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Introdução: O tabagismo materno pode levar a diversos fatores de risco tanto para gestante quanto para o feto, 
e impactar nas medidas antropométricas do recém-nascido, como exemplo levar a um risco maior de baixo 
peso ao nascimento. Objetivo: Verificar a associação do tabagismo materno durante a gestação com medidas 
antropométricas ao nascimento. Métodos: Estudo transversal observacional controlado, com recém-nascidos 
saudáveis, com até 24 horas de vida, idade gestacional acima de 37 semanas, nascidos de parto normal e em 
aleitamento materno. Os dados foram obtidos através de um banco de dados desenvolvido para a tese de 
doutorado intutilada: “Tabagismo materno durante a gestação e reações faciais hedônicas ao gosto doce em 
recém-nascidos“, contemplando o período de novembro de 2010 a maio de 2012. Resultados: Foram avaliados 
200 recém-nascidos, divididos em dois grupos, os expostos e os não expostos ao tabaco na vida intrauterina. 
50 recém-nascidos foram expostos ao tabagismo materno durante a gestação, e 150 não foram. A média de 
idade gestacional dos dois grupos foi igual, 39 semanas (±1,0). A média da idade das mães tabagistas foi 25,18 
anos (± 5,88), as mães não tabagistas foi 23,95 anos (± 6,46). Entre os recém-nascidos expostos ao tabagismo, a 
média de peso foi 3053,8 gramas (± 445,6), enquanto a média dos não expostos foi 3320 (± 403,1). Ao avaliar o 
comprimento, encontrou-se a média entre o grupo exposto de 47,92 centímetros (±1,79), enquanto a média do 
grupo não exposto foi 48,99 centímetros (± 1,78). A média do perímetro cefálico dos recém-nascidos expostos 
ao tabaco foi 33,55 centímetros (± 1,30), enquanto dos não expostos foi 34,02 centímetros (± 1,25). Conclu-
são: Observou-se uma diminuição das medidas antropométricas nos recém-nascidos que foram expostos ao 
tabagismo materno durante a gestação, quando comparados aos que não foram. Nota-se que essas diferenças 
não representam um nível patológico, mas sim uma diminuição quando comparadas.
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Introdução: Cuidado paliativo aborda a melhora na qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças 
ameaçadoras a vida, aliviando o sofrimento, tratando a dor e outros sintomas, sejam físicos, psicossociais ou 
espirituais. Descrição do caso: E.F.M., 5 anos e 8 meses, sexo feminino, previamente hígida, iniciou há um ano 
e seis meses quadro de constipação intestinal, inicialmente relacionado ao desfralde em consultas anteriores. 
evoluiu com perda de peso e dificuldade de micção espontânea. Ao exame, apresentava fáscies emagrecida, 
palidez e massa endurecida palpável em fossa ilíaca direita. realizada tomografia de abdome e pelve, que 
evidenciou formação expansiva retroperitoneal comprimindo intestino e bexiga, gerando efeito obstrutivo, 
com componente contíguo ao canal vertebral sacral. Encaminhada ao serviço de oncologia e diagnosticado 
neuroblastoma retroperitonial. sem possibilidade de ressecção cirúrgica, iniciado tratamento seguindo o pro-
tocolo brasileiro de neuroblastoma, porém, evoluindo com piora progressiva, sem proposta curativa. realizada 
tentativa de abordagem familiar pela equipe de cuidados paliativos, contudo, os pais mantiveram-se resistentes 
ao contato, sempre com esperança de cura. Discussão: Na impossibilidade de cura, enfrenta-se a negação, que 
se relaciona com a incapacidade de aceitar o fim da própria existência. é a defesa temporária após notícias 
inesperadas. é fundamental que a equipe multidisciplinar acompanhe essa família, que tenha escuta ativa, 
comunicação e conhecimento técnico para o que irá enfrentar junto ao paciente e seus entes queridos. criar 
estratégias para enfrentar todas as etapas relacionadas a este período, entendendo que a vida não se mede em 
tempo e sim em intensidade. Conclusão: A importância dos cuidados paliativos em pediatria é imprescindível, 
buscando aliviar o sofrimento emocional da família e do paciente, trabalhando em prol da qualidade de vida 
e melhor aceitação de morte.


