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Onfalocele e gastrosquise consistem em malformações congênitas da parede abdominal, que incidem em 
cerca de 1:4000 e 1:1000-1:6000 nascidos vivos respectivamente, variando de acordo com fatores epide-
miológicos, fato de relevância para o entendimento, tratamento e prevenção da deformidade. O objetivo foi 
analisar os fatores envolvidos na incidência de onfalocele e gastrosquise no Paraná. Foi realizado um estudo 
observacional transversal, com dados das referidas patologias obtidos através do Sistema de Informações de 
Nascidos Vivos da Secretaria de Saúde do Paraná. Foram incluídos dados entre 2009 e 2019, posteriormente 
analisados com o software TabWin. Dentre os 12.469 nascimentos com alguma má-formação no período, 112 
(0,89%) nasceram com onfalocele e 478 (3,8%) com gastrosquise. A cesariana foi a via de parto mais comum, 
em 80% das vezes para ambas as doenças. Quanto a idade gestacional, na onfalocele 60% dos partos foram 
a termo e 27% ocorreram entre a 32-36ª semana, enquanto na gastrosquise apenas 46% foram a termo e 
45% entre 32-36ª semanas. Sobre fatores maternos, na onfalocele a idade mais comum foi de 25-34 anos 
(43%) e 20-24 (24%), já na gastrosquise, a maioria possuía entre 15-19 anos (44%) e 20-24 (34%). No Paraná 
observou-se prevalência da gastrosquise sobre a onfalocele, predominando os nascimentos a termo por via 
cesariana quando englobadas as duas deformidades. Na gastrosquise a maioria são filhos de mães adolescentes, 
todavia, na onfalocele a faixa etária dominante é de 25-34 anos sustentando a literatura vigente. O fator de 
maior relevância no prognóstico dos portadores destas malformações é o diagnóstico pré-natal. Deste modo, 
justifica-se o conhecimento da epidemiologia para que seja possível o rastreamento de potenciais casos, per-
mitindo o planejamento da via de parto e referência para um serviço terciário que disponibilize de meios para 
a correção adequada da patologia.
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Introdução: A Aplasia Cútis Congênita (ACC) é uma rara lesão de pele, geralmente restrita ao couro cabeludo, 
caracterizada por ausência focal de tecido cutâneo, envolvendo, por vezes, músculos, periósteo e dura-máter. Há 
diversas etiologias descritas, como mal fechamento de tubo neural, anomalias vasculares, necrose por pressão 
no embrião localizada, dentre outras. Relato de caso: Recém-nascido é avaliado ao primeiro exame com lesão 
anular vesicular, em região occipital, de 0,8 cm em maior diâmetro, com conteúdo hialino e sanguinolento e 
hiperemia periférica. Não se identificaram demais comorbidades. Foi optado por tratamento conservador com 
aplicação tópica de hidrogel até cicatrização completa. Comentários: Para avaliação da ACC, utiliza-se a recen-
temente revisada classificação de Frieden, que varia de tipos I a IX, neste relato, a lesão era do tipo I de Frieden, 
visto se restringir ao couro cabeludo e não haver outros achados congênitos. Essa patologia acomete cerca de 
1:10.000 pessoas, sendo 87% dos casos limitados ao couro cabeludo, embora se manifestem em qualquer 
região corporal. Apesar de ser majoritariamente esporádica, há relatos de herança autossômica dominante 
e recessiva. Devido às suas múltiplas etiologias, a sua aparência fenotípica é heterogênea: as lesões podem 
se apresentar como áreas ulceradas com ou sem recobrimento membranoso, atróficas cicatriciais, envoltas 
por halo de pelos compridos, e vesicobolhosas, dentre outras variações. Indica-se tratamento cirúrgico, com 
retalhos ou enxertos, para lesões extensas, ou conservador, com uso de hidrogel e antibióticos tópicos, para 
aquelas menores que atinjam apenas pele e subcutâneo, nestas, a cicatrização completa leva, em média, 28 
dias. Conclusão: ACC é uma doença relativamente rara, que pode atingir somente couro cabeludo, mas também 
apresentar-se com ausência de parte da calota craniana, o que aumenta a mortalidade devido ao maior risco 
de complicações como fístula liquórica, meningoencefalite e sangramentos.


