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RESUMO

As malformações congênitas menores incluem toda anomalia funcional ou estrutural do desenvolvimento do feto de etiologia genética, ambiental 
ou desconhecida que não causam alteração de função, sendo tema de relevância no meio médico e científico, visto que tem uma prevalência de 
até 3% entre os nascidos vivos. Esta pesquisa trata-se de um estudo observacional transversal quantitativo retrospectivo que teve como objetivo 
avaliar e descrever a prevalência de tais anomalias em nascidos vivos no Hospital Maternidade São Lucas (HMSL) no município do Juazeiro do 
Norte – Ceará, no período de 2012 a 2017, o qual atende também a população de cidades circunvizinhas. Mensalmente são colhidos dados do 
perfil da maternidade como número de crianças nascidas vivas, peso, idade gestacional, gemelaridade, óbitos e sexo. No período estudado, que 
foi de seis anos, nasceram 20.403 crianças, destas 203 apresentavam critérios para fazer parte do estudo, porém 48 foram excluídas por erro de 
preenchimento nas fichas ou insuficiência de dados, restando, portanto, 155. Como resultados desta pesquisa, constatou-se uma pequena 
diferença entre os sexos, com prevalência do masculino (59% ), a maioria  nasceu com peso maior que 2.500g (70%) e 85%  possuíam Apgar no 5’ 
entre 8 e 10. As malformações do Sistema Osteomuscular foram as mais prevalentes 39%, dentre elas o Pé torto congênito (15%), a Polidactilia 
bilateral (12%), Sindactilia (4%) e Clindactilia (3%) como as mais frequentes. Seguidas pelas malformações de cabeça e pescoço, como os Lóbulos 
apendiculares na região pré-auricular (9%), Pavilhão auricular direito de baixa implantação (4%), Fístula em região pré-auricular (3%) e Fenda 
palatina com fissura labial (2%). As malformações do sistema gênito-urinário (11%) nervoso central (10%), digestivo (2%) e cardiovascular (2%) 
foram as menos frequentes. Este trabalho mostra uma grande importância em monitorar o nascimento de crianças malformadas pois a 
frequência desses nascimentos é bastante alta e a definição dessas malformações ajudam aos gestores municipais em uma melhor intervenção e 
prevenção dos casos relacionados a fatores ambientais.
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