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Introdução: A prematuridade (< 32 semanas) e o muito baixo peso ao nascer (MBP, < 1500 g), são fatores de 
risco para doenças crônicas no adulto. Objetivo: Descrever alterações da pressão arterial nos primeiros 3 anos 
de vida de uma coorte de prematuros MBP. Metodologia: Coorte avaliando prematuros nos primeiros 3 anos 
de vida. A aferição da pressão arterial (PA) utilizou método oscilométrico, aos 12, 24 e 36 meses de vida. A PA 
foi classificada como normal, pré-hipertensão ou hipertensão, de acordo com sexo, idade e altura. Resultados: 
A PA foi aferida em 76 lactentes, com idade mediana (IIQ) de 2,0 anos (1,3 a 3,6), 48% do sexo masculino. Ao 
nascimento a IG mediana (IIQ) foi de 30 semanas (28-32) e o peso mediano de 1195g (1002-1348). As medidas 
de PA estiveram entre os percentis 90 e 95 (potencial pré hipertensão) em 14% dos casos e acima do percentil 
95 (potencial hipertensão) em 46%. A ocorrência de PA acima do percentil 95 foi de 59% aos 12, 38% aos 24 
e 38% aos 36 meses de idade corrigida. Discussão: Houve prevalência de 46% de PA superior ao percentil 95 
para idade, sexo e altura nos primeiros 3 anos de vida na população estudada. Os valores são superiores aos 
encontrados em outras populações pediátricas, sem histórico de MBP. Níveis pressóricos elevados em prema-
turos foram descritos na literatura entre 53% - 57,5% e risco aumentado de hipertensão. A possível explicação 
é a redução de néfrons funcionantes, levando a hipertrofia compensatória dos néfrons remanescentes, com 
dano glomerular, proteinúria e hipertensão. Prematuros estão em nefrogênese ativa e o ambiente extra-uterino 
hostil pode aumentar o risco de redução do número final de néfrons. Conclusão: Os resultados sugerem que a 
prematuridade e o MBP podem estar associados a aumento dos níveis pressóricos na infância, alertando para 
acompanhamento desta população.
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Objetivo: Avaliar a prevalência de anomalias congênitas em um hospital terciário na Região Sul do Brasil. 
Métodos: Estudo transversal, retrospectivo, envolvendo 22.317 nascimentos ocorridos no período de 1998 a 
2015, no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Geral de Caxias do Sul/ Universidade de Caxias do 
Sul. Foi realizada uma análise descritiva univariada, seguida de análise multivariada, da associação entre as 
anomalias congênitas e as características maternas, gestacionais, do parto e dos recém-nascidos. Resultado: A 
prevalência de malformação congênita foi de 1,5% (1,4-1,7), assim distribuídas: vias geniturinárias (18,2%), 
sistema nervoso central (16,5%), sistema musculoesquelético (16,3%), cardiovasculares (9,7%), trato gastrin-
testinal (10,8%) e associações de malformações (28,5%). Na análise multivariada, permaneceram associados 
às malformações congênitas as variáveis neonatais: Índice de Apgar 0 a 3 no 5º minuto [RPa = 2,09 (1,21-2,12), 
p < 0,010], Índice de Apgar 4 a 7 no 5º minuto [RPa = 2,83 (1,53-3,72), p < 0,001], taxa de neomortalidade 
[RPa = 10,34 (7,79-13,72), p < 0,001], taxa de natimortalidade [RPa = 25,56 (24,61-64,44), p < 0,0001] e o parto 
cesáreo [RPa = 2.51 (1.99-3.16), p < 0.001].


