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RESUMO 

O presente estudo avaliou os registros clínicos das crianças nascidas no Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC) e registradas no Estudo 
Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas (ECLAMC), no período de 01 
de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. Tratou-se de trabalho retrospectivo, descritivo 

e transversal, no qual foram incluídos 365 recém-nascidos portadores de malformações 

congênitas. Deste total, 280 crianças apresentaram malformações congênitas isoladas e 85 

duas ou mais malformações associadas. As malformações mais freqüentemente encontradas 
localizaram-se em pele e fâneros (85 casos), em face, olhos, orelhas e pescoço (57 casos) e 

em sistema cardiovascular (56 casos). A maioria dos recém-nascidos apresentou 

malformações congênitas menores, que não são diagnosticadas através de ultra-sonografia 

bidimensional. Do total de casos, 44 apresentaram alterações em ultra-sonografias obstétricas. 
As malformações identificadas foram: fenda labial; tumoração sacrococcígea; hidrocefalia, 
porencefalia, meningomielocele lombo-sacra e craniorraquisquise; linfangioma; seqüestro 

pulmonar; seqüência de prune belb›, onfalocele, gastrosquise e atresia duodenal; cisto 

ovariano, dilatação pielocalicial, rim multicístico, rim policístico e duplicidade ureteral; 

amputações digitais e encurtamento de membros fetais e; hidropsia fetal. Em um caso de 
fenda labiopalatina e um caso de seqüência de prune belly não houve correspondência exata 
entre os achados pré e pós-natais. O número de consultas de pré-natal foi semelhante nos 
grupos com e sem alterações ultra-sonográficas obstétricas. O número de ultra-sonografias 
obstétricas realizadas foi maior no grupo com alterações ultra-sonográficas.
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SUMMARY 

This study evaluated the clinical records of children bom at the University Hospital of the 
Federal University of Santa Catarina (HU-UFSC) and registered in the Latin American 
Colaborative Study of Congenital Malformations (ECLAMC), from January the lst, 1999 to 

December 31”, 2001. It is a retrospective, descriptive and cross-sectional study, in which 
there were enclosed 365 malformed newboms. From these, 280 presented isolated congenital 
malformations and 85 two or more associated malformations. The most common 
malformations were skin, teeth, hair and nail anomalies (85 cases), face, eyes, ears and neck 
anomalies (57 cases) and cardiovascular system anomalies (56 cases). The majority of 
newboms presented minor congenital malformations, which can not be diagnosed by 
bidimensional ultrasonography. Overall, 44 cases presented abnormalities in obstetric 

ultrasonographies. The identified malformations were: clefi lip; sacrococcygeal mass; 

hydrocephalus, porencephaly, meningomyelocele and craniorraquischisis; lymphangioma; 

extralobar sequestration; prune belly sequence, omphalocele, gastroschisis and duodenal 

atresia; ovarian cyst, hydronephrosis, multicystic kidney, policystic kidney and ureteral 

duplicity; digital amputations with short-limb anomalies and; hydrops fetalis. There was no 
accurate correspondance between prenatal findings and perinatal outcomes in one case of cleft 

lip with clefi palate and one case of prune belly sequence. The number of appointments in 
prenatal care was similar in both groups with and without obstetric ultrasonography 

abnormalities. Women in the prenatal ultrasonographyc abnorrnalities group underwent more 
ultrasonographyc scans.

X



i INTRoii›UÇÃo 

As malformações, em conjunto com as rupturas, deformações e displasias, fazem parte das 
anomalias do desenvolvimento. Tais anomalias podem ocorrer tanto durante o período 
embrionário (até o fim da 8a semana de desenvolvimento) quanto fetal (da 9a semana ao 

. 1 . . ,, . . . 

nascimento), e a diferenciaçao entre estas entidades se faz de acordo com o processo original 
de formação do tecido ou órgão considerado e de acordo com o momento do desenvolvimento 
em que a anormalidade se instala.2 

Constitui malformação oçdefeito morfológico encontrado em um órgão, parte de um órgão 
ou regiao maior do corpo, decorrente de um processo de desenvolvimento intrinsecamente 
anormal, o que significa dizer que, a partir do momento da fertilização, o Órgão em questão 
jamais teve a oportunidade de originar forma ou estrutura normais. Extrapolando sua 

conceituação literal, o termo é comumente utilizado para referência tanto do processo de 
desenvolvimento quanto do resultado morfológico correspondente.3 

De outra fonna, sendo o processo de desenvolvimento originalmente normal, porém 
submetido a diferentes fatores, podem ocorrer as rupturas, como observado em casos de 
bridas amnióticas e defeitos de redução de membros causados por anomalias vasculares,2 e as 
deformações. Nestas últimas, as alterações observadas envolvem a forma ou a posição de um 
segmento corpóreo, determinadas por forças mecânicas extrínsecas ou intrínsecas ao feto, a 

exemplo da hipomotilidade determinada pela presença de alterações neurológicasf miopáticas 

ou do tecido conjuntivo fetal.2 

As displasias, por sua vez, são alterações decorrentes da organização celular anormal em 
um tecido. O termo se aplica a qualquer anormalidade histológica, independente de seu 
potencial neoplásico. Ao contrário do que se observa em muitas das malformações, rupturas e 

deformações, as lesões displásicas usualmente acometem mais de uma região corporal 

isolada, muito embora displasias confinadas a um órgão não sejam impossíveis de existir.3 
Nos casos das anomalias múltiplas, ou seja, daquelas que não ocorrem isoladamente em 

um individuo, reconhecem-se ainda os padrões de seqüência, síndrome e associação. Na 
seqüência, um único fator mecânico reconhecido ou presumido origina um padrão de 

anomalias múltiplas. Uma malformação ou ruptura, por exemplo, é capaz de dar origem a 

uma cascata de defeitos secundários, caracterizando uma seqüência. Uma síndrome, por sua
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vez, é reconhecida nos casos em que as múltiplas anomalias encontradas no mesmo indivíduo 
têm patogênese comum, sem, no entanto, preencherem os cn`térios de uma seqüência. A 
associação, por fim, designa um padrão de desenvolvimento em que anomalias múltiplas são 
encontradas no mesmo indivíduo, de maneira não aleatória, porém sem manter patogênese ou 
fator causal em comum.3 

Outras anormalidades do desenvolvimento que não se enquadram nestas definições por 
serem de natureza quantitativa, e não qualitativa, dizem respeito ao número e tamanho das 
células contidas nos tecidos considerados. Hipoplasia e hiperplasia designam, 

respectivamente, subdesenvolvimento e superdesenvolvimento tissular ou de um órgão, 
determinado pela alteração do número de células; hipotrofia e hipertrofia designam alteração 
do desenvolvimento para mais ou para menos, que se faz às custas da redução ou do aumento 
do tamanho celular, do tecido ou do órgão; agenesia designa a falta de um segmento corporal 
devida à ausência primordial deste; aplasia designa a ausência de um segmento corporal por 
falta de desenvolvimento deste, havendo, no entanto, potencial primordial para seu 

desenvolvimento; e atrofia designa redução de massa tecidual ou de órgão normalmente 
desenvolvidos, em virtude de um decréscimo no tamanho ou no número das células que os 
compõem.3 ' 

Quaisquer destas anormalidades, quando presentes ao nascimento, são denominadas 

congênitas, do latim congenitus, que significa nascido com, independente do momento 
gestacional em que ocorreram ou de possuir caráter hereditário ou não. É importante ressaltar 
que nem todo traço genético é congênito, da mesma forma que nem todo traço congênito é, 
necessariamente, genético.4 

As malformações congênitas, portanto, em sentido lato, são as anormalidades na forma ou 
estrutura de órgão, tecido ou segmento corporal, resultantes de morfogênese intrinsecamente 
anormal e possíveis de serem identificadas já ao nascimento. Elas podem ser classificadas 
como maiores ou menores, dependendo de sua implicação clínica, cirúrgica ou estética para o 
indivíduo que a apresenta. As maiores são aquelas que requerem tratamento médico e/ou 
cirúrgico ou que possuem significante valor estético, enquanto as menores não trazem maiores 
transtornos, sob aspecto orgânico ou social, ao indivíduos Apesar de não acarretarem déficit 
no desenvolvimento nonnal e desempenho das funções orgânicas habituais, as malformações 
menores devem receber atenção na medida em que, na presença de dois ou mais defeitos 
menores no mesmo indivíduo, há o n`sco de malformação maior associada em cerca de 10%
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dos neonatos. Nos neonatos que apresentam três ou mais defeitos menores, os quais 

correspondem a cerca de 0,5% do total de neonatos com anomalias menores,6 o risco de 
malformação maior associada se eleva,7 podendo variar de aproximadamente 20%6° 8 a até 

90%, dependendo do estudo consideradoó 

O diagnóstico de tais malformações, por estarem presentes ao nascimento, é passível de 
ser monitorado pelo ato de proceder ao exame fisico completo do recém-nascido. As 
malformações, de modo geral, são encontradas em cerca de 1,5% a 4%8' 9 dos nascidos vivos, 
segundo dados de literatura intemacional, estando implicadas, entretanto, em cerca de 15% a 

30% das hospitalizações pediátricas registradas nos Estados Unidos,9 acarretando grande ônus 
econômico para o Estado. 

Além disso, ao se considerar as malformações congênitas identificadas entre os óbitos 
neonatais, o índice de malformações identificadas sobe para 22%, chegando a 18% entre os 
nascimentos prematuros e a 26,9% dentre os natimortos.8 Quando se consideram as 

malformações decorrentes de anomalias cromossômicas, verifica-se que correspondem a 0,4% 
dos nascidos vivos malformados. Dentre os natimoitos e os abortamentos espontâneos este 

índice eleva-se, com freqüência estimada de aproximadamente 50% neste último grupo. A 
anormalidade mais comumente encontrada nestes casos, segundo a literatura, é a síndrome de 
Tumer (cariótipo 45, X0), que pode estar presente em cerca de 20% dos abortamentos 
espontâneos, ao passo que é verificada em apenas 0,6% dos nascidos vivos.” 

Comparativamente, a mortalidade perinatal é de 2% na população normal, enquanto atinge 
índice de 25,2% dentre os recém-nascidos malformadosg 

Mesmo entre os nativivos e aqueles que não evoluem a Óbito, o índice de 4% de 
indivíduos portadores de malformações congênitas chega a 6% em crianças de até 2 anos de 
idade e a 8% em crianças aos 5 anos de idade, em função da identificação tardia de 
malformações congênitas internas.2 Ainda assim, em estudo realizado a partir de 10.000 
nativivos portadores de malformações congênitas,8 observou-se que apenas 43% de todas as 
malformações congênitas maiores consideradas foram observados ao nascimento e 82% delas 
foram diagnosticadas até os 6 meses de vida destas crianças. 

No Brasil, dados fomecidos pelo Ministério da Saúde registram 9.468 Óbitos decorrentes 
de malformações congênitas e anomalias cromossômicas, de um total de 938.658 óbitos, no 
ano de 1999. No ano 2000, registrou-se 9.792 óbitos por este motivo, de um total de 946.392 
óbitos registrados, sendo 7.790 deles ocorridos em menores de 1 ano de idade.”
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Dados referentes à América Latina podem ser acessados nos registros do Estudo 

Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas (ECLAMC), programa este 
iniciado no ano de 1967, com o objetivo de realizar uma vigilância clínica e epidemiológica 
acerca das malformações congênitas. Trata-se de um programa que opera por metodologia do 
tipo caso-controle, em que são descritos os casos de recém-nascidos portadores de 

malformações congênitas e os aspectos pré-natais e neonatais a eles relacionados, como idade 
materna, uso de substâncias exógenas durante a gestação, realização de acompanhamento pré- 
natal (incluindo a realização de ultra-sonografias durante a gestação), consangüinidade entre 

os genitores e história familiar de malformações congênitas, entre outrosn' 13 Os casos são 
identificados após o nascimento, em sua maior parte, através da execução de exame fisico do 
recém-nascido. 12 

Muito embora as malformações congênitas sejam identificadas, conceitualmente, ao 

nascimento, os avanços tecnológicos operados nas últimas décadas possibilitaram os 

diagnósticos pré-natais de tais condições, dando margem as mais amplas aplicações deste 
conhecimento. Os procedimentos disponiveis incluem ultra-sonografia, ecocardiografia fetal, 
amniocentese, coleta de vilosidades coriônicas, cordocentese, biópsia fetal e embrioscopia, 

além de dosagens bioquímicas séricas maternas, como alfa-fetoproteina, fração beta da 

gonadotrofina coriônica humana e estiiol não conjugado, para o rastreamento inicial dos 

defeitos de fechamento do tubo neural e/ou síndrome de Down.” Usualmente, cada método 
pode ser complementado por outro, no sentido de aumentar a sensibilidade e a especificidade 

diagnósticas. 

A ultra-sonografia é técnica que consiste na utilização de ondas sonoras em alta 

freqüência, para a formação de imagens. A partir de sua introdução como método de 
investigação complementar, teve uso rapidamente disseminado na prática clínica, por tratar-se 

de técnica não invasiva, pelo refinamento tecnológico que veio apresentando no decorrer dos 

anos, principalmente no tocante aos detalhes que podem ser visualizados, e à facilidade no 
uso inerente ao equipamento.” 

O uso inicial da ultra-sonografia com fins obstétricos e, mais especificamente, para 

diagnóstico pré-natal, remonta a meados da década de 1950, momento em que são publicados 
os primeiros estudos relatando a visualização da placenta e do pólo cefálico fetal,15 bem como 
a relação entre o diâmetro bi-parietal e a idade gestacional” e a identificação de gestação 
gemelar. Ao final dos anos 70, tomou-se cada vez mais evidente que o feto era, mais do que
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um prolongamento matemo, um ser independente desta, à medida que diferentes parâmetros 
ligados direta ou indiretamente a ele passam a ser avaliados.” Neste momento, as 

malformações fetais maiores começaram a ser visualizadas, mas foi a partir da década de 
1980 que se expandiu 0 conceito do diagnóstico pré-natal das malformações congênitas.” 

Atualmente, suas aplicações estendem-se desde a verificação da viabilidade gestacional 

até a localização placentária e fetal, o acesso às condições morfológicas fetais, além de 

propiciar orientação visual em procedimentos invasivoslõ' 17 Para o exame fetal em busca de 
malformações, ao lado da ultra-sonografia pura e simples, por assim dizer, sugiram a 

ecocardiografia fetal, cujo desenvolvimento remonta ao início dos anos 70, e a associação da 

ultra-sonografia ao efeito Doppler, por volta do início da década seguinte. Inicialmente, o uso 
do Doppler, técnica que visa a análise do fluxo sanguíneo fetal, era restrito à artéria umbilical; 
subseqüentemente, passou a prestar-se para a avaliação de detemiinadas anomalias cardíacas 

e vasculares congênitas, como estenose valvar aóitica e fechamento prematuro do ducto 
arterioso fetal.” 

Ainda assim, mesmo isoladamente, estima-se que a ultra-sonografia seja capaz de detectar 
aproximadamente 70 a 80% das malformações maiores do feto. 14' 18' 19 Para tanto, deve-se 

pesar fatores como a qualidade técnica do equipamento, a experiência do operador, a acuidade 
diagnóstica e o tempo despendido para a realização do exame, bem como o momento 
gestacional em que o exame é realizado. 

Assim, até a 14” semana de amenorréia, ou seja, no primeiro trimestre gestacional, é 

possível identificar o número de embriões, sua vitalidade, o pólo cefálico, a coluna vertebral e 

os membros fetais. A medida da translucência nucal, preferencialmente entre a ll” e a 14a 
semanas de amenorréia, tem valor como exame não invasivo inicial para o rastreamento de 
anomalias congênitas determinadas principalmente por alterações cromossôn1icas.2°'21'22 

Da 17” a 20” semana gestacional, torna-se identificável a face fetal, bem como a parede 
abdominal, o diafragma, o estômago, a bexiga, os órgãos genitais extemos, os membros e as 
extremidades fetais. As estruturas cerebrais, tórax, coração, abdome, aparelho digestivo e rins 
passam a ser visualizados entre 20 a 24 semanas de gestação, ao passo que anomalias 

esqueléticas, incluindo displasias, e cistos ovarianos, tomam-se identificáveis posteriormente 
na gestação, com 28 a 32 semanas de amenorréials Neste momento, cerca de 6% dos casos de 
trissomia do cromossomo 21, 85% dos defeitos de fechamento do tubo neural e quase 100% 
das anencefalias podem ser identificados intra-útero. 14
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Entretanto, mesmo respeitando-se estes limites temporais, ocasionalmente as imagens 

ultra-sonográfrcas podem ser influenciadas por condições como a posição fetal, o volume de 
líquido amniótico e a obesidade materna, impedindo a adequada visualização de uma estrutura 
específrcaló 

Após a identificação inicial de malformação fetal à ultra-sonografia, e havendo indicação, 
é possível lançar mão de métodos diagnósticos invasivos, visando complementar a 

informação previamente obtida. Esta prática tende a reduzir o número de diagnósticos falso- 
positivos e falso-negativos de malformações fetais, com todas as implicações que os seguem. 

A partir da confirmação de malformação fetal, torna-se possível adotar medidas durante a 

gestação visando garantir a integridade fetal, planejar o melhor momento e a via de parto para 
este feto, bem como sua recepção no período neonatal, fomecendo-lhe cuidados que 

possibilitem sua sobrevivência.7” 23” 24 Ainda, dependendo do caso, tem-se a opção de partir 

para terapêutica fetal, quando possível,14 ou para o abortamento, quando legalizado 

(TORRES, 1997; S/p).” 
Diante deste contexto, a ultra-sonografia aplicada a obstetrícia assume sua posição, na 

medida em que abre uma janela no sentido de promover tanto o bem-estar fetal quanto 
materno e, após o nascimento, do neonato.



2 OBJETIVOS 

O presente estudo tem como objetivos: 
Verificar a freqüência global de malformações congênitas, encontradas em recém- 
nascidos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU- 

UFSC), na cidade de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, Brasil, identificados 
pelo Estudo Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas 

(ECLAMC), no período compreendido entre 01 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro 
de 2001. 

Verificar as alterações identificadas durante a realização de exames ultra-sonográficos 

obstétricos, enquanto parte do acompanhamento médico pré-natal, dentre as crianças 
portadoras de malformações congênitas nascidas no HU-UFSC, na cidade de 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, incluídas no ECLAMC, de O1 de janeiro de 1999 
a 31 de dezembro de 2001, e compará-las aos achados pós-natais. 

Adicionalmente, verificar o número de consultas médicas e de ultra-sonografias 
obstétricas realizadas durante o acompanhamento pré-natal, nos casos considerados.



3 MÉTODO 

3.1 Delíneamento do estudo 
O presente trabalho tem cunho retrospectivo, descritivo e transversal, sendo a coleta dos 

dados realizada a partir de registros do Estudo Colaborativo Latino Americano de 

Malformações Congênitas (ECLAMC), referentes ao Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Santa Catarina (HU-UFSC). A coleta inicial dos dados foi complementada por 
pesquisa, nos prontuários médicos referentes aos casos avaliados, de informações relevantes 

para o desenvolvimento deste trabalho. 

3.2 Local 

A elaboração do presente trabalho deu-se através da análise dos protocolos do ECLAMC, 
desenvolvido pelo Núcleo de Genética Clínica do HU-UFSC, situado na cidade de 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. As informações adicionais foram obtidas por intermédio 
do Serviço de Pesquisa de Prontuários (SPP), situado no mesmo Hospital. 

3.3 Casuística 

Foram considerados para inclusão no presente trabalho todos os recém-nascidos 

portadores de malformações congênitas, nativivos de qualquer peso e natimortos com peso 
igual ou superior a 500 gramas, nascidos no HU-UFSC e registrados no ECLAMC, no 
período de O1 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. A presença de malformações 
tanto externas quanto internas foi considerada para inclusão. 

Foram incluídos também os recém-nascidos sem anormalidades visíveis ao nascimento, 
porém com exames de ultra-sonografia obstétrica alterados, tomando em consideração os 
parâmetros normais para o exame, por ser este um dos objetivos do presente trabalho. 

3.4 Procedimentos 

Todos os recém-nascidos inclusos neste trabalho foram formalmente registrados no 

ECLAMC após assinatura de termo de consentimento esclarecido próprio, por seu 

responsável legal.
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As descrições das anomalias apresentadas pelos recém-nascidos incluídos foram 

inicialmente coletadas a partir dos registros dos protocolos de investigação do ECLAMC, 
conforme definido em seu Manual Operacional” (Apêndice 1). Dos mesmos protocolos de 
investigação, foram coletadas as informações acerca de exames de ultra-sonografia obstétrica 
realizados durante o seguimento pré-natal destas crianças (anormalidades encontradas e 

número de exames realizados), bem como do número de consultas médicas de 

acompanhamento pré-natal executadas, no grupo de recém~nascidos considerado. 
Nos casos em que as informações contidas nos protocolos de investigação mostraram-se 

incompletas ou insuficientes, foi realizada a recuperação dos prontuários médicos, junto ao 

Serviço de Pesquisa de Prontuários (SPP) do HU-UFSC. 
Os dados coletados foram apresentados sob a forma de Tabelas e Figuras, segundo 

diversas variáveis. Optou-se por expressar as freqüências em valores absolutos, em função do 
reduzido número de casos considerados.



4 RESULTADOS 

O presente estudo avaliou as fichas clínicas e os prontuários de 365 recém-nascidos no 
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC), no período 
compreendido entre 01 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2001 e integrantes do Estudo 

Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas (ECLAMC), na categoria 

malƒormados. Os resultados iniciais dizem respeito à distribuição geral das malformações 
congênitas, conforme disposto na Tabela 1. 

TABELA 1 - Distribuição das malformações, de acordo com segmentos 
anatômicos ou sistemas orgânicos acometidos e malformações associadas, no 

grupo de recém-nascidos no HU-UFSC portadores de malformações congênitas, 
de 01 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. 

LOCALIZAÇÃO DA NÚl\/IERO DE CASOS 
MALFORMAÇÃQ (1) (A) (A°) 

Face, olhos, orelhas e pescoço 57 37 53 

Pele e fâneros 85 22 08 

Sistema nervoso 10 04 11 

Sistema cardiovascular 56 21 09 

Sistema respiratório 01 00 00 

Sistema digestivo e parede abdominal 14 O4 09 

Sistema genito-urinário 40 09 17 

Sistema musculo-esquelético 17 15 21 

TOTAL 280 112 128 

Na Tabela: (1) = malformações isoladas; (A) = duas malformações associadas; (A') = três ou mais malformações 
associadas. As malformações estão expressas em valores absolutos. 
Fonte: Núcleo de Genética Clínica do HU-UFSC (1999-2001). 

Na Tabela 1, as malformações de face, olhos, orelhas e pescoço englobam fendas labiais 
associadas ou não a fendas palatinas, sulcos labiais, palato ogival, epicanto, telecanto,
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hipertelorismo ocular, microfialmia, fossetas e apêndices pré-auriculares, fossetas peri-orais, 

dente neonatal, micrognatia, retrognatia, microstomia, alterações na forma e posicionamento 

dos pavilhões auriculares, pescoço alado e fosseta cervical. 

Na mesma tabela, o item pele e fáneros inclui nevos hipercrômicos, manchas café com 
leite, hipertelorismo mamário, fosseta sacral, tumoração sacrococcígea, mecha de cabelo 
hipocrômica, implantação baixa de cabelos, apêndices cutâneos e hipoplasias ungueais, dentre 

outros. Os nevos hipercrômicos foram as anomalias isoladas mais freqüentemente encontradas 
no gmpo de recém-nascidos analisados (57 casos, de um total de 280 casos). 

Sob a classificação sistema nervoso encontram-se microcefalia, hidrocefalia (associada ou 
não a anencefalia), meningomielocele, craniorraquisquise, e porencefalia, dentre outras. 

As anomalias do sistema cardiovascular compreenderam comunicação interventricular, 
comunicação interatrial, estenoses valvares, transposição de grandes vasos, tetralogia de 

Fallot, hemangiomas, artéria umbilical única, higroma cístico e linfangioma, dentre outras. A 
identificação de sopro cardíaco durante o exame fisico do recém-nascido foi a principal 

indicação de investigação clínica complementar; os casos em que não foi possível recuperar o 

desfecho de tal investigação foram considerados cardiopatias a esclarecer. 
O único caso de malformação do sistema respiratório identificada consistiu em seqüestro 

pulmonar, enquanto hipótese diagnóstica por meio de ultra-sonografia pré-natal, sem outras 
malformações identificadas ao nascimento, no recém-nascido em questão. 

As malformações de sistema digestivo e parede abdominal consistiram em atresia de 
esôfago, atresia duodenal, gastrosquise, onfalocele, agenesia da musculatura abdominal, ânus 

ectópico, ânus imperfilrado, ñstula reto-vaginal, fistula reto-vesical e atresia de reto. 

Dentre as malformações de sistema genito-urinário, encontram-se hidrocele, hérnia 

escrotal, distopia testicular, hipospádia, epispádia, rim multicístico e policístico, dilatação do 

sistema pielo-calicial, duplicidade de vias coletoras, cisto ovariano e genitália ambígua. 

As anomalias do sistema musculo-esquelético incluíram alterações de quirodáctilos 

(camptodactilia, clinodactilia, sinal do gatilho, artrogripose e sinal da sandália), polidactilia 
pós-axial, agenesia e hipoplasia de polegar, sindactilia, pé torto congênito, amputação digital 

e redução de membros. Por sinal do gatilho depreende-se flexão fixa da articulação 

interfalangiana do hálux e, por sinal da sandália, afastamento lateral do hálux. 
A classificação das malformações como associadas (A) engloba duas malformações 

identificadas no mesmo recém-nascido, de maneira aleatória e sem relação etiopatogênica
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entre si. Nesta categoria foram incluídos casos em que foi verificada a existência de nevo e 

fosseta pre'-auricular ou distopia testicular e artéria umbilical única, por exemplo. 

A classificação três ou mais malformações associadas (A') foi disposta à parte das 

malformações associadas (A), em virtude das relações entre o número de malformações 
menores e o risco de existência de malformação maior, no mesmo indivíduo, e entre múltiplas 
malformações e anormalidades cromossômicas, referidas pela literatura.” 

A ultra-sonografia obstétrica foi realizada em 329 gestantes, o que corresponde a uma taxa 
de realização do exame de 90,13%. Deste total, 44 casos apresentaram alterações, conforme 
demonstrado na Figura 1. 

2 5 - Alteração fetal 

Número 

absoluto 

de 

casos 
20 I Alteração de volume de líquido amniótico l III Alteração fetal e de volume de líquido 

amniótico 

CI Alteração placentária 

Alteração ultra-sonográfica 

FIGURA 1 - Alterações em exames de ultra-sonografia obstétrica e correlação com resultados pós-natais, no 
grupo de recém-nascidos no HU-UFSC portadores de malformações congênitas, de 01 de janeiro de 1999 a 31 
de dezembro de 2001. Os casos estão dispostos em valores absolutos. 
Fonte: Núcleo de Genética Clínica do HU-UFSC (1999-2001). 

Na Figura 1, o item alterações fetais diz respeito aos exames de ultra-sonografia 

obstétrica em que não foram encontradas alterações outras senão aquelas visualizadas 

diretamente no feto. Neste item não estão incluídas as alterações fetais associadas a alterações 

de volume de líquido amniótico, fossem ambas as condições relacionadas ou não. Esta 

situação foi inclusa sob a classificação alteração fetal e de volume de líquido amniótico. 

Os casos em que foram identificadas alterações apenas fetais encontram-se dispostos, de 
maneira individualizada, na Tabela 2.



13 

TABELA 2 - Distribuição individual dos casos com alterações ultra- 

sonográficas fetais, no gmpo de recem-nascidos no HU-UFSC portadores de 
malformações congênitas, de 0l de janeiro de I999 a 31 de dezembro de 2001. 

LocALizAÇÃo DA MALFORMAÇÃO N 
/face - fenda labiopalatina; síndrome de Van der Woude Ol 

Pele e_ƒânero.s' - tumoração sacrococcigea 01 

Sistema nervoso - dilatação ventricular cerebral e porencefalia Ol 

hidrocefalia 02 

mielomeningocele lombo-sacra 01 

hidrocefalia e mielomeningocele lombo-sacra 01 

.S`i.s'lcn¡a ca›'a'iava.s"c1:/ar - linfangioma 01 

Sistema respiratório - seqüestro pulmonar 01 

Pa/'cê/e a/›a'0mi/la/ - seqüência de prime helly 01 

onfalocele 03 

gastrosquise O2 

Si.s'/e/mz ner\'0.s'‹› c parede aha'‹›/nina/ - craniorraquisquise e onfalocele 0] 

Sistema genito-urinário - cisto ovariano 02 

dilatação pielocalicial O3 

cistos renais e duplicidade de vias excretoras Ol 

Sistema musculo-esquelético - ausência de dedos em pé e mão esquerdos; interrogado O1 

envolvimento por banda amniótica 
Y'/'an.s'lucência nuca/ alterada 01 

( 'ilogenética pré-natal - trissomia do cromossomo 21 O1 

Na Tabela: N = número absoluto de casos. 
Fonte: Núcleo de Genética Clinica do HU-UFSC (I999-2001). 

Na Tabela 2, a malformação de face identificada no pré-natal foi fenda labial, sendo 

constatada ao nascimento fenda labiopalatina. Coin referência ao caso da seqüência de prune 

bellv, tratava-se de gestação gemelar, sendo um dos fetos normal e o outro malformado. Neste 
foram realizadas punção vesical, sendo drenado 1800 ml de urina, e abdominal. Serido 

drenado 400 ml de liquido livre. Dentre os casos registrados como malformações de parede
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abdominal, em um dos recém-nascidos que apresentavam onfalocele a investigação 

complementar pós-natal identificou trissomia do cromossomo 18. Por fim, no caso de 

translucência nucal alterada (4,6 mm) foi realizado cariótipo fetal, a partir de material obtido 
por biópsia de vilosidades coriônicas. O cariótipo encontrado foi normal e a única alteração 
identificada no recém-nascido foi manobra de Ortolani positiva. 

Na Tabela 3 encontram-se os casos com alterações no volume de líquido amniótico, sem 
detecçao de anormalidades fetais. 

TABELA 3 - Distribuição dos casos de alterações de liquido amniótico em 
exames de ultra-sonografia obstétrica e resultados perinatais, no grupo de 

recém-nascidos no HU-UFSC portadores de malformações congênitas, de 01 de 
janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. 

ALTERAÇÃO PRÉ-NATAL RESULTADO Pós-NATAL 
Oligodrâmnio Micrognatia e palato ogival 

Oligodrâmnio Microcefalia isolada; estenose de abertura piriforme 

Oligodrâmnio Sopro cardíaco; comunicação intewentricular 

Oligodrâmnio Sopro cardíaco a esclarecer 

Oligodrâmnio e CIUR Sopro cardíaco a esclarecer 

Oligodrâmnio e CIUR Artéria umbilical única e fenda palatina 

Oligodrâmnio e CIUR Manobra de Ortolani positiva 
Oligodrâmnio Múltiplas malformações no neonato, cariótipo 46, XX 
Polidrâmnio Distopia testicular e fosseta sacral 

Polidrâmnio Múltiplas malformações no neonato, compatível com 
trissomia do cromossomo 13; Óbito neonatal 

Na Tabela: CIUR = crescimento intra-uterino restrito. 
Fonte: Núcleo de Genética Clínica do 1-IU-UFSC (1999-2001). 

Na Tabela 3, as múltiplas malformações verificadas no recém-nascido em que foi 

registrado oligodrâmnio incluíram epicanto, alterações no posicionamento dos pavilhões 

auriculares, pescoço curto e clinodactilia, dentre outras. Na mesma Tabela, as múltiplas
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malformações observadas no recém-nascido em que havia polidrâmnio incluíram, 

hipertelorismo ocular, alterações no posicionamento de pavilhões auriculares, fenda 

labiopalatina, pescoço alado, distopia testicular, ânus imperfurado e higroma cistico, dentre 

outras. Ainda, em 02 dos casos de oligodrânmio havia registro de ruptura de membranas 
ovulares e conseqüente perda líquida. Além da alteração do volume de líquido amniótico, em 
03 dos casos havia registro de crescimento intra-uterino restrito, o qual não configura 

malformação fetal. 

Na Tabela 4 estão dispostos os casos em que a avaliação ultra-sonográfica pré-natal 
identificou alterações tanto fetais quanto de volume de líquido amniótico, os quais perfizeram 
O8 casos. 

TABELA 4 - Alterações fetais associadas a alterações de volume de líquido 
amniótico evidenciadas em exames de ultra-sonografia obstétrica e resultados 
perinatais encontrados, no grupo de recém-nascidos no HU-UFSC portadores de 
malformações congênitas, de 01 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. 

ALTERAÇÃO PRÉ-NATAL RESULTADO Pós-NATAL 
Oligodrâmnio severo, rim fetal multicístico; CIUR Rim multicístico 

Oligodrâmnio severo e rins fetais policisticos, Rins policísticos 

com aumento bilateral de volume e megabexiga 
Oligodrâmnio severo; interrogada gastrosquise Seqüência de prune belly 

Oligodrânmio e hipótese de banda amniótica Amputação de hálux e pé torto 
congênito 

Polidrâmnio e encurtamento dos membros fetais Encurtamento rizomélico bilateral 

de membros superiores e inferiores 
Polidrâmnio, hidropsia fetal, partes fetais Múltiplas malformações no neonato; 

subdesenvolvidas e aumento do tônus fetal óbito com 3 horas de vida 
Polidrâmnio e atresia duodenal Atresia duodenal 

Polidrâmnio e encurtamento de membros fetais Acondroplasia 

Na Tabela: CIUR = crescimento intra-uterino restrito. 
Fonte: Núcleo de Genética Clínica do HU-UFSC (1999-2001).
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Na Tabela 4, as anomalias identificadas no recém-nascido com malformações múltiplas 
foram implantação baixa de orelhas, micrognatia, pescoço curto, hipertelorismo ocular, palato 

em ogiva e camptodactilia. A análise do cariótipo deste recém-nascido identificou tratar-se de 
criança do sexo feminino, com segmento extra no cromossomo 21 (46 XX, 21p+). 

O único caso de malformação identificada no periodo neonatal cursando com alteração 
placentária consistiu em fosseta pré-auricular. Neste caso, a primeira ultra-sonografia 

realizada na gestação evidenciou área de descolamento em bordo placentário, não confirmada 
em exame subseqüente. 

Os dados referentes ao número de consultas clínicas realizadas durante acompanhamento 
pré-natal, em relação à presença ou à ausência de alterações em exames de ultra-sonografia 
obstétrica, encontram-se dispostos nas Figuras 2 e 3. 

Número de consultas realizadas no gmpo sem alterações ultra-souográficas 
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FIGURA 2 - Consultas médicas no grupo de recém-nascidos portadores de malformações congênitas, sem 
alterações ultra-sonográficas pré-natais. HU-UFSC, 01 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. 
Fonte: Núcleo de Genética Clínica do HU-UFSC (1999-2001). 

Número de consultas realizadas no grupo com alterações ultra-sonográficas 
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FIGURA 3 - Consultas médicas no grupo de recém-nascidos portadores de malformações congênitas, com 
alterações ultra-sonográficas pré-natais. HU-UFSC, 01 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. 
Fonte: Núcleo de Genética Clínica do HU-UFSC (1999-2001).
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Na Figura 2 observa-se que, não havendo alterações nos exames de ultra-sonografia 
obstétrica, a maior parte das gestantes realizou 07 consultas durante o pré-natal, 

correspondendo a 18,09%, de um total de 304 casos de gestantes que realizaram pelo menos 
O1 consulta. Em 09 destes casos não havia o registro do número de consultas realizadas. Na 
Figura 3 observa-se que na maior parte dos casos com anormalidade ultra-sonográfica (20% 
das gestantes, dentre 40 casos registrados com acompanhamento pré-natal), as gestantes 

realizaram 06 consultas de pré-natal. Neste grupo, em 03 casos não havia registro do número 
de consultas realizadas. Em ambos os grupos o número de consultas variou de O a 15. 

As informações a respeito do número de exames de ultra-sonografia obstétrica realizados 
como parte do acompanhamento pré-natal, na presença ou ausência de alterações em exames 
de ultra-sonografia obstétrica, podem ser obsewados nas Figuras 4 e 5. 

Número de exames realizados no grupo sem alterações ultra-sonográficas 
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FIGURA 4 - Ultra-sonografias obstétricas realizadas no grupo de recém-nascidos portadores de malfom1ações 
congênitas, sem alterações ultra-sonográficas. HU-UFSC. 01 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. 
Fonte: Núcleo de Genética Clínica do HU-UFSC (1999-2001). 
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FIGURA 5 - Ultra-sonografias obstétricas realizadas no grupo de recém-nascidos portadores de malformações 
congênitas, com alterações ultra-sonográficas. HU-UFSC, 01 de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2001. 
Fonte: Núcleo de Genética Clinica do HU-UFSC (1999-2001).
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Na Figura 4 observa-se que, na ausência de alterações ultra-sonográficas pré-natais, a 

maior parcela das gestantes realizou 01 exame de ultra-sonografia obstétrica durante 0 pré- 

natal, correspondendo a 39,58%, de um total de 288 gestantes que comprovadamente 
realizaram no mínimo 01 ultra-sonografia obstétrica. O número de ultra-sonografias 

obstétficas foi variável de O a 10. Em 16 destes casos não havia registro do número de ultra- 
sonografias obstétricas realizadas durante o acompanhamento pré-natal. 

Na Figura 5 observa-se que nos casos em que havia anormalidade ultra-sonográfica 
identificada, a maior parte das gestantes (0 que equivale a 29,26%, de um total de 41 casos 
com registro de realização do exame) realizou 03 ultra-sonografias obstétricas ao longo do 
pré-natal. Neste grupo, 0 número de ultra-sonografias obstétricas realizadas variou de O1 a O7, 
sendo que em O3 dos casos não havia registro sobre o número de exames realizados.



5 DISCUSSÃO 

Em estudo avaliando 4120 crianças nascidas no Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Santa Catarina (HU-UFSC) e registradas pelo Estudo Colaborativo Latino 

Americano de Malformações Congênitas (ECLAMC), entre 01 de maio de 1998 e 30 de 
setembro de 2000, observou-se uma fieqüência de malfonnações congênitas de 8,98 para cada 
10.000 nascimentos. Nesta freqüência estão incluídos os casos de manobra de Ortolani 
positiva,26 os quais foram excluídos do presente estudo, salvo na presença de alteração ultra- 

sonográfica pré-natal. Naquela série, observou-se que 77,84% dos recém-nascidos 

apresentavam malformação isolada.26 Índice semelhante é relatado por I-Iimmetoglu et al 

(1996),27 que analisou 9160 neonatos no período de 1988 a 1995, observando uma freqüência 
de 86,3% de malformações isoladas, sendo a maior parte delas de localização sistema nervoso 
central. 

Nesta série, observou-se que 76,71% do total de casos (280 casos) corresponderam a 

recém-nascidos portadores de malformações congênitas isoladas, enquanto 23,28% (85 casos) 
deste total foram de crianças portadoras de duas ou mais malformações congênitas associadas, 

em conformidade com os estudos previamente citados. Em ordem decrescente, as 

malformações congênitas isoladas mais freqüentemente encontradas localizaram-se em pele e 

fâneros; face, olhos, orelhas e pescoço; sistema cardiovascular; sistema genito-urinário; 

sistema musculo-esquelético; sistema digestivo e parede abdominal; sistema nervoso e 

sistema respiratório. A diferença entre os achados deste estudo e os de Himmetoglu et al”, 
com relação à localização das malformações, pode ser devida à não inclusão de malformações 
cutâneas para aquela análise. 

VanDorsten et al (1998),28 após avaliação ultra-sonográfica de 2031 gestantes, relatou 
uma freqüência de 2,3% de fetos portadores de anomalias congênitas maiores. No presente 
estudo, foram verificadas alterações ultra-sonográficas fetais, com ou sem alteração no 
volume de líquido amniótico, em 10,03% (33 casos) das gestantes comprovadamente 
submetidas a ultra-sonografias obstétricas. Este valor supera o encontrado por VanDorsten et 

al, apesar de ambos os estudos haverem sido realizados em serviços médicos de atenção 
terciária. Todavia, fenômeno semelhante já foi referido em análise de recém-nascidos inclusos 
no ECLAMC,26 com 6,22% das malformações fetais sendo detectadas durante o período pré-
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natal, com o auxílio de ultra-sonografia. Um dos fatores implicados neste fenômeno é o 

encaminhamento de um número considerável de gestantes procedentes de outras cidades ou 
matemidades regionais ao serviço do HU-UFSC, após a suspeição ou identificação inicial de 
malformação fetal. Outros reveses como momento de realização do exame e experiência do 
operador são também comumente citados como fatores implicados nas amplas variações 
encontradas em diferentes séries”, 3°, 31 Tais fatores também poderiam estar implicados na 
série de casos avaliada, uma vez que muitas das gestantes não realizaram pré-natal nem ultra- 
sonografias obstétricas no HU-UFSC, e sim em seus serviços de origem. A inclusão dos casos 
em que não havia o registro sobre a realização de ultra-sonografia obstétrica não traria 
importante alteração sobre o índice encontrado, que passaria a ser de 9,48%, ou seja, 33 casos 
de malformações fetais identificadas, em um total de 348 gestantes avaliadas. 

Como esperado, o número de malformações maiores identificadas através da ultra- 

sonografia obstétrica foi superior ao de malformações menores, uma vez que a identificação 
ultra-sonográfica destas não é possível, mesmo com os recursos técnicos disponiveis. As 
malformações fetais mais freqüentemente identificadas, em ordem decrescente, localizaram- 
se em sistema digestivo e parede abdominal, em sistema genito-urinário, em sistema nervoso 
e em sistema musculo-esq~uele't1'co, As malformações encontradas em menor número 
localizaram-se em face, em pele e fâneros, em sistema cardiovascular e em sistema 
respiratório, com um caso, cada. Além destes, foram registrados um caso de translucência 
nucal alterada, um caso de citogenética pré-natal que consistiu em trissomia do cromossomo 
21 e um caso de hidropsia fetal associada a polidrâmnio; neste último, a investigação 

complementar pós-natal suspeitou de anormalidade cromossômica em recém-nascido com 
cariótipo 46 XX, 2lp+. Neste caso, a variação polimórfica normal do cromossomo 21 poderia 
estar presente. 

No caso em que havia translucência nucal alterada (Tabela 2), o recém-nascido apresentou 
como anormalidade a manobra de Ortolani positiva. A translucência nucal, pode ser 

identificada precocemente através de ultra-sonografia, preferencialmente entre a 11” e a 14” 

semanas gestacionaisls Quando aumentada, guarda relação com um risco aumentado de 
anomalias cromossômicas fetais, notadamente de aneuploidias.2°' 21' 22' 32' 33 Com a aplicação 
populacional da técnica, observou-se que, além das aneuploidias, fetos que apresentam 

translucência nucal superior a 3,0 rmn podem ter risco aumentado de apresentar defeitos 
cardíacos, hérnia diafiagmática, doenças gênicas, malformações esqueléticas, anomalias
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renais, uropatia obstrutiva e onfalocele, dentre outros.” A realização do cariótipo do recém- 
nascido em questão não revelou anormalidades. Apesar de estar relacionada a diversas 

malformações fetais, a translucência nucal alterada, neste caso, não justifica a manobra de 
Ortolani positiva. 

Os casos em que os resultados neonatais não corresponderam exatamente às 

anormalidades observadas em ultra-sonografias obstétricas foram um caso de malformação de 
face e um caso de malformação de parede abdominal. 

No caso da malformação de face (Tabela 2), o achado ultra-sonográfico pré-natal era de 
fenda labial, sendo evidenciada fenda labiopalatina ao nascimento, como parte da síndrome de 
Van der Woude. Há poucos relatos sobre a identificação pré-natal de fendas labiopalatinas, 
através de ultra-sonografia, apesar das elevadas taxas de identificação no período pós-natal,34 

fato este observado também neste trabalho, no qual, dentre 365 recém-nascidos avaliados, seis 
apresentaram fendas labiopalatinas isoladas e outros dois apresentaram fendas labiais 

isoladas, porém apenas um caso de fenda labiopalatina identificado durante o pré-natal. 
No caso da malformação de parede abdominal (Tabela 4), o recém-nascido apresentava 

seqüência de prune belly, sendo que o registro de ultra-sonografia obstétrica trazia como 
hipótese diagnóstica gastrosquise. As malformações usualmente encontradas na seqüência de 
prune belbø incluem ausência da musculatura abdominal, anomalias do trato urinário, distopia 
testicular,35 presentes no recém-nascido em questão, e anomalias renais, tendo como 
malformação freqüentemente associada a má rotação intestinal.” Muito embora a 

diferenciação entre prune belly e gastrosquise seja factível, é necessário que a gestação evolua 

o suficiente para permitir a identificação de algumas das malformações associadas à agenesia 

da parede abdominal.” Inf`elizmente, a data do diagnóstico da malfonnação não foi descrita. 

O mesmo revés foi observado em diversos outros casos desta série, concorrendo para isto o 
fato de que as informações coletadas no ECLAMC são obtidas através de entrevista com os 
pais e nem sempre são precisas. 

O presente estudo encontrou um índice de correspondência entre os achados pré e pós- 
natais de 95,45%, excluindo-se o caso de translucência fetal alterada. Este valor é inferior ao 
encontrado por Gonçalves (1999), que estima a sensibilidade da ultra-sonografia para a 

detecção de anomalias maiores fetais de cerca de 99,8%, independente da indicação para a 

realização do exame.” Entretanto, apesar de não ter havido correspondência absoluta entre os
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achados pré e pós-natais em dois dos casos avaliados, existiu razoável aproximação 

diagnóstica. 

Com relação às anormalidades de volume de líquido amniótico, foram identificados oito 
casos cursando com oligodrâmnio (2,l9%) e dois casos cursando com polidrâmnio (O,54%), 
em toda a série avaliada. Estes valores encontram-se dentro do esperado, uma vez que as 
freqüências referidas pela literatura são de 2,3%” nos casos de oligodrâmnio e de 0,4% a 

1,5% nos casos de polidrâmniofs apesar da aferição do volume de líquido amniótico ser 
realizada de maneira semiquantitativa,39 sofrendo a influência das condições técnicas para 

realização e interpretação do exame,37 bem como de condições maternas, placentárias e 

fetais.4°' 41 

Diferentes estudos relacionam o oligodrâmnio a situações como acidose fetal, sofrimento 
fetal agudo, baixos indices de Apgar e liberação intra-uterina de mecônio, além de anomalias 
fetais, dentre as quais pode-se citar malformações renais e do trato genito-un`nário,4° 

seqüência de Potter, alterações de posicionamento de membros, hipoplasia pulmonar,42 

malformações cardíacas, alterações na forma craniana e aneuploidias.” Algumas destas 
malformações foram identificadas na presente série de casos, conforme disposto na Tabela 3. 

Com relação ao polidrâmnio, postula-se que haja uma maior incidência de malformações 
fetais, em relação às gestações não complicadas por polidrâmnio, incluindo malformações em 
sistema nervoso central, cardiovascular e digestivo,43 defeitos de parede abdominal e 

displasias esqueléticas,44 dentre outras. Há também um maior índice de complicações 

perinatais nos casos de polidrâmnio, que se supõe serem decorrentes, pelo menos em certo 
percentual, da condição de base que o determina,49 seja ela materna ou fetal. É interessante 
observar que a literatura refere não haver uma maior incidência de aneuploidias associadas à 

polidramnia, quando comparado a gestações sem a presença de polidrâmnio.43 Tal associação 
não é, entretanto, descartada, tendo sido observada em um dos casos avaliados nesta série 
(trissomia do cromossomo 13). 

A ruptura prematura de membranas, registrada em dois dos casos que cursaram com 
oligodrâmnio (Tabela 3), poderia estar implicada como coadjuvante tanto no estabelecimento 
deste quanto na malformação fetal identificada. Ainda assim, a perda líquida necessitaria ser 
prolongada, ou existir outro fator que comprometesse a produção de líquido amniótico, para 
determinar oligodramnia.39* 42 Para afirmar estas correlações, portanto, seria necessário
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estabelecer o tempo deconido entre a ruptura prematura de membranas e o nascimento destas 
crianças,42 informação esta não disponível nos registros analisados. 

O único caso de alteração placentária identificado consistiu em descolamento de bordo 
placentário, não confirmado em ultra-sonografia subseqüente. O resultado pós-natal 

observado foi a presença de fosseta pré-auricular, não sendo possível estabelecer qualquer 

relação entre a alteração ultra-sonográfica e a malformação encontrada, a qual é considerada, 
em conjunto com os apêndices cutâneos pré-auriculares, anomalia bastante comum, com uma 
prevalência estimada de 5 a 10 casos para cada 1.000 nascimentosfló Embora sem maiores 
conseqüências, sua documentação se justifica pela possibilidade de estarem relacionadas a 

malformações do desenvolvimento do primeiro arco branquial, envolvendo múltiplas 

estruturas da cabeça e do pescoço.” 

O levantamento do número de consultas e de ultra-sonografias obstétricas realizadas pelas 
gestantes selecionadas para este estudo, durante o acompanhamento pré-natal, foi disposto nas 
Figuras 2 a 5. 

Com relação ao número de consultas de acompanhamento pré-natal (Figuras 2 e 3), não 
houve ampla diferença entre os grupos de casos sem e com alteração ultra-sonográfica 
obstétrica identificada. 

Em relação ao número de ultra-sonografias obstétricas realizadas (Figuras 4 e 5), 

observou-se que a maior parte das gestantes alocadas no grupo com alterações ultra- 

sonográficas foi submetida a maior número exames (03) exames), em relação àquelas alocadas 
no grupo sem alterações ultra-sonográficas (O1 exame). Considera~se que esta diferença seja 
devida à necessidade de acompanhamento mais freqüente das gestações em que havia 
alteração ultra-sonográfica, no sentido de monitorar o bem-estar fetal, oferecendo a 

possibilidade de planejar melhor o momento de intervir no curso da gestação. Entretanto, a 

ansiedade dos pais também pode estar vinculada ao excesso de exames realizados, como 
observado em alguns casos, mesmo no grupo de gestantes em que não havia alteração ultra- 
sonográfica identificada.



6 CONCLUSÕES 

Após a avaliação de 365 recém-nascidos que preencheram os critérios para 
inclusão neste trabalho, observou-se que: 

as malformações congênitas isoladas foram encontradas em 280 casos, 
enquanto duas ou mais malformações congênitas associadas foram 

encontradas em 85 casos. O número de malformações menores foi superior 
ao de malformações maiores. As malformações congênitas isoladas mais 
freqüentemente encontradas localizaram-se em pele e fâneros (85 casos), 
seguidas pelas malformações de face, olhos, orelhas e pescoço (57 casos), 
sistema cardiovascular (56 casos), sistema genito-urinário (40 casos), 

sistema musculo-esquelético (17 casos), sistema digestivo e parede 

abdominal (14 casos), sistema nervoso (10 casos) e sistema respiratório 

(01 caso); 

alterações em exames de ultra-sonografia obstétrica foram observadas em 
44 casos. As malformações mais freqüentemente identificadas no período 
pré-natal localizaram-se em sistema digestivo e parede abdominal, 

seguidas pelas malformações do sistema genito-urinário e malformações 
do sistema nervoso; i 

não houve correspondência exata entre os achados pré e pós-natais em um 
caso de fenda labiopalatina e um caso de seqüência de prune belly; 
o número de consultas de acompanhamento pré-natal foi semelhante entre 
os casos com alterações em ultra-sonografias obstétricas e os casos sem 
alterações. Nos casos em que havia alteração ultra-sonográfica inicial, as 
gestantes realizaram maior número de ultra-sonografias obstétricas ao 

longo do acompanhamento pré-natal.
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