolvimento da obesidade e hipertensão. Na fase adulta,  os indivíduos expostos ao tabagismo materno
preferem mais carboidratos à proteínas, além do aumento das infrações penais entre os homens devido ao transtorno de
déficit de atenção, hiperatividade e delinquência juvenil. Portanto, pode se concluir que o tabagismo materno durante a
gravidez pode afetar todas as fases da vida dos seus proles podendo causar graves consequências aos mesmos. 
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1 INTRODUÇÃO

O tabagismo líder  global  de  doenças  crônicas  não  transmissíveis,  podendo  desencadear
quase 50 doenças fatais e incapacitantes, como infarto do miocárdio, câncer de pulmão, acidente
vascular cerebral, doenças pulmonares obstrutiva crônica, impotência sexual, infertilidade (BRASIl,
2007),  sendo assim, considerado um grave de problema pública. No entanto,  mundialmente,  há
aproximadamente 1,2 bilhão de fumantes (WHO, 2016),  destes 250 milhões são mulheres (WHO,
2010).

Segundo a Organização Mundial de Saúde, os efeitos causados pelo tabaco são mais graves
para as mulheres do que para os homens, pois além dos problemas comuns que atingem ambos os
gêneros,  as  mulheres  enfrentam  riscos  adicionais  na  gravidez  (WHO,  2010),  uma  vez  que  os
estímulos ocasionados na gestação podem ocasionar graves consequencias em todas as fases da
vida  dos  seus  proles,  podendo  levar  álgumas  patologias  e/ou  tendencias(PARLEE  &
MACDOUGALD, 2014, BEDZHOV et al., 2014) como obesidade (NAGEL et al., 2009) e preferencias
alimentares (AYRES, 2014). 

Apesar disso, muitas mulheres insistem em consumir o tabaco inclusive durante a gravidez,
levando a morbimortalidade neonatal (ZHANG et al., 2011). Baseado nestas informacoes, o presente
objetivou-se realizar  um levantamento bibliográfico com os principais efeitos transgeracionais do
tabagismo na gestacao, a fim de entender de forma mais complexa as consequencias ocasionadas
por este vício. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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Foi realizado uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, usando como base de dados os
artigos publicados no, Lilacs, Pubmed e Scielo e algumas palavras-chave, tais como: ‘tabagismo
materno”, “gestação”, futuras gerações”. Foram analisados todos os artigos publicados em inglês e
português, independente do ano de publicação.

Em seguida os artigos referentes ao assunto foram selecionados, discutidos e interpretados
de acordo com o grau de relevância. Neste contexto, foram analisados os problemas que o consumo
de tabaco na gestação pode ocasionar na saúde das progênies, considerando desde prejuízos fetais
até a vida adulta.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Efeitos nos fetos
O  consumo  de  tabaco  na  gravidez  pode  ocasionar  problemas  como  a  placenta  prévia,

episódios de hemorragia materna, abortos espontâneos, nascimentos prematuros, mortes fetais e
acelerar  o  batimento  cardíaco  (MAIA;  PEREIRA;  MENEZES,  2015)  devido  à  diminuição  da
concentração de oxigênio da mãe, vasoconstrição das artérias placentárias,  menor absorção de
nutrientes pelo feto e aumento da calcificação (VIELWERTH et al., 2007; FASTING et al., 2009).  

Ainda, há um baixo ganho de peso nos fetos filhos de mães que são fumantes comparados
aos de não fumantes, resultante dos efeitos tóxicos da nicotina, cianeto, monóxido de carbono e
outras toxinas (BOSLEY et al., 1981).

Efeitos nos neonatos
O consumo do tabaco durante a gestação pode causar alterações no desenvolvimento fetal

(PRABHU  et  al.,  2010),  consequentemente,  os  filhos  de  mães  fumantes  apresentam  maiores
chances de nascer com baixo peso comparados aos das não fumantes (ZHANG et al., 2011; VIANA
et al., 2013), podendo, ainda, ocorrer síndromes de abstinência do tabagismo fetal, caracterizado por
choro e cólicas (MATHESON et al., 2011).

Ainda, os filhos de mães fumantes são menos propensos a serem amamentados e quando
amamentados ganham peso mais lentamente comparado aos de não fumantes (MELLO, PINTO,
BOTEHO, 2001). No lactante a nicotina leva a alterações nos padrões de sono e vigília, redução da
oferta de iodo pelo leite  materno,  danos ao fígado e aos pulmões, baixos níveis  de superóxido
dismutase e catalase, elevação da concentração sérica de malondialdeído, redução das células β-
pancreáticas e hiperleptinemia (PRIMO et al., 2013). 

Efeitos na infância e adolescência 
Na  infância,  os  filhos  de  mães  fumantes  apresentam  menor  crescimento  em  estatura

comparado aos de não fumantes (MARTINEZ-MEZA et al., 2012) e aumento do risco de apresentar
asma durante os sete primeiros anos da vida (GONZALES-BARCALA et al.,  2013).  Além disso,
crianças expostas ao cigarro apresentam maior risco de desenvolverem obesidade, aterosclerose e
diabetes na adolescência (NAGEL et al., 2009; LISBOA, OLIVEIRA, MOURA, 2012; MURARO et al.,
2015).

Efeitos na vida adulta
Na vida adulta, os indivíduos expostos ao tabagismo materno durante a gestação preferem

mais carboidratos do que proteínas (4) e estão associados com aumento da desordem de conduta,
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déficit  de atenção, hiperatividade e delinquência juvenil  nos homens e de delitos na vida adulta
(RASANEN et al., 1966).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode se concluir que o tabagismo materno durante a gravidez pode afetar todas as fases da
vida dos seus proles podendo causar graves consequências aos mesmos.
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