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Introdução
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As malformações congênitas (MC)
gastrointestinais e de parede abdominal
anterior são constituídas de alterações
estruturais e/ou funcionais presentes ao
nascimento. Assim, considerando os
prejuízos ao bem-estar físico, intelectual e
social dos pacientes acometidos, as MC
representam grande causa de morbidade
e mortalidade de recém-nascidos (RN)
em todo o mundo, sendo a segunda
causa de mortalidade infantil no Brasil.

Métodos
Trata-se de um estudo transversal e
retrospectivo
com
abordagem
quantitativa. Foram incluídos neste estudo
para análise de prontuários todos os
recém-nascidos (<28 dias de vida)
admitidos, entre 2010 e 2020, nas
unidades de cuidados intensivos e
intermediários neonatais.

Resultados
Encontrou-se 39 RN com as anomalias
pesquisadas, sendo 51,3 do sexo
masculino. A maioria (52,6%) tinha peso
adequado ao nascer (entre 2500g e
3999g) e 59,0% dos RN nasceu de parto
a termo (37 - 42 semanas de gestação),
ao se analisar a idade gestacional (IG)
através da ultrassonografia, e 51,3%
através
da
data
da
última
menstruação. E predominam (56,7%)
filhos de mãe com idade materna entre 19
e 34 anos. As MCs encontradas foram:
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Objetivo
Este estudo possui como objetivo
investigar o perfil epidemiológico dos
recém-nascidos com MCs do trato
gastrointestinal e de parede abdominal
anterior internados em uma unidade de
terapia
intensiva
e
de
cuidado
intermediário neonatal da microrregião do
Alto Vale do Itajaí.
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Conclusão
As MCs gastrointestinais são cada vez
mais prevalentes. Portanto, o diagnóstico
pré-natal é fundamental tanto para o
preparo e apoio da família, quanto para o
planejamento adequado do nascimento
com equipe obstétrica, cirúrgica e
neonatal, categorização do risco e
possibilidade de desenvolver protocolos
de ação, apresentando grande relevância
na morbimortalidade neonatal.
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