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RESUMO:
O consumo de tabaco durante a gravidez é o mais importante fator de risco modificável
em que podemos intervir. Quando falamos do consumo de tabaco na gravidez, este
assume particular relevância pelo comprometimento da saúde e bem-estar maternofetal que tem sido associado a prematuridade, restrição de crescimento fetal e aumento
das taxas de morbilidade e mortalidade perinatal e infantil.
A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS), como Escola Promotora de Saúde, e no
âmbito da Unidade de Monitorização de Indicadores em SaúdeUMIS), consciente da

importância desta temática, pretende dar o seu contributo para a caraterização deste
determinante de saúde. Assim, estamos a desenvolver um estudo epidemiológico sobre
o consumo de tabaco na mulher grávida que tem como objetivo “Caracterizar o
consumo de tabaco na mulher grávida no distrito de Santarém”.

ABSTRACT:
Smoking during pregnancy is the most important modifiable risk factor in which we can
intervene. When we talk about tobacco consumption in pregnancy, it is particularly
relevant because of the commitment to maternal and fetal health and well-being that
has been associated with prematurity, fetal growth restriction, and increased rates of
perinatal and infant morbidity and mortality.
The Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS), as Health Promotion School, and
within the Unidade de Monitorização de Indicadores em Saúde (UMIS), aware of the
importance of this issue, intends to contribute to the characterization of this
determinant of health. Thus, we are developing an epidemiological study on the
consumption of tobacco in pregnant women that aims to "Characterize the consumption
of tobacco in pregnant women in the district of Santarém".
LINK PARA PÁGINA DO PROJETO
http://si.essaude.ipsantarem.pt/essaude_si/web_base.gera_pagina?p_pagina=134393
2
OUTROS LINKS:

