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                                                                                 Resumo 

 
 
Introdução: As anomalias congênitas são defeitos na forma, estrutura e/ou função de órgãos, 
células ou componentes celulares presentes antes do nascimento, e surgidas em qualquer fase do 
desenvolvimento fetal. No Brasil, elas constituem a segunda causa de mortalidade infantil, 
determinando 11,2% destas mortes. Os avanços na imagem têm levado a melhorias na avaliação 
do desenvolvimento fetal e na identificação de malformações. O Ministério da Saúde não faz 
uma recomendação formal à realização de ultrassonografia de rotina no pré-natal de baixo risco.   
Objetivos: Estimar a prevalência de malformações fetais, diagnosticadas através da 
ultrassonografia de rotina realizada durante assistência pré-natal.  
Objetivos específicos: Estimar a prevalência de malformações fetais, classificando por sistemas. 
Avaliar a prevalência segundo o sexo identificado pelo ultrassom. 
Material e métodos: As informações foram colhidas a partir do banco de dados do software 
ASTRAIA do Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF e do Grupo Perinatal, com 
classificação de acordo com seu sistema correspondente. A análise do banco de dados foi feita 
no período de 7 anos. A prevalência de malformações foi calculada por 10 mil nascimentos. Os 
seguintes dados foram coletados para descrever os casos estudados: idade materna, sexo do feto, 
presença de cromossomopatia e tipo de anomalia congênita. Os dados foram analisados 
utilizando-se média, mediana e contagem em porcentagem para variáveis quantitativas de 
distribuição simétrica. 
Resultados: A prevalência obtida nesse estudo foi de 1,08% (IC 95% 1,01- 1,15). O número 
total de malformações identificadas foi de 1.478. A maior prevalência foi de malformações 
congênitas do sistema nervoso central, com 421 ocorrências, representando 28,5% dos casos. 
Seguida de malformações congênitas do aparelho urinário, com 341 casos (23%); malformações 
congênitas do aparelho circulatório, com 191 casos (13%); malformações congênitas do 
aparelho digestivo, com 157 casos (10,6%); malformações congênitas da face e do pescoço, 
com 137 casos (9,3%); malformações congênitas e deformidades do aparelho osteomuscular 
(extremidades), com 112 casos (7,6%); malformação do tórax, com 67 casos (4,5%); 
malformação da parede abdominal, com 52 casos (3,5%). Houve maior prevalência do sexo 
masculino, representando 56% dos casos de fetos com malformações. 
Conclusão: A prevalência de anomalias congênitas em nosso meio se apresentou um pouco 
abaixo das encontradas em outros estudos. No entanto, o estudo mostrou múltiplas 
malformações em alguns fetos e preponderância de anomalias envolvendo o SNC, com uma 
prevalência maior do sexo masculino nos fetos afetados.  
 
Palavras-chave: Anormalidades Congênitas. Prevalência. Diagnóstico Pré-natal. 
Ultrassonografia Pré-natal 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                   Abstract 

 

Introduction: Congenital anomalies are defects in the form, structure, and / or function of 
organs, cells, or cellular components present before birth and arising at any stage of fetal 
development. In Brazil, they are the second cause of infant mortality, accounting for 11.2% of 
these deaths. Advances in imaging have led to improvements in the assessment of fetal 
development and in the identification of malformations. The Ministry of Health does not make a 
formal recommendation to perform routine ultrasonography in low-risk prenatal care. 
Objective: To estimate the prevalence of fetal malformations, diagnosed through routine 
ultrasound performed during prenatal care. Specific objectives: To estimate the prevalence of 
fetal malformations, classifying by systems. To assess the prevalence according to sex identified 
on ultrasound. 
Material and methods: The information was collected from the software database ASTRAIA 
of the Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF and the Perinatal Group with classification 
according to its corresponding system. The analysis of the database was made in the period of 7 
years. The prevalence of malformations was calculated for ten thousand births. The following 
data were collected to describe the cases studied: maternal age, sex of the fetus, presence of 
chromosomal disease and type of congenital anomaly. The data were analyzed using mean, 
median and percentage counts for quantitative variables of symmetrical distribution. 
Results: The prevalence obtained in this study was 1.08% (95%CI 1.01-1.15). The total number 
of malformations identified was 1,478. The highest prevalence was congenital malformations of 
the central nervous system with 421 cases, representing 28.5% of cases. Followed by congenital 
malformations of the urinary tract with 341 cases (23%), congenital malformations of the 
circulatory system with 191 cases (13%); congenital malformations of the digestive tract with 
157 cases (10.6%); congenital malformations of the face and neck with 137 cases (9.3%); 
congenital malformations and deformities of the musculoskeletal system (extremities) with 112 
cases (7.6%); malformation of the chest with 67 cases (4.5%), abdominal wall malformation 
with 52 cases (3.5%) There was a higher prevalence of males, representing 56% of cases of 
malformed fetuses. 
Conclusion: The prevalence of congenital anomalies in our country was slightly lower than 
those found in other studies. However, the study showed multiple malformations in some 
fetuses and preponderance of anomalies involving the CNS, with a higher prevalence of males 
in affected fetuses.  
 
Keywords: Congenital Abnormalities. Prevalence. Prenatal Diagnosis. Prenatal 
Ultrasonography.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
             1.1 ANOMALIA CONGÊNITA E SUA PREVALÊNCIA 

 
As anomalias congênitas são defeitos na forma, estrutura e/ou função de órgãos, 

células ou componentes celulares presentes antes do nascimento e surgidas em qualquer 

fase do desenvolvimento fetal. No Brasil, elas constituem a segunda causa de mortalidade 

infantil, determinando 11,2% destas mortes (1). 

Na medida em que as doenças infecciosas e a deficiência nutricional foram 

controladas, causas perinatais e malformações congênitas foram destacadas em saúde 

pública. As malformações congênitas respondem por 15% das mortes (<1 ano) na cidade 

do Rio de Janeiro em 2000 e 18% em 2003 (2,3). 

Em um estudo foi observada a evolução das causas de mortalidade infantil de 1980 

até o ano 2000. No Brasil, no último ano avaliado (2000), as diferenças foram bastante 

significativas, com grande redução proporcional dos óbitos por causas infecciosas e 

respiratórias, que passaram para menos de 10,0%, assumindo as malformações congênitas 

a segunda posição, como causa de 13,0% dos óbitos em menores de um ano (4). 

As causas das malformações podem ser ambientais, genéticas ou desconhecidas. 

Dentre as doenças nas quais o componente genético é preponderante, podem ser citadas as 

monogênicas, individualmente raras, porém acometendo como grupo 2,0% da população 

geral, as cromossômicas, presentes em 0,7% dos nascidos vivos (e em metade dos 

abortamentos espontâneos) e as multifatoriais, responsáveis por grande parte das 

malformações congênitas e também por muitos problemas comuns da vida adulta (4). 

No Instituto Fernandes Figueira (IFF), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no 

Rio de Janeiro, de janeiro de 1999 a julho de 2003, malformação congênita foi um dos três 

diagnósticos principais codificados na internação em 37% das admissões hospitalares 

pediátricas. A mortalidade hospitalar, no grupo com malformação, foi de 9,8%, o dobro 

daquela do grupo sem malformação. Dados semelhantes foram observados na cidade de 

São Paulo, com uma mortalidade quatro vezes maior num grupo com anomalias congênitas 

quando pareado com controles sem malformação (4). 

Estudos de base populacional sobre malformações são raros no Brasil e têm sido 

limitados a dados hospitalares (2,3).  

O Ministério da Saúde, em 1990, implantou o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), que tem por objetivo reunir informações relativas aos 
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nascimentos ocorridos em todo o território nacional, possibilitando a realização de estudos 

epidemiológicos mais detalhados. Em 1999, o SINASC foi instituído como um novo 

campo, denominado campo 34, que oportunizou notificar as anomalias congênitas e, 

quando devidamente preenchido, permite avaliar a sua frequência e a natureza dos eventos 

para elaborar indicadores de saúde e vigilância confiáveis, com a finalidade de facilitar o 

planejamento de políticas de saúde, principalmente para a saúde infantil (3,5). 

Avaliando a confiabilidade do banco de dados sobre nascidos vivos (SINASC) na 

cidade do Rio de Janeiro de 1999 a 2001, a variável “presença de anomalia congênita” 

mostrou 11,7% de falta de informação, mas excelente confiabilidade (índice kappa 0,97), 

com o prontuário do paciente como fonte de dados (6). 

A literatura mostra que 2-3% de todos os nascimentos são complicados por 

anomalias congênitas e, portanto, elas são uma importante causa de morbidade e 

mortalidade perinatal, responsável por 20-30% das mortes perinatais (7,8). 

Estima-se que 4 milhões de bebês morrem ainda na primeira semana de vida. 

Quase todas as mortes (99%) ocorrem em países de baixo e médio rendimento (2). 

Em nível global, estima-se que as principais causas diretas de óbito neonatal sejam 

partos prematuros (27%), infecções severas (26%) e asfixia (23%), sendo que as causas 

congênitas correspondem a 7% da estatística (2). 

Nos Estados Unidos, em 2002 as malformações congênitas foram responsáveis por 

20% dos casos de morte infantil (2). 

 

 1.2 ULTRASSONOGRAFIA COMO RASTREIO  

 

As malformações congênitas podem ser identificáveis durante a gestação ou na 

fase neonatal, levando a danos persistentes e irreversíveis de funcionamento ou de 

aceitação social (9).  

Os avanços na imagem têm levado a melhorias na avaliação do desenvolvimento 

fetal e na identificação de malformações (8). Nas últimas décadas, um número crescente 

de malformações congênitas foi diagnosticado no período pré-natal por meio de 

investigações ultrassonográficas (10). 

No concernente ao pré-natal, a Organização Mundial de Saúde considera que os 

equipamentos ultrassonográficos permitem a visualização detalhada da anatomia fetal 

permitindo o diagnóstico precoce da maioria das malformações congênitas, possibilitando 

a terapêutica intraútero para determinados tipos de anomalias. (11) 
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A triagem de ultrassom para malformações fetais foi introduzida na prática 

obstétrica (Hobbins e colaboradores, 1979) quase 20 anos após a primeira identificação de 

malformação fetal demonstrada pelo ultrassom (12). Posteriormente, os investigadores 

começaram a direcionar a pesquisa em sistemas fetais específicos, como o sistema nervoso 

central (SNC) e trato urinário (13). 

Existem muitas variáveis que afetam o manejo da gravidez, uma vez que uma 

anomalia fetal é diagnosticada. Frequentemente as decisões finais devem aguardar outros 

testes diagnóstico, iniciados pelos resultados iniciais do ultrassom. Além disso, uma vez 

que o quadro clínico é mais claro, o peso das decisões de encerrar ou não a gravidez, tentar 

ou não terapia intrauterina, interromper ou não a gravidez mais cedo, ou de um cuidado 

hospitalar terciário, depende frequentemente de informações ainda não diagnosticadas pelo 

primeiro e subsequente resultados do exame. Na maioria dos casos, porém, o ultrassom 

fornece as informações mais críticas (13). 

O diagnóstico de malformação fornece informações para tomar decisões durante a 

gravidez, tratamento ao nascimento e transferência imediata para unidades especializadas 

no cuidado do recém-nascido (8,10). Portanto, a detecção pré-natal das malformações deve 

ajudar a reduzir a mortalidade e morbidade perinatal, e a triagem com exames 

ultrassonográficos de rotina parece ser bem justificada (8). 

Além da idade gestacional, a detecção de malformações fetais depende da 

qualidade do equipamento, habilidades, experiência do examinador e a possibilidade e a 

extensão do seguimento (14).  

O ultrassom é, e permanecerá, a principal modalidade para a imagem do feto e 

estruturas anatômicas maternas durante a gravidez. Enquanto o ultrassom é seguro e 

normalmente disponível, a modalidade de imagem tem limitações para o diagnóstico pré-

natal. Certas anomalias fetais não podem ser adequadamente avaliadas pelo ultrassom, e a 

ressonância magnética (RM) pode melhorar a capacidade de fornecer informações precisas 

para o aconselhamento pré-natal. Uma ressonância magnética pode ultrapassar as 

limitações do ultrassom, incluindo atenuação do feixe por tecido adiposo materno, 

artefatos de sombreamento devido a estruturas ósseas, posicionamento fetal subótimo e 

oligodramnios. A ressonância magnética também fornece maior contraste de tecidos e um 

campo de visão maior do que o ultrassom bidimensional ou tridimensional (15). 

Estima-se que a ultrassonografia (USG) no primeiro trimestre, com uma 

combinação de análise do soro materno, pode identificar 97% das síndromes de Down. 

Esse estudo de revisão concluiu que a USG morfológica tem boa sensibilidade para 
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detectar anomalias fetais (A) e o exame morfológico de segundo trimestre se mostrou com 

uma razoável relação custo-benefício (B). A USG após 24 semanas não demonstrou 

nenhum benefício claro para a mãe ou para o feto, à exceção da avaliação da maturidade 

placentária que parece reduzir a mortalidade perinatal (16). 

Em um estudo com 29.154 fetos euploides, dos quais 50 apresentaram uma 

malformação cardíaca congênita, Hyett e colaboradores investigaram a medida da 

translucência nucal do primeiro trimestre (TN) como uma ferramenta de triagem para 

malformação cardíaca congênita maior (15). Hyett e seus colaboradores concluíram que a 

medida da espessura do TN fetal em 10-14 semanas de gestação é um método sensível de 

rastreio para defeitos maiores do coração e grandes artérias e que este método de triagem 

se compara favoravelmente com o uso do estudo de quatro câmaras do coração com 16-22 

semanas de gestação (17). 

Nas gravidezes gemelares, a translucência nucal fetal (TN) combinada com a idade 

materna é um teste de rastreio aceitável no primeiro trimestre para aneuploidias (II-2A) 

(18). 

As aneuploidias são as anormalidades genéticas mais comuns detectadas durante o 

pré-natal. Dentre as aneuploidias, as trissomias envolvendo os cromossomos 13, 18 e 21 

são as mais frequentemente diagnosticadas (19). 

Dentre as cromossomopatias, a trissomia do cromossomo 21 é a mais frequente 

 (19).  

As evidências sugerem que a ultrassonografia realizada entre 11 e 13 semanas + 6 

dias é uma forma eficaz de determinar risco aumentado da trissomia do 21, com uma taxa 

de detecção de 70-80%, e falso-positivo de 5%. Adicionar estudo do osso nasal à TN 

melhora a taxa de detecção de 10% (taxa de detecção 90% com resultados falso-positivos 

de 5%) (20). 

A ultrassonografia morfológica realizada entre 16 e 23 semanas de gestação possui 

uma taxa para detecção de trissomia do cromossomo 21 de 75%, com uma taxa de falso-

positivo de 10 a 15% (21). A trissomia do cromossomo 18 é a segunda trissomia 

autossômica identificada em nascidos vivos, sendo mais comum no sexo feminino. Os 

achados ultrassonográficos dessa trissomia são abundantes e o diagnóstico é relativamente 

fácil, com sensibilidade de 80 a 100%. A terceira trissomia mais comum é a do 

cromossomo 13, a qual está associada a graves anomalias do sistema nervoso central 

(SNC), cardiopatias e malformações do trato gastrintestinal. A taxa de detecção 

ultrassonográfica desta trissomia é de 90% (22). As trissomias dos cromossomos 13 e 18 
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são graves, com diversas malformações concomitantes, o que resulta em alta taxa de 

perdas fetais e neonatais (19). 

Os achados ultrassonográficos mais comuns associados à trissomia do 21 foram 

malformações cardíacas, dobra nucal espessa, higroma e formato anormal do crânio (23). 

Uma TN grande (acima de 3,5 mm) é associada a um risco aumentado de condições 

fetais específicas, em particular doença cardíaca congênita, acinesia fetal, malformações 

estruturais, alguma desordem por gene isolado (como síndrome de Noonan e muitos 

outros), anormalidades cromossômicas e gravidez deficiente, incluindo morte fetal (18).  

O aumento da dobra nucal é o marcador mais poderoso, com um RV (razão de 

verossimilhança) de 23 (mas apenas 3,8 se isolado) para trissomia do 21 (T21), enquanto 

os cistos do plexo coroide são associados apenas a um aumento do risco de trissomia do 18 

(T18) (24). 

Focos ecogênicos intracardíacos fetais são conhecidos como o fenômeno ‘golfball’ 

(GB). O GB representa microcalcificações dos músculos papilares, movem-se em sincronia 

com os folhetos das valvas atrioventriculares e são hiperecogênicos como osso na 

ultrassonografia (25). O foco ecogênico intracardíaco tem um RV de 2 a 5,8 para T21, mas 

apenas 0,95 se isolado. O intestino ecogênico está associado a um risco ligeiramente 

aumentado para o T21, mas tem implicações adicionais, incluindo um aumento do risco de 

fibrose cística (2%), infecção fetal (3%) e malformação gastrointestinal (6%) (18).  

Em um estudo de Taiwan, os focos ecogênicos intracardíacos fetais não foram 

associados a anomalias intracardíacas ou extracardíacas significativas (6). No entanto, a 

literatura mostra resultados variados com um estudo dos Estados Unidos (significância de 

um foco ecogênico intracardíaco em fetos de alto e baixo risco para aneuploidia), que 

observou que há um risco aumentado de anormalidade cromossômica fetal – mais 

comumente, síndrome de Down (7). 

Apesar dos inúmeros marcadores ultrassonográficos pesquisados nos estudos ao 

longo dos anos, muitos fetos com trissomias não demonstram achados significantes, 

tornando a detecção de aneuploidias ainda limitada. Quanto maior o número de 

malformações fetais identificadas, maior o risco de aneuploidias (2). No entanto, pode ser 

difícil para o obstetra distinguir se o achado ultrassonográfico fetal pode ser considerado 

apenas como uma variante da normalidade ou reflete um aumento do risco (25). 

Algumas crianças necessitam de tratamento cirúrgico imediato para aumentar suas 

chances de sobrevivência, e muitos necessitam de reabilitação prolongada, às vezes para 

toda a sua vida. Destaca-se a importância do cuidado pré-natal como um fator preventivo 
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contra as malformações congênitas e morte perinatal (3). 

 

1.3 ULTRASSONOGRAFIA NO BRASIL 

 

Alguns fatores maternos como idade, estilo de vida, tipo de gestação e saúde 

materna, entre outros, têm sido pesquisados e relacionados à ocorrência de anomalias 

congênitas. A sua etiologia associa-se a fatores ambientais como físicos, químicos, 

biológicos ou genéticos (5). 

Mulheres em idade fértil em países em desenvolvimento como o Brasil estão 

expostas a potenciais riscos teratogênicos, como agentes infecciosos, compostos químicos 

ambientais, radiação, uso de medicamentos e doenças metabólicas maternas. Esses fatores 

de risco são altamente relevantes, já que interagem com baixa escolaridade e baixa 

condição socioeconômica na população e recursos escassos no sistema público de saúde 

visando à prevenção e ao tratamento de anomalias congênitas (3). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a USG obstétrica não é obrigatória durante 

o acompanhamento pré-natal. Poderá ser solicitada para a gestante quando houver 

impossibilidade de determinação da idade gestacional correta e na presença de 

intercorrências clínicas ou obstétricas, assim como detecção precoce de gestações 

múltiplas e retardo de crescimento intrauterino. Existem evidências de que sua realização 

poderá detectar malformações fetais não suspeitas (26). Embora seja um exame muito útil 

em diversas situações, na ausência de uma indicação específica, sua solicitação é bastante 

discutida. Além disso, não há dados até o momento que suportem sua recomendação como 

rotina. De igual forma, não há evidência da sua efetividade na redução da 

morbimortalidade materna e perinatal (grau de recomendação A) (26). Se for solicitada, na 

ausência de indicações específicas, a época ideal seria em torno de 16 a 20 semanas de 

gestação, quando podemos detectar malformações fetais e calcular a idade gestacional 

(grau de recomendação A). Vale lembrar que, no Brasil, a interrupção precoce da gravidez 

por malformações fetais incompatíveis com a vida ainda não é legalmente permitida. No 

entanto, está comprovado que, em gestações de alto risco, a USG com dopplervelocimetria 

possibilita a indicação de intervenções que resultam na redução da morbimortalidade 

perinatal (26). 
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1.4    ULTRASSONOGRAFIA NO MUNDO 

 

Atualmente, os países do hemisfério norte em geral recomendam que seja feita pelo 

menos uma ultrassonografia pré-natal. Na França, três ecografias são recomendadas e 

reembolsadas, cada uma em um dos três trimestres de gravidez (27). 

Em um estudo indiano, recomenda-se que deve ser oferecido para todas as 

mulheres um rastreio ultrassonográfico do primeiro trimestre (11 a 13 + 6 semanas) e um 

do segundo trimestre (18-20 semanas), com ou sem triagem bioquímica sérica (20). 

Quando disponível com perícia documentada, o ultrassom do primeiro trimestre (11 

a 14 semanas de gestação) oferece muitas vantagens, incluindo acurácia na determinação 

da idade gestacional, determinação de corionicidade dupla, detecção precoce de 

anormalidades estruturais importantes e rastreamento de aneuploidia (II-2A) (18). 

 

Sendo assim, apesar de no Brasil, o Ministério da Saúde, não fazer uma 

recomendação obrigatória da USG obstétrica durante acompanhamento pré-natal, é 

evidente o benefício do uso da USG como rastreio de malformações fetais. Assim como é 

recomendado o uso de USG obstétrica para rastreio em vários outros países, 

principalmente os do hemisfério norte. Já que o diagnóstico precoce dessas anomalias pode 

mudar o seu prognóstico.   
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2. JUSTIFICATIVAS  

 

Através da USG de rotina pode ser feito o diagnóstico, pode-se presumir o 

prognóstico dos defeitos congênitos e, quando possível, realizar o tratamento antenatal, 

como, por exemplo, a correção cirúrgica intraútero da meningomielocele ou a realização 

de derivações vesico-amnióticas.  

A importância do cuidado pré-natal para um resultado de nascimento saudável é 

amplamente reconhecido, diminuindo o risco de baixo peso ao nascer, prematuridade e 

morte infantil (3). 

Devido à melhoria da tecnologia de ultrassom e melhor resolução e melhoria do 

conhecimento e experiência de examinadores de ultrassom, as taxas das malformações 

fetais detectadas no pré-natal podem ter aumentado desde a década de 1990 (23). 

Também se deve ressaltar a importância de um protocolo para rastreio e 

seguimento das malformações para assegurar que a assistência seja feita adequadamente 

nos centros de referência específicos, já que o desconhecimento ou um diagnóstico tardio 

ou errôneo da patologia poderia acarretar em um tratamento inadequado. Esse estudo se 

propõe reforçar a importância da realização de um pré-natal de qualidade e o rastreio de 

malformações em ultrassonografia de rotina. É nosso desejo ainda que este estudo sirva de 

base para uma análise populacional ampliada da prevalência de malformações congênitas 

em nosso meio e para um programa de prevenção primária, secundária e/ou terciária nos 

casos em que seja possível. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo principal  

O objetivo principal deste estudo foi estimar a prevalência de malformações fetais, 

diagnosticadas através da ultrassonografia de rotina realizada durante assistência pré-natal, 

no Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF (HUAP-UFF) e na Maternidade Perinatal. 

 

3.2 Objetivo específico: 

Estimar a prevalência de malformações fetais, classificando por sistemas. 

Analisar a prevalência das malformações em relação ao sexo fetal identificado através 

da ultrassonografia.  
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4.   MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de estudo observacional, transversal. As informações foram colhidas a 

partir do banco de dados do ASTRAIA do Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF 

(HUAP-UFF) e do Grupo Perinatal, localizados no estado do Rio de Janeiro, com 

classificação de acordo com seu sistema correspondente.  

O software ASTRAIA é um aplicativo de banco de dados modular que cobre todos 

os requisitos de obstetrícia e ginecologia. Foi desenvolvido em colaboração com a London 

Fetal Medicine Foundation (FMF) e uma equipe de especialistas reconhecidos 

internacionalmente em ginecologia e diagnóstico pré-natal.  

A análise do banco de dados foi feita no período de 7 anos, entre 2010 e 2017. A 

prevalência de malformações foi calculada por 10 mil nascimentos, com cálculo de 

intervalo de confiança de 95%. 

O banco de dados das duas instituições nesse período era composto de mais de 80 

mil registros de pacientes que realizaram ultrassonografias nas duas instituições, o que 

permitiu uma análise coerente da prevalência dessas malformações em nosso meio. 

As malformações foram divididas nos seguintes sistemas, segundo a Classificação 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) 10: malformações 

congênitas do sistema nervoso (Q00-Q07), malformações congênitas do aparelho urinário 

(Q60-Q64), malformações congênitas do aparelho circulatório (Q20-Q28), malformações 

congênitas do aparelho digestivo (Q38-Q45), malformações congênitas da face e do pescoço 

( Q10-Q18), malformações congênitas e deformidades do aparelho osteomuscular (Q65-79) – 

extremidades, malformação do tórax (Q67.6-67.8 e Q76), malformação da parede abdominal 

(Q79) (28). Foi calculada a prevalência da ocorrência de malformações em cada sistema.  

As malformações foram divididas em malformações isoladas, quando acometem 

apenas um sistema, e múltiplas malformações, quando acometem dois ou mais sistemas.  

Foram coletados os seguintes dados para descrever os casos de malformação 

estudados: idade materna, sexo do feto, presença de cromossomopatia e tipo de anomalia 

congênita. Os dados foram analisados utilizando-se média, mediana e contagem em 

porcentagem para variáveis quantitativas de distribuição simétrica. Em relação à variável 

sexo fetal foi realizada a avaliação da sua prevalência nos casos de malformação fetal.   

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense – UFF em 29/01/2018 (número CAAE: 7919.1817.7.0000.5243). 
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5. RESULTADOS 

Entre 2010 e 2017 foram realizados exames ultrassonográficos em um total de 

86.623 pacientes, e 939 foram diagnosticados com malformações, sendo 148 pacientes 

com malformações no Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF e 791 na Maternidade 

Perinatal. Resultando em uma prevalência combinada de 1,08%, com um intervalo de 

confiança de 95% de 1,01- 1,15% (IC 95% 1,01-1,15), o que corresponde a 108 casos de 

malformação congênita em 10 mil nascimentos.  

 

 

Figura 1: Fluxograma da população estudada. 

 

A idade das gestantes variou entre 13 e 50 anos nas duas maternidades. No 

entanto, no Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF a média de idade foi menor do 

que na Maternidade Perinatal. A média de idade no HUAP-UFF foi de 27 anos, com uma 

variação de 13 a 46 anos e a mediana de 25 anos, enquanto na Maternidade Perinatal a 

média de idade foi de 32 anos, variação de 14 a 50 anos e mediana de 32 anos. A média 

total nas duas maternidades foi de 31 anos e mediana de 31 anos. A faixa etária 

predominante foi de 20 a 35 anos, correspondendo a 71 % das gestantes. As gestantes com 

idade acima de 35 anos corresponderam a 24% dos casos (figura 2). Na figura 3 está 

representada a variação do percentual das idades na Maternidade Perinatal e no HUAP-

UFF. 

Total de exames ultrassonográficos entre 
2010-2017: 
n: 86.623 

USG/pacientes UFF: 
n: 1870 

 

USG/pacientes Grupo Perinatal: 
n: 84.753  

Gestante com anomalia fetal ao USG 
UFF: 
n: 148  

Gestante com anomalia fetal ao USG 
Grupo Perinatal:  

n: 791 
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Figura 2: Percentual de malformação por faixa etária materna. 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuição do percentual de idade materna nos sítios de pesquisa. 

 

Em relação ao sexo identificado na USG, o sexo masculino se mostrou mais 

prevalente entre os fetos afetados com malformações congênitas, correspondendo a 50% 

dos casos e o sexo feminino correspondeu a 36% dos casos, sendo os outros 14% 

equivalentes a sexo não identificado à USG.  
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Figura 4: Prevalência de sexo fetal entre os casos de malformações. 

 

O número total de malformações identificadas foi de 1.478, sendo 279 

malformações no Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF e 1.199 na Maternidade 

Perinatal, representado na tabela 1 e tabela 2 o número e percentual das malformações em 

cada instituição. A maior prevalência nas 2 instituições foi de malformações congênitas do 

sistema nervoso central (SNC), com 421 casos, representando 28,5% dos casos. Seguida 

de malformações congênitas do aparelho urinário, com 341 casos (23%); malformações 

congênitas do aparelho circulatório, com 191 casos (13%); malformações congênitas do 

aparelho digestivo, com 157 casos (10,6%); malformações congênitas da face e do 

pescoço, com 137 casos (9,3%); malformações congênitas e deformidades do aparelho 

osteomuscular (extremidades), com 112 casos (7,6%); malformação do tórax, com 67 

casos (4,5%), malformação da parede abdominal, com 52 casos (3,5%); representado na 

tabela 3 e figura 5.  
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Tabela 1: Tipos de anomalias detectadas nos fetos estudados no Hospital Universitário 

Antônio Pedro – UFF.   

Tipos de anomalia n % 

Sistema nervoso central 96 34,41 

Aparelho urinário 32 11,47 

Aparelho circulatório 28 10,04 

Aparelho digestivo 31 11,11 

Face e pescoço 35 12,54 

Extremidades 24 8,60 

Tórax 17 6,09 

Parede abdominal 16 5,73 

Total 279 100,00 

 

 

 

Tabela 2: Tipos de anomalias detectadas nos fetos estudados na Maternidade Perinatal.   

Tipos de anomalia n % 

Sistema nervoso central 325 27,11 

Aparelho urinário 309 25,77 

Aparelho circulatório 163 13,59 

Aparelho digestivo 126 10,51 

Face e pescoço 102 8,51 

Extremidades 88 7,34 

Tórax 50 4,17 

Parede abdominal 36 3,00 

Total 1199 100,00 
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Tabela 3: Tipos de anomalias detectadas nos fetos estudados nas duas instituições.   

Tipos de anomalia n % 

Sistema nervoso central 421 28,48 

Aparelho urinário 341 23,07 

Aparelho circulatório 191 12,92 

Aparelho digestivo 157 10,62 

Face e pescoço 137 9,27 

Extremidades 112 7,58 

Tórax 67 4,53 

Parede abdominal 52 3,52 

Total 1478 100,00 

 

 

 

            Figura 5: Distribuição das malformações congênitas por sistema. 

 

 

Dentre os fetos com anomalias congênitas, 282 apresentaram múltiplas 

malformações, representando 30% de todos os casos, e 657 fetos (70%) apresentaram 

malformação em apenas um sistema.  
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Um número pequeno de pesquisa de cariótipo foi realizado entre as pacientes. 

Dentre as 939 pacientes estudadas, apenas 9 realizaram essa pesquisa, representando um 

percentual de 0,96% das pacientes. Dentre os fetos que realizaram pesquisa de cariótipo, 

56% dos resultados apresentaram alteração, sendo 50% do sexo feminino e 50% do sexo 

masculino.  
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6. DISCUSSÃO 

 

As malformações congênitas têm ganhado maior importância devido ao aumento da 

mortalidade e morbidade relacionadas a elas. A chance de uma criança com uma 

malformação congênita morrer, comparada com sua ausência, é 3,85 vezes maior no 

período neonatal e 2,81 vezes no período pós-neonatal (29). 

Apesar da sua prevalência relativamente baixa (em torno de 2% e 4% de todos os 

nascimentos), as malformações são responsáveis por aproximadamente 30% das mortes 

perinatais em países desenvolvidos (7,8). 

Com relação às consequências do rastreio pré-natal sobre o manejo obstétrico, dois 

elementos devem ser levados em consideração: a gravidade das malformações detectadas e 

a idade gestacional. As malformações maiores são detectadas mais rapidamente do que as 

menores (8). As malformações menores estão associadas a menor ou nenhuma morbidade. 

As maiores são clinicamente mais importantes, e as menores, clinicamente menos 

importantes. Malformações maiores são letais ou associadas à possível sobrevivência com 

moderada morbidade imediata ou a longo prazo. 

O rastreio pela ultrassonografia entre 11 semanas e 13 semanas + 6 dias pode 

detectar todos os casos de acrania, holoprosencefalia alobar, onfalocele, gastrosquise, 

megacisto e anormalidade body stalk, 77% de mão ou pé ausentes, 50% de hérnia 

diafragmática, 50% das displasias esqueléticas letais, 60% de polidactilia, 34% de defeitos 

cardíacos maiores, 5% de fissuras faciais e 14% de espinha bífida aberta, mas nenhuma das 

agenesias do corpo caloso, cerebelar ou hipoplasia do Vermis, lesões pulmonares 

ecogênicas, obstrução intestinal, a maioria dos defeitos renais ou pé torto congênito (20). 

Houve um avanço importante do rastreio de malformações no pré-natal nos últimos 

20 anos (30). Esse avanço elevou a taxa de detecção de algumas anomalias, no entanto, em 

relação a algumas outras anomalias, essa taxa ainda é baixa através do rastreio 

ultrassonográfico. A taxa de detecção das principais anomalias fetais é de 90 % para 

espinha bífida, 99% para anencefalia, 90% para gastrosquise e onfalocele, 90% para 

anomalias nos membros principais, 85% para as principais anomalias renais, 60% para 

hidrocefalia, 60% para hérnia diafragmática e 25% para os principais defeitos cardíacos 

congênitos (20). 

Vários estudos mostram que o sistema com maior prevalência de malformação 

maiores é o sistema nervoso central (3,8,13,23). Alguns desses defeitos podem ser 

prevenidos com o uso de ácido fólico durante o período em torno da concepção, ou seja, 
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durante pelo menos um mês antes da concepção até o final do primeiro trimestre de 

gravidez. Uma vez que isso tenderia a beneficiar apenas mulheres que planejam suas 

gestações, países como Austrália (1995), Estados Unidos (1996), Canadá (1998) e Chile 

(2000) adotaram uma política de fortificação de farinha de trigo com ácido fólico como 

um meio mais eficiente de atingir uma maior proporção de mulheres em idade fértil (3). 

Da mesma forma, o nosso estudo também demonstrou uma maior prevalência de 

malformações no SNC, seguidos de malformações do aparelho urinário.  

Na maioria dos estudos, as taxas de detecção foram maiores para malformações no 

sistema nervoso central (3,8,13) e rins/trato urinário, e menor para malformações do 

esqueleto e do sistema circulatório (23). Em uma grande série de anormalidades cardíacas 

maiores e menores, fissura palatina, malformações do pé, encurtamento dos membros e 

defeitos oculares graves, como anoftalmia, não foram identificadas rapidamente (8). Sabe-

se que muitas malformações congênitas, especialmente as cardíacas e do aparelho 

digestivo, tornam-se aparentes nos primeiros meses de vida ou mesmo mais tarde (8). 

As malformações cardíacas estão entre as anomalias congênitas mais comuns. A 

prevalência de malformações cardíacas é estimada em 8 por 1.000 nascidos vivos, sendo 

metade daqueles (4 por 1.000 nascidos vivos) considerados maiores, isto é, letais ou que 

necessitem de intervenção no primeiro ano de vida (15). As malformações cardíacas com 

diagnóstico pré-natal são mais frequentemente complexas, isto é, consistem em vários 

defeitos anatômicos separados, e são frequentemente associadas a malformações 

extracardíacas e/ou cariótipo anormal (31). 

Um estudo suíço mostrou uma baixa taxa de detecção de anomalias cardíacas (7). 

Isso também foi observado no estudo da Eurofetus, que mostrou uma baixa taxa de 

detecção para as anomalias do coração e grandes vasos (8).  

Nesse estudo as malformações do aparelho circulatório foi a terceira mais 

prevalente e devido o pequeno número de pesquisa de cariótipo não podemos fazer uma 

associação fidedigna entre malformações cardíacas com cariótipo anormal.  

Segundo um estudo do Rio de Janeiro, a maior prevalência evidenciada foi entre 

sexo masculino (9,5/100.000) (2), da mesma forma que foi encontrado no nosso estudo. No 

entanto no estudo citado os dados foram coletados através da DNV, formulário de 

preenchimento obrigatório institucional, para cada nascido vivo no município do Rio de 

Janeiro e nossos dados foram obtidos através de exames ultrassonográficos.  

Autores brasileiros detectaram relação entre idade materna e malformação 

congênita em mães adolescentes e concluíram que as chances de uma adolescente com 
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gestações múltiplas gerarem uma criança com malformação é de 6,14 vezes comparadas as 

adolescentes com gestação única, e para as mães tardias não casadas, as chances são de 

11,4 quando comparadas as mães com idade entre 20 a 34 anos (11). Em outro estudo do 

Rio de Janeiro, observa-se prevalência significativa de malformações entre mulheres com 

idade inferior ou igual a 14 anos (11/100.000) e entre as com idade superior ou igual a 35 

anos (10,4/100.000) (2). Em um estudo de São Paulo, encontrou-se maior chance de 

anomalias congênitas em gestantes com idade acima de 40 anos (OR=1,59; IC95% 1,47–

1,71) e menores de 19 anos (OR=1,12; IC95% 1,07–1,17) (5). No entanto no nosso estudo 

a faixa de idade com maior prevalência de malformações foi de 20 a 35 anos.  

Estima-se que a cerca de 5% da população de gestante (aproximadamente 30 mil 

mulheres por ano no Reino Unido) é oferecida uma escolha de testes diagnósticos pré-

natais invasivos (mais comumente amniocentese ou biópsia de vilosidades coriônicas). O 

tipo de teste diagnóstico disponível e oferecido pode variar dependendo do momento de 

qualquer teste inicial de triagem realizado (32). 

A amniocentese é o procedimento de diagnóstico pré-natal invasivo mais comum 

realizado no Reino Unido. A maioria das amniocenteses é realizada para obter líquido 

amniótico para cariotipagem a partir de 15 semanas. E apresenta um risco adicional de 

aborto espontâneo após a amniocentese de cerca de 1% (32). 

A biópsia de vilosidades coriônicas (BVC) é geralmente realizada entre 11 (11 + 0) 

e 13 (13 + 6) semanas de gestação e envolve aspiração ou biópsia de vilosidades 

placentárias, com um risco adicional de aborto espontâneo após BVC, que pode ser 

ligeiramente superior ao da amniocentese realizada após 15 semanas de gestação (32). 

Por se tratar de um exame invasivo, é uma boa prática clínica obter consentimento 

formal por escrito para amniocentese ou BVC antes do procedimento, com explicações 

sobre os possíveis riscos de perda da gestação e os tipos de resultados citogenéticos 

disponíveis. Devido a esse fato, muitas gestantes optam pela não realização do 

procedimento, e, dependendo da instituição, esse tipo de procedimento não é acessível, 

como em algumas instituições públicas no Brasil. O número pequeno de pesquisa de 

cariótipo no nosso estudo pode ser explicado por esse fato, por ser um exame invasivo e 

menos acessível.  

Diante disso, presume-se que os ultrassonografistas obstétricos precisam conhecer 

as malformações mais frequentemente associadas a cada anomalia cromossômica (19). 

O Ministério da Saúde não determina com exatidão qual a recomendação para a 

realização de ultrassonografia de rotina, citando que a não realização de ultrassonografia 
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durante a gestação não constitui omissão, nem diminui a qualidade do pré-natal. Sendo 

assim, é ainda um assunto controverso nas recomendações de atenção básica do cuidado 

pré-natal no Brasil. Apesar da recomendação de rotina em outros países.  
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7. CONCLUSÃO 

 

A prevalência de anomalias congênitas em nosso meio se apresentou um pouco 

abaixo das encontradas em outros estudos, que foi de 1,08%, enquanto na população 

mundial é em torno de 2 a 4 % (7,8). No entanto, o estudo mostrou múltiplas 

malformações em alguns fetos e conforme a classificação por sistemas, apresentou 

preponderância de anomalias envolvendo o SNC, da mesma forma que foi observado em 

vários estudos acima citados. Também apresentou maior prevalência do sexo masculino 

nos fetos afetados com malformações, que também foi visto em outros estudos.  

Devido ao maior destaque das malformações congênitas em nosso meio nos 

últimos anos, deve ser ressaltada a necessidade de serviços especializados que possam 

atender a estas demandas, assim como o aperfeiçoamento da equipe multiprofissional 

envolvida na assistência ao RN malformado e sua família. 

É importante estar atento aos avanços direcionados para a melhoria da saúde dessa 

população no que se refere a métodos diagnósticos, acompanhamento pré-natal, 

aconselhamento genético e rastreamento eficaz. 
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