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Anomalias congênitas no Brasil, 2010 a
2019: análise de um grupo prioritário
para a vigilância ao nascimento
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As anomalias congênitas são alterações estruturais ou funcionais que
se originam na vida intrauterina. Estas alterações podem ser causadas
por uma variedade de fatores etiológicos e podem ser detectadas antes,
durante ou mesmo depois do nascimento. Apesar de muitas anomalias
serem passíveis de intervenção em diferentes níveis, estes agravos
representam uma das principais causas de mortalidade perinatal e
neonatal, estando também associadas a importante morbidade dos
indivíduos afetados. Além disso, elas trazem um grande impacto social e
1

Estima-se que, globalmente, cerca de 6% dos nascidos vivos (NV) são
diagnosticados com algum tipo de anomalia congênita.2 De acordo com
morrem dentro das primeiras quatro semanas de vida em decorrência de
anomalias congênitas.1 No Brasil, as anomalias são a segunda principal
causa de morte entre os menores de cinco anos3
24 mil recém-nascidos são registrados com algum tipo de anomalia a cada

O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), por meio da
Declaração de Nascidos Vivo (DNV), é a principal fonte para captação de

2006, uma nova versão da DNV foi lançada, possibilitando o registro de
Ministério da Saúde
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A versão atual da DNV conta, portanto, com duas variáveis que coletam
dados sobre as anomalias congênitas: o campo 6 do Bloco I, no qual
momento do nascimento (sim/não); e o campo 41 do Bloco VI (anomalia
(https://bit.ly/3qhBD1F).
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Aspectos metodológicos

congênitas no Sinasc, foi elaborada, a partir de um
consenso de especialistas e organizações médicas e de

Os dados apresentados neste boletim incluem todos
os nascidos vivos registrados no Sinasc no período

para vigilância ao nascimento no Brasil, a qual foi
elaborada com base especialmente em dois critérios:
(1) ser de fácil detecção ao nascimento e/ou (2) ser
passível de prevenção primária e intervenção no âmbito

de Monitoramento de Nascidos Vivos, do Departamento
Transmissíveis, por meio do endereço eletrônico:
https://bit.ly/2LKtoMB.

4

diversos centros de vigilância de anomalias congênitas.
No entanto, no Brasil, a necessidade de um modelo
nacional de vigilância para as anomalias congênitas

Foram analisadas as prevalências ao nascimento para
os grupos de anomalias congênitas prioritárias para a
vigilância listadas no Quadro 1. As prevalências foram

microcefalia (um tipo de anomalia congênita que
compreende a grave redução do perímetro cefálico)
associada à infecção pelo vírus Zika.6

com menção a, pelo menos, uma das anomalias de cada
grupo, em relação ao total de nascidos vivos registrados
no Sinasc no período analisado. Foram estimadas as
prevalências nacional, por macrorregiões e unidades da

de anomalias, as quais compõem a lista de anomalias
congênitas prioritárias para vigilância no Brasil, é
estratégico, pois possibilita a publicação de normativas

anomalias congênitas detectadas no recém-nascido

Este Boletim Epidemiológico, em alusão ao Dia
Mundial das Anomalias Congênitas (3 de março), teve
como objetivo apresentar a prevalência ao nascer
deste grupo de anomalias congênitas consideradas
prioritárias para a vigilância ao nascimento no Brasil,

seu registro no Sinasc.

2
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Situação epidemiológica
anos seguintes.
16 mil nascidos vivos por ano diagnosticados com pelo
menos uma das anomalias congênitas que compõem os
oito grupos prioritários para vigilância ao nascimento

As prevalências dos oito grupos de anomalias
congênitas prioritárias para a vigilância ao nascimento

total de nascidos vivos diagnosticados com qualquer
tipo de anomalia congênita por ano registrados no
Sinasc. A maior captação de casos foi observada no
ano de 2016 (17.662), diante do aumento de casos de
microcefalia no país (Figura 1). Em contrapartida, o

mais prevalentes no país no período avaliado (201010 mil NV), seguido por cardiopatias congênitas (8,4/10
mil NV), fendas orais (6,1/10 mil NV) e defeitos de órgãos
genitais (4,6/10 mil NV). As anomalias com os maiores
aumentos percentuais observados, comparando

(14.037), muito provavelmente devido às mudanças
aplicadas na DNV a partir de 2011, o que possibilitou

3
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A Figura 2 apresenta a distribuição espacial no ano de
3º estados com as maiores prevalências. Fendas orais
representaram o 3º grupo de anomalias mais prevalente
no país, variando de 4,13/10 mil NV (Rio de Janeiro) a

congênitas que compõem os grupos prioritários para
a vigilância. De modo geral, as regiões com as maiores

A prevalência dos defeitos de membros, anomalias
congênitas mais prevalentes no país, variou de 13,24/10

A microcefalia foi a anomalia congênita menos

sendo importante notar a diferença do que foi
Nordeste. As cardiopatias congênitas, segundo grupo
de anomalias congênitas mais prevalente no país,

de microcefalia foram registradas em decorrência da
associação com a infecção gestacional pelo vírus Zika.

4
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um alto percentual das mães apresentava idade jovem
versus 17,8% da totalidade de NV),
e nos nascidos com síndrome de Down, onde um alto
percentual das mães apresentava idade avançada
versus 2,6% da totalidade de NV).

A Tabela 1 apresenta o total de registros de anomalias
congênitas que compõem os oito grupos prioritários
para a vigilância. Aquelas que apresentaram o maior
defeitos de membros (n=71.212 casos), cardiopatias

nascidos vivos com anomalias congênitas nascendo
Ainda, a Tabela 1 apresenta a caracterização destes
indivíduos quanto às variáveis maternas, da gestação,
do parto e do próprio nascido vivo. Comparando tais
características entre a totalidade de nascidos vivos

dependendo do tipo de AC, versus 1,7% da totalidade de
NV), com especial destaque para nascidos com defeito
de parede abdominal (48,7%) e defeito de tubo neural
(34,0%). Finalmente, um maior percentual de nascidos
vivos com anomalias congênitas apresentou escore de

anomalias congênitas que compõem os oito grupos
prioritários para a vigilância, percebe-se que a maioria

tipo de AC, versus 1,1% da totalidade de NV) e peso ao
AC, versus

os nascidos com defeitos de parede abdominal, onde

Continua
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Continuação

Continua
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Conclusão

avaliou os DTN ao nascimento em anos posteriores à
um dos grupos de anomalias congênitas considerados
prioritários para a vigilância ao nascimento.

relativa constância na prevalência destes defeitos ao
longo dos anos avaliados.

Defeitos de tubo neural

Microcefalia

Os defeitos de tubo neural (DTN) são anomalias
congênitas oriundas de defeitos no desenvolvimento

A microcefalia, avaliada por meio da medida da
o resultado desta medida é inferior a menos 2 desvios-

responsável por originar o cérebro e a medula espinal.
Estas anomalias têm uma apresentação clínica variável

da população de referência com a mesma idade e
6,13
Refere-se como microcefalia grave a medida do

morte precoce.7,8

6

6.267 casos de microcefalia ao nascimento registrados

do período avaliado, bem como maiores prevalências
(4,77/10 mil NV e 4,70/10 mil NV, respectivamente).

que entre 2010 e 2014 a prevalência de microcefalia era
menor que 1 caso a cada 10 mil NV, no entanto, entre
vírus Zika, a prevalência de microcefalia aumentou

mil NV. Comparando com referências internacionais,
como países latino-americanos (16,66/10 mil NV), a

O vírus Zika, ao infectar uma gestante, é capaz de
causar uma série de anomalias congênitas no feto em
desenvolvimento, dentre as quais a microcefalia. A
partir de 2017, a prevalência de casos de microcefalia
voltou a diminuir no país, mas ainda se manteve, pelo

Estudos vêm demonstrando uma diminuição na
prevalência dos DTN em alguns países latinos após a
fólico.10,11
12

8
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prevalência de microcefalia inferior a 1 caso a cada 10
As fendas orais (FO) são defeitos congênitos de etiologia
que registrou as maiores prevalências (cerca de 14,00/10
mil NV). A partir de 2017, o Sudeste foi a região com

de forma isolada ou sindrômica.21
divididas em fenda palatina isolada e fenda labial com
ou sem fenda palatina.

Cardiopatias congênitas
As cardiopatias congênitas (CC) constituem um grupo

geral destes defeitos 6,14/10 mil NV. De acordo com a
literatura, a prevalência dessas anomalias é de cerca de
10,00/10 mil NV, variando de acordo com grupos étnicos,

coração e/ou dos seus vasos sanguíneos que ocorrem
no período intrauterino.14 As CC podem evoluir de forma
assintomática ou apresentar sintomas importantes
no período neonatal, variando desde alterações

socioeconômica.22,23

tratamento precoces, ainda nas primeiras semanas de
vida, e podem levar à morte durante o primeiro ano.

esperado, comparando tais referências. Considerando
as diferentes regiões, no entanto, Sul e Sudeste
apresentaram prevalências de FO acima da nacional
para todos os tipos de fendas orais avaliados.

na primeira infância, representando um importante

Crianças com FO apresentam uma vulnerabilidade

16-18

diopatias congênitas ao nascimento foram registrados
8,40/10 mil NV. Mundialmente, a prevalência ao nasci-

Anomalias de órgãos genitais

te sentido, percebe-se que a prevalência de CC registradas no Brasil foi bastante inferior em relação às referências internacionais. Mesmo considerando apenas as
maiores prevalências encontradas nas regiões Sudeste

caracterizadas pelo desenvolvimento incompleto da
uretra e correspondem ao principal tipo anomalia
congênita do órgão genital masculino.26,27

-las no pré-natal ou logo após o nascimento.
cial ao critério de facilidade de diagnóstico ao nascimento.
Entretanto, como são causa importante de mortalidade
à Criança com Cardiopatia Congênita (que recomendou

nascimento de 4,74/10 mil NV. Considerando países
europeus, a prevalência destes defeitos é estimada
como cerca de 20/10 mil NV.28 Mais uma vez, observase também para este grupo de anomalias congênitas

muitas vezes, podem ser detectadas durante a gestação no
-

importância de fortalecer o registro e a vigilância
destes agravos ao nascimento.

amplamente de acordo com a realidade local. Desta
forma, foram consideradas um indicador importante para
vigilância, ainda que seja esperado sub-registro.

Indivíduos com anomalias congênitas de órgãos genitais
médica, dado o risco de morte para alguns casos.

9
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não só a aplicação de medidas de intervenção, como
prevalência geral ao nascimento destes defeitos 3,08/10
mil NV. A região Sul foi aquela com a maior prevalência

Defeitos de membros

A prevalência em países latino-americanos foi
estimada em cerca de 4,3/10 mil – considerando
nascidos vivos e natimortos –, sendo 3,4/10 mil NV
em países europeus.
Neste sentido, percebe-se
que a prevalência destes defeitos no país se encontra

Os defeitos de membros representam os principais
tipos de anomalias congênitas não-cromossômicas
presentes em recém-nascidos.30,31 Eles apresentam
um amplo espectro fenotípico, incluindo a ausência
completa do membro ou sua ausência parcial, além do

Em relação às características maternas e do recéminferiores, mãos ou pés.32
sos de defeitos de membros ao nascimento entre 2010

os nascidos vivos no Brasil no mesmo período (17,8%).
Este dado corrobora dados da literatura que indicam
que a idade materna jovem como um fator de risco para
esta anomalia congênita.36,37

bros avaliados neste estudo, foram nas regiões Sudeste
(30.833, 43% do total de casos) e Nordeste (n=21.446,
30% do total de casos), respectivamente. A prevalência
destes defeitos varia consideravelmente dependendo

Síndrome de Down
A síndrome de Down (SD) é caracterizada por alterações
faciais e musculoesqueléticas e comprometimento
intelectual.38 A SD também aumenta o risco de o
indivíduo apresentar outras comorbidades, como
38
A SD é causada

geral, a prevalência destes defeitos entre os nascidos
membros também apresentaram uma prevalência nacional inferior às referências internacionais.
Dentre os fatores de risco que levam ao desenvolvimena agentes teratogênicos, como medicações, drogas ou
32

de risco associados à ocorrência destes defeitos, visa
que estes agravos têm na população de nascidos vivos
no país, como também possibilita a criação de possíveis
estratégias de prevenção da ocorrência dos mesmos.

se que a SD afeta entre 1/700 e 1/1 mil nascidos
vivos no mundo.
Entretanto, as estimativas de sua
prevalência ao nascimento são bastante variáveis
entre os estudos. Estudos considerando países de
diferentes continentes estimam como sendo 8 – 14/10
mil NV a prevalência de SD ao nascimento.28,41-43 Neste
sentido, nota-se que a prevalência de SD no Brasil
foi pelo menos, duas vezes menor do que aquela
relatada na literatura especializada.

Defeitos de parede abdominal
Os defeitos de parede abdominal constituem um grupo
dos órgãos abdominais. Os defeitos de parede
abdominal mais comuns que podem ocorrer em um

na literatura, que é a idade materna avançada como
fator de risco para a SD.41,44

33,34
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congênitas prioritárias para vigilância no âmbito do
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do
Brasil. Epidemiol e Serviços Saúde. 2021;In press.

As AC são umas das principais causas de mortalidade e
incapacidade infantil ao redor do mundo. No entanto,
muitas AC podem ser prevenidas, através de estratégias
como vacinação, controle de doenças maternas e de
venção efetivas, quando aplicadas precocemente. Neste

5. Cardoso-Dos-Santos AC, Magalhães VS, Medeiros-deSouza AC, Bremm JM, Alves RFS, Araujo VEM de, et al.
Redes internacionais de colaboração para a vigilância
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Epidemiol e Serv saude Rev do Sist Unico Saude
do Bras [Internet]. 2020 [cited 2021 Feb 19]; 29(4): e
2020093. Disponível em: https://bit.ly/2P8K1Df

com anomalias congênitas permite o delineamento
buindo para a criação e fortalecimento de medidas de

6. Harris SR. Measuring head circumference: Update on
infant microcephaly - PubMed. Can Fam Physician
[Internet]. 2015 [cited 2020 Oct 30]; 61(680-684) : 8.
Disponível em: https://bit.ly/3urWUrW

completamente o aparecimento de sintomas.

anomalias congênitas detectadas ao nascimento tem
7. Copp AJ, Stanier P, Greene NDE. Neural tube
defects: Recent advances, unsolved questions, and
controversies [Internet]. Vol. 12, The Lancet Neurology.
Lancet Neurol; 2013 [cited 2021 Feb 9]. p. 799–810.
Disponível em: https://bit.ly/3sjuYVf

incluindo grupos prioritários de anomalias congênitas
para a vigilância ao nascimento visa fortalecer o regisde das informações referentes a tais agravos no país.
O fortalecimento do registro de anomalias congênitas no
Sinasc e da vigilância epidemiológica das anomalias, de

8. Greene NDE, Copp AJ. Neural tube defects [Internet].
Vol. 37, Annual Review of Neuroscience. Annual
Reviews Inc.; 2014 [cited 2021 Feb 9]. p. 221-42.
Disponível em: https://bit.ly/2Mimy1f
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de vida quanto de crescimento e desenvolvimento mais
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