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RESUMO 

 

FUJITA, Ângela Tamye Lopes. Fatores sociodemográficos e psicológicos associados ao 

tabagismo na gravidez. 2019. 110 f. Tese (Doutorado em Clínica Médica) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

 O tabagismo na gravidez está associado a efeitos nocivos, tanto para a saúde materna como a 

do feto. O primeiro objetivo deste estudo consistiu em investigar como características sociais 

e psicológicas diferiam entre grávidas fumantes e não fumantes, no primeiro semestre da 

gestação. Outro objetivo compreendeu detectar eventuais associações entre características 

sociais e psicológicas com possíveis mudanças do hábito tabágico, ao final da gravidez. Para 

atender tais objetivos, este trabalho foi realizado em duas etapas. Na Etapa 1, foi configurado 

estudo caso-controle, em que fumar foi considerado caso e não fumar ou ser ex-fumante, 

controle. Na Etapa 2 foram consideradas apenas as fumantes identificadas na Etapa 1, as quais 

sofreram uma de duas intervenções antifumo e que foram avaliadas no final da gestação, 

caracterizando estudo de intervenção. Foram entrevistadas gestantes atendidas em serviços de 

pré-natal da rede pública de Ribeirão Preto, que tivessem idade gestacional ≤ 24 semanas, 

maiores de idade e que pudessem ser classificadas em fumante, ex-fumante ou nunca fumante. 

As gestantes responderam a questionário sobre dados sociodemográficos, características 

clínicas, intenção da gravidez, uso de drogas e álcool e exposição passiva ao cigarro. Foram 

administradas as escalas Hospitalar de Ansiedade e Depressão, Estresse Percebido, Apego 

Materno-Fetal e Marcadores Reduzidos da Personalidade. Foram coletadas amostras para 

mensurar níveis de cotinina salivar. As participantes receberam folder sobre riscos do fumo na 

gravidez. Além dos procedimentos citados, as participantes fumantes responderam a questões 

sobre história tabágica, Teste de Fagerström para Dependência à Nicotina e receberam uma 

intervenção breve antitabagismo (de cunho emocional ou racional). Apenas as fumantes 

foram entrevistadas novamente, próximas do parto, quanto ao número de cigarros fumados 

por dia e coleta de segunda amostra de saliva. No estudo caso-controle, foi definida como 

variável dependente ―status tabágico‖. Fatores de exposição foram analisados por Razão de 

Chances (RC). Foram empregados modelos logísticos ou tabelas de contingência, de acordo 

com a natureza das variáveis. No estudo de intervenção, a ―mudança qualitativa do 

tabagismo‖ foi definida como variável dependente sendo empregado um modelo de regressão 

logística. Os resultados da Etapa 1 são referentes aos dados de 94 fumantes e 175 não 



 

 

fumantes. Ser solteira, ser mais velha, ter Ensino Fundamental incompleto, fazer uso de álcool 

e outras drogas, já ter experimentado maconha e exposição passiva ao cigarro, foram variáveis 

que apresentaram associações positivas com ser fumante. Foram observadas associações do 

tabagismo com maior número de gestações e abortos. Estar empregada, pertencer à classe 

econômica B e desejar engravidar logo/agora, ou mais tarde, mostraram associações inversas 

com ser fumante. Foi observada associação positiva entre fumar e ansiedade, depressão, 

estresse percebido e Neuroticismo. Na Etapa 2 foram analisados dados de 64 fumantes. Não 

foram notadas diferenças no número de cigarros ao final da gestação, em função do tipo de 

intervenção. Nenhuma das variáveis investigadas revelou associação com mudança qualitativa 

do tabagismo. Os resultados indicam que variáveis sociodemográficas e psicológicas estão 

associadas ao tabagismo na gestação. Intervenções com foco único na educação dos riscos do 

tabagismo na gestação não são eficientes para cessação do fumo. 

 

Palavras-chave: Tabagismo. Fumantes. Gestantes. Psicologia. Fatores psicossociais. Traços de 

personalidade. Estresse. Ansiedade. Depressão.  



 

 

ABSTRACT 

 

FUJITA, Ângela Tamye Lopes. Socio-demographic and psychological factors associated 

with smoking in pregnancy. 2019. 110 f. Thesis (PhD in Internal Medicine) Medican School 

of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.  

 

 Smoking during pregnancy may lead to complications and harmful effects on maternal and 

fetal health. The first objective of this study was to investigate how social and psychological 

characteristics differed between pregnant smokers and non-smokers in the first semester of 

gestation. Another objective was to detect associations between social and psychological 

characteristics with possible changes of smoking habit, by late pregnancy. To meet these 

objectives, this work was carried out in two stages. In Step 1, a case-control study was set up, 

in which smokers were considered cases and non-smokers or ex-smokers the controls. In Step 

2, only smokers identified in Step 1, who underwent one of two anti-smoking interventions 

and were evaluated at the end of gestation, were considered, characterizing an intervention 

study. Pregnant women who attended public prenatal services in Ribeirão Preto, who had 

gestational ages ≤ 24 weeks, aged ≥ 18 years, and could be classified as smokers, ex-smokers 

or never smokers, were interviewed. Participants answered a questionnaire about socio-

demographic data, clinical characteristics, pregnancy intention, drug and alcohol use and 

passive exposure to cigarettes. The Hospital Anxiety and Depression Scale, Perceived Stress 

Scale, Maternal-Fetal Attachment Scale, and Reduced Personality Markers Scale were 

administered. Saliva samples were collected to measure cotinine levels. Participants received 

a brochure that addressed harmful effects of smoking during pregnancy. In addition to the 

cited procedures, smoking participants answered questions about smoking history, Fagerström 

Test for Nicotine Dependence and received a brief anti-smoking intervention (emotional or 

rational). Only the pregnant smokers were interviewed again, near the delivery, regarding the 

number of cigarettes smoked per day and collection of a second saliva sample. In the case-

control study, ―smoking status‖ was defined as a dependent variable. Exposure factors were 

analyzed through Odds Ratio (OR). Logistic models and contingency tables were used 

according to the nature of the variables. In the intervention study, the "qualitative change in 

smoking" was defined as a dependent variable and a logistic regression model was used. The 

results of Step 1 refer to data from 94 smokers and 175 non-smokers. Being single, older, 

having the lowest education attainment, making use of alcohol and other drugs, having tried 



 

 

marijuana and passive exposure to cigarettes, were variables that showed positive associations 

with being a smoker. Associations of smoking with greater number of pregnancies and 

abortions were observed. Being employed, belonging to economic class B and wanting to get 

pregnant now/sooner, or later, showed inverse associations with being smoker. A positive 

association between smoking and anxiety, depression, perceived stress and neuroticism was 

observed. In Step 2, data from 64 smokers were analyzed. No differences were observed in 

the number of cigarettes at the end of gestation, depending on the type of intervention 

administered. None of the variables investigated were associated with qualitative change in 

smoking. The results indicate that socio-demographic and psychological variables are 

associated with smoking during gestation. Interventions with a single focus on education of 

risks of smoking during pregnancy are not efficient for smoking cessation. 

 

Keywords: Tobacco smoking. Smokers. Pregnancy. Psychology. Psychosocial factors. 

Personality traits. Big five factor model of personality. Perceived stress. Anxiety. Depression.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

  O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, WHO, 2017). Fumar aumenta em até quatro vezes o risco de contrair 

doenças cardiovasculares, 25 vezes o risco de desenvolver câncer de pulmão e 13 vezes o 

risco de morte por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (NATIONAL CENTER FOR 

CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH PROMOTION, 2014).  

  O processo de dependência ao tabaco envolve fatores psicológicos e sociais, que 

podem predispor um indivíduo a desenvolver o hábito, processos de aprendizagem ligados aos 

efeitos da droga e efeitos psicofarmacológicos da nicotina.  

  A nicotina desencadeia a liberação de vários neurotransmissores no sistema nervoso 

central (SNC), sendo a dopamina a substância mais importante no processo de dependência 

física, responsável por mediar sensações de prazer e de recompensa. O uso contínuo da 

nicotina dessensibiliza e depois aumenta a atividade dos receptores nicotínicos; assim, na 

ausência da estimulação nicotínica, existe uma queda no suprimento de dopamina e a 

abstinência se estabelece. Os sintomas de abstinência incluem humor deprimido, insônia, 

irritabilidade, agitação, dificuldade de concentração, ansiedade, impaciência e aumento de 

apetite. Tais sintomas começam após poucas horas sem a administração de nicotina e atingem 

seu pico dois ou três dias sem uso da droga. Assim, a base da dependência à nicotina é uma 

combinação de reforçadores positivos, os quais incluem a melhora do humor e a evitação dos 

sintomas de abstinência (ARAÚJO et al., 2004; BENOWITZ, 2010; CRANE, 2007).  

  O pareamento de estímulos ambientais antecedentes ao comportamento de fumar e 

suas consequências reforçadoras também contribuem para o processo de dependência, de 

forma que certas situações acabam por eliciar a vontade pela droga. Um exemplo disso é o 

fumo associado ao consumo de café e bebida alcoólica, ou após as refeições. Tais situações 

começam a funcionar como estímulos discriminativos para o comportamento de fumar. 

 Aspectos envolvidos na manipulação de objetos associados ao tabagismo, como o 

manuseio de um isqueiro, a visualização de um cinzeiro, o cheiro do cigarro, também passam 

a ser associados com as sensações prazerosas consequentes de fumar. Estados de humor 

negativo, como irritabilidade, podem também se tornar estímulos para o uso do cigarro. Por 

exemplo, uma pessoa que fuma pode aprender que ficar sem fumar traz irritação e 

impaciência; depois de repetidas associações, um fumante pode relacionar a irritabilidade de 
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qualquer natureza como um indicador para fumar e assim gerar ―fissura‖ para consumir um 

cigarro (HATSUKAMI; STEAD; GUPTA, 2008).  

  No âmbito social, podemos dizer que membros de grupos específicos vivem em 

contextos próprios, que, por consequência, podem aumentar a sua vulnerabilidade ao uso do 

tabaco. Por exemplo, alguns grupos que sofrem mais discriminação vivem em comunidades 

onde fumar é mais aceitável, recebem menos programas de cessação e sentem uma maior 

desregulação biológica, por conta de estresse social. Cada uma dessas condições pode 

aumentar a vulnerabilidade ao uso do tabaco (LEVENTHAL, 2016).  

  Dada a importância do consumo dos derivados do fumo, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) incluiu, em 1993, o tabagismo na Classificação Internacional de Doenças 

(CID), como dependência ao tabaco, no grupo dos transtornos mentais e de comportamento 

decorrentes do uso de substâncias psicoativas (Instituto Nacional de Câncer, INCA, 2007). 

Segundo Kirchenchtejn e Chatkin (2004), tal classificação coloca o uso do tabaco como 

condição clínica passível de ser prevenida e potencialmente tratável, a qual ocorre em função 

não só dos efeitos neurobiológicos da nicotina, mas também de um contexto ambiental, 

histórico e fisiológico. 

  De acordo com a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças 

crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL) 10,1% dos adultos brasileiros fizeram uso de 

cigarros em 2017, dentre os quais 13% eram homens e 7,5% mulheres. O estado de São Paulo 

possui a segunda maior prevalência de fumantes, sendo que 17% são do sexo masculino e 

12% são mulheres (BRASIL, 2018). Estima-se que o tabagismo foi responsável por 12,6% de 

todas as mortes que aconteceram no país, em pessoas com mais de 35 anos, no ano de 2015. 

Mais especificamente, 18% das mortes por infarto agudo do miocárdio, 78% de mortes por 

câncer de pulmão e 74% de mortes por DPOC foram atribuíveis ao tabagismo (PINTO et al., 

2017). 

  Os riscos do tabagismo entre gestantes são ainda mais espantosos, pois colocam em 

risco tanto a saúde da mulher quanto a do feto e do recém-nascido. O uso do tabaco durante a 

gestação está associado à gravidez ectópica (GASKINS et al., 2018), placenta prévia 

(SHOBEIRI; JENABI, 2017), aborto espontâneo (PINELES et al., 2014), parto prematuro 

(KO et al., 2014), mortalidade perinatal (MARUFU; COLEMAN; LEWIS, 2015), baixo peso 

do recém-nascido (PEREIRA et al., 2017), fenda facial oral (XUAN et al., 2016) e síndrome 

da morte súbita infantil (FRIEDMANN et al., 2017).  



16 

 

 

  A nicotina, por ter alta solubilidade lipídica, atravessa rapidamente a placenta para o 

fluxo sanguíneo fetal, causando vasoconstricção, reduzindo a oferta de oxigênio e nutrientes 

para o feto (LEOPÉRCIO; GIGLIOTTI, 2004; SHEA; STEINER, 2008). Os níveis de 

nicotina presentes na circulação fetal excedem em 15% a concentração de nicotina no plasma 

da mãe (ANDRES; DAY, 2000). O monóxido de carbono, por sua vez, forma a 

carboxihemoglobina, associada à inibição do suprimento de oxigênio para os tecidos fetais 

(LAMBERS; CLARCK, 1996; PINTO; BOTELHO, 2000). Tais mecanismos provavelmente 

justificam a redução de crescimento intrauterino e o baixo peso ao nascer (UCHIMURA; 

SZRFARC; UCHIMURA, 2001).  

  Uma revisão sistemática identificou, através da análise de 295 estudos, que 52,9% das 

fumantes diárias continuaram fumando regularmente, durante a gestação (LANGE et al., 

2018). Além disso, o estudo também observou uma prevalência estimada de 14,7% de 

tabagismo entre gestantes, através de dados de estudos realizados em diversas cidades do 

Brasil. 

  Kroeff et al. (2004) verificaram que 17,5% das gestantes atendidas em serviços 

públicos, em seis capitais brasileiras, entre os anos de 1991 a 1995, fizeram uso do cigarro 

entre o segundo e terceiro trimestre de gestação. Outros estudos apontam prevalências de 

gestantes fumantes que variam de 4,1% a 25%, sendo as menores taxas observadas no 

Nordeste (BARBOSA et al., 2015; ROCHA et al., 2016) e as maiores na Região Sul do Brasil 

(GALÃO et al., 2009; ZHANG et al., 2011). Lucchese et al. (2016) observaram prevalência 

de 9,6% de uso do tabaco na gravidez, em estudo conduzido em município da Região Centro-

Oeste. 

  Em São Paulo, Lopes et al. (2015) constataram uma prevalência de 11% de tabagismo 

entre gestantes. Em pesquisa feita em Botucatu (SP), Bertani et al. (2015) encontraram que 

40,9% das gestantes atendidas em serviços de pré-natal de hospital universitário e unidades 

básicas de saúde eram fumantes.   

  A discrepância desses números se deve, provavelmente, pelo menos em parte, aos 

critérios metodológicos utilizados nas pesquisas, assim como às características específicas de 

cada região. Os estudos nacionais de prevalência do uso do cigarro na gravidez contam ainda 

com o viés do autorrelato: nenhuma das pesquisas citadas acima confirmou o status tabágico 

com o uso de biomarcadores. Em estudo de Tong et al. (2014), efetuado em hospitais públicos 

de Buenos Aires e Montevidéu, 10% das mulheres que haviam relatado cessação do 

tabagismo, no início da gestação, e 17% daquelas que mencionaram a cessação, no terceiro 
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trimestre, apresentaram evidências bioquímicas de fumo continuado, quando avaliadas 12 

horas após o parto. O sentimento de culpa e o medo do julgamento por manter um hábito de 

risco, durante a gestação, podem afetar a veracidade do autorrelato (KVALVIK et al., 2012). 

  Mesmo assim, os estudos tendem a ser concordantes, no que se refere a fatores 

sociodemográficos e clínicos das gestantes fumantes. Dentre as pesquisas que investigaram os 

perfis das gestantes que fazem uso do cigarro, os resultados indicaram que elas possuem 

menor escolaridade e classificação econômica, maior número de gestações e partos, atendem 

a menos consultas de pré-natal, consomem mais álcool e são, em maior proporção, solteiras, 

em comparação com gestantes não fumantes (BARBOSA et al., 2015; FREIRE; PADILHA; 

SAUNDERS, 2009; GALÃO et al., 2009; KROEFF et al., 2004; NUNES; CAMPOS, 2015).  

  Enquanto indicadores de desvantagem social estão associados ao consumo de tabaco 

na gestação, condições de vida mais favoráveis parecem facilitar a cessação do tabagismo na 

gravidez. Um estudo transversal com base populacional realizado em um município do Rio 

Grande do Sul identificou que 24,9% das gestantes que relataram fumar antes da gestação 

pararam de fumar antes do sétimo mês gestacional e não voltaram a fumar, até o final da 

gestação. Em análise ajustada, os autores notaram que gestantes com idade entre 13 e 19 anos, 

com maior renda familiar, maior escolaridade, maior número de consultas de pré-natal e que 

não fumaram na gestação anterior, mostraram maior razão de prevalências de cessação 

espontânea do tabagismo que as demais gestantes (DIAS-DAME; LINDSAY; CESAR, 2019). 

 Já em estudo transversal efetivado na Espanha, foi verificada uma prevalência de 

cessação no primeiro trimestre de 41,4% entre gestantes usuárias de atendimento público. Os 

autores verificaram que ser primípara, ter nível de escolaridade superior, fumar menos 

cigarros antes da gravidez e escores menores em escala de traço de ansiedade determinaram 

uma maior probabilidade de cessação espontânea do tabagismo (MÍGUEZ; PEREIRA; 

FIGUEIREDO, 2017). 

 

1.1. Aspectos psicológicos ligados ao tabagismo 

 

  As pesquisas que investigam aspectos psicológicos entre fumantes tomam rumos 

diversos. Pode-se observar um extenso número de publicações acerca do consumo do tabaco 

entre pessoas com transtornos psiquiátricos, fatores psicológicos que podem influenciar a 

iniciação do tabagismo entre adolescentes, assim como sua manutenção na população geral, e 

efetividade de intervenções e tratamentos para a cessação do tabagismo (FUJITA, 2014).  
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  No tocante à gravidez, há um número expressivo de estudos que examinaram a 

influência do fumo materno como fator de risco para a incidência de depressão pós-parto 

(CHEN et al., 2018), assim como a influência de fatores psicológicos no processo de recaída 

no período pós-parto (ALLEN, PRINCE, DIETZ, 2009; PARK et al., 2009).   

  Os trabalhos que investigaram fatores psicológicos associados ao fumo na gestação 

geralmente incluíram medidas de avaliação de ansiedade, depressão e estresse percebido. Por 

outro lado, apego materno-fetal e características da personalidade são aspectos pouco 

evidenciados em estudos envolvendo gestantes fumantes. Estudos de intervenções para a 

cessação do tabagismo na gravidez são extensos em outros países, enquanto no Brasil não se 

observa o mesmo. A seguir, serão comentados aspectos sobre o estado atual da literatura em 

relação aos fatores psicológicos que são relevantes para a presente pesquisa.  

 

1.1.1. Ansiedade e depressão 

 

  Os sintomas depressivos e de ansiedade são condições psicológicas associadas muito 

frequentemente ao tabagismo. Como possuem alta comorbidade, a maioria dos estudos avalia 

as duas variáveis em conjunto. No entanto, trata-se de condições diferentes, com 

sintomatologias distintas.  

  A depressão se expressa por manifestações heterogêneas, sendo que se caracteriza por 

sintomas como tristeza, sentimentos de culpa, redução da capacidade de experimentar prazer 

na maior parte das atividades, fadiga e diminuição da capacidade de se concentrar ou tomar 

decisões, alterações do sono, apetite e diminuição do interesse sexual, retraimento social, 

crises de choro, comportamentos suicidas, retardo psicomotor, bem como lentificação ou 

agitação psicomotora (DEL PORTO, 1999). Os instrumentos utilizados para avaliar esse 

constructo podem focar em diferentes sintomas (AROS; YOSHIDA, 2009). O inventário de 

depressão de Beck, por exemplo, além de avaliar sintomas de tristeza, culpa e diminuição 

geral de prazer, comporta também sintomas físicos, como falta de apetite e fadiga (BECK; 

STEER; CARBIN, 1988). Já a escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) avalia em 

maior parte sintomas da anedonia, ou seja, baseados na avaliação do estado de inabilidade de 

sentir prazer no geral (SNAITH, 2003). 

  A ansiedade é definida como um estado de humor orientado a um evento futuro, 

englobando a percepção de descontrole e imprevisibilidade de eventos considerados como 

perigosos pela pessoa (BARLOW, 2002). A ansiedade pode ser compreendida como 
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patológica, quando o estado emocional se torna desproporcional ao evento real (ANDRADE; 

GORENSTEIN, 1998). Os sintomas físicos são característicos de um estado que envolve 

excitação biológica ou manifestações autonômicas e musculares, como taquicardia, 

hiperventilação, sensações de afogamento ou sufocamento, sudorese, dores e tremores 

(ZAMIGNANI; BANACO, 2005). 

  Fumantes com altos níveis de depressão e ansiedade apresentam mais sintomas de 

abstinência, além de consumirem mais cigarros (CALHEIROS; OLIVEIRA; ANDRETTA, 

2006). Mykletun et al. (2008) investigaram as relações entre tabagismo, ansiedade e 

depressão, em amostra representativa da população, constatando uma associação mais forte 

entre fumar e essas alterações psicológicas, quando elas foram analisadas em conjunto. Castro 

et al. (2008) verificaram diferenças significativas em escores de depressão e ansiedade, em 

função do nível de dependência, quando homens e mulheres foram examinados 

conjuntamente. Por outro lado, em análise de variância para sintomas de ansiedade e 

depressão entre níveis de dependência de nicotina, nos dados exclusivos de homens, foi 

observada diferença significativa apenas nos sintomas de ansiedade, enquanto, na análise de 

variância, de acordo com dependência nicotínica, em dados apenas das mulheres, a diferença 

se manteve para os dois tipos de sintomas, ansiedade e depressão.  

  Uma das hipóteses levantadas para explicar as altas prevalências de tabagismo em 

pessoas com sintomas de ansiedade e depressão é que os tabagistas fumariam, porque já 

exibiriam altos níveis desses distúrbios e, portanto, usariam o cigarro como forma de alívio 

dos sintomas negativos (MYKLETUN et al., 2008). Outra é a de que fumar poderia predispor 

um indivíduo a ficar mais suscetível aos efeitos de estresse e, por conseguinte, apresentaria 

níveis mais altos de ansiedade e depressão (WEST; HAJEK, 1997). Tal relação pode ainda ser 

bidirecional, sendo que o fumo ocasional atuaria para aliviar sintomas das duas condições, 

mas poderia piorá-los, com o uso regular do tabaco (FLUHARTY et al., 2017).  

  O estudo longitudinal de Breslau, Peterson e Schultz (1998) sugere fortemente o 

caráter bidirecional da relação. Utilizando dados longitudinais de 1007 jovens adultos, os 

autores verificaram que o histórico de depressão maior aumentou significativamente o risco 

de progressão para o fumo diário (Razão de Chances (RC): 3,0). Ao mesmo tempo, histórico 

de fumo diário aumentou significativamente o risco de depressão maior (RC: 1,9).   

  Estudos mais recentes, contudo, sugerem uma associação unidirecional entre as 

variáveis, que parte do tabagismo para o desenvolvimento de sintomas de depressão e 

ansiedade. Boden, Fergusson e Horwood (2010) estudaram sintomas de dependência à 
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nicotina e de depressão em jovens adultos de uma coorte de 1000 indivíduos da Nova 

Zelândia. Para testar hipóteses da direção da associação entre sintomas de dependência à 

nicotina e sintomas depressivos, foram empregados modelos de equação estrutural. Como 

resultado, o modelo que melhor se ajustou à análise sugeriu uma associação unidirecional que 

parte de sintomas de dependência à nicotina para sintomas de depressão. Porém, não foi 

observado o efeito reverso, partindo de sintomas de depressão para sintomas de dependência à 

nicotina. Mojtabai e Crum (2013) identificaram evidências de associação entre o fumo regular 

em linha de base e a detecção de distúrbios de ansiedade e humor, após dois anos. Os autores 

notaram um efeito moderador da idade, na relação entre fumo e desenvolvimento de 

distúrbios de ansiedade e humor, de modo que a associação foi significativa entre 

participantes com idade entre 18 e 49 anos, mas, em sua maior parte, não significante entre 

pessoas com 50 anos ou mais.  

  Os resultados de revisões sistemáticas também são condizentes com os estudos acima 

citados. Taylor et al. (2014) conduziram uma metanálise apenas com estudos observacionais, 

a fim de examinar diferenças em indicadores de saúde mental entre pessoas que pararam de 

fumar. Para tanto, foram analisados 26 estudos, os quais avaliaram sintomas de ansiedade, 

depressão e as duas variáveis em conjunto entre pessoas que inicialmente fumavam e depois 

pararam de fumar. Como resultado, ansiedade, depressão e as duas variáveis em conjunto se 

reduziram significativamente entre pessoas que pararam de fumar, em comparação com 

fumantes contínuos: a diferença do padrão de médias para ansiedade foi de -0,37, para 

depressão de -0,25, e para ansiedade e depressão juntos -0,31. Em metanálise de Luger, Suls e 

Weg (2014), ser tabagista em linha de base foi associado prospectivamente com maiores 

chances de incidência de depressão em avaliação futura, rendendo uma medida de efeito 

resumo de 1,32. 

  As grávidas, possivelmente, sentem mais gravemente os estados ansiosos e 

deprimidos, apenas pelas mudanças físicas que ocorrem no período gestacional. Um exemplo 

disso são os picos de estrogênio, que são 30 vezes mais altos na gravidez do que durante o 

ciclo menstrual, enquanto os níveis de cortisol são tão altos quanto aqueles vivenciados por 

pessoas com distúrbios de depressão maior (CASTRO et al., 2017). Somando-se a isso, ainda 

há o fato da gravidez em si representar uma série de mudanças, como a aceitação de um novo 

corpo, reconhecimento de si como cuidadora, dúvidas sobre a própria gravidez e incertezas 

financeiras. Nesse contexto, é de se esperar que as mulheres grávidas apresentem 

naturalmente muitos sintomas de ansiedade e depressão, independentemente do uso ou não de 

tabaco.  
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  Estudos transversais apontam para a associação entre sintomas de depressão e 

ansiedade e o uso de cigarros entre grávidas. Smedberg et al. (2015) avaliaram dados de 

estudo multinacional europeu realizado através de pesquisa on-line sobre hábitos de gestantes. 

Em análise de mulheres que fumaram na gestação e aquelas que cessaram o hábito nesse 

período, gestantes com escore de 13 pontos ou mais em escala de depressão revelaram o 

dobro de chances de fumar na gestação, em comparação com aquelas que tiveram menores 

escores na escala. Míguez, Pereira e Figueiredo (2017) realizaram estudo transversal na 

Espanha com mulheres de idade gestacional de até 20 semanas de gestação. Utilizando a 

concentração de cotinina como biomarcador, foram identificadas 157 fumantes e 111 

mulheres que pararam de fumar, assim que descobriram a gravidez. Através do modelo de 

regressão logística para identificar possíveis variáveis preditoras do consumo do tabaco, no 

momento da gravidez, os autores constataram que escores maiores em escalas de ansiedade e 

depressão determinaram uma maior chance de fumo, na gestação. Salimi et al. (2015) 

investigaram a possível influência do uso do cigarro na gestação e sintomas de depressão pós-

parto. Analisando dados de 29.654 fumantes, antes da gestação, os autores identificaram que 

mulheres que reduziram ou mantiveram a quantidade de cigarros fumados por dia 

apresentavam cerca de 30% mais chances de exibir sintomas de depressão pós-parto, em 

comparação com mulheres que pararam de fumar.   

  Estudos longitudinais verificaram a associação de ansiedade com o consumo de tabaco 

em gestantes, porém, o mesmo não se aplica com relação à depressão. O estudo de Soto-

Balbuena et al. (2018) objetivou identificar a incidência de sintomas de ansiedade em três 

períodos diferentes da gestação, assim como investigar possíveis fatores de risco para tais 

sintomas. O uso de tabaco na gravidez foi fator significante em relação à ansiedade moderada 

no primeiro trimestre, mas não no segundo e terceiro trimestre de gestação. O trabalho de Lee 

et al. (2007), que pretendeu examinar a incidência de ansiedade e depressão nos três 

trimestres de gestação, evidenciou que o histórico de consumo de cigarros anterior à gestação 

esteve associado com maiores chances de apresentar ansiedade nos três períodos avaliados. 

Todavia, para depressão, não foram observadas associações com o histórico de tabagismo.  

 

1.1.2. Estresse percebido 

 

  Os sintomas de estresse são altamente relacionados com os de ansiedade, contudo, a 

vivência do estresse compreende um conjunto específico de sintomas que podem ser 

diferenciados da última (RALLIS et al., 2014). Segundo Lazarus e Folkman (1984), o estresse 
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psicológico é uma relação particular entre a pessoa e o ambiente, que é interpretada como 

peso exagerado, ou excedendo seus recursos, e ameaçadora ao seu bem-estar.  

  O estresse pode tanto funcionar como um estímulo quanto como a resposta a um 

evento considerado estressor (PEARLSTEIN, 2015). Nesse sentido, os instrumentos de 

avaliação do estresse têm analisado o constructo, baseando-se na mensuração de eventos 

estressores, respostas físicas e psicológicas e a percepção de estresse de uma forma global 

(COHEN; WILLIAMSON, 1988). Sobre a temática, Cohen, Karmack e Mermelstein (1983) 

propõem que um evento só se constitui como fonte de estresse, se o mesmo é avaliado pela 

pessoa como ameaçador e se os recursos pessoais são insuficientes para o enfrentamento da 

situação, sugerindo a avaliação da percepção do estresse. 

  Diversas pesquisas apontam para uma interação entre estresse e tabagismo, no sentido 

de que níveis de estresse elevados possuem valor preditivo para o status tabágico (HAJEK; 

TAYLOR; MCROBBIE, 2010; SLOPEN et al., 2013), enquanto estudos transversais indicam 

prevalência de altos escores de estresse entre fumantes (CUI et al., 2012; SHUAIB et al., 

2011). Investigação recente do nosso grupo também destacou a influência do estresse no 

consumo de cigarros entre adolescentes. Na investigação de Bonilha et al. (2014), 

adolescentes que referiram ter experimentado cigarros apresentaram maiores níveis de 

estresse percebido em comparação àqueles que nunca haviam fumado. 

  Sobre a relação tabagismo e estresse, Parrott (1999) argumenta que a dependência à 

nicotina pode ser um gerador de estresse, devido ao fato de o fumante regular precisar da 

nicotina para manter estados de humor habituais e por sofrer de sensações desagradáveis de 

irritabilidade e tensão, vivenciadas nos momentos em que não está fumando.  

  Em pesquisas qualitativas a respeito da percepção de gestantes sobre o cigarro, é 

recorrente a representação de fumar como uma forma de lidar com o estresse e de gerar 

relaxamento, prazer e até mesmo como compensação (POSSATO; PARADA; TONETE, 

2007; SILVA; QUEIROZ; MIRANDA, 2014; SIQUEIRA; MAEDA, 2017). De fato, o nível 

de estresse entre gestantes parece ser mais alto do que entre não fumantes. Eiden et al. (2011) 

constataram, através de análise de variância, que mulheres que fumaram durante todo o 

período gestacional reportaram mais sintomas de estresse percebido, em comparação a 

gestantes que não fumaram. O mesmo estudo também verificou que fumantes reportaram 

mais sintomas de depressão que gestantes que pararam de fumar na gestação e mulheres que 

não fumaram em nenhum momento da gravidez. Maxson et al. (2012) observaram evidências 

de associação positiva entre estresse percebido e depressão com o estado tabágico, sendo que, 
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quanto maiores os escores dessas duas variáveis, maiores eram as chances de ser uma fumante 

durante a gravidez, em comparação com não fumantes. O trabalho de Ludman et al. (2000) 

evidenciou que gestantes que pararam de fumar no primeiro trimestre de gestação reportaram 

menores escores em escala de estresse percebido, em comparação com fumantes. Em modelo 

logístico multivariado, o qual incluiu os escores de estresse percebido e depressão como 

variáveis independentes, apenas estresse percebido foi significativamente associado com 

estado tabágico, no início da gestação.  

 

1.1.3. Personalidade 

 

  A personalidade é um constructo sobre cuja definição não existe um acordo geral e 

absoluto; com efeito, a mesma pode ser conceituada a partir de diferentes abordagens 

(PERVIN, 1970). O modelo dos Cinco Grandes Fatores (CGF - Big Five ou Five Factor 

Model) é uma versão moderna da Teoria de Traço (HUTZ et al., 1998), a qual almeja 

identificar, avaliar, explicar e predizer diferenças e similaridades entre indivíduos, procurando 

por causas fundamentais e gerais do comportamento humano (CHAMORRO-PREMUZIC; 

FURNHAM, 2005). O traço, constructo motivacional importante na dinâmica da 

personalidade, é definido como predisposições individuais que determinam uma tendência a 

exibir padrões consistentes de pensamentos, sentimentos e comportamentos (MCCRAE; 

COSTA, 2003).  

  O modelo CGF define a personalidade humana como sendo uma rede hierárquica de 

traços (TRENTINI et al., 2009). O modelo organiza os traços em fatores de maior e menor 

ordem: Neuroticismo, Extroversão, Abertura à Experiência, Socialização e 

Conscienciosidade. Cada um desses fatores é definido por seis traços mais específicos de 

menor ordem, conhecidos como facetas (TERRACCIANO; COSTA, 2004).  

  Segundo Trentini et al. (2009), o Neuroticismo tem como característica principal a 

forma de interagir com o mundo, baseando-se em emoções negativas, como medo, raiva e 

culpa. Pessoas com altos escores em Neuroticismo são mais propensas a sentir tensão, 

depressão, frustração, culpa e insegurança e a ter dificuldades de lidar com situações 

estressantes. Pessoas com baixos escores em Neuroticismo tendem a ser mais calmas, 

relaxadas e estáveis emocionalmente, mas não necessariamente apresentam melhor saúde 

mental (MCCRAE; JOHN, 1992). 
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  O fator Extroversão se relaciona com a forma como uma pessoa interage com as 

demais, indicando o quanto é comunicativa, falante, ativa, assertiva, responsiva. Geralmente, 

pessoas com altos escores nesse fator possuem mais facilidade em socializar e demonstrar 

afeto com os demais, tendem a ser mais ativas, falantes e otimistas. No polo oposto, pessoas 

com escores mais baixos em extroversão apresentam uma tendência a ser mais independentes, 

quietas e reservadas (NUNES; HUTZ, 2006). 

  A Socialização se refere a características de relacionamento interpessoal. Altos escores 

em Socialização indicam pessoas que são geralmente empáticas, gregárias, modestas e 

altruístas. No polo oposto, pessoas com baixos escores em Socialização tendem a se 

relacionar de forma negativa: são geralmente desconfiadas e cínicas e podem ser 

manipuladoras e vingativas (MCCRAE; COSTA, 1987).  

  O fator Conscienciosidade representa o grau de organização, persistência, controle e 

motivação que uma pessoa exibe, para alcançar seus objetivos. Pessoas com altos escores 

nesse fator tendem a ser organizadas, pontuais, persistentes confiáveis e perseverantes 

(NUNES; HUTZ; NUNES, 2010). Já baixos escores em Conscienciosidade estão associados 

com falta de objetivos claros e comprometimento, negligência e hedonia (BUENO; 

OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2001).  

  Abertura à Experiência é um fator que compreende uma série de comportamentos 

exploratórios e reconhecimento da importância de se ter novas experiências (NUNES; HUTZ; 

NUNES, 2010). Altos escores em abertura estão ligados com uma preferência por 

pensamentos e atitudes liberais, artes, e revelam pessoas curiosas, imaginativas e não 

convencionais. Já pessoas com baixos escores tendem a ser dogmáticas e mais rígidas em suas 

crenças, sugerindo ideias mais convencionais e conservadoras (COSTA; MCCRAE, 1992).  

  Os resultados de estudos que seguem o modelo CGF com amostras de tabagistas são 

conflitantes, apesar de parecer haver uma tendência de associação entre Neuroticismo e uso 

de cigarros. Nesse sentido, Terracciano et al. (2008) observaram associação entre fumar e 

altos escores em Neuroticismo e baixos escores em Conscienciosidade. Em revisão 

sistemática de Hakulinen et al. (2015), também foram encontrados resultados semelhantes, 

com a associação de uso atual de tabaco com altos escores de Extroversão e Neuroticismo e 

baixos escores em Conscienciosidade. Ademais, esses autores identificaram que altos escores 

em Extroversão e baixos escores em Conscienciosidade atuaram como preditores para a 

iniciação do uso do tabaco, em análises prospectivas.   



25 

 

 

  O número de pesquisas que investigou a mesma relação entre grávidas é escasso e os 

resultados mais discordantes. Em estudo transversal, gestantes foram avaliadas a respeito de 

características de personalidade e o uso de álcool e cigarros, antes e/ou durante a gestação 

(LUPATTELLI et al., 2018).  Os dados da pesquisa foram coletados através de questionário 

on-line e incluíram grávidas em qualquer momento da gestação ou ainda mulheres que 

haviam tido parto há menos de um ano. Os resultados exibiram dados de mulheres de 18 

países, em sua maioria da Europa. Foram englobados também dados de países da América do 

Sul, dentre os quais o Brasil. Apesar de se tratar de estudo transversal, os autores 

identificaram mulheres que fumavam antes da gestação e que continuaram fumando na 

gravidez, outras que cessaram o hábito, e ainda aquelas que diminuíram a quantidade de 

tabaco fumado por dia. Em análise ajustada de personalidade, entre mulheres que fumavam 

regularmente antes da gestação e gestantes não fumantes antes da gravidez, foram constatadas 

evidências de associação em quatro fatores de personalidade, sendo que Neuroticismo e 

Extroversão apresentaram associação positiva e Socialização e Conscienciosidade, associação 

negativa, com fumar regularmente. A análise ajustada que comparou fatores de personalidade 

de mulheres as quais continuaram fumando durante a gestação e aquelas que pararam de 

fumar resultou em RC significativas apenas para Neuroticismo, com valor de 1,16.   

  O estudo de Ystrom, Vollrath e Nordeng (2012), conduzido na capital da Noruega, 

também examinou o papel da personalidade no consumo de cigarros na gestação. Para tanto, 

foram coletados dados de grávidas através de questionário on-line. De forma semelhante ao 

trabalho de Lupatelli et al. (2018), as gestantes foram classificadas como aquelas que 

continuaram fumando na gestação e aquelas que cessaram o hábito, no período gestacional.  

Não foram constatadas evidências de ligação entre fatores de personalidade e o uso de 

cigarros, durante a gestação. No entanto, foi verificada evidência de associação entre o fator 

Neuroticismo e a cessação espontânea do tabagismo na gestação, sendo que, para cada ponto 

adicionado ao escore de Neuroticismo, houve um aumento de 41% nas chances de parar de 

fumar. Porém, tais análises não foram ajustadas para características geralmente associadas ao 

tabagismo contínuo, como a exposição passiva, escolaridade ou estado civil. 

  Em estudo de Maxson et al. (2012), realizado nos Estados Unidos, gestantes foram 

avaliadas a respeito do consumo de cigarros e variáveis psicológicas e sociodemográficas. 

Fumantes foram definidas como aquelas que reportaram consumo de tabaco no início da 

gestação, sem alterações no padrão de consumo tabágico no período do parto, assim como 

gestantes que relataram cessação do tabagismo no início, contudo, que depois se referiram a 

uso de cigarros no período do parto. Foram consideradas ex-fumantes apenas gestantes que se 
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identificaram como fumantes no início da gestação, mas que, no período do parto, declararam 

cessação, e gestantes que relataram ser ex-fumantes no início da gestação e no período do 

parto. Não fumantes constituíram o grupo de mulheres que declararam não fumar no início da 

gestação e no período do parto. As análises de associação de fatores de personalidade com o 

status tabágico foram feitas por modelo logístico ajustado, usando como desfecho diferentes 

comparações de definição de tabagismo. A análise que comparou gestantes fumantes versus 

não fumantes constatou evidências de associação em quase todos os fatores de personalidade, 

sendo que, no fator Neuroticismo, foi verificada associação positiva com ser uma gestante 

fumante (RC:1,58). Nos fatores Extroversão, Conscienciosidade e Socialização foram 

observadas associações negativas (RCs respectivamente de 0,78; 0,69 e 0,44). Já em análise 

em que foram comparadas fumantes com ex-fumantes, foi observada evidência de associação 

negativa no fator Socialização com ser uma gestante fumante (RC: 0,66).  

  Investigação de Beijers et al. (2014) dá conta de que gestantes com menos de 16 

semanas foram avaliadas a respeito de traços de personalidade, entre outras variáveis. Dados 

foram coletados através de questionário on-line e as gestantes foram definidas de acordo com 

status tabágico da seguinte maneira: participantes que pararam de fumar na gravidez foram 

aquelas que declararam fumar antes de descobrir a gestação, porém, que pararam de fumar; 

participantes que continuaram fumando na gestação foram aquelas que declararam fumar 

antes de descobrirem estar grávidas e que relataram consumo de cigarros, durante a gestação. 

Não fumantes foram aquelas que declararam não fumar antes de descobrirem estar grávidas. 

Os autores realizaram análise, comparando gestantes que continuaram fumando e gestantes 

que pararam de fumar, na gestação. Não foram constatadas evidências de associação entre 

nenhum dos fatores de personalidade e continuar fumando, na gestação.  

  Possíveis explicações para divergências dos resultados da literatura residem no fato de 

os estudos terem sido desenvolvidos em diferentes países e, consequentemente, em distintas 

culturas. Políticas públicas de incentivo à cessação do tabagismo e fatores culturais 

influenciam a prevalência de fumantes e, naturalmente, as características daqueles que 

persistem no hábito (TERRACCIANO; COSTA, 2004). Além disso, as definições utilizadas 

para definir o status tabágico das gestantes podem não ter sido exatamente as mesmas, assim 

como os momentos da realização das entrevistas, ao longo da gravidez.  

  A metanálise de Malouff, Thorsteinsson e Schutte (2006), na qual foram examinados 

resultados de nove pesquisas de diferentes países, apresentou resultados sobre a associação 

dos cinco grandes fatores de personalidade com o tabagismo em amostras diversas. Os 

resultados foram diferentes de acordo com o contexto das pesquisas analisadas: entre as 
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investigações conduzidas em países da América do Norte, foram percebidas associações entre 

altos escores em Neuroticismo e tabagismo, enquanto, em pesquisas realizadas no Japão e 

Espanha, foi observada ligação do tabagismo com altos escores de Extroversão. Apesar de o 

trabalho não ter incluído amostras de gestantes, os resultados colocam em perspectiva que as 

associações do tabagismo com características de personalidade possam sofrer influências de 

contextos socioculturais.  

  Além disso, nenhuma das pesquisas citadas confirmou o relato sobre a condição 

tabágica através de biomarcador, o que pode indicar uma superestimação de indivíduos que 

declararam ser ex-fumantes, afetando desse modo as análises de associação com 

características de personalidade. 

 

1.1.4. Apego materno-fetal 

 

  Outro fator estudado no tocante a comportamentos de saúde, durante a gravidez, é o 

apego materno-fetal. A teoria do apego foi primeiramente introduzida por Bowlby, na década 

de 1960, a partir da relação entre mãe e filho (BOWLBY, 1969). O apego é definido como um 

comportamento inerente da criança, em buscar e manter proximidade com seu cuidador 

principal, papel geralmente desempenhado pela mãe (BRETHERTON, 1992). Tal teoria 

sustenta que a forma como se dão os primeiros eventos afetivos na infância, em particular as 

interações entre criança e cuidador, afetará em grande parte os relacionamentos vivenciados 

na fase adulta (COLLINS; READ, 1990).   

  O termo apego materno-fetal (AMF) é, por conseguinte, empregado para descrever a 

intensidade com a qual a gestante se engaja em comportamentos que representam afiliação e 

interação com o bebê ainda não nascido (CRANLEY, 1981). A manifestação do apego 

materno-fetal se dá por demonstrações de carinho e comprometimento com o feto, como o 

preparo físico da chegada do bebê (comprar apetrechos necessários para o cuidado do recém-

nascido, por exemplo) e engajamento em comportamentos de proteção da gravidez 

(SALISBURY et al., 2003). Nesse sentido, a idade gestacional influencia o desenvolvimento 

e a intensidade do apego materno-fetal, já que as sensações físicas de estar carregando um 

filho se manifestam em estágios mais avançados da gravidez (YARCHESKI et al., 2009). 

 Segundo Condon e Corkindale (1997), conhecer fatores que influem no 

desenvolvimento do apego materno-fetal é importante para o entendimento de 

relacionamentos subsequentes mais complexos, como o apego ao recém-nascido.  
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  As pesquisas apontam para relações positivas entre o apego materno-fetal e a adoção 

de comportamentos saudáveis (LINDGREEN, 2003). Em estudos com foco em fumantes, 

observa-se que baixo apego materno-fetal está associado com maior número de cigarros 

fumados por dia (MAGEE et al., 2014). Schmidt e Argimon (2009) perceberam que mulheres 

com história de consumo de tabaco e álcool, durante a gestação, apresentavam escores 

menores de apego materno-fetal. Massey et al. (2015) verificaram que uma característica 

específica de apego materno-fetal, ―entregando-se ao feto‖ (―giving of self‖), foi relacionada 

com a abstinência de cigarros ao final da gestação. Tal subescala se refere a comportamentos 

saudáveis adotados pela mãe, com o único intuito de proteger o feto. A literatura ainda sugere 

uma ligação entre o estágio de contemplação da fumante e o apego materno-fetal, sendo que 

gestantes fumantes em estágio de preparação para a cessação do tabaco apresentam maiores 

escores em apego materno-fetal, em comparação com grávidas que estavam apenas pensando 

em parar de fumar (SLADE; LAXTON-KANE; SPIBY, 2006).  

 

1.2. Associação do tabagismo com uso de álcool e drogas ilícitas na gravidez 

 

  Além da investigação do consumo de cigarros, vários trabalhos examinaram as 

prevalências do uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas, na gestação. Assim como o tocante 

ao tabagismo, tais investigações também apontam prevalências discrepantes. Em estudo 

transversal realizado em município do Rio Grande do Sul, 314 puérperas foram entrevistadas 

quanto ao uso de drogas lícitas e ilícitas, no período gestacional. Como resultado, foi 

constatado que 48% das mulheres entrevistadas fizeram uso de álcool na gravidez e 8% uso 

de maconha (RENNER et al., 2016). Em trabalho de Bessa et al. (2010), foi constatada uma 

prevalência de uso de maconha de 4% e de 1,7% de uso de cocaína entre gestantes 

adolescentes atendidas em serviço público de pré-natal, na cidade de São Paulo.  

  As publicações ainda evidenciam que existe uma associação entre fumar e o consumo 

de álcool e outras drogas, na gestação. Em estudo transversal de Rocha et al. (2016), foram 

analisados dados coletados de gestantes usuárias de serviço público de pré-natal de São Luís 

(MA). Os autores constatam que 22% das gestantes fizeram uso de bebida alcoólica na 

gestação e 1,45% fizeram uso de drogas ilícitas. Dentre as drogas ilícitas mais usadas pela 

amostra, no período gestacional, estão a maconha (0,14%), a cocaína (0,14%), a merla 

(0,07%) e o crack (0,07%). Através de análise hierarquizada ajustada por regressão logística, 

foram notadas evidências de associação do uso de drogas ilícitas com nível elevado de 

estresse percebido, monoparentalidade e o consumo de cigarros e bebida alcoólica, na 
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gestação. O uso de bebidas alcoólicas apresentou associação com o uso de drogas ilícitas, na 

gestação, com RC de 4,4, e o consumo de cigarros, com RC de 6,7.   

  Em estudo conduzido nos Estados Unidos, foram analisados dados de 1640 gestantes 

adolescentes. A amostra fora entrevistada com relação ao uso de cigarros, álcool e drogas 

ilícitas. Foi verificado que, durante a gestação, 35% das adolescentes fizeram uso de cigarros, 

32% uso de álcool, 9% uso de maconha e 1,5% uso de crack ou cocaína. Cinquenta e três por 

cento das participantes que relataram uso de álcool ou cocaína eram tabagistas. Os resultados 

de regressão logística, com controle para variáveis sociodemográficas, mostraram que 

gestantes fumantes apresentavam quatro vezes mais chances de relatar uso de álcool ou 

cocaína, na gestação, em comparação com não fumantes (ARCHIE; ANDERSON; GRUBER, 

1997).  

  Em outro trabalho recente, também efetivado nos Estados Unidos, foi observado que 

22% das gestantes avaliadas fizeram uso de maconha e 1% fez uso de cocaína, na gestação. 

Tais prevalências foram constatadas através de análise de amostra de urina. Em análise 

multivariada, controlando para variáveis sociodemográficas, os autores verificaram a relação 

entre ser fumante de cigarros e o uso de drogas na gravidez, sendo que gestantes fumantes 

apresentaram 4,7 mais chances de ter uma confirmação de uso de drogas na gestação, em 

comparação com não fumantes. Também foi observada associação entre ser ex-fumante e o 

uso de drogas: em comparação com não fumantes, ex-fumantes exibem 1,6 mais chances de 

ter usado drogas ilícitas, na gestação (OGA; MARK; COLEMAN-COWGER, 2018). 

  Apesar do desenho desses estudos não permitir inferências causais da relação 

tabagismo e uso de álcool e drogas ilícitas, pode-se atestar a sua associação, de sorte que a 

investigação dessas variáveis adquire importância em investigações com gestantes fumantes.  

 

1.3. Intervenções 

 

  O Brasil é referência mundial no controle do tabagismo (SILVA et al., 2014). Destaca-

se a criação de leis para controlar o tabagismo, no país, através da regulamentação do uso de 

advertências nos produtos (BRASIL, 1996), proibição de propaganda de produtos derivados 

do tabaco em todos os veículos de comunicação de massa (BRASIL, 2000), proibição do 

consumo de produtos fumígenos em locais fechados (SÃO PAULO, 2009) e proibição de 

fumódromos e do fumo em áreas comuns que sejam parcialmente fechadas (BRASIL, 2011).  
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  Gestantes fumantes representam um grande desafio para os programas de cessação do 

tabagismo, já que o uso de medicamentos, no período gestacional, é contraindicado devido à 

possibilidade de trazer riscos para a saúde do feto (BRASIL, 2001). Sabe-se que a cessação do 

tabagismo é geralmente mais eficiente, quando há combinação de intervenção cognitiva 

comportamental com uso de farmacoterapia (ARAÚJO et al., 2004). Apesar disso, preconiza-

se o uso exclusivo de intervenções não medicamentosas para a cessação do tabagismo na 

gravidez.  

  Segundo Mcbride, Emmons e Lipkus (2003), o ciclo gestacional pode ser um período 

em que as intervenções para cessação do tabagismo sejam mais eficazes, pois se trata de um 

momento que naturalmente impulsiona a mulher a adotar comportamentos saudáveis, em prol 

de uma gravidez sem intercorrências. Mesmo que os maiores benefícios aconteçam quando a 

cessação ocorre no início da gravidez, parar em qualquer momento da gestação sempre será 

benéfico para a saúde do feto e da mãe (TOBACCO USE AND DEPENDENCE 

GUIDELINE PANEL, 2008). 

  Embora, no Brasil, se observe um grande avanço no tratamento do tabagismo, não são 

previstos tratamentos específicos para gestantes fumantes. Sobre a abordagem a ser tomada 

com mulheres gestantes e nutrizes, ressalta-se o esclarecimento e a orientação sobre os riscos 

que envolvem fumar, nesse período, juntamente com técnicas da abordagem cognitivo-

comportamental e motivadoras para parar de fumar. São feitas ressalvas sobre o uso da 

bupropiona, sendo esta contraindicada no período gestacional. Porém, o uso de terapia de 

reposição de nicotina é indicado para fumantes pesadas (BRASIL, 2015).    

  As intervenções não farmacológicas de cessação do tabagismo se baseiam em 

abordagens cognitivo-comportamentais, motivacionais e de apoio, para ajudar a cessação 

entre as gestantes, e podem fazer uso de diversas estratégias, como o aconselhamento breve, 

intensivo ou em grupo, incentivos financeiros, feedback e educação sobre os riscos do tabaco 

(LANCASTER; STEAD, 2017). 

  Alguns estudos salientam que as gestantes fumantes atendidas no sistema público de 

saúde geralmente têm pouco conhecimento dos efeitos do fumo sobre o feto e recém-nascido. 

(BERTANI et al., 2015; ESPOSITO et al., 2015; LOPES et al., 2015). Ainda que algumas 

reconheçam os malefícios do fumo para seu bebê, podem carecer de conhecimento dos riscos 

para a própria saúde (CRUZ; CRUZ; BORTOLI, 2017). Sugere-se ainda que a falta de 

informação esteja associada à baixa escolaridade das gestantes (ARNOLD et al., 2001).  
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 A educação sobre os riscos do fumo na gravidez consiste em um tipo de intervenção 

psicossocial de intensidade baixa (WHO, 2013). Dentro dessa temática, podem ser destacados 

trabalhos sobre os efeitos da comunicação dos riscos de fumar, através de mensagens gráficas. 

 Evans et al. (2015) verificaram que mensagens gráficas geraram efeitos na percepção 

de risco sobre fumar e, consequentemente, aumentaram as intenções de cessação, em 

comparação com mensagens de texto presentes em caixas de cigarro. Malouff, Emmerton e 

Schutte (2013) mostraram que imagens impactantes sobre os efeitos do cigarro foram 

relacionadas à cessação do fumo em 8% dos participantes do estudo e melhoras significativas 

em estágios de mudança. Mcvey e Stapleton (2000) avaliaram os efeitos de propagandas 

televisivas com mensagens sobre os riscos de fumar e registraram que, após 18 meses, 9,8% 

das pessoas expostas às mensagens haviam cessado o tabagismo. A campanha antifumo 

nacional Dicas de Ex-Fumantes (Tips from Former Smokers), realizada nos Estados Unidos, 

em 2012, televisionou propagandas com histórias de saúde prejudicada pelo fumo. England et 

al. (2017) constataram que houve associação entre ter sido exposta às propagandas e cessação 

do tabagismo na gravidez, sendo que, dentre as gestantes que viram as mensagens, 34,7% 

pararam de fumar no terceiro trimestre.   

  Apesar de a comunicação dos riscos de fumar na gravidez ser um tipo de intervenção 

rápida e aparentemente eficiente, revisões sistemáticas sobre a eficácia de intervenções para a 

cessação do tabagismo levantam dúvidas a respeito do uso exclusivo da educação em saúde. 

  Em metanálise de Kelley, Bondand e Abraham (2001), foi verificado que intervenções 

que enfocam a preparação cognitiva para parar de fumar alcançam prevalências de cessação 

maiores do que intervenções com base apenas na comunicação dos riscos de fumar na 

gravidez. Em análise multivariada, as intervenções de acordo com o enfoque não emergiram 

como um efeito independente para a cessação, revelando que essa relação sofreu efeitos de 

fatores de confusão, incluindo o uso de follow up. Os autores observaram que as intervenções 

com foco em preparação cognitiva para parar de fumar incluíram, em sua maioria, entrevistas 

de seguimento das gestantes, o que poderia explicar, pelo menos em parte, prevalências mais 

altas de cessação entre gestantes que receberam esse tipo de intervenção. 

  Uma grande revisão sistemática promovida por Chamberlain et al. (2017) comparou o 

efeito de intervenções para a cessação do tabagismo na gravidez, através da análise de dados 

de 102 ensaios clínicos randomizados. As evidências sugerem que o aconselhamento, 

feedback com informações sobre a saúde e medidas antropométricas do feto, assim como 

medidas de monóxido de carbono ou de cotinina da mãe e incentivo financeiro aparentam 

reduzir o número de fumantes, no estágio gestacional avançado. Educação em saúde – a qual 
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inclui intervenções que comunicam à mãe sobre os riscos do tabagismo na gravidez – e o uso 

de apoio social na cessação do tabagismo não se mostraram claramente eficientes, quando 

comparados com outros tipos de intervenção. Os autores sugerem que são necessários mais 

estudos com relação às intervenções educação em saúde e apoio social.  
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1.4. Justificativa 

  

  O tabagismo durante a gravidez é um problema de saúde substancial. Muitas grávidas 

são bem-sucedidas em se manterem abstinentes nesse período, porém, existe uma 

porcentagem de mulheres que mantém o hábito tabágico, ao longo da gestação. Os motivos 

pelos quais algumas grávidas fumam, enquanto outras não o fazem, ainda precisam ser 

completamente esclarecidos. 

  Enquanto as evidências sobre os malefícios do cigarro na gravidez são consistentes, o 

mesmo não se verifica quanto à investigação de fatores psicológicos associados ao tabagismo 

nesse estado. Na literatura internacional, encontram-se muitos estudos sobre a relação entre 

depressão, ansiedade e estresse com o tabagismo na gravidez. Contudo, no que concerne à 

associação entre traços de personalidade e tabagismo na gestação, as pesquisas são escassas e 

os resultados contraditórios. No nosso meio, são poucos os trabalhos com foco em gestantes 

fumantes, particularmente aqueles que investigam aspectos psicológicos, nessa população. A 

partir do levantamento bibliográfico realizado, observou-se que os estudos brasileiros 

voltados a examinar fatores sociais e psicológicos associados ao tabagismo na gestação não 

exploraram aspectos de personalidade. Some-se a isso o fato de que a quase totalidade dos 

artigos publicados nesse campo não fazem uso de biomarcadores, a fim de verificar a 

veracidade do autorrelato do estado tabágico referido pelas gestantes.  

  A identificação de variáveis psicológicas que possam estar associadas à abstinência 

e/ou à manutenção do tabagismo na gravidez, assim como a influência desses atributos nas 

respostas apresentadas pelas voluntárias frente a uma intervenção antifumo mínima, pode 

oferecer maior entendimento dos mecanismos de dependência ao tabaco, de forma a colaborar 

na elaboração de intervenções de cessação para esse grupo específico de fumantes.  
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2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivos:  

 

Objetivos gerais 

 

  Investigar como características sociais e psicológicas diferiam entre grávidas fumantes 

e não fumantes, no primeiro semestre da gestação. 

  Detectar associações entre características sociais e psicológicas com eventuais 

mudanças do hábito tabágico, ao final da gravidez. 

 

Objetivos específicos 

 

  Avaliar grávidas, no primeiro semestre da gestação, quanto às características 

sociodemográficas, consumo de drogas ilícitas, ansiedade, depressão, estresse percebido, 

características de personalidade, apego materno-fetal e histórico tabágico.  

  Avaliar como duas intervenções mínimas antifumo, uma de cunho predominantemente 

racional e outra de cunho predominantemente emocional, poderiam influenciar eventuais 

mudanças do hábito tabágico, ao final da gestação. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

  O presente trabalho foi realizado em duas etapas, as quais tiveram delineamentos e 

finalidades distintas: na primeira, o arranjo metodológico foi configurado como estudo caso-

controle, em que apresentar o hábito de fumar foi considerado caso e não fumar ou ser ex-

fumante, controle; na segunda, foram levados em conta somente os indivíduos fumantes da 

primeira etapa, os quais sofreram uma de duas abordagens antifumo, caracterizando um 

estudo de intervenção.  

  

3.1. Casuística 

 

  As participantes do estudo deveriam preencher os seguintes critérios de inclusão: estar 

grávida com um máximo de 24 semanas de gestação, passar por atendimento de pré-natal em 

uma das unidades públicas de saúde incluídas no estudo, ser maior de idade e poder ser 

classificada em um de três grupos: fumante regular, ex-fumante ou nunca fumante.  

  Para finalidades desta pesquisa, foram empregadas as seguintes definições: (i) 

fumantes regulares: mulheres que consumiram mais do que 100 cigarros na vida e fumaram 

pelo menos um cigarro ao dia, nos seis meses que antecederam o diagnóstico da gravidez; (ii) 

nunca fumantes: mulheres que consumiram menos de 100 cigarros em toda a vida e nenhum 

cigarro nos seis meses que antecederam o diagnóstico de gravidez; (iii) ex-fumantes: 

mulheres que fumaram pelo menos 100 cigarros na vida, mas nenhum nos seis meses que 

antecederam o diagnóstico de gravidez.  

  Essas definições foram adaptadas a partir de critérios adotados previamente na 

literatura internacional. Segundo a National Health Interview Survey (NHIS), fumante 

―diário‖ é aquele individuo que fumou pelo menos 100 cigarros ao longo da vida e que agora 

fuma todos os dias; ex-fumante é definido como um adulto que fumou pelo menos 100 

cigarros ao longo da vida, mas que parou de fumar no período da entrevista; nunca fumante é 

definido como um adulto que nunca fumou, ou que fumou menos de 100 cigarros, durante a 

vida (NATIONAL CENTER FOR HEALTH STATISTICS, 2017). 

  Foram excluídos do estudo indivíduos que se classificavam como fumantes regulares, 

porém, faziam uso exclusivo de cigarros de palha; gestantes que fumavam menos de um 

cigarro por dia ou apenas aos finais de semana; gestantes que começaram a fumar há menos 

de seis meses do momento da avaliação; ex-fumantes que pararam de fumar há menos de seis 

meses; gestantes que faziam uso de medicamentos para tratamento de transtornos 
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psiquiátricos, como fluoxetina, sertralina e diazepan; grávidas portadoras de comorbidades 

graves, tais como cardiopatias congênitas, anemias, transplantadas, pneumopatias graves ou 

neoplasias. O último critério de exclusão, portadoras de comorbidades, foi estabelecido 

devido à possibilidade de tais moléstias influenciarem as variáveis psicológicas das pacientes, 

caracterizando viés metodológico. Ainda foram excluídas do estudo gestantes cujo status 

tabágico não foi possível confirmar, por meio da determinação dos níveis salivares de 

cotinina.   

 

 3.2. Locais da pesquisa 

 

  Este trabalho foi realizado em Unidades Públicas de Saúde que dispunham de 

atendimento de pré-natal (PN) da cidade de Ribeirão Preto/SP. A rede municipal de saúde de 

Ribeirão Preto possui cinco Unidades Básicas e Distritais de Saúde (UBDS), 30 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) e 18 Unidades de Saúde da Família (USF).  

  Mediante aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRPUSP (Parecer 

1061153/2015, Anexo A) e autorização da Secretaria Municipal de Saúde (Anexo B), 

procedeu-se ao contato com gerentes de unidades de saúde dos possíveis locais de pesquisa. A 

coleta de dados foi feita em cinco UBS e duas USF. A opção por tais unidades se deveu à 

maior receptividade dos responsáveis pelas unidades e ao maior fluxo de grávidas, nesses 

serviços. As UBS Jardim Aeroporto e Ribeirão Verde fazem parte do distrito Norte, USF 

Jardim Zara, do distrito Leste, UBS Vila Recreio e USF Maria Casagrande Lopes, do distrito 

Oeste, e UBS Jardim Maria das Graças e Parque Ribeirão Preto, parte do distrito Sul.  

  Todas as unidades nas quais se deu a coleta de dados possuem atendimento de PN de 

risco habitual. O fluxo de atenção ao pré-natal, nas unidades de saúde, desde a suspeita da 

gravidez até o acompanhamento gestacional, segue os passos descritos a seguir. 

 Às mulheres que procuram a unidade de saúde com informação de atraso menstrual é 

oferecido o teste de gravidez urinário. No caso de impossibilidade de se submeter ao teste 

urinário no dia, agenda-se o teste com o enfermeiro, para, no máximo, dez dias. Se o teste for 

positivo, inicia-se o PN de imediato, com o mesmo enfermeiro. Nessa primeira consulta, são 

realizados anamnese e exame físico de enfermagem, orientação sobre uso de álcool, drogas, 

tabagismo e medicamentos, e são agendados os exames necessários para a primeira consulta 

com o obstetra.  
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  Cerca de 20 a 30 dias após a coleta dos exames de rotina no PN, a gestante faz a 

primeira consulta com o obstetra. No dia da consulta, ela passa por pré-consulta com a equipe 

de enfermagem, na qual são investigadas queixas gerais, pressão arterial, peso e edemas. 

Posteriormente, a gestante é encaminhada para a consulta com o médico. A gestante de baixo 

risco tem consultas mensais agendadas, na unidade de saúde, até a 32ª semana de gestação, e 

quinzenais, até a 36ª. A partir da 36ª semana, é agendada consulta para a Maternidade de 

Referência. Em casos nos quais não seja possível agendar a consulta na maternidade, a 

gestante é avaliada semanalmente, na unidade de saúde, até o momento do parto 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, 2013).  

 

 3.3. Coleta dos dados 

  

 Etapa 1 

  

  Inicialmente, a coleta de dados consistiu na identificação de gestantes fumantes e não 

fumantes que suprissem os critérios de inclusão. A população de gestantes fumantes é 

pequena, por isso, foram desenvolvidas estratégias para a identificação dessas participantes. 

Uma das estratégias foi constituída pela caracterização de casos na primeira consulta de PN 

realizada pelos enfermeiros. Esses profissionais anotavam dados da gestante fumante e depois 

passavam essa informação à pesquisadora. A segunda estratégia consistiu na verificação 

semanal do sistema Hygiaweb, um sistema de gestão em saúde utilizado nas unidades de 

saúde de Ribeirão Preto, o qual possui várias funções, entre as quais a de fornecer 

informações de cadastro das gestantes e consultas marcadas. A identificação de gestantes não 

fumantes também se deu através da verificação semanal do sistema Hygiaweb. 

  Assim, no dia da consulta marcada, a pesquisadora se dirigia à unidade de saúde na 

qual estava sendo atendida a gestante. No caso de falta, a pesquisadora anotava o número de 

cadastro do sistema da gestante e se informava se era marcada nova consulta.  

  As grávidas que compareciam às consultas de PN eram abordadas pela pesquisadora 

na sala de espera para consulta. Nesse momento, eram explicados os objetivos da pesquisa e 

investigado se a gestante se encaixava nos critérios de inclusão. Para as gestantes aptas à 

investigação, a pesquisadora perguntava se poderia dar início à entrevista. Em caso 

afirmativo, a gestante era encaminhada a uma sala privada. Em algumas unidades onde não 

havia salas disponíveis, a entrevista acontecia na área de espera da unidade.  
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  A primeira parte da entrevista consistia na leitura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo C), seguida de assinatura por parte da participante e da pesquisadora. 

Depois, dava-se início ao preenchimento do instrumento de pesquisa. Ao final da entrevista 

era feita coleta de saliva, através de recipiente salivette
® 

(Sarstedt, Alemanha). Ao todo, a 

entrevista tinha duração aproximada de 30 minutos. Com a finalidade de padronização, todos 

os questionários eram aplicados na forma de perguntas efetuadas pela pesquisadora.  

  Para as gestantes fumantes, além dos procedimentos acima, foi administrada uma 

intervenção breve antitabagismo. Foram desenvolvidas duas intervenções compostas por dois 

vídeos com aproximadamente dois minutos de duração. Nos dias pares, era mostrado o vídeo 

chamado intervenção ―emocional‖ e, nos dias ímpares, o vídeo intitulado intervenção 

―racional‖.  

  Todas as gestantes, fumantes ou não fumantes, receberam ao final da entrevista um 

documento impresso sobre os riscos do fumo na gravidez. A opção pela distribuição desse 

panfleto foi tomada pelos investigadores visando a proporcionar uma intervenção para 

controle do tabagismo na comunidade, ainda que de caráter bastante modesto.   

  

 Etapa 2 

 

  As gestantes fumantes, que foram avaliadas na primeira etapa e assistiram ao vídeo de 

intervenção (de cunho emocional ou racional), foram entrevistadas uma segunda vez, próximo 

do parto, a fim de investigar o número de cigarros fumados por dia e coletar uma segunda 

amostra de saliva, para posterior análise bioquímica. Tal coleta de dados se deu na própria 

unidade de saúde na qual a gestante era atendida, em hospital-referência em que a gestante 

dava continuidade ao PN ou, por vezes, na residência das gestantes.  

 

 3.4. Instrumento de coleta de dados 

 

  O questionário para coleta de dados foi composto pelos seguintes itens (Anexo D): 

  Dados Sociodemográficos: idade, estado conjugal, escolaridade, emprego e 

classificação econômica. A classificação econômica foi determinada pelo critério preconizado 

pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ABEP, 2014). 
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  Características clínicas da amostra: data da última menstruação, número de 

gestações, número de abortos, idade gestacional em que iniciou o PN e idade gestacional no 

momento da entrevista.  

  Intenção da gravidez: investigação se a mulher queria estar grávida logo, naquele 

momento, mais tarde, ou se não queria engravidar nunca. 

  Uso de maconha: experimentação de maconha na vida, e uso de maconha, no mês que 

precedeu a entrevista. 

  Uso de álcool: verificava se a gestante tinha feito uso de bebida alcoólica, no mês que 

precedeu a entrevista. 

  Uso de outras drogas: pesquisava se a gestante tinha feito uso de crack, cocaína ou 

drogas de outros tipos, no mês que precedeu a entrevista.  

  Exposição passiva à fumaça do cigarro: investigava se a gestante residia em local no 

qual outras pessoas faziam uso de cigarros ou se trabalhava em ambiente com exposição 

passiva ao tabaco, segundo critérios extraídos do manual ―Perguntas sobre Tabaco para 

Pesquisas: Um subconjunto de perguntas chave da Pesquisa Mundial sobre Tabagismo em 

Adultos‖ (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011). 

  Aspectos da história tabágica: idade em que se iniciou o uso dos cigarros, tempo em 

anos de uso contínuo dos cigarros e número de cigarros fumados por dia.   

  Teste de Fagerström para Dependência à Nicotina (TFDN): o TFDN foi desenvolvido 

por HEATHERTON et al. (1991) e adaptado para uso, no Brasil, por Carmo e Pueyo (2002). 

Trata-se da medida quantitativa mais utilizada para avaliar a dependência física e o nível de 

tolerância à nicotina (ARAÚJO et al., 2004).  Esse instrumento gera uma classificação do 

grau de dependência à nicotina, através das respostas a seis perguntas, como baixa (escore 

entre zero e quatro), média (escore cinco) ou elevada (entre seis e 10).    

  Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD): a escala HAD foi elaborada por 

Zigmond e Snaith (1983) e traduzida e adaptada para a língua portuguesa por Botega et al. 

(1995). A escala é composta por 14 itens, sendo que sete se referem ao estado de ansiedade e 

sete aos sintomas de depressão. A pontuação global em cada subescala vai de zero a 21. A 

HAD classifica os sintomas de ansiedade e depressão em leves (zero a seis pontos), 

moderados (sete a 12 pontos) e graves (13 pontos ou mais).  

  Escala de Estresse Percebido, versão reduzida (EEP): essa escala foi desenvolvida 

por Cohen, Kamarck e Mermelstein (1983), com o objetivo de mensurar quanto um indivíduo 

percebe as situações ocorridas no último mês como sendo imprevisíveis e incontroláveis. Suas 
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versões completa e reduzida foram traduzidas e validadas no Brasil por Luft et al. (2007). Na 

versão reduzida, o escore final varia de zero a 40 pontos: quanto maior o escore, maior o 

estresse percebido pela pessoa avaliada.   

  Escala de Apego Materno-Fetal (EAMF): essa escala foi construída por Cranley 

(1981) e tem como objetivo investigar comportamentos que a mulher desenvolve, durante a 

gravidez, na preparação para o nascimento de seu bebê. Adaptada e validada no Brasil por 

Feijó (1999), contém 24 itens com cinco possibilidades de resposta. O escore total varia de 

zero a 120 pontos: quanto maior o escore, maior é o nível de apego materno-fetal da gestante. 

  Marcadores Reduzidos da Personalidade (MR-25): a escala MR-25 é uma versão 

reduzida do instrumento de Hutz et al. (1998). A MR-25 foi adaptada no Brasil por Hauck et 

al. (2012) e tem como finalidade avaliar a personalidade de forma breve, de acordo com o 

modelo dos CGF. As propriedades psicométricas da escala foram examinadas em uma 

amostra de estudantes universitários de duas universidades do Estado do Rio Grande do Sul. 

Instrumentos extensos, dentro desse modelo, contemplam a organização de subfacetas para 

cada uma das cinco dimensões, enquanto a MR-25 gera resultados referentes apenas às cinco 

dimensões de personalidade. O instrumento é composto por 25 adjetivos, divididos em cinco 

subescalas (Extroversão, Socialização, Conscienciosidade, Neuroticismo e Abertura); o 

somatório dos itens, em cada subescala, reflete o nível em cada um dos cinco grandes fatores 

da personalidade.   

 

3.5. Dosagem da cotinina salivar 

 

  Em diversos estudos conduzidos com gestantes, verificou-se discordância entre o 

autorrelato do status tabágico e a real condição determinada por biomarcadores, tais como 

dosagens de cotinina (LEOPÉRCIO; GIGLIOTTI, 2004). Desse modo, nesta pesquisa, foram 

mensurados os níveis de cotinina salivar, como forma de checagem das informações 

fornecidas pelas voluntárias. Tais medidas foram realizadas em Laboratório do Departamento 

de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob supervisão do Prof. Dr. 

Bruno de Martinis. Do ponto de vista metodológico, foi feita extração líquido-líquido para o 

preparo das amostras de saliva e, posteriormente, cromatografia em fase gasosa com detector 

termiônico específico para a separação, identificação e quantificação dos analitos nicotina, 

cotinina e do padrão interno ketamina, O limite de detecção do método é de 10ng/ml para 

nicotina e de 6 ng/ml para cotinina. (GOMES, 2018). Foram classificadas como não fumantes 
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as voluntárias que negavam o consumo de cigarros e não exibiam valores dectectáveis de 

cotinina nas amostras salivares. Por outro lado, foram consideradas fumantes regulares as 

gestantes que afirmavam fumar e cujo teste de cotinina salivar veio positivo. 

  

 3.6. Intervenções antitabágicas mínimas 

 

  Como os males do tabagismo durante a gravidez são plenamente conhecidos, não seria 

eticamente aceitável, neste estudo, manter-se apenas o acompanhamento das grávidas 

fumantes até o momento do parto, deixando de fornecer uma intervenção voltada ao abandono 

do tabaco. Do mesmo modo, não seria apropriado selecionar grávidas para receberem uma 

falsa intervenção, como parte de um grupo-controle. 

  Portanto, foram elaborados dois vídeos informativos acerca dos males do cigarro na 

gestação, com duração de aproximadamente dois minutos cada. O vídeo 1 mostrava a 

pesquisadora discorrendo sobre os riscos do tabagismo para a gestante e o feto, bem como os 

benefícios do abandono dos cigarros. Tal intervenção foi denominada motivação racional. O 

vídeo 2 trouxe a pesquisadora comentando a cena de uma boneca fumando e levando fumaça 

com produtos tóxicos para o seu bebê. Ao final do vídeo, é focalizado um algodão enegrecido 

pelo alcatrão produzido pelo consumo de apenas dois cigarros. Este vídeo foi classificado 

como sendo de motivação emocional.  

  As participantes fumantes foram distribuídas aleatoriamente, a fim de assistir a um dos 

dois vídeos: em dias ímpares, foi administrado o vídeo 1, em dias pares, o vídeo 2. Ambos os 

vídeos foram apresentados em celular smartphone pela pesquisadora. 

  Além disso, todas as gestantes que foram entrevistadas, tanto fumantes como não 

fumantes, recebiam ao final da entrevista um panfleto informativo sobre o fumo na gravidez 

(Anexo E). O panfleto tinha como objetivo o esclarecimento do processo de transmissão das 

substâncias do cigarro para o feto e os efeitos dessas substâncias para o bebê. As informações 

eram fornecidas na forma de perguntas e respostas. Os locais que ofereciam tratamento 

gratuito para parar de fumar eram também informados, no documento impresso. 

 

 3.7. Análise estatística 

 

  A análise estatística foi efetuada em duas etapas distintas: a Etapa 1 foi referente ao 

estudo caso-controle, e a Etapa 2 ao estudo de intervenção. Para o estudo caso-controle, foi 

definida como variável dependente o ―status tabágico‖ das gestantes. Já para o estudo de 
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intervenção, a ―mudança qualitativa da condição tabágica‖ foi definida como variável 

dependente. O quadro 1 (Anexo F) apresenta as variáveis incluídas na análise estatística e 

suas características. 

 

Etapa 1 

 

  As participantes da pesquisa foram divididas em dois grupos, criando uma variável de 

resposta binária (fumantes e não fumantes/ex-fumantes), com origem causal retrospectiva, a 

qual caracterizou o estudo caso-controle. Os fatores de exposição foram analisados por 

medidas de RC, conforme o tipo de variável independente: se a variável era quantitativa, o 

estudo foi examinado por modelos logísticos; se categorizada, por tabelas de contingência. 

  Antes de serem realizadas as análises dos fatores de exposição, foram executadas 

análises exploratórias entre as variáveis independentes. Através das análises exploratórias, foi 

possível verificar a existência de associações ou correlações entre as variáveis independentes, 

além de comparações entre médias de agrupamentos, quando eram cruzadas variáveis 

categorizadas e quantitativas. Tal análise teve como objetivo a identificação de possíveis 

fontes de vieses, as quais pudessem mascarar resultados por confundimento, ou que fossem 

geradoras de viés estatístico, em caso de valores de contagem pequena ou, ainda, diferenças 

entre médias que pudessem influenciar o resultado da análise dos fatores de exposição.  

  A análise dos fatores de exposição em relação ao estudo caso-controle foi feita com 

modelos univariados. Quando a variável do fator de exposição apresentava resultados 

significativos, na análise exploratória, indicando possibilidade de viés, na forma de 

associação, correlação ou diferença entre medidas, tais dados eram incorporados ao modelo 

de estudo do caso-controle, como covariável ou como variável estratificadora. Portanto, 

quando havia associação entre variáveis de exposição categorizadas, foi usado o cálculo de 

odds ratio de Mantel-Haenzel para análise estratificada; quando havia correlação significativa 

entre variáveis de exposição quantitativas, optou-se pelo modelo regressivo de Mantel-

Haenzel; quando havia diferenças entre valores médios de variável de exposição quantitativa, 

quanto aos agrupamentos de variável de exposição categorizada, optou-se pela análise 

ponderada, na qual a variável quantitativa era considerada covariável no modelo. 
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 Etapa 2 

 

  Na análise da variável binária de mudança qualitativa do tabagismo, foi empregado o 

modelo de regressão logística, adotando a medida de RC para interpretar os efeitos 

envolvidos. À semelhança do exame da primeira etapa, foi realizada uma análise exploratória 

entre as variáveis independentes, com vistas à identificação de possíveis vieses. Foi 

considerada, também, a análise estratificada, quando houve significância estatística na análise 

exploratória das variáveis independentes. 

  Para as variáveis psicológicas que apresentaram valor de p menor que 0,30 na 

regressão logística, foi promovida análise ajustada, tomando-se como parâmetro as 

correlações significativas entre as variáveis psicológicas e outras variáveis independentes 

identificadas na análise exploratória. Foi considerado confundimento, quando a análise obtida 

por modelo ponderado ou a análise estratificada/blocagem mostraram decisões discordantes 

da análise direta e simples da variável independente; foi tomada como variável modificadora 

de efeito, quando os resultados obtidos por modelo ponderado, ou a análise 

estratificada/blocagem apontaram resultados concordantes da análise direta e simples da 

variável independente, aumentando ou diminuindo a magnitude das médias ou dos parâmetros 

do modelo estatístico, além de melhorar a precisão dos testes estatísticos. 
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4. RESULTADOS 

 

 4.1. Etapa 1 

 

  Foram avaliadas 328 gestantes, das quais 29 foram excluídas, de acordo com critérios 

pré-estabelecidos. Quinze gestantes foram excluídas por não se encaixarem nas classificações 

adotadas por este estudo: sete haviam parado de fumar há menos de seis meses; duas haviam 

começado o uso dos cigarros há menos de seis meses; três fumavam menos de um cigarro por 

dia; e três faziam uso exclusivo de cigarros de palha. Oito gestantes foram excluídas por 

possuírem comorbidades: cinco faziam uso de medicamentos para tratamento de transtornos 

psiquiátricos há menos de um mês da avaliação; uma gestante era cardiopata; uma era 

portadora de epilepsia; e uma era hipertensa. Além destas, mais seis gestantes foram 

excluídas, pois não possuíam nível de entendimento suficiente para responder com 

fidedignidade às questões do questionário.  

  Participantes que revelaram incongruência da categorização inicial de status tabágico 

com a análise dos níveis de cotinina salivar também foram excluídas: três participantes 

inicialmente categorizadas como ―fumantes regulares‖ demonstraram valores de cotinina 

abaixo do limite de detecção do método; e seis participantes autodeclaradas ―nunca fumantes‖ 

apresentaram presença de cotinina na saliva. Foram ainda excluídos da análise dados de 

participantes das quais não havia sito feita coleta de saliva (n=21). Assim, os resultados 

examinados são referentes à amostra de 269 gestantes, sendo que 94 compõem o grupo de 

casos (fumantes) e 175 os controles (Figura 1).  
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Figura 1 - Fluxograma do processo de seleção das gestantes avaliadas na Etapa 1 

 

Fonte: Do autor  

 

  A maioria das gestantes fumantes (GF) entrevistadas passava por atendimento de PN 

em unidades de saúde da Região Sul (40%), seguida da Região Norte (39%), Oeste (17%) e 

Leste (3%) de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. As gestantes não fumantes (GNF) 

também passavam, em sua maioria, por atendimento de PN em unidades de saúde da Região 

Sul (65%), seguida da Região Norte (33%) e Oeste (2%). Porém, não foram entrevistadas 

gestantes não fumantes da Região Leste. 
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  Na Tabela 1, são focalizadas as características sociodemográficas dos grupos GF e 

GNF, assim como a intenção de engravidar. As participantes do grupo GF tinham, em média, 

28,4 anos (DP=5,5), em sua maioria, conviviam com o parceiro (―com cônjuge‖, 71%) e 

estavam desempregadas (70%). Além disso, a maior parte do grupo GF possuía o Ensino 

Fundamental incompleto (49%) e classe econômica C (63%).  Com relação à intenção de 

engravidar, 47% das GF não queriam engravidar nunca e 43% queriam engravidar logo ou 

agora.  

    

Tabela 1 - Características sociodemográficas e intenção de engravidar de GF e GNF* 

Variáveis Gestantes 

Fumantes 

(n=94) 

Gestantes 

Não 

Fumantes 

(n=175) 

RC IC (95%) p 

Idade (anos) 28,4±5,5 25,7±5,6 1,09 1,04-1,14 <0,001 

Estado conjugal      

    Sem cônjuge 27 (29%) 28 (16%) 2,12 1,15-3,90 0,014 

    Com cônjugeǂ 67 (71%) 147 (84%) 1 . . 

Emprego      

    Empregada 28 (30%) 95 (54%) 0,36 0,21-0,62 <0,001 

    Desempregadaǂ 66 (70%) 80 (46%) 1 . . 

Escolaridade      

    Fundamental Incompleto 46 (49%) 21 (12%) 10,18 4,31-24,07 <0,001 

    Fundamental Completo/ 

Médio Incompleto 

31 (33%) 75 (43%) 1,92 0,98-3,79 0,055 

    Médio Completo/Superior  

    Incompletoǂ 

17 (18%) 79 (45%) 1 . . 

Classe econômica¹      

    B 12 (13%) 40 (23%) 0,37 0,15-0,89 0,021 

    C 59 (63%) 108 (62%) 0,67 0,35-1,28 0,225 

    D/Eǂ 22 (24%) 27 (15%) 1 . . 

Intenção da gravidez¹      

    Queria engravidar    

    logo/agora 

40 (43%) 82 (47%) 0,49 0,28-0,87 0,012 

    Queria engravidar mais 

tarde 

9 (10%) 49 (28%) 0,19 0,08-0,44 <0,001 

    Não queria engravidar      

    nuncaǂ 

44 (47%) 44 (25%) 1 . . 

* Idade expressa em média ± desvio padrão; demais dados expressos em números absolutos e percentuais. 

ǂ Categoria utilizada como referência 

¹ Dados disponíveis de 93 fumantes e 175 não fumantes  

 

  As integrantes do grupo GNF tinham uma idade média de 25,7 anos (DP=5,6), 

conviviam, em sua maioria, com cônjuge (84%) e estavam empregadas (54%). A maioria das 

GNF possuía Ensino Médio completo/Superior incompleto e classe econômica C (62%). 
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Quanto à intenção de engravidar, o grupo GNF queria, em sua maioria, engravidar logo ou 

agora (47%) (Tabela 1).  

  A análise realizada constatou evidências de associação positiva do uso de cigarros na 

gestação com as variáveis idade, não ter cônjuge e ter o Ensino Fundamental incompleto, 

enquanto evidências de associação negativa foram observadas entre tabagismo e estar 

empregada, pertencer à classe econômica B e desejar engravidar logo/agora e mais tarde. 

  Em referência ao histórico de tabagismo das GF, estas iniciaram o uso regular do 

cigarro com idade média de 14,9 anos e fumavam, em média, há 13 anos. Também revelavam 

nível de dependência à nicotina médio de 4,4 e faziam, em média, uso de 11 cigarros ao dia 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Dados relativos ao consumo de cigarros pelas grávidas fumantes 

Variáveis Gestantes 

Fumantes 

(n=94) 

Idade em que começou a fumar regularmente (anos) 14,9±2,95 

Tempo de tabagismo (anos) 13,0±5,89 

Grau de dependência à nicotina 4,4±2,34 

Cigarros ao dia (1ª entrevista) 11,0±9,18 

* Resultados expressos em médias ± desvios-padrão 

   

 Na Tabela 3, são expostos os dados sobre uso de álcool, maconha e outras drogas, no 

último mês, experimentação de maconha e tabagismo passivo em casa e no trabalho. Dentre 

as GF que fizeram uso de outras drogas, no último mês (n=5), quatro utilizaram cocaína e 

uma, LSD. (―doce‖, ácido lisérgico). Uma participante não fumante fez uso de lança-perfume.  
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  Foram percebidas associações positivas entre o uso de cigarros na gestação com o uso 

de álcool e outras drogas, no último mês, experimentação de maconha, ao longo da vida, e 

exposição passiva à fumaça do cigarro em casa. Não foi possível calcular RC para uso de 

maconha, no último mês (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Uso de álcool e outras drogas e exposição passiva ao fumo de GF e GNF* 

Variáveis Gestantes 

Fumantes 

(n=94) 

Gestantes  

Não Fumantes 

(n=175) 

RC IC (95%) p 

Uso de álcool no                       

último mês 

     

    Sim 52 (55%) 33 (19%) 5,33 2,92-9,71 <0,001 

    Nãoǂ  42 (45%) 142 (81%) 1 . . 

Uso de outras drogas                       

no último mês 

     

    Sim 5 (5%) 1 (1%) 9,78 1,13-89,95 0,019 

    Nãoǂ 89 (95%) 174 (99%) 1 . . 

Já experimentou 

maconha
1
 

     

    Sim 75 (81%) 32 (18%) 18,62 8,30-41,77 <0,001 

    Nãoǂ 18 (19%) 143 (82%) 1 . . 

Uso de maconha                                          

no último mês
1
 

     

    Sim 15 (16%) 0 . . . 

    Não 78 (84%) 175 (100%) . . . 

Exposição passiva à 

fumaça     do cigarro em 

casa 

     

    Sim 51 (54%) 34 (19%) 4,92 2,72-8,89 <0,001 

    Nãoǂ 43 (46%) 141 (81%) 1 . . 

Exposição passiva à 

fumaça  do cigarro no 

trabalho² 

     

    Sim 3 (11%) 13 (14%) 1,45 0,52-4,01 0,474 

    Nãoǂ 24 (89%) 77 (86%) 1 . . 
ǂ 
Categoria utilizada como referência 

 * Resultados expressos em números absolutos e percentuais 
1 
Dados disponíveis de 93 fumantes e 175 não fumantes 

² Dados disponíveis de 27 fumantes e 90 não fumantes – uma gestante fumante e cinco gestantes não fumantes 

trabalhavam em local aberto, por isso, não foi feita a pergunta sobre exposição passiva à fumaça do cigarro em 

local de trabalho. 

   

  Em média, a idade gestacional da amostra de GF foi de 15 semanas e, para as GNF, 

14,6 semanas. Outras informações obstétricas da amostra encontram-se listadas na Tabela 4. 
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Foram constatadas evidências de associação entre fumar na gestação e número de gestações, 

número de abortos e a razão de abortos por gestações. 

 

Tabela 4 - Características obstétricas de GF e GNF* 

Variáveis Gestantes 

Fumantes 

(n=94) 

Gestantes 

Não 

fumantes 

(n=175) 

RC IC (95%) p 

Idade gestacional 

(semanas) 

15,0 ± 5,08 14,6 ± 4,78 1,02 0,97-1,07 0,498 

Número de gestações 3,5 ± 1,62 2,1 ± 1,13 1,86 1,57-2,21 <0,001 

Número de abortos 0,6 ± 0,82 0,2 ± 0,48 2,36 1,60-3,48 <0,001 

Abortos/gestações 0,1 ± 0,19 0,1 ± 0,16 8,07 1,91-34,08 0,005 

* Resultados expressos em médias e desvios-padrão 

  

  Algumas das variáveis psicológicas associaram-se ao uso de cigarros na gravidez, 

porém, não atingiram a mesma magnitude de medida de associação que as características 

sociodemográficas e clínicas da amostra (Tabela 5). Mesmo assim, foi observada associação 

positiva entre fumar na gravidez e as variáveis ansiedade, depressão, estresse percebido e o 

fator de personalidade Neuroticismo.  

 

Tabela 5 - Fatores psicológicos de GF e GNF* 

Variáveis Gestantes 

Fumantes 

(n=94) 

Gestantes 

Não 

Fumantes 

(n=175) 

RC IC (95%) p 

Ansiedade 10,1 ± 4,66 7,0 ± 4,33 1,15 1,09-1,21 <0,001 

Depressão 8,3 ± 3,94 6,1 ± 3,48 1,17 1,09-1,25  <0,001 

Estresse percebido 24,7 ± 9,36 18,5 ± 8,87 1,07 1,04-1,10  <0,001 

Apego materno-fetal 75,8 ± 17,81 78,3 ± 13,44 0,99 0,97-1,01 0,190 

Fatores de 

personalidade 

     

    Socialização 20,7 ± 3,86 20,3 ± 3,01 1,03 0,96-1,11 0,397 

    Conscienciosidade 22,0 ± 2,84 22,3 ± 2,82 0,97 0,88-1,06 0,457 

    Neuroticismo 16,4 ± 4,45 14,0 ± 4,71 1,11 1,06-1,18 <0,001  

    Abertura 14,9 ± 5,03 14,6 ± 4,14 1,02 0,96-1,08 0,557 

    Extroversão 18,1 ± 4,85 17,0 ± 4,40 1,05 0,99-1,11 0,080 

* Resultados expressos em médias e desvios-padrão 

 

  Com o objetivo de explorar possíveis vieses nas associações envolvendo fatores 

psicológicos, foi efetuada análise ajustada das variáveis ansiedade, depressão, estresse 
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percebido, apego materno-fetal e os cinco fatores de personalidade. Para tanto, foram 

selecionadas as medidas independentes que exibiram correlações significativas com as 

variáveis psicológicas, na análise exploratória preliminar. Foi considerada mudança 

significativa nas análises ajustadas, variações das RC maiores ou iguais a 10%.  

  A variável ansiedade foi ajustada para estado conjugal, escolaridade, intenção de 

engravidar, experimentação de maconha, uso de álcool no último mês, depressão, estresse 

percebido e neuroticismo. A variável depressão foi ajustada para estado conjugal, 

escolaridade, intenção de engravidar, uso de álcool no último mês, estresse percebido, 

socialização, conscienciosidade, neuroticismo, abertura, extroversão e apego materno-fetal. A 

variável estresse percebido foi ajustada para estado conjugal, classe econômica, intenção de 

engravidar, experimentação de maconha, uso de outras drogas no último mês, socialização, 

conscienciosidade, neuroticismo e apego materno-fetal. A variável apego materno-fetal foi 

ajustada para estado conjugal, intenção de engravidar e uso de outras drogas no último mês. 

  O fator de personalidade socialização foi ajustado para uso de maconha no último 

mês, conscienciosidade, neuroticismo, abertura e apego materno-fetal. Conscienciosidade foi 

ajustado para abertura e apego materno-fetal. Neuroticismo foi ajustado para estado conjugal, 

escolaridade, emprego, intenção de engravidar, experimentação de maconha e extroversão. 

Abertura foi ajustada para extroversão e apego materno-fetal. Extroversão foi ajustada para 

exposição à fumaça do cigarro em casa.  

  As análises ajustadas das variáveis psicológicas não geraram alterações significativas 

nas RC previamente identificadas (Anexo G).  

  

 4.2. Etapa 2 

 

  Houve perda do seguimento de 28 participantes do grupo GF por motivos diversos: 

falha da pesquisadora, mudança de cidade, impossibilidade de contato, recusa para realizar 

nova entrevista. No total, 66 participantes do grupo GF foram avaliadas pela segunda vez, ao 

final da gestação ou no período pós-parto. Destas, 43 mulheres foram avaliadas no terceiro 

trimestre de gestação, com uma média de 37,5 semanas, enquanto 23 mulheres foram 

entrevistadas pela segunda vez, no período pós-parto, com uma média de 4,4 semanas após o 

parto (Mínimo= 2 dias pós-parto, Máximo= 23,7 semanas pós-parto).  

  Doze participantes não tiveram as amostras de saliva coletadas: nove foram 

entrevistadas por telefone e três não conseguiram fornecer amostra, por apresentarem enjoo 
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no momento da coleta. Estas participantes estão inclusas na análise da etapa dois, pois o 

número de participantes que foi avaliado uma segunda vez foi pequeno.  

  As características das voluntárias que conseguiram completar a segunda etapa deste 

estudo estão focalizadas na Tabela 6. Na primeira avaliação, foi exposto o vídeo da 

intervenção ―emocional‖ para 31 (48%) participantes, enquanto a intervenção ―racional‖ foi 

apresentada para 33 (52%) participantes. As gestantes que receberam a intervenção 

―emocional‖ fumavam em média 9,5 cigarros ao dia (DP= 7,8) ao final da gestação, enquanto 

na primeira avaliação, fumavam em média 10,7 (DP= 7,4) cigarros ao dia. Já as gestantes que 

receberam a intervenção ―racional‖ fumavam em média, ao final da gestação, 7,9 (DP= 7,0) 

cigarros ao dia, sendo que na primeira avaliação fumavam em média 12,4 (DP= 10,8) cigarros 

ao dia.  Dentre as participantes avaliadas na segunda etapa, quatro gestantes pararam de fumar 

(6,3%), 32 diminuíram a quantidade de cigarros fumados por dia (50%) e 28 mantiveram o 

mesmo número de cigarros fumados por dia ou aumentaram a quantidade (43,8%).  

   

Tabela 6 - Intervenções administradas e mudanças na quantidade de cigarros fumados das 

gestantes avaliadas na Etapa 2 

Variáveis Emocional 

(n=31) 
Racional 

(n=33) 

Cigarros ao dia 1ª Avaliação 10,7±7,4 12,4±10,8 

Cigarros ao dia 2ª Avaliação 9,5±7,8 7,9±7,0 

Mudança qualitativa de cigarros fumados ao dia   

    Diminuiu quantidade 

    Parou de fumar 

16 

1 

16 

3 

    Manteve quantidade/Aumentou quantidade 14 14 

*Duas participantes não receberam intervenção, dados referentes a 64 gestantes fumantes. 

 

  Através de teste de hipótese, não foram notadas diferenças no número de cigarros 

fumados ao final da gestação, em função do tipo de intervenção administrada (p>0,05 por 

teste t de Student), nem tão pouco com análises feitas com as respostas classificadas em 

categorias. 

  O modelo de regressão logística, adotando a medida de RC, foi empregado com o 

objetivo de investigar possíveis influências das variáveis identificadas na primeira etapa do 

estudo, nas mudanças do tabagismo ao final da gestação. Para tanto, foi assumida uma 

variável binária de mudança qualitativa do tabagismo - diminuiu a quantidade de cigarros ou 

parou de fumar versus manteve ou aumentou a quantidade de cigarros. Os resultados dessa 

análise estão na Tabela 7. Nenhuma das variáveis investigadas na primeira avaliação revelou 

evidências de associação com a mudança qualitativa do tabagismo, ao final da gravidez. Não 
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foi possível estimar medida de associação para uso de outras drogas no último mês, por isso, a 

mesma não foi apresentada na tabela abaixo. 

 

 Tabela 7 - Resultados de modelo de regressão logística univariada da mudança qualitativa do 

tabagismo 

Variáveis RC IC (95%) p 

Idade 0,98 0,89-1,07 0,664 

Estado conjugal 1,16 0,41-3,31 0,772 

Emprego 0,97 0,34-2,79 0,961 

Escolaridade 1,29 0,67-2,48 0,440 

Classe econômica 0,38 0,10-1,41 0,148 

Intenção de engravidar 1,38 0,82-2,31 0,223 

Uso de álcool no último mês 0,7 0,26-1,85 0,472 

Experimentação de maconha 0,82 0,25-2,68 0,745 

Uso de maconha no último mês 0,37 0,09-1,57 0,179 

Exposição à fumaça do cigarro em casa 1,05 0,39-2,77 0,928 

Tempo de tabagismo (anos) 0,98 0,91-1,07 0,718 

Cigarros ao dia 0,98 0,93-1,04 0,501 

Fargerstrom 1,07 0,87-1,33 0,484 

Ansiedade 0,98 0,87-1,09 0,706 

Depressão 1,08 0,95-1,24 0,238 

Estresse percebido 1,01 0,95-1,07 0,662 

Socialização 1,02 0,89-1,16 0,775 

Conscienciosidade 0,92 0,76-1,11 0,397 

Neuroticismo 1,07 0,96-1,19 0,231 

Abertura 0,93 0,84-1,02 0,112 

Extroversão 0,96 0,87-1,05 0,396 

Apego materno-fetal 0,98 0,96-1,01 0,258 

* Total de 66 participantes – 36 participantes diminuíram a quantidade de cigarros fumados por dia ou cessaram 

por completo; 30 participantes mantiveram a quantidade de cigarros por dia ou aumentaram a quantidade de 

cigarros por dia. 

 

  Para as variáveis psicológicas com valor de p menor que 0,30, foi realizada análise 

ajustada, tomando-se como parâmetro as correlações significativas entre as variáveis 

psicológicas e outras variáveis independentes identificadas na análise exploratória. Dessa 

forma, foram efetuadas análises ajustadas para a variável depressão, neuroticismo, abertura e 

apego materno-fetal. A variável depressão foi ajustada para número de cigarros ao dia, 

ansiedade, estresse percebido, neuroticismo, abertura, extroversão, nível de dependência à 

nicotina e intenção de engravidar. O fator de personalidade neuroticismo foi ajustado para 

ansiedade, depressão, estresse percebido, abertura, extroversão e experimentação de maconha. 

 O fator de personalidade abertura foi ajustado para depressão, estresse percebido, 
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extroversão, apego materno-fetal, nível de dependência à nicotina e experimentação de 

maconha.  

  Assim como observado na análise ajustada promovida para os resultados obtidos da 

Etapa 1, foi adotada uma  modificação de RC em pelo menos 10%, como critério de mudança 

significativa na análise ajustada. A análise ajustada das variáveis psicológicas não resultou em 

diferenças significativas nas medidas de associação inicialmente observadas (Anexo H).  
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5. DISCUSSÃO 

 

  O presente estudo teve como primeiro objetivo geral investigar como características 

sociais e psicológicas diferiam entre grávidas fumantes e não fumantes, no primeiro semestre 

da gestação. Nesse sentido, foram constatadas evidências de associação das variáveis 

sociodemográficas e psicológicas com o estado tabágico das gestantes avaliadas. Não ter um 

cônjuge, ser mais velha, ter Ensino Fundamental incompleto, ter feito uso de álcool e outras 

drogas no último mês, já ter experimentado maconha e estar exposta à fumaça do cigarro, em 

casa, foram variáveis que apresentaram associações positivas com ser gestante fumante, na 

primeira avaliação do estudo. Foram ainda observadas evidências de associação do uso do 

cigarro na gestação com antecedentes de maior número de gestações e abortos. Em 

contraponto, estar empregada, pertencer à classe econômica B e desejar engravidar 

logo/agora, ou mais tarde, foram variáveis que mostraram associações inversas com ser 

fumante na gestação.  

  Os resultados obtidos apontam para a associação entre fumar na gravidez e idade, 

indicando que, para cada ano adicionado à idade, aumentam as chances em 9% de ser uma 

gestante fumante, na primeira avaliação (RC: 1,09; IC95%: 1,04-1,14). Tais resultados 

diferem de estudos previamente publicados na literatura internacional. Širvinskienė et al. 

(2016) por exemplo, verificaram RC de 4,30 para gestantes fumantes com idade de 15 a 19 

anos, em comparação com gestantes com 20 a 29 anos. Nur (2017) também observou que ter 

entre 15-24 anos esteve associado com o fumo (RC: 1,92). Possivelmente, os resultados 

discordantes podem ser explicados pelo fato de a presente amostra ter incluído apenas maiores 

de idade. É possível que a eventual inclusão de adolescentes na presente amostra pudesse ter 

invertido a direção da associação de idade, no consumo de tabaco. A pesquisa de Kroeff et al. 

(2004) utilizou metodologia semelhante à atual, incluindo apenas gestantes a partir de 20 anos 

de idade, tendo sido igualmente verificada uma associação entre ser mais velha e tabagismo 

na gravidez. Uma explicação para o último achado seria que mulheres mais velhas exibem 

mais anos de tabagismo e isso pode dificultar o abandono do fumo na gestação.  

  Pertencer à classe econômica B e ter um emprego demonstraram associação inversa 

com o tabagismo na gravidez. Uma pesquisa realizada no Canadá identificou que melhor 

situação econômica também foi associada inversamente com o fumo na gestação (CUI et al., 

2012). Outras investigações traçam um comparativo diferente, tomando como referência 

indicadores de maior renda ou nível socioeconômico. Nesse sentido, o estudo de Al-Sahab et 
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al. (2010) ressalta igualmente uma associação positiva entre baixos níveis socioeconômicos e 

consumo de fumo na gestação. 

  Já a associação de emprego e tabagismo não é um resultado compartilhado com outras 

pesquisas feitas com gestantes. Ribeiro et al. (2007) analisaram dados de uma coorte, 

coletados em 1994, em Ribeirão Preto. A análise não revelou evidências de associação entre 

trabalhar e o fumo na gestação. A mesma conclusão foi notada nas pesquisas de Kroeff et al. 

(2004), realizada em seis capitais brasileiras, e de Barbosa et al. (2015) conduzida em São 

Luís do Maranhão. 

  A associação dessas duas variáveis com menores chances de relatar o uso de cigarros 

sugere que se trata de características que possivelmente protejam as gestantes de fumar na 

gravidez. Uma melhor situação econômica, juntamente com estar empregada, pode significar 

um contato maior com recursos que promovam tanto os motivos para não fumar como os 

meios para evitar o tabagismo (PAMPEL, 2006).  

 Este trabalho revelou evidência de associação positiva entre possuir o Ensino Fundamental 

incompleto e fumar na gravidez, indicando que gestantes com menos de nove anos de estudo 

apresentaram dez vezes mais chances de fumar, em comparação com gestantes que possuem o 

Ensino Médio completo. Outros estudos brasileiros também apontam para a associação 

positiva de menor escolaridade com o fumo materno (RIBEIRO et al., 2007; KROEFF et al., 

2004).   

  O tabagismo é mediado, entre outros, pelos contextos sociais, os quais colocam 

indivíduos expostos à maior probabilidade de adotar hábitos de risco (HISCOCK et al., 2012). 

Dentre as variáveis que determinam o status socioeconômico, a escolaridade parece ser o 

fator mais fortemente associado ao tabagismo na gravidez (HÄRKÖNEN et al., 2018). Uma 

possível hipótese para a referida associação é a de que baixos níveis de escolaridade estão 

associados com menor conhecimento e percepção dos riscos do tabagismo, como outros 

estudos já mostraram (SIAHPUSH et al., 2006; XU et al., 2015). Outra possibilidade é a de 

que escolaridade esteja igualmente associada com estratégias de enfrentamento de estresse. 

Estudos mostram que, entre pessoas com baixo nível de escolaridade, predominam escolhas 

de estratégias de enfrentamento do estresse mal adaptadas (POETZ et al., 2007; ROOHAFZA 

et al., 2009). É possível que gestantes com baixo nível de escolaridade careçam de um 

repertório de estratégias eficazes, aumentando níveis de estresse e fazendo uso do cigarro 

como forma de regular seus efeitos.  

  Kandel, Griesler e Schaffran (2009) defendem que investimentos para melhorar os 

níveis de escolaridade constituem a melhor estratégia para reduzir o tabagismo entre mulheres 
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com baixo status socioeconômico. Os níveis mais altos de escolaridade estão associados com 

maiores chances de adquirir uma série de características que atuam como protetoras da 

iniciação do tabagismo. Uma melhor educação está associada, por exemplo, a conviver com 

pessoas que não são fumantes, a ter um emprego, a ter mais apoio social e a ser casada 

(HIGGINS et al., 2009).   

  Em relação ao estado conjugal, as gestantes ―sem cônjuge‖ exibiram maiores chances 

de fumar na gravidez. No presente estudo, foi considerada ―sem cônjuge‖ a participante que 

declarou ser solteira, separada, divorciada ou viúva. Tais resultados vão ao encontro de 

achados da literatura internacional (ŠIRVINSKIENĖ et al., 2016; SCHNEIDER et al., 2008), 

assim como do estudo de Ribeiro et al. (2007). Uma explicação para tais resultados pode ser 

que a gestação entre mulheres solteiras também está ligada a situações de menor escolaridade 

e status socioeconômico, fatores altamente relacionados ao fumo na gravidez. Além disso, 

gestantes sem um companheiro podem carecer de apoio emocional para lidar com as 

mudanças vividas na gestação, tornando mais difícil deixar de fumar. Kiernan e Pickett (2006) 

constataram que gestantes que viviam sozinhas e não tinham nenhum relacionamento íntimo 

com um parceiro apresentavam menores chances de parar de fumar na gestação, em 

comparação com gestantes casadas. 

  Nesta pesquisa, a ingestão de álcool no último mês esteve associada ao consumo de 

cigarros na gestação. Não foi investigado o tipo de bebida alcoólica consumida ou a 

quantidade de consumo, por isso, esses dados devem ser analisados com parcimônia. Porém, 

sabe-se que é comum o uso de álcool entre fumantes. Em estudos brasileiros com foco na 

investigação do uso de álcool na gestação, foram igualmente observadas associações 

relevantes com o uso de tabaco (LUCCHESE et al., 2016; MEUCCI et al., 2017; 

GUIMARÃES et al., 2018). A associação entre os dois comportamentos pode ser explicada 

pelas expectativas de recompensa, quando fumantes consomem bebida alcoólica. Glautier et 

al. (1996) verificaram, em experimento com fumantes, que beber foi acompanhado por desejo 

aumentado pelo cigarro e maior antecipação de satisfação esperada por fumar, em 

comparação com momentos em que não foi consumida bebida. Rose et al. (2004) notaram 

que, entre fumantes, o consumo de bebida alcoólica potencializou os efeitos reforçadores da 

nicotina, como sensações de satisfação e relaxamento. O experimento de Sharma et al. (2015) 

sugere ainda que a nicotina possa atuar como um supressor dos efeitos da sonolência pelo 

álcool, deixando indivíduos mais alertas, quando adicionam o fumo enquanto bebem. Além 

disso, beber e fumar possui a mesma natureza social, são comportamentos comuns em 
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comemorações e reuniões entre amigos, e estão estreitamente associados através de 

mecanismos de aprendizagem (ROOM, 2004).  

  Este estudo também constatou evidência de associação entre o uso de outras drogas no 

último mês e tabagismo na gestação (RC: 9,77), porém, o intervalo de confiança foi 

extremamente amplo (IC95%: 1,12-89,95). O mesmo foi notado com a experimentação de 

maconha: RC: 14,89; IC95%: 6,76-32,81. A amplitude do intervalo de confiança para as 

medidas de associação de tais variáveis é provavelmente resultado da amostra pequena, além 

do pouco número de gestantes que declarou fazer uso de drogas ilícitas. Por isso, tal dado 

impede que sejam feitas maiores generalizações. De qualquer forma, a literatura internacional 

aponta para uma alta prevalência de tabagismo entre gestantes que consomem drogas ilícitas. 

Por conseguinte, é aconselhável que a identificação de tabagismo entre gestantes seja 

acompanhada pela investigação e aconselhamento de profissionais da saúde sobre os riscos do 

consumo de drogas ilícitas (ROCHA et al., 2016; METZ et al., 2018). 

  Também foi verificada aqui evidência da associação entre tabagismo ativo na gravidez 

e exposição passiva à fumaça dos cigarros, em casa. As gestantes expostas à última condição 

apresentaram 4,92 vezes mais chances de relatarem uso de cigarros no momento da primeira 

avaliação. Em estudo de Román-Gálvez et al. (2018), ter um parceiro fumante foi o fator mais 

fortemente relacionado ao uso de cigarros, durante todo o período gestacional. Al-Sahab et al. 

(2010) notaram igualmente que a convivência com outros fumantes, em casa, constitui fator 

de risco para uso de cigarros na gravidez. No presente trabalho, não foi investigado o grau de 

parentesco das pessoas que fumavam na residência das participantes, por isso, a exposição 

pode ter vindo tanto de um companheiro quanto de familiares das gestantes. De qualquer 

forma, a questão que circunda a associação é a convivência das participantes com outros 

fumantes, o que dificulta a cessação e reforça o comportamento tabágico. Tal dado sugere a 

inexistência de conhecimento sobre os males do fumo passivo entre as pessoas que residem 

com essas gestantes, dando lugar à suposição de que exista uma aceitação do fumo na 

gestação.  

  Em relação ao sentimento da gravidez, foi observada, neste estudo, associação inversa 

com o tabagismo: a variável ―queria engravidar logo/agora‖ resultou em RC de 0,49 (IC95%: 

0,28-0,87) e ―queria engravidar mais tarde‖ também apresentou associação inversa com a 

condição de fumar (RC: 0,19; IC95%: 0,08-0,44). Interpretando os resultados, podemos 

afirmar que gestantes que queriam engravidar logo/agora revelaram 51% de chances de não 

relatarem o consumo de cigarros na primeira avaliação, em comparação com gestantes que 

não queriam engravidar em nenhum momento, enquanto as gestantes que queriam engravidar 
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mais tarde, em comparação às gestantes que não queriam engravidar em nenhum momento, 

apresentaram 81% de chances de não serem fumantes.  

  Tais resultados sugerem que o desejo de engravidar, mesmo que se trate de uma 

gravidez não planejada, está relacionado a menores chances de ser uma gestante fumante. No 

geral, os estudos publicados analisam a associação da intenção da gravidez, tomando como 

referência a gravidez desejada. Por isso, as medidas de associação são sempre referentes à 

gravidez indesejada e não planejada. Em um trabalho realizado no Brasil, com representação 

populacional, foi observado que a gravidez indesejada foi ligada ao uso de cigarros e álcool, 

mas não foi constatada nenhuma associação entre gestação não planejada e essas variáveis 

(THEME-FILHA et al., 2016). Cheng et al. (2009) também verificaram que mulheres com 

gestações indesejadas apresentavam maiores chances de fumar na gestação e no período pós-

parto, enquanto entre mulheres com gestações não planejadas não foi notada tal associação.  

   No tocante às características clínicas da presente amostra, constatamos diferenças 

relevantes entre casos e controles, no quesito número de gestações prévias. Diversos estudos 

internacionais e brasileiros também confirmam tal associação. Mohsin e Bauman (2005) 

identificaram que a multiparidade foi independentemente relacionada ao risco de fumar na 

gestação.  Em estudo de Kaneita et al. (2007), o fumo na gestação foi maior entre mulheres 

multíparas. A revisão sistemática de Schneider et al. (2010) identificou que, quanto mais 

partos a mulher havia tido, mais difícil era para ela parar de fumar, em comparação com 

gestantes que pararam de forma espontânea. A investigação de Kale et al. (2015), efetivada 

em Niterói e Rio de Janeiro, também verificou associações fortes entre multiparidade e o 

fumo na gravidez.  

  Os resultados atuais de associação entre multiparidade e fumo na gravidez é uma 

confirmação da literatura, podendo estar ligados ao fato de que, em nossa amostra, as 

participantes fumantes eram mais velhas, e isso seria explicativo, já que mulheres mais velhas 

teriam tido mais gestações. Ao mesmo tempo, pode-se inferir que um histórico de maior 

número de partos possa ter levado as gestantes a minimizar os efeitos do fumo, em gestações 

futuras (KANEITA et al., 2007).  

  Embora seja comum a investigação da associação da paridade com o fumo na 

gravidez, poucos estudos pesquisaram a associação de histórico de aborto nas chances de 

fumar, tomando esse fator como desfecho em suas análises. Tal associação foi investigada no 

estudo de Freire, Padilha e Saunders (2009), porém, tomando como desfecho o uso de álcool 

entre gestantes atendidas em maternidade do Rio de Janeiro. Os autores identificaram que as 

mulheres com histórico de aborto apresentaram quase três vezes mais chances de ingerir 
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álcool na gestação. No entanto, no estudo de Širvinskienė et al. (2016), realizado na Lituânia, 

ter sofrido abortos espontâneos não resultou em associação com o uso de cigarros na gestação.  

 Já os trabalhos que procuraram estimar o risco de aborto espontâneo devido ao fumo ativo na 

gravidez revelam uma evidente associação. A metanálise de Pineles et al. (2014) confirma o 

risco de aborto espontâneo devido ao tabagismo na gestação e mostra também que esse risco 

cresce de acordo com o aumento da quantidade de tabaco fumado. Em estudo caso-controle 

de George et al. (2006), o risco de aborto espontâneo entre fumantes foi de 2,11 em 

comparação com não fumantes. O nosso estudo impede que sejam feitas suposições causais 

da relação aborto e fumo na gestação, principalmente porque avaliamos o fumo atual na 

gravidez e histórico prévio de abortos. Todavia, podemos supor que, possivelmente, essas 

mulheres tenham fumado em gestações anteriores, e que isso tenha contribuído para um 

número de abortos maior entre as mesmas.  

  Visto que mulheres com mais gestações em seu histórico teriam mais chances de 

apresentar um maior número de abortos, foi optado pela criação de uma variável que 

contornasse esse potencial viés, ao corrigir a razão de abortos pelo número de gestações. 

Como resultado, foram igualmente constatadas evidências de associação dessa variável com o 

tabagismo na gestação.  

  Gestantes fumantes não diferiram de gestantes não fumantes, em relação à idade 

gestacional, por isso, não esperávamos identificar evidências de associação dessa 

característica com o tabagismo na gravidez. Tal resultado se deve ao critério estipulado para a 

primeira avaliação das gestantes, o qual se baseou em abordar gestantes com um máximo de 

24 semanas de gestação. É possível que, se houvéssemos colocado como critério avaliar 

gestantes que passavam apenas na primeira consulta de pré-natal, a idade gestacional seria um 

dado relevante em nossa análise, pois gestantes fumantes iniciam o pré-natal mais tarde 

(MOHSIN; BAUMAN, 2005).    

  Em análise sobre a associação de características psicológicas com estado tabágico, 

observamos uma RC de 1,17 (IC95%: 1,09-1,25) para depressão, 1,15 (IC95%: 1,09-1,21) 

para ansiedade e RC de 1,07 (IC95%: 1,04-1,10) para estresse percebido. Outros estudos com 

análises semelhantes também apontaram para uma associação entre depressão e tabagismo na 

gestação, porém, com magnitude de associação maior (ZHU; VALBØ, 2002; ORR et al., 

2005). Miguéz, Pereira e Figueiredo (2018) constataram associação de ansiedade com fumar 

na gestação, porém, a análise foi feita comparando grupo de fumantes com grupo de ex-

fumantes recentes. Lee et al. (2007) verificaram que histórico de consumo de cigarros anterior 

à gestação foi associado com maiores chances de apresentar ansiedade, nos três trimestres de 



60 

 

 

gestação. A pesquisa de Eiden et al. (2011) enfatiza diferenças significativas em escores de 

estresse percebido entre fumantes e não fumantes, sendo os escores maiores no primeiro 

grupo. Já Ludman et al. (2000) constataram associação do estresse percebido com o estado 

tabágico apenas no início da gestação.   

  Apesar de o desenho do presente estudo impedir que seja determinada uma direção de 

causalidade, pode-se supor que as gestantes fumantes apresentem níveis mais elevados dos 

estados de depressão, ansiedade e estresse percebido pelo próprio ato de fumar. Investigações 

com populações gerais ressaltam explicações causais entre as variáveis e o fumo, sugerindo 

que o tabagismo esteja associado a maiores chances de incidência de depressão (LUGER; 

SULS; WEG, 2014) e que ex-fumantes exibam menos sintomas de ansiedade e depressão 

(TAYLOR et al., 2014). Com relação ao estresse, Hajek, Taylor e McRobbin (2010) 

observaram que pessoas que pararam de fumar apresentaram níveis de estresse menores, em 

comparação com medidas de linha de base, enquanto fumantes contínuos não exibiram tais 

mudanças. 

  Ao mesmo tempo, não se pode excluir completamente a possibilidade de que as 

gestantes estejam fazendo uso do cigarro como uma forma de lidar com esses estados 

negativos. Em estudos qualitativos, é comum a representação do cigarro como forma eficaz de 

lidar com estados negativos, e este é tido como sinônimo de alívio em situações estressantes 

(POSSATO; PARADA; TONETE, 2007; SILVA; QUEIROZ; MIRANDA, 2014; 

SIQUEIRA; MAEDA, 2017).  

  Some-se a isso o fato de que o período gestacional envolve um agravamento dos 

estados ansiosos e deprimidos, devido a mudanças hormonais (CASTRO et al., 2017), assim 

como representa uma fase de mudanças de papel, no âmbito pessoal e familiar, as quais 

podem acarretar uma maior carga de estresse. Entre gestantes que já faziam uso do cigarro e, 

provavelmente, o utilizavam como um aparato para lidar com dificuldades pessoais, é de se 

especular que o mesmo continue durante a gravidez. 

  Além da constatação da associação dos estados de ansiedade, depressão e estresse 

percebido, foi igualmente notada uma associação positiva do fator de personalidade 

Neuroticismo com ser fumante na gestação (RC: 1,11; IC95%: 1,06-1,18). Na literatura, 

resultados referentes a análises de associação dos cinco grandes fatores de personalidade em 

relação ao estado tabágico de gestantes são escassos. Além disso, as análises comparam 

grupos diferentes de gestantes, com respeito ao consumo de cigarros. Nesse sentido, o 

presente estudo pode ser comparado às pesquisas de Maxson et al. (2012) e Ystrom, Vollrath 
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e Nordeng (2012), os quais conduziram análises com grupos de gestantes semelhantes aos 

atuais, no que se refere à classificação do estado tabágico. 

  A associação positiva do fator Neuroticismo com ser fumante na gestação é 

semelhante à de Maxson et al. (2012), que também constataram evidências de associação do 

mesmo fator. Porém, a magnitude dessa associação (RC: 1,5) foi muito maior, em 

comparação com os resultados atuais. No mesmo estudo, foram ainda verificadas associações 

negativas com os fatores Extroversão (RC: 0,78), Conscienciosidade (RC: 0,69) e 

Socialização (RC: 0,44). Já na publicação de Ystrom, Vollrath e Nordeng (2012), nas análises 

em que se compararam fatores de personalidade entre gestantes fumantes e gestantes não 

fumantes, não foram constatadas evidências de associação para nenhum fator de 

personalidade. 

  O traço de personalidade é definido como uma predisposição individual que determina 

uma tendência a exibir padrões consistentes de pensamentos, sentimentos e comportamentos 

(MCCRAE; COSTA, 2003). Altos escores em Neuroticismo estão ligados a uma tendência a 

vivenciar estados negativos, como tensão, depressão, frustração, culpa, insegurança e 

dificuldades de lidar com situações estressantes (MCCRAE; JOHN, 1992). Além disso, tais 

indivíduos parecem ter um padrão mal adaptado em suas escolhas de estratégias de 

enfrentamento de estresse (GUNTHERT; COHEN; ARMELI, 1999). Estudos apontam que 

pessoas com altos escores em Neuroticismo fazem mais uso de estratégias ineficazes de 

enfrentamento do estresse, como o coping focado na emoção (BOLGER, 1990; GUNTHERT; 

COHEN; ARMELI, 1999). 

  Nesse sentido, a personalidade atuaria no comportamento do tabagismo como forma 

de selecionar as situações nas quais o ato de fumar seria mais reforçador, dependendo do traço 

de personalidade da pessoa. Para pessoas com altos escores em Neuroticismo, o tabagismo 

será mais prazeroso por conta dos efeitos ansiolíticos da nicotina, ao passo que, para uma 

pessoa com altos escores em Extroversão, o fumo será mais reforçador em situações de tédio, 

por exemplo, já que pessoas com altos escores nesse fator necessitam de uma maior excitação 

cortical (PATTON; BARNES; MURRAY, 1997). 

  Dessa forma, no caso do fator Neuroticismo, a associação com o tabagismo se 

assemelha mais ao modelo explicativo da automedicação, no qual se supõe que neuróticos, 

por possuírem uma tendência a estados negativos, estariam mais aptos a desenvolver a 

dependência à nicotina, por encontrarem nela uma forma de aliviar os estados negativos 

(MUNAFO et al., 2007). Ao mesmo tempo, existem evidências de que o tabagismo pode 
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agravar tais estados, o que, por conseguinte, se expressaria em um tipo de personalidade 

―mais‖ neurótica (PARROT, 1999).   

  Embora a definição de Neuroticismo indique uma correlação com ansiedade e 

depressão, diferencia-se de tais variáveis, por se tratar de uma tendência estável da 

personalidade (OLIVEIRA, 2002), enquanto ansiedade e depressão foram avaliadas por 

instrumentos que pretendem mensurar estados.  

  Apesar de ter-se verificado que as gestantes fumantes pontuaram, em média, pouco 

menos no tocante ao apego materno-fetal, a análise não mostrou evidências de associação 

desse parâmetro com estado tabágico. Uma possível explicação para esse resultado pode ser 

que o escore geral não distingue comportamentos que estão associados à proteção do feto. Em 

estudo de Massey et al. (2015), foi verificado que uma das subescalas do apego materno-fetal, 

―entregando-se ao feto‖, esteve ligada à abstinência de cigarros, ao final da gestação. Tal 

subescala engloba comportamentos saudáveis adotados pela mãe, com o único intuito de 

proteger o feto. Assim, podemos especular que, se tivéssemos analisado o apego materno-fetal 

de acordo com suas subescalas, talvez tivéssemos resultados diferentes dos encontrados com 

comparações envolvendo apenas o escore geral da escala. O emprego exclusivo do escore 

total da escala na análise de associação deveu-se ao fato de o estudo de validação da escala de 

apego materno-fetal, no Brasil, ter encontrado uma correlação baixa entre as subescalas do 

instrumento, sugerindo apenas a utilização do escore geral (FEIJÓ, 1999).   

  No entanto, outras pesquisas que também usaram escores brutos da escala apontaram 

para resultados diferentes, os quais, em resumo, indicaram que gestantes fumantes apresentam 

escores menores em apego materno-fetal (MAGEE et al., 2014; SHIMIDT; ARGIMON, 

2009), enquanto maiores escores estão associados à preparação para a cessação do tabagismo 

(SLADE; LAXTON-KANE; SPIBY, 2006). Ao contrário dos estudos citados, os resultados 

aqui obtidos sugerem que o apego materno-fetal não possui nenhuma influência no estado 

tabágico das gestantes.   

  Mesmo que as variáveis psicológicas investigadas tenham resultado em associações de 

pequena magnitude com o estado tabágico das gestantes, as mesmas se mantiveram estáveis 

em análises ajustadas para variáveis geralmente relacionadas ao consumo de cigarros. Nessa 

perspectiva, o presente estudo indica que tanto variáveis sociodemográficas como 

psicológicas estão associadas ao consumo de cigarros na gestação. Tais resultados, somados 

ao fato de não terem sido constatadas evidências de associação de apego materno-fetal com 

estado tabágico, podem indicar que características sociodemográficas e uma constelação de 
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estados negativos psicológicos exibem papel mais importante no tabagismo, durante a 

gravidez, do que o apego em relação ao feto.  

  Esta investigação traz resultados importantes, por ter usado critérios metodológicos 

que a maioria dos estudos brasileiros não adota, um dos quais foi a verificação do estado 

tabágico, por meio de biomarcador. Como citado na introdução e no decorrer da presente 

discussão, os trabalhos brasileiros que traçaram perfis sociodemográficos entre gestantes 

fumantes não se prenderam à confirmação biológica do uso de cigarros na gestação (KROEFF 

et al., 2004; FREIRE; PADILHA; SAUNDERS, 2009; GALÃO et al., 2009; BARBOSA et 

al., 2015; NUNES; CAMPOS, 2015). O mesmo se observa em estudos internacionais que 

buscaram investigar o papel dos cinco grandes fatores de personalidade no tabagismo durante 

a gestação (MAXSON et al., 2012; YSTROM; VOLLRATH; NORDENG, 2012;  BEIJERS 

et al., 2014; LUPATTELLI et al., 2018). Além disso, de nosso conhecimento, este é o 

primeiro estudo brasileiro a investigar fatores de personalidade em gestantes fumantes.  

  A segunda parte do estudo teve como objetivo geral detectar associações entre 

características sociais e psicológicas com eventuais mudanças do hábito tabágico, ao final da 

gravidez, e como objetivo específico, avaliar como duas intervenções mínimas antifumo, uma 

de cunho predominantemente racional e outra de cunho predominantemente emocional, 

poderiam influenciar eventuais mudanças do hábito tabágico, ao longo da gestação. Não 

foram notadas evidências de associação entre variáveis sociais e psicológicas com mudanças 

qualitativas do tabagismo, ao final da gravidez, assim como não houve diferença significativa 

na mudança qualitativa do tabagismo entre as gestantes, de acordo com o tipo de intervenção 

adotada. 

  Apesar de observarmos uma redução do número de cigarros por dia de 32 (50%) 

gestantes, apenas quatro (6,3%) cessaram por completo o consumo de cigarros. Ademais, 28 

gestantes mantiveram o mesmo número de cigarros fumados por dia ou ainda aumentaram 

essa quantidade (43,8%). 

  Em publicação de Dias-Dame, Lindsay e Cesar (2019), elaborada com base 

populacional na cidade de Pelotas (RS), 24,9% das fumantes identificadas no início da 

gravidez pararam de fumar antes do sétimo mês gestacional. Segundo os autores, a 

prevalência de cessação foi maior nos primeiros meses de gestação, sendo percebida uma 

diminuição da cessação à medida que a gestação avançava. Entre o segundo e terceiro 

trimestre, 23 gestantes (5,2%) pararam de fumar e, no terceiro trimestre, apenas duas 

gestantes cessaram o consumo de cigarros (0,5%). No estudo de Kale et al. (2015), feito em 

duas maternidades de cidades do estado do Rio de Janeiro, os resultados foram semelhantes. 
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 Mais da metade das gestantes continuaram fumando, durante toda a gravidez, sendo a 

redução do número de cigarros e cessação completa do tabagismo maior entre o primeiro e o 

segundo trimestre de gestação. Assim como no estudo realizado em Pelotas, a redução e 

cessação do tabagismo foi menor no final da gestação, nas duas maternidades.  

  Considerando que, em média, as gestantes fumantes do nosso estudo se encontravam 

com idade gestacional de 15 semanas, ou seja, no segundo trimestre de gestação, é de se 

especular que, se tivéssemos abordado as gestantes mais cedo, na gestação, teríamos 

observado uma prevalência maior de cessação.  

  Nenhuma das variáveis investigadas na primeira avaliação apresentou evidências de 

associação com a mudança qualitativa do tabagismo, ao final da gravidez, assim como na 

análise ajustada das variáveis psicológicas. Outros estudos constataram evidências de 

associação da cessação espontânea com escolaridade, idade, número de consultas de pré-natal, 

renda familiar, paridade, traços de ansiedade e quantidade de cigarros fumados por dia 

(MÍGUEZ; PEREIRA; FIGUEIREDO, 2017; DIAS-DAME; LINDSAY; CESAR, 2019). Os 

dados que puderam ser analisados neste trabalho advêm de uma amostra pequena, na qual se 

verifica que apenas uma pequena porcentagem de gestantes parou de fumar. A fim de realizar 

a análise de fatores identificados na primeira avaliação, que possivelmente poderiam 

influenciar o estado tabágico ao final de gestação, foi necessário que agrupássemos gestantes 

que pararam de fumar com aquelas que diminuíram a quantidade de cigarros fumados por dia. 

Da mesma forma, foram agrupadas gestantes que mantiveram a mesma quantidade de cigarros 

fumados por dia juntamente com aquelas que aumentaram o consumo de cigarros. Tal fato 

pode ter influenciado a análise e, se tivéssemos conseguido coletar uma amostra maior de 

gestantes fumantes, passíveis de serem avaliadas na segunda etapa do estudo, talvez os 

resultados desta investigação fossem diferentes. 

  A etapa dois do estudo não revelou diferenças significativas na mudança qualitativa do 

tabagismo entre as gestantes, em função do tipo de intervenção adotada, sugerindo que ações 

voltadas para a comunicação de riscos do fumo na gravidez produzem pouco efeito na 

redução ou cessação por completo do tabagismo, ao final da gestação. Uma interpretação 

possível de ser aventada é a de que intervenções breves, quer de natureza emocional, quer 

racional, foram igualmente insatisfatórias. Contudo, o número pequeno de gestantes fumantes 

disponíveis para avaliação pode ter sido insuficiente para identificar uma possível diferença 

de eficácia entre ambos os tipos de intervenção.     

  Em nosso meio, pesquisa de Bertani (2017), realizada em Botucatu, investigou o uso 

da educação de riscos do fumo na gravidez, através de vídeo e material educativo. O grupo de 
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intervenção atingiu taxas de abstinência maiores do que o grupo-controle, possivelmente 

devido a sessões mais longas de aconselhamento. No grupo que recebeu apenas uma sessão de 

aconselhamento breve, acrescido de vídeo e material educativo, foi observada taxa de 

abstinência de 34% entre as gestantes que inicialmente se declararam fumantes.  

  O trabalho acima citado consiste em um ensaio clínico controlado e randomizado, com 

o objetivo principal de avaliar a influência de intervenção breve, acrescido de material 

educativo, na cessação do tabagismo na gestação e no pós-parto. A intervenção desenvolvida 

no estudo de Botucatu, mesmo aquela oferecida apenas ao grupo-controle, era mais extensa e 

disponível para as gestantes terem acesso em sua casa. Foram disponibilizados um DVD 

sobre os riscos de fumar na gestação e um manual educativo sobre o mesmo tema, com 

informações sobre como parar de fumar.  

  Nossa pesquisa não tem um delineamento de ensaio clínico controlado, já que foram 

aplicadas duas intervenções diferentes em dois grupos, sem a presença de um grupo-controle. 

A intervenção do nosso estudo foi idealizada mediante a compreensão de que a avaliação 

aplicada às participantes deveria ser acompanhada de recursos que viabilizassem a 

comunicação de informações relevantes ao tema, riscos de fumar na gravidez, e que 

possivelmente impactassem o comportamento de fumar das gestantes. Assim, as intervenções 

administradas em forma de vídeo, além de entrega de um panfleto informativo dos riscos de 

fumar na gravidez, foram substancialmente menores do que as intervenções efetivadas no 

trabalho de Bertani (2017).  

  Certas investigações enfatizam um efeito positivo de mensagens dos riscos de fumar 

na cessação do tabagismo em adultos (EVANS et al., 2015; MALOUFF, EMERTON, 

SCHUTTE, 2013; MCVEY; STAPLETON, 2000) e entre gestantes (ENGLAND et al., 2017). 

Revisões sistemáticas demonstram que os efeitos da educação de riscos do tabagismo entre 

gestantes conferem pouco sucesso na cessação. Kelley, Bondand e Abraham (2001) 

observaram que intervenções que enfocam a preparação cognitiva para parar de fumar são 

mais eficientes do que intervenções amparadas apenas na comunicação dos riscos do fumo na 

gravidez. Porém, a preparação cognitiva não emergiu como efeito independente para 

cessação, sendo que foi observado sofrer moderação com relação à existência de follow up.  

Em metanálise de Chamberlain et al. (2017), a educação de saúde, que inclui a comunicação à 

mãe dos riscos do tabagismo na gravidez, não se mostrou claramente eficiente, quando 

comparada com outros tipos de intervenção.   

  A despeito de os estudos qualitativos realçarem o pouco conhecimento das gestantes 

quanto aos efeitos do fumo na gestação (BERTANI et al., 2015; ESPOSITO et al., 2015; 
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LOPES et al., 2015), a educação de riscos pode, paradoxalmente, aumentar o desejo de fumar. 

Em investigação de Flemming et al. (2013), a qual analisou estudos qualitativos quanto à 

representação do tabagismo entre gestantes, foi identificado que a ansiedade e a culpa de 

saber que estavam fazendo mal ao feto as levavam a querer fumar mais.  

  Além disso, o conhecimento de riscos relacionados com o tabagismo não significa que 

a mulher está inteiramente convencida de que esses riscos representam uma ameaça real para 

a sua saúde ou a saúde do feto (HASLAM; DRAPER; GOYDER, 1997). Segundo Ingall e 

Cropley (2010), o conhecimento de riscos do tabagismo na gestação não é precedente para a 

ação de parar de fumar, no sentido de que a mulher pode ter um bom entendimento sobre os 

males do fumo na gravidez, mas se mantém de alguma forma distante do aspecto emocional 

que envolve o ato de fazer mal a seu próprio filho.   

  Estudos qualitativos que exploram a visão de gestantes fumantes mostram que as 

mesmas tendem a amenizar o conhecimento dos riscos do tabagismo, dando preferência a 

experiências próprias ou de terceiros sobre o fumo, na gravidez (GOSZCZYNSKA; KNOL-

MICHAŁOWSKA; PETRYKOWSKA, 2016). Como uma forma de lidar com a própria 

culpa, a gestante fumante pode tomar as próprias conclusões sobre gestações de outras 

mulheres que fumaram, ou mesmo de suas próprias gestações, as quais não resultaram em 

complicações, mesmo quando a mãe fumava, acreditando em uma imunidade pessoal única 

que a protege dos riscos do tabagismo (HASLAM; DRAPER; GOYDER, 1997).  

  Naughton, Eborall e Sutton (2013) identificaram que é comum entre gestantes 

fumantes questionar a veracidade das informações sobre os riscos de fumar na gravidez, 

assegurando que os mesmos provavelmente são aumentados por médicos, para deixá-las 

assustadas. Outras estratégias encontradas pelos autores foram a de justificar para si mesmas, 

antes de fumar, que apenas um cigarro não faria mal, e ainda de argumentar que o estresse 

gerado por parar de fumar poderia ser pior que os riscos do ato de fumar. Observaram também 

que, entre mulheres com idade gestacional avançada, era comum justificar para si mesma que 

não adiantava mais parar de fumar tão tarde, na gravidez.   

  Os resultados aqui obtidos, em conjunto com as pesquisas relatadas na presente 

discussão, nos levam a supor que a educação dos riscos de fumar na gravidez, como 

intervenção única, não é suficiente para a cessação do tabagismo na gravidez. Contudo, esse 

tipo de ação pode ser um primeiro passo de intervenções mais abrangentes, as quais incluam o 

aprendizado de comportamentos que auxiliem as gestantes a lidar com estados que tanto 

precedam quanto sejam amplificados pelo uso dos cigarros.  
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  O presente estudo exibe uma série de limitações. A coleta dos dados foi feita por uma 

única pesquisadora, a qual sabia o status tabágico de todas as participantes, no momento das 

entrevistas. A falta de condições para montar uma equipe de pesquisa estruturada para coleta 

de dados e a baixa porcentagem de mulheres que declararam fazer uso contínuo de cigarros, 

no período gestacional, impossibilitaram a obtenção de uma amostra maior de gestantes 

fumantes. Para localizar as gestantes fumantes, foi adotada uma estratégia de busca ativa, 

através de dados dos prontuários eletrônicos e informações de enfermeiros. Enquanto tal 

sistemática tenha facilitado a obtenção de um número aceitável de gestantes fumantes, para 

realização das análises almejadas, inseriu um viés de amostragem por conveniência. Apesar 

de os resultados aqui obtidos serem, em parte, semelhantes aos obtidos em outros estudos 

brasileiros realizados com gestantes fumantes e não fumantes, tal limitação impede que sejam 

feitas maiores generalizações dos efeitos para o total de grávidas brasileiras. Do mesmo 

modo, a presente casuística limitou-se a mulheres com gestações de baixo risco e, portanto, as 

conclusões obtidas não se aplicam necessariamente a grávidas com comorbidades sérias e alto 

risco para complicações obstétricas. 

  As dificuldades em localizar as grávidas fumantes, para uma segunda entrevista, 

impediram que fossem obtidas amostras de saliva para dosagem de cotinina em todos os 

casos. Desse modo, embora a condição de uso de tabaco tenha sido checada por biomarcador, 

em todas as voluntárias incluídas na primeira fase, o mesmo não foi possível de ser feito no 

estudo de seguimento.  

  Neste trabalho, foram adotados critérios bastante rígidos para definição do que seria 

uma gestante fumante, nunca fumante e ex-fumante. Desse modo, acabaram-se perdendo 

informações sobre fumantes ocasionais e daquelas mulheres que mudaram seu status tabágico 

nos seis meses que antecederam o diagnóstico da gravidez. Por exemplo, sete mulheres não 

incluídas no estudo haviam parado de fumar há menos de seis meses do momento do 

diagnóstico de gravidez e, talvez, esse fato pudesse refletir intenções de engravidar. Nesse 

contexto, os resultados deste estudo refletem mais os achados de mulheres fumantes bem 

estabelecidas e que acabaram engravidando, em relação a nunca fumantes e ex-fumantes 

convictas.       

  O percentual de cessação do tabagismo frente a uma intervenção breve foi muito 

baixo. Esse achado pode estar associado ao fato de a intervenção ter sido muito breve e não 

ter levado em conta outros aspectos que envolvem a cessação do tabagismo na gravidez. 

Ademais, pode igualmente estar atrelado ao fato de que as taxas de cessação do tabagismo 

decrescem à medida que a gestação avança. É evidente que os esforços em motivar gestantes 
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a abandonar o hábito tabágico devam ocorrer em qualquer momento da gestação. Porém, a 

conscientização da necessidade de parar de fumar deve começar antes da gravidez, 

principalmente entre mulheres que desejam engravidar. De fato, no presente estudo, 43% das 

gestantes fumantes relataram que desejavam engravidar logo ou agora.  

  A identificação de variáveis sociodemográficas ligadas ao consumo de cigarros na 

gestação deve ser levada em conta em intervenções de cessação do tabagismo desenhadas 

para gestantes. A associação do tabagismo com menor escolaridade, por exemplo, indica aos 

profissionais da saúde que essas mulheres podem ter dificuldades maiores para entender tanto 

a importância de parar de fumar na gestação quanto as estratégias que implicam a cessação. O 

fato de não ter um companheiro também estar associado ao fumo pode revelar que essas 

gestantes se beneficiam de intervenções que promovam apoio social, como intervenções em 

grupo. Uma maior exposição à fumaça do cigarro em casa entre gestantes fumantes aponta 

para a necessidade de uma conscientização da população em geral a propósito do fumo 

passivo na gestação.  

  A associação do uso de álcool e outras drogas na gestação é um indicador para 

profissionais da saúde estarem atentos ao uso concomitante de substâncias psicoativas entre 

gestantes fumantes. Neste trabalho, 55% das gestantes fumantes declararam ter feito uso de 

álcool, outras drogas (5%) e uso de maconha (16%), no último mês.  Visto que o cigarro e a 

bebida alcoólica são substancias lícitas, ainda que na gravidez, acabam sendo mais passíveis 

de identificação pelo autorrelato. Assim, se na intervenção breve de médicos ou enfermeiros 

for identificado o uso de cigarros, isso deve ser um indicativo para tais profissionais 

abordarem igualmente o uso de outras substâncias. 

  Os achados deste estudo, referentes à associação da ansiedade, depressão, estresse 

percebido e neuroticismo com o tabagismo, também são elementos importantes a serem 

abordados na cessação do fumo na gestação. Juntamente com a observação de que as 

intervenções breves surtiram pouco efeito na cessação do tabaco, os resultados concernentes a 

esses fatores psicológicos sugerem que intervenções voltadas para grávidas fumantes devem 

focar não apenas a educação dos riscos do fumo na gravidez, como também em estratégias 

psicológicas que ajudem essas mulheres a lidar com os aspectos negativos da sua vida.  

  Portanto, o foco poderia se concentrar na educação das gestantes acerca da influência 

do cigarro no agravamento dos estados negativos e da aprendizagem de comportamentos 

adequados para lidar com ansiedade, depressão e estresse. O aprendizado de estratégias para 

reduzir estados negativos, como o relaxamento e a prática de exercícios físicos, inclui alguns 

componentes que poderiam ser inseridos em abordagens de cessação entre gestantes. Além 



69 

 

 

disso, a criação de grupos de cessação do tabagismo exclusivo para gestantes talvez pudesse 

aumentar a motivação dessas mulheres em parar de fumar, já que estariam inseridas em um 

ambiente livre de julgamento e, provavelmente, com maior identificação.  
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6. CONCLUSÕES 

 

  A análise dos resultados obtidos no presente trabalho permite concluir-se que: 

● Gestantes fumantes apresentam condições sociais mais desfavoráveis que gestantes 

não fumantes, 

● O fumo na gestação está relacionado a um histórico de maior número de gestações e 

abortos, bem como ao uso de álcool e outras drogas, 

● Gestantes fumantes exibem estados psicológicos mais negativos que gestantes não 

fumantes, 

● O fator de personalidade Neuroticismo pode indicar uma propensão natural a vivenciar 

maiores níveis de ansiedade, depressão e estresse percebido, os quais podem ser amplificados 

pelo uso dos cigarros, 

● O tabagismo na gestação não está associado ao grau de apego materno-fetal das 

gestantes, 

● Intervenções breves, com foco único na educação dos riscos do tabagismo para a 

gravidez e o feto, não são eficientes para cessação do hábito tabágico de gestantes. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 
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ANEXO B - Autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto para coleta de 

dados da pesquisa em Unidades de Saúde 
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ANEXO C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

FATORES SOCIAIS E PSICOLÓGICOS ASSOCIADOS 

AO CONSUMO DE CIGARROS DURANTE A GRAVIDEZ 

Pesquisadores: Ângela Tamye Lopes Fujita, José Antônio Baddini-Martinez. 

Telefone dos pesquisadores para contato: (19) 98142-2888. 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas também está à disposição para 

esclarecer dúvidas éticas sobre o projeto pelo telefone (16) 3602-2228.  

 Cara Sra:  

  O consumo de tabaco durante a gravidez é responsável por inúmeras complicações na 

gestação e efeitos nocivos para a saúde do feto. É reconhecido que os fatores sociais e 

psicológicos têm influência na iniciação e manutenção do comportamento de fumar cigarros 

industrializados.  

  Este é um convite para você participar em uma pesquisa científica com o objetivo de 

investigar quais fatores sociais e psicológicos estão associados ao consumo de cigarros 

durante a gravidez assim como a influência dessas características nas respostas apresentadas 

frente a uma intervenção anti-fumo mínima.  

  Para comparação com os resultados observados nas pacientes que são fumantes 

também serão investigados pacientes que não são fumantes. Caso você concorde em participar 

deste estudo, irá ser submetida a avaliações em três momentos: na sua primeira consulta de 

pré-natal, com 36-40 semanas de gestação e até 40 dias após o parto. 

  A avaliação consistirá na aplicação de questionário para coleta de dados 

sociodemográficos, aplicação de instrumentos psicológicos e coleta de um pouco de saliva 

para avaliação de uma substância derivada da nicotina chamada cotinina, conforme descrito 

em seguida: 

a) 1ª Entrevista (1ª consulta de pré-natal): Responder a um questionário impresso que irá 

investigar dados sociodemográficos, assim como questões referentes ao seu histórico tabágico 

e dependência de nicotina, caso você seja fumante. Você também terá que responder a alguns 

testes psicológicos que irão avaliar alguns fatores que podem ter associação com o consumo 

de cigarros. Uma amostra da sua saliva também será coletada para medir a quantidade de 

cotinina eliminada. Todos os testes psicológicos serão administrados independente de você 

ser fumante ou não. Caso você não entenda alguma pergunta, ou venha a se sentir 

desconfortável ou constrangido para responder alguma questão, estaremos à disposição para 

as explicações que forem necessárias.  

b) 2ª entrevista (36-40 semanas de gestação): Serão feitas perguntas com relação ao 

consumo de tabaco e uma nova coleta de saliva. Mesmo que você não esteja fumando é 

importante que você compareça para esta entrevista.  
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c) 3ª entrevista (até 40 dias após o parto): Serão feitas perguntas com relação ao consumo 

de tabaco e uma última coleta de saliva.  

  Todos os dados coletados neste estudo serão empregados apenas com a finalidade de 

investigação científica e está garantido o sigilo da sua identificação no momento da 

publicação dos resultados. Os resultados deste estudo nos ajudarão a compreender melhor o 

papel de fatores sociais e psicológicos no consumo de tabaco durante a gravidez.   

  A sua participação nesta pesquisa não é obrigatória e o seu nome não será identificado 

em momento algum do estudo. Você não vai pagar por nenhum exame a ser realizado. Você 

não terá despesas extras para participar da investigação, além de ter que vir às consultas 

normais do pré-natal. Não haverá nenhuma compensação financeira pela sua participação no 

estudo.  

  Em princípio, este estudo traz um risco mínimo aos participantes. No entanto, em 

alguns casos, as respostas aos testes trazem recordações ou emoções pessoais que podem não 

ser agradáveis. Em caso de você se sentir desconfortável ou com qualquer mal estar 

psicológico devido à sua participação na pesquisa, você será atendido pela psicóloga 

responsável, que lhe prestará, sem custos, o atendimento psicológico necessário, mesmo 

depois de terminada a sua participação na pesquisa. Você tem a garantia de solicitar 

indenização na Justiça caso se sinta prejudicado pela ocorrência de eventuais danos devidos à 

pesquisa. 

 

______________________________ 

Assinatura do Voluntário 

 

Ribeirão Preto, _____ de ________________ de 2015.    

 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

(Nome da pessoa que obteve o TCLE) 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Ribeirão Preto, _____ de ________________ de 2015.    
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ANEXO D – Questionário utilizado na coleta de dados da primeira avaliação 

 

Ficha de Dados Sociodemográficos 

Nome_______________________________________  Código da participante:___________ 

Local:_____________________ 

Data da Entrevista:__________  

Telefone:_(___)_____________ 

 

Dados Sociodemográficos 

 

Data de nascimento ___________  

 

Estado Civil: 

• Solteira 

• Casada 

• União estável  

• Separada ou Divorciada 

• Viúva 

 

Escolaridade: __________ 

 

Emprego: 

• Empregada com carteira assinada 

• Empregada sem carteira assinada 

• Faz bicos  

• Não está empregada  
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Classificação Econômica 

 Quantidade de itens 

 0 1 2 3 4 ou 

+ 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 0 2 2 2 2 

 

Grau de instrução do chefe de família 

 

Nomenclatura antiga Nomenclatura atual 

Analfabeto/Primário incompleto Analfabeto/Fundamental 1 Incompleto 0 

Primário completo/Ginasial incompleto Fundamental 1 Completo/Fundamental 2 

Incompleto 

1 

Ginasial completo/colegial incompleto Fundamental 2 Completo/Médio Incompleto 2 

Colegial completo/Superior incompleto Médio Completo/Superior Incompleto 4 

Superior completo Superior Completo 8 
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Fatores relacionados à gravidez 

 

*Data da última menstruação (DUM):__________ 

*Data provável do parto (DPP):______________ 

*G____________________ 

*P____________________ 

*C____________________ 

*A____________________ 

(G: número de vezes que ficou grávida; 0 é nenhuma; P: número de partos normais; C: 

número de cesáreas; A: número de abortos espontâneos ou provocados)  

*(Dados presentes na ficha da consulta médica) 

 

Semana de gestação atual______________________________________________________ 

 

Em relação a esta gravidez: 

• Você estava querendo ficar grávida logo 

• Você estava querendo ficar grávida mais tarde 

• Você estava querendo ficar grávida agora 

• Você não queria engravidar em nenhum momento 

• Você não sabe/não se lembra 

 

Fatores relacionados ao tabagismo 

Status tabágico 

  

 Excluídos 
• Fumante ocasional: fumou mais do que 100 cigarros ao longo da vida e, em média, 

fumou menos de um cigarro ao dia nos últimos 6 meses  
• Fumante de início recente: fumou menos do que 100 cigarros ao longo da vida, mas 

vem fumando, em média, pelo menos um cigarro ao dia nos últimos três meses  

 

Fumantes 
• Fumante regular: fumou mais do que 100 cigarros ao longo da vida, e fumou pelo 

menos um cigarro por dia nos últimos 6 meses.   

Não fumantes 
• Nunca fumantes: fumou menos de 100 cigarros ao longo da vida e não fumou nenhum 

cigarro nos últimos seis meses.  
• Ex-fumantes: fumou pelo menos 100 cigarros ao longo da vida, mas não fumou 

nenhum nos últimos seis meses. 

 

Status Canabis 

 

Já provou maconha?       (   ) Sim    (   ) Não 

 

Usou maconha no último mês?      (   ) Sim    (   ) Não 

 

Idade em que começou a fumar cigarros regularmente ______________ 

 

Há quanto tempo fuma cigarros?______________________________ 

 

Quantidade de cigarros fumados por dia:_________________ 
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Exposição passiva à fumaça do tabaco 

 

Com que freqüência alguém fuma dentro da sua casa?  
• Diariamente 
• Semanalmente 
• Mensalmente 
• Menos que mensalmente 
• Nunca 
• Não sabe 

 

Você, geralmente, trabalha em ambiente fechado ou aberto? 

• Não trabalha  

• Fechado................................> passe para a próxima pergunta 

• Aberto...................................> finalize a seção 

• Ambos...................................> passe para a próxima pergunta 

Durante os últimos 30 dias, alguém fumou em algum ambiente fechado onde você trabalha? 

• Sim 

• Não 

• Não sabe 

 

Consumo de álcool e drogas 

 

No último mês você usou algum desses produtos: 

Álcool ? (   ) Sim   (   )Não 

Crack? (   ) Sim   (   )Não 

Cocaína? (   ) Sim   (   )Não 

Outra droga? (   )Sim   (   )Não   Qual?_______________________________________ 
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ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO (HAD) 

 

  Este questionário tem como objetivo identificar aos pesquisadores como você está se 

sentindo. Leia todas as frases e indique a resposta que melhor corresponder a como você tem 

se sentido na última semana. Indique apenas uma resposta para cada pergunta. 

 

1. Eu me sinto tenso ou contraído: 

a. A maior parte do tempo. 

b. Boa parte do tempo. 

c. De vez em quando. 

d. Nunca. 

 

2. Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes: 

a. Sim, do mesmo jeito que antes. 

b. Não tanto quanto antes. 

c. Só um pouco. 

d. Já não sinto mais prazer em nada. 

 

3. Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer: 

a. Sim, e de um jeito muito forte. 

b. Sim, mas não tão forte. 

c. Um pouco, mas isso não me preocupa. 

d. Não sinto nada disso 

 

4. Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas: 

a. Do mesmo jeito que antes. 

b. Atualmente um pouco menos. 

c. Atualmente bem menos. 

d. Não consigo mais. 

 

5. Estou com a cabeça cheia de preocupações: 

a. A maior parte do tempo. 

b. Boa parte do tempo. 

c. De vez em quando. 

d. Raramente. 

 

6. Eu me sinto alegre: 

a. Nunca. 

b. Poucas vezes. 

c. Muitas vezes. 

d. A maior parte do tempo. 

 

7. Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 

a. Sim, quase sempre. 

b. Muitas vezes. 

c. Poucas vezes. 

d. Nunca. 

 

8. Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 

a. Quase sempre. 
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b. Muitas vezes. 

c. De vez em quando. 

d. Nunca. 

 

9. Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto no estômago: 

a. Nunca. 

b. De vez em quando. 

c. Muitas vezes. 

d. Quase sempre. 

 

10. Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 

a. Completamente. 

b. Não estou mais me cuidando como eu deveria. 

c. Talvez não tanto quanto antes. 

d. Me cuido do mesmo jeito que antes. 

 

11. Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum: 

a. Sim, demais. 

b. Bastante. 

c. Um pouco. 

d. Não me sinto assim. 

 

12. Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 

a. Do mesmo jeito que antes. 

b. Um pouco menos do que antes. 

c. Bem menos do que antes. 

d. Quase nunca. 

 

13. De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 

a. A quase todo momento. 

b. Várias vezes. 

c. De vez em quando. 

d. Não sinto isso. 

 

14. Consigo sentir prazer quando assisto um bom programa de televisão, de rádio, ou quando 

leio alguma coisa: 

a. Quase sempre. 

b. Várias vezes. 

c. Poucas vezes. 

d. Quase nunca. 
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ESCALA DE ESTRESSE PERCEBIDO 

 

  Esta escala não é a escala original. Os pesquisadores responsáveis pelo projeto 

modificaram alguns termos da escala de estresse percebido de acordo com dificuldades de 

compreensão apresentadas pelas participantes em aplicação teste dos instrumentos. As 

perguntas a seguir devem ser respondidas levando em conta o último mês. Em cada questão 

você vai indicar o quão frequentemente você tem se sentido de uma determinada maneira. 

Indique a alternativa que lhe pareça como a frequência mais razoável.  

 

Item Nunca Quase 

Nunca 

Às 

Vezes 

Quase 

Sempre 

Sempre 

1. Neste último mês com que 

frequência você tem ficado triste por 

causa de algo que aconteceu de repente?  

     

2. Neste último mês com que 

frequência você tem se sentido sem 

capacidade de controlar as coisas 

importantes em sua vida ? 

     

3. Neste último mês com que 

frequência você tem se sentido 

nervoso(a) e ―estressado(a)‖? 

     

4. Neste último mês com que 

frequência você tem se sentido confiante 

na sua habilidade de resolver problemas 

pessoais ? 

     

5. Neste último mês com que 

frequência você tem sentido que as 

coisas estão acontecendo de acordo com 

a sua vontade ? 

     

6. Neste último mês com que 

frequência você tem achado que não 

conseguiria lidar com todas as coisas 

que você tem que fazer ? 

     

7. Neste último mês com que 

frequência você tem conseguido 

controlar as irritações em sua vida ? 

     

8. Neste último mês com que 

frequência você tem sentido que tem 

controle sobre as suas coisas? 

     

9. Neste último mês com que 

frequência você tem ficado irritado(a) 

porque as coisas que acontecem estão 

fora de controle ? 

     

10. Neste último mês com que 

frequência você tem sentido que as 

dificuldades estão se acumulando tanto 

que você acredita que não vai vencê-las?  
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MARCADORES REDUZIDOS DA PERSONALIDADE (MR-25) 

 

  A seguir, há uma lista com adjetivos que representam características comuns a 

diversas pessoas. Seja sincero (a) e assinale o quanto cada um deles descreve você. Quanto 

maior o número assinalado, mais adequada a descrição e vice-versa. Não existem respostas 

certas ou erradas. 

 

 

 

 

  1 2 3 4 5 

1 Comunicativa ○ ○ ○ ○ ○ 

2 Amável ○ ○ ○ ○ ○ 

3 Dedicada ○ ○ ○ ○ ○ 

4 Pessimista ○ ○ ○ ○ ○ 

5 Criativa ○ ○ ○ ○ ○ 

6 Quieta ○ ○ ○ ○ ○ 

7 Gentil ○ ○ ○ ○ ○ 

8 Esforçada ○ ○ ○ ○ ○ 

9 Deprimida ○ ○ ○ ○ ○ 

10 Artística  ○ ○ ○ ○ ○ 

11 Tímida ○ ○ ○ ○ ○ 

12 Simpática ○ ○ ○ ○ ○ 

13 Responsável ○ ○ ○ ○ ○ 

14 Insegura ○ ○ ○ ○ ○ 

15 Filosófica ○ ○ ○ ○ ○ 

16 Desembaraçada ○ ○ ○ ○ ○ 

17 Bondosa ○ ○ ○ ○ ○ 

18 Organizada ○ ○ ○ ○ ○ 

19 Ansiosa ○ ○ ○ ○ ○ 

20 Aventureira  ○ ○ ○ ○ ○ 

21 Inibida ○ ○ ○ ○ ○ 

22 Compreensiva ○ ○ ○ ○ ○ 

23 Cuidadosa ○ ○ ○ ○ ○ 

24 Aborrecida ○ ○ ○ ○ ○ 

25 Audaciosa  ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

1=Discordo         5=Concordo 

totalmente        Totalmente
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ESCALA DE APEGO MATERNO-FETAL 

 

  Por favor, responda às perguntas seguintes sobre você e o bebê que você está 

esperando. Não existem respostas certas ou erradas. Sua primeira impressão é a que mostra 

melhor seus sentimentos. Marque apenas uma resposta por pergunta. 

 

Eu penso ou faço o 

seguinte: 

quase sempre freqüentemente às 

vezes 

raramente nunca 

1. Eu converso com o 

meu bebè na barriga 

     

2. Eu acho que apesar de 

toda a dificuldade, a 

gravidez vale a pena 

     

3. Eu gosto de ver 

minha barriga se mexer 

quando o bebê chuta 

     

4. Eu me imagino 

alimentado o bebê 

     

5. Eu realmente estou 

ansiosa para ver como 

vai ser o meu bebê 

     

6. Eu me pergunto se o 

bebê se sente apertado lá 

dentro 

     

7. Eu chamo o meu bebê 

por um apelido 

     

8. Eu me imagino 

cuidando do bebê 

     

9. Eu quase posso 

adivinhar qual vai ser a 

personalidade do meu 

bebê pelo modo como 

ele se mexe 

     

10. Eu já decidi que 

nome eu vou dar, se for 

uma menina 

     

11. Eu faço coisas, para 

manter a saúde, que eu 

não faria se não 

estivesse grávida 

     

12. Eu imagino se o 

bebê pode ouvir, dentro 

de mim 

     

13. Eu já decidi que 

nome eu vou dar, se for 

um menino 

     

14. Eu imagino se o 

bebê pensa e sente 

―coisas‖ dentro de mim 
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Eu penso ou faço o 
seguinte: 

quase sempre freqüentemente às 
vezes 

raramente nunca 

15. Eu procuro comer o 

melhor que eu posso, 

para o meu bebê ter uma 

boa dieta 

     

16. Parece que meu 

bebê chuta e se mexe 

para me dizer que é hora 

de comer 

     

17. Eu cutuco meu bebê 

para que ele me cutuque 

de volta 

     

18. Eu mal posso 

esperar para segurar o 

meu bebê 

     

19. Eu tento imaginar 

como o bebê vai se 

parecer 

     

20. Eu acaricio minha 

barriga para acalmar o 

bebê quando ele chuta 

muito 

     

21. Eu posso dizer 

quando o bebê tem 

soluço 

     

22. Eu sinto que o meu 

corpo está feio 

     

23. Eu deixo de fazer 

certas coisas, para o 

bem do meu bebê 

     

24. Eu tento pegar o pé 

do meu bebê para 

brincar com ele 
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TESTE DE FAGERSTRÖM PARA DEPENDÊNCIA DE NICOTINA 

1. Quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro? 

(   ) Dentro de 5 minutos   (3) 

(   ) Entre 6-30 minutos   (2) 

(   ) Entre 31-60 minutos  (1) 

(   ) Após 60 minutos     

(   ) Não fuma 

 

2. Você acha difícil não fumar em lugares proibidos, como igrejas, ônibus, etc.? 

(   ) Sim     (1) 

(   ) Não  

 

3. Qual cigarro do dia traz mais satisfação? 

(   ) O primeiro da manhã   (1) 

(   ) Outros  

(   ) Nenhum 

 

4. Quantos cigarros você fuma por dia? 

(   ) Menos de 10  

(   ) De 11 a 20    (1) 

(   ) De 21 a 30    (2) 

(   ) Mais de 31    (3) 

(   ) Não fuma 

 

5. Você fuma mais frequentemente pela manhã? 

(   ) Sim     (1) 

(   ) Não  

 

6. Você fuma mesmo doente? 

(   ) Sim     (1) 

(   ) Não 
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ANEXO E – Panfleto Informativo 
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ANEXO F – Variáveis incluídas na análise estatística dos resultados 

 

Quadro 1 - Variáveis utilizadas na análise dos resultados 

Variáveis Dependente/ 

Independente 

Natureza Categorias obtidas pelo 

questionário 
Categorias utilizadas 

na análise estatística 

Status tabágico 

(Etapa 1) 

Dependente Qualitativa  Fumante regular 

Nunca fumante 

Ex-fumante 

Fumantes 

Não fumantes 

Mudança 

qualitativa do 
tabagismo  

(Etapa 2) 

Dependente Qualitativa  Manteve o mesmo 

número de cigarros 

Aumentou o número de 
cigarro 

Diminuiu o número de 

cigarros 

Parou de fumar 

Diminuiu número de 

cigarros/Parou de fumar 

 

Manteve o mesmo 

número de 

cigarros/Aumentou o 
número de cigarros 

Idade Independente Quantitativa  Idade em anos Idade em anos 

Estado conjugal Independente Qualitativa Solteira 

União estável 

Casada 

Separada 

Viúva 

Com cônjuge 

Sem cônjuge 

Emprego Independente Qualitativa  Empregada com carteira 
assinada 

Empregada sem carteira 

assinada 

Faz ―bicos‖ 

Não está empregada 

Sim 

Não 

Escolaridade Independente Qualitativa  Analfabeto/Fundamental 
1 Incompleto; 

Fundamental 1 

Completo/Fundamental 2 
Incompleto; 

Fundamental 2 

Completo/Médio 
Incompleto; 

Médio 

Completo/Superior 
Incompleto 

Superior Completo 

1-Fundamental 
Incompleto; 

2- Fundamental 

Completo/Médio 
Incompleto; 

3- Médio Completo ou 

Superior Incompleto. 

Classificação 

Econômica 

Independente Qualitativa  A-B1-B2-C1-C2-D-E B 

C 

D/E 
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Variáveis Dependente/ 

Independente 

Natureza Categorias obtidas pelo 

questionário 
Categorias utilizadas 

na análise estatística 

Idade gestacional Independente Quantitativa  Semanas de gestação Semanas de gestação 

Número de 
gestações 

Independente Quantitativa  Número de gestações Número de gestações 

Número de 
abortos 

Independente Quantitativa  Número de abortos Número de abortos 

Intenção da 
gravidez 

Independente Qualitativa  Você estava querendo 
ficar grávida logo; 

Você estava querendo 

ficar grávida mais tarde; 

Você estava querendo 
ficar grávida agora; 

Você não queria 

engravidar em nenhum 
momento; 

Você não sabe/não se 

lembra. 

1- Desejava engravidar 
logo/agora; 

2- Desejava engravidar 

mais tarde; 

3- Não desejava 

engravidar em nenhum 

momento. 

Experimentação 
de maconha 

Independente Qualitativa  Sim 

Não 

Sim 

Não 

Uso de maconha 
último mês 

Independente Qualitativa  Sim 

Não 

Sim 

Não 

Consumo de 
álcool último mês 

Independente Qualitativa  Sim 

Não 

Sim 

Não 

Consumo de 

outras drogas 

último mês 

Independente Qualitativa  Sim 

Não 

Sim 

Não 

Exposição passiva 

à fumaça do 

cigarro em casa 

Independente Qualitativa  Diariamente 

Semanalmente 

Mensalmente 

Menos que mensalmente 

Nunca 

Não sabe 

Sim 

Não 

Exposição passiva 

à fumaça do 

cigarro no trabalho 

Independente Qualitativa  Sim 

Não 

Não sabe 

Sim 

Não 

Número de 

cigarros fumados 

por dia 

Independente Quantitativa  Número de cigarros por 
dia 

Número de cigarros por 
dia 
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Variáveis Dependente/ 

Independente 

Natureza Categorias obtidas pelo 

questionário 
Categorias utilizadas 

na análise estatística 

Tempo de uso do 
cigarro 

Independente Quantitativa  Anos Anos 

Grau de 

dependência da 

nicotina 

Independente Quantitativa  Escore bruto Escore bruto 

Estresse percebido Independente Quantitativa  Escore bruto Escore bruto 

Ansiedade Independente Quantitativa  Escore bruto Escore bruto 

Depressão Independente Quantitativa  Escore bruto Escore bruto 

Personalidade Independente Quantitativa  Escore bruto das sub-
escalas: 

Socialização, 

Conscienciosidade, 

Abertura, 

Extroversão, 

Neuroticismo. 

Escore bruto das sub-
escalas: 

Socialização, 

Conscienciosidade, 

Abertura, 

Extroversão, 

Neuroticismo. 

Apego materno-

fetal 

Independente Quantitativa  Escore bruto Escore bruto 
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ANEXO G – Análises ajustadas das variáveis psicológicas identificadas na Etapa 1 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Ansiedade* 1,15 1,09-1,21 <0,001 

Ajustado para estratos de Estado conjugal** 1,14 1,10-1,21 0,0000  

Ajustado para estratos de Escolaridade** 1,15 1,10-1,22 0,0000 

Ajustado para estratos de Sentimento gravidez** 1,14 1,10-1,21 0,0000 

Ajustado para estratos de Experimentação de maconha** 1,12 1,05-1,20 0,0013 

Ajustado para estratos de Uso de álcool no último mês** 1,14 1,07-1,21 0,0000 

Ajustado para Depressão** 1,13 1,11-1,15 0,0000 

Ajustado para Estresse percebido** 1,13 1,12-1,14 0,0000 

Ajustado para Neuroticismo** 1,13 1,12-1,15 0,0000 
* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Depressão* 
1,17 1,09-1,25  

<0,001 

Ajustado para estratos de Estado conjugal** 1,15 1,10-1,24 0,0000 

Ajustado para estratos de Escolaridade** 1,13 1,05-1,22 0,0016 

Ajustado para estratos de Sentimento gravidez** 1,15 1,06-1,23 0,0002 

Ajustado para estratos de Uso de álcool no último mês** 1,15 1,10-1,24 0,0001 

Ajustado para Estresse percebido** 1,13 1,11-1,14 0,0000 

Ajustado para Socialização** 1,16 1,15-1,18 0,0000 

Ajustado para Conscienciosidade** 1,17 1,15-1,18 0,0000 

Ajustado para Neuroticismo** 1,14 1,13-1,16 0,0000 

Ajustado para Abertura** 1,15 1,13-1,17 0,0000 

Ajustado para Extroversão** 1,17 1,15-1,18 0,0000 

Ajustado para Apego materno-fetal** 1,17 1,15-1,18 0,0000 

* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Estresse percebido* 1,07 1,04-1,10 <0,001 

Ajustado para estratos de Estado conjugal** 1,07 1,04-1,10 0,0000 

Ajustado para estratos de Classificação econômica** 1,07 1,04-1,10 0,0000 

Ajustado para estratos de Sentimento gravidez** 1,06 1,03-1,10 0,0000 

Ajustado para estratos de Experimentação de maconha** 1,06 1,03-1,10 0,0006 

Ajustado para estratos de Uso de outras drogas no último 

mês** 

1,07 1,04-1,10 0,0000 

Ajustado para Socialização** 1,07 1,06-1,08 0,0000 

Ajustado para Conscienciosidade** 1,07 1,07-1,08 0,0000 

Ajustado para Neuroticismo** 1,07 1,06-1,08 0,0000 

Ajustado para Apego materno-fetal** 1,07 1,06-1,07 0,0000 

* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 
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Variáveis RC IC(95%) p 

Socialização* 1,03 0,96-1,11 0,397 

Ajustado para estratos de Uso de maconha no último 

mês** 

1,01 0,93-1,09 0,8163 

Ajustado para Conscienciosidade** 1,04 1,02-1,06 0,0000    

Ajustado para Neuroticismo** 1,02 0,99-1,03 0,1565 

Ajustado para Abertura** 1,03 1,01-1,05 0,0019 

Ajustado para Apego materno-fetal** 1,04 1,03-1,05 0,0000 

* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Conscienciosidade* 0,97 0,88-1,06 0,457 

Ajustado para Abertura** 0,95 0,93-0,97 0,0001 

Ajustado para materno-fetal** 0,97 0,96-0,98 0,0000 

* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Neuroticismo* 1,11 1,06-1,18 <0,001  

Ajustado para estratos de Estado conjugal** 1,11 1,05-1,17 0,0002 

Ajustado para estratos de Escolaridade** 1,11 1,05-1,18 0,0005 

Ajustado para estratos de Emprego** 1,11 1,06-1,17 0,0002 

Ajustado para estratos de Sentimento gravidez** 1,09 1,03-1,15 0,0024 

Ajustado para estratos de Experimentação de maconha** 1,11 1,04-1,18 0,0031 

Ajustado para Extroversão** 1,13 1,11-1,14 0,0000 

* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Abertura* 1,02 0,96-1,08 0,557 

Ajustado para Extroversão** 1,03   1,02-1,05 0,0000 

Ajustado para Apego materno-fetal** 1,03 1,03-1,04 0,0000 

* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Extroversão* 1,05 0,99-1,11 0,080 

Ajustado para estratos de Exposição passiva à fumaça do 

cigarro em casa** 

1,04    0,98-1,11 0,1831   

* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 
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Variáveis RC IC(95%) p 

Apego materno-fetal* 0,99 0,97-1,01 0,190 

Ajustado para estratos de Estado conjugal** 0,99 0,97-1,01 0,3001 

Ajustado para estratos de Sentimento gravidez** 0,99 0,97-1,01 0,4476 

Ajustado para estratos de Uso de outras drogas no último 

mês** 

0,99 0,97-1,01 0,3608   

* Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 
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ANEXO H – Análises ajustadas das variáveis psicológicas identificadas na Etapa 2 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Depressão* 1,08 0,95-1,24 0,238 

Ajustado para Cigarros ao dia** 0,99 0,96-1,02 0,521 

Ajustado para Ansiedade** 1,05 1,01-1,09 0,022 

Ajustado para Estresse percebido** 1,08 1,06-1,11 0,000 

Ajustado para Neuroticismo** 1,08 1,05-1,12 0,000 

Ajustado para Abertura** 1,10 1,06-1,14 0,000 

Ajustado para Extroversão** 1,07 1,04-1,11 0,000 

Ajustado para Grau de dependência á nicotina** 1,04 0,98-1,09 0,210 

Ajustado para Sentimento da gravidez** 1,07 0,99-1,15 0,068 

*Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Neuroticismo* 1,07 0,96-1,19 0,231 

Ajustado para Ansiedade** 1,07 1,04-1,11 0,000 

Ajustado para Depressão** 1,07 1,03-1,11 0,000 

Ajustado para Estresse percebido** 1,06 1,04-1,08 0,000 

Ajustado para Abertura** 1,07 1,04-1,10 0,000 

Ajustado para Extroversão** 1,05 1,02-1,07 0,001 

Ajustado para Experimentação de maconha** 1,07 1,04-1,11 0,000 

*Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

Variáveis RC IC(95%) p 

Abertura* 0,93 0,84-1,02 0,112 

Ajustado para Depressão** 0,95 0,92-0,98 0,002 

Ajustado para Estresse percebido** 0,94 0,93-0,96 0,000 

Ajustado para Extroversão** 0,91 0,89-0,93 0,000 

Ajustado para Apego materno-fetal** 0,94 0,93-0,95 0,000   

Ajustado para Grau de dependência á nicotina** 0,98 0,94-1,02 0,351 

Ajustado para Experimentação de maconha** 0,93 0,91-0,95 0,000 

*Análise bruta 

** Odds Ratio de Mantel-Haenszel 

 

 


