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Objetivos: Caracterizar as gestantes cujos fetos foram diagnosticados com malformações cardíacas e 
descrever a prevalência das principais malformações cardíacas fetais diagnosticadas por 
ultrassonografia obstétrica. Material e Método: Estudo prospectivo de coorte longitudinal realizado em 
gestantes de um ambulatório de medicina fetal durante o período de janeiro de 2017 a março de 2018. 
A pesquisa foi submetida a Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
instituição com o número do parecer 2.160.584. Resultados: No período investigado, 226 gestantes 
foram diagnosticadas com fetos portadores de malformações estruturais, sendo que 7,08% possuíam 
malformações cardíacas. A idade média dessas gestantes foi de 27,06 anos e a idade gestacional 
média do diagnóstico da malformação foi de 32,56 semanas. Gestantes auto declaradas pardas 
corresponderam a 68,75%, seguidas de gestantes brancas com 31,25%. Observou-se o predomínio de 
multíparas (68,75%), destas 36,16% tiveram abortamento em gestação anterior e nenhuma possuía 
outros filhos com malformação fetal. Em relação ao índice de massa corporal gestacional, 43,75% das 
gestantes possuíam peso adequado, 25% estavam com sobrepeso e 31,25% estavam obesas. Quanto 
ao uso de substâncias teratogênicas durantes a gestação, 50% afirmaram ter consumido álcool, 6,25% 
tabaco e 12,5% maconha. Dos casos de malformações cardíacas, destacaram-se a golfball e a 
cardiomegalia, ambas com 25% de prevalência. Além dessas, ainda se observaram transposição de 
grandes vasos (18,75%); cardiopatias complexas (18,75%), comunicação interventricular (6,25%) e 
ventriculomegalia (6,25%). Em relação ao sexo, 43,75% dos fetos eram do sexo feminino 56,25% eram 
do sexo masculino. Conclusões: As gestantes de fetos com malformações cardíacas foram 
predominantemente jovens, pardas, multíparas e em peso adequado. A substância teratogênica mais 
ingerida foi o álcool. As malformações mais prevalentes foram o golfball e a cardiomegalia, acometendo 
mais fetos do sexo masculino e sendo diagnosticadas mais predominantemente no terceiro trimestre. 
O diagnóstico precoce e acompanhamento dessas anomalias são importantes, uma vez que alterações 
cardíacas apresentam grande morbidade, afetando diretamente a qualidade de vida do portador. 
 
  


