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INTRODUÇÃO

•
•

Gastrosquise é um defeito de espessura total na parede abdominal.1
Onfalocele é um defeito da parede abdominal da linha média, com as vísceras herniadas
cobertas por uma membrana que consiste em peritônio na superfície interna.1
OBJETIVOS

•

Comparar fatores demográficos maternos e do nascimento de neonatos com Gastrosquise e
Onfalocele.
METODOLOGIA

•
•

Desenho do estudo: Retrospectivo realizado por meio da revisão de prontuários eletrônicos.
Considerações éticas: Protocolo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da ULBRACanoas CAAE:68265517.0.0000.5349
Amostragem: Todos os prontuários de neonatos nascidos e internados na UTI do Hospital
Universitário de Canoas, Canoas, Brasil, entre 2012 e 2018, foram revisados (n=3,463).
Coleta de dados: Variáveis demográficas, obstétricas e neonatais foram coletadas por
pesquisador treinado. Apenas os dados de neonatos com Gastrosquise e Onfalocele foram
considerados.
Análise estatística: Aplicou-se teste Mann-Whitney e teste exato de Fisher para identificar as
diferenças entre as duas condições. Um p-valor <0,05 foi considerado estatisticamente
significativo.

•
•
•

RESULTADOS

Prevalência
Onfalocele
0,12% (n=4)

Prevalência
Gastrosquise
0,23% (n=8)

Nenhum óbito antes da alta.
•
•

Não foi observada diferença significativa
entre os pesos dos neonatos com ambas
patologias (p=0,283).
Nenhuma
diferença
significativa
foi
observada para as outras variáveis
neonatais (sexo, no de malformações, óbito
antes de nascer, Apgar, Comprimento,
Perímetro Cefálico, Perímetro torácico,
Tamanho Gestacional Capurro, no de
consultas pré-natais, via de parto) e
maternas (idade materna).

Figura 1: Comparação da distribuição de Frequência de Líquido
Amniótico Claro entre neonatos com Onfalocele e Gastrosquise.

Figura 2: Comparação da idade média materna entre os
neonatos com Onfalocele e Gastrosquise.

CONCLUSÃO

•
•

Por se tratar de malformações congênitas raras, a prevalência dessas patologias é pequena
na amostra.
Na análise comparativa entre os grupos, os neonatos com Onfalocele têm mães com média
de idade maior e apresentaram maior ocorrência de líquido amniótico claro.
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