
Objetivo: Considerando a forte relação entre tabagismo materno e alterações no 

crescimento intrauterino e peso ao nascer da criança, o objetivo do trabalho foi avaliar 

o efeito do tabagismo durante a gestação de mulheres residentes no município de 

Porto Alegre no peso ao nascer do neonato. Material e Métodos: O estudo transversal 

realizou-se na unidade de internação obstétrica de um hospital terciário de Porto 

Alegre com 48 puérperas e seus neonatos. Os dados foram coletados através de uma 

entrevista no puerpério imediato e das informações de peso e idade gestacional 

presentes na carteirinha da criança. Considerou-se baixo peso/peso insuficiente ao 

nascer crianças com 2.500 a 3.000 g e peso adequado, acima de 3.000 g. Resultados: 

A média de idade materna foi 26±5,29 anos. Dos 48 recém-nascidos 8,3% apresenta-

ram baixo peso/peso insuficiente ao nascer. Das puérperas avaliadas, 22% relataram 

ter fumado durante a gestação. Quando observado o baixo peso/peso insuficiente, 

o grupo das mães não fumantes apresentou 5% de baixo peso/peso insuficiente e o 

grupo das mães fumantes apresentou 18% da amostra com baixo peso/peso insufi-

ciente. A média do peso das crianças não expostas ao tabagismo foi de 3.358 g ± 350 g 

enquanto que em crianças expostas foi de 3.070 g±450 g. Conclusão: Não houve di-

ferença significativamente estatística entre tabagismo gestacional e baixo peso/peso 

insuficiente, mas pôde-se observar alta prevalência de baixo peso/peso insuficiente 

e menor peso ao nascer nos neonatos expostos ao tabagismo. Desfechos deletérios 

tanto à mãe como ao bebê possivelmente podem ser evitados pelo não consumo do 

tabaco durante período gestacional.
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