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RESUMO 

 
As infecções congênitas impactam na saúde materno- infantil e atingem em 
torno de 10% de todos os nascidos vivos no mundo. Um dos resultados das 
ações das infecções congênitas e o efeito na reprodução humana como o 
aborto, malformações, retardo do crescimento intrauterino ou deficiência 
intelectual. As malformações congênitas se encontram entre as principais 
causas de óbitos infantis nos países desenvolvidos, responsáveis por 20,0% 
dos óbitos neonatais. O objetivo do estudo foi o de descrever a situação de 
saúde, demográfica e clínica, dos nascidos vivos com infecção congênita por 
Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes (STORCH) no 
Distrito Federal, no período de 2005 a 2016. O estudo foi do tipo descritivo, 
retrospectivo a partir de dados secundários disponibilizados pelos sistemas de 
informações do Ministério da Saúde, coletados em 2018. Neste período, das 
533.198 crianças nascidas vivas, 3.394 foram registradas como acometidas de 
anomalias congênitas, com taxa de prevalência geral de 0,62%. Identificou-se 
uma evolução histórica da prevalência das malformações, observando que a 
malformação no aparelho osteomuscular teve um acréscimo progressivo 
chegando a 2,33 casos por mil nascidos vivos em 2008. A idade da mãe dos 
recém-nascidos malformados foi entre 20 e 24 anos (25%), com a escolaridade 
entre 8 a 11 anos de estudo (45%). Os nascidos vivos com malformação eram 
majoritariamente do sexo feminino (57%), que nasceram entre 37 e 41 
semanas de idade gestacional (75%), com peso maior que de 2500g (91%) e 
nascidos de parto cesário (65%). Houve crescimento do coeficiente de 
incidência dos casos de sífilis congênita, progredindo de 2,10 (2010) para 5,60 
(2016).O ano em que os casos de malformações congênitas mais foram 
atribuíveis aos casos de sífilis congênita foi o de 2016, com três possíveis 
cenários: (i) 9,64% das malformações atribuíveis à sífilis, se considerado 
cenário de baixo risco de malformação;(ii) 24,10%, considerando-se médio 
risco; e (iii) 38,57%, ao considerar cenário de alto risco. Há um importante 
intervalo de tempo entre o nascimento das crianças e a disponibilização de 
dados no sistema – em maio de 2018 os dados referentes a 2017 ainda não 
estavam disponíveis – comprometendo as análises da situação de saúde das 
crianças brasileiras. Esta lacuna pode comprometer as análises de dados , já 
que a atualização e disponibilização dos dados nos sistemas de informações 
auxiliam a reflexão para as decisões a serem feitas na saúde materno-infantil, 
pois subsidiam os gestores em decisões sobre as políticas e prioridades 
voltadas a esse grupo. 

 

 

Palavras chaves: Anormalidades Congênitas. Recém Nascido.Sistemas de 

Informações.  
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ABSTRACT 
 

Congenital infections impact maternal and child health and reaches about 10% 
of all live births worldwide. One of the results of congenital infections are the 
effects on human reproduction such as abortion, malformations, intrauterine 
growth retardation or intellectual disability. Congenital malformations are among 
the main causes of infant deaths in developed countries, responsible for 20.0% 
of neonatal deaths. The objective of the study was to describe the health status, 
demographic and clinical, of live births with congenital infection by Syphilis, 
Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus and Herpes (STORCH) in the 
Federal District from 2005 to 2016. We conducted a descriptive, retrospective 
study, using secondary data provided by the information systems of the Ministry 
of Health between 2005 and 2016, collected in 2018. In this period, of the 
533,198 born alive, 3,394 were registered as having congenital anomalies, with 
a general prevalence rate of 0.62%. It was identified a historical evolution of the 
prevalence of malformations, observing that the malformation in the 
musculoskeletal system had a progressive increase reaching 2.33 cases per 
thousand live births in 2008. The age of the mother of the malformed newborns 
was between 20 a 24 years (25%), with education level between 8 and 11 years 
of study (45%). Live births with malformation were mostly female (57%), born 
between 37 and 41 weeks of gestational age (75%), weighing more than 2500g 
(91%) and born of cesarean delivery (65%). The incidence of congenital syphilis 
cases increased, progressing from 2.10 (2010) to 5.60 (2016). The year that 
cases of congenital malformations were more attributable to congenital syphilis 
was 2016, with tree possible scenarios: (i) 9.64% of all the malformations 
attributable to congenital syphilis if considered a scenario of low risk of 
malformations; (ii) 24.10%, if considered medium risk; and (iii) 38.57% if 
considered a high risk scenario. There is an important gap between the birth of 
infants and the availability of data in the system –in May of 2018 the data was 
not available in the system for the year 2017 – compromising the analysis of the 
Brazilian children health status. This gap compromises public health, since the 
updating and availability of data in information systems helps to reflect on the 
decisions to be made in maternal and child health, since they subsidize decision 
makers in decisions about the policies and priorities addressed to this group. 

 

 

Keywords: Congenital Abnormalities. Infant, Newborn.  Information Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As infecções congênitas são compreendidas como um importante 

problema de saúde pública, especialmente por impactarem na mortalidade 

neonatal, com mais de 6,9 milhões de óbitos neonatais estimados todos os 

anos no mundo (MALDONADO et al, 2011). Estima – se que as infecções 

congênitas podem ocorrer em até 10% dos nascidos vivos (MUSSI – PINHATA; 

YAMAMOTO, 1999). No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) considera as 

infecções congênitas como de interesse para a saúde pública, pelo grande 

impacto na morbimortalidade e custos do tratamento para a sociedade 

(BRASIL, 2010). As mesmas estão inclusas em um dos objetivos específicos 

da vigilância epidemiológica do MS, que se caracteriza na investigação dos 

casos de infecções congênitas pelo vírus Zika, Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, 

Citomegalovírus e Herpes simples (BRASIL, 2017).  

Existem diversas infecções bacterianas, não bacterianas, virais e 

parasitárias que podem ser transmitidas da mãe para o feto ou recém-nascido 

(RN) que representam risco (COFRE SEGOVIA et al, 2016). A transmissão por 

via hematogênica transplacentária do agente infeccioso, após a infecção da 

mãe, é uma das vias principais de infecções congênitas (PEREIRA et al, 2015). 

O resultado final deste processo pode ser traduzido em reabsorção do feto, 

aborto ou pode gerar malformações congênitas (PEREIRA et al, 2015).  

As infecções congênitas podem ter como resultado os efeitos 

teratogênicos, que são ações desses agentes provocando efeitos na 

reprodução humana como o aborto, malformações, retardo do crescimento 

intra-uterino ou deficiência intelectual (SCHULER – FACCINI et al, 2002). De 

acordo com Ramos (2016), os teratógenos contribuem na categoria de riscos 

para o surgimento da malformação congênita, e podem ser definidos como 

qualquer substância, organismo, agente físico responsável por induzir uma 

malformação ou aumentar a sua frequência na população. 

As malformações congênitas têm grande impacto na saúde materno- 

infantil, acometendo cerca de 1 a cada 33 crianças em todo o mundo 

(ORGANZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2016). Essas podem ser 
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definidas como o conjunto dos distúrbios relacionados às alterações físicas ou 

cognitivas, sendo classificadas como ordem estrutural, funcional ou metabólica, 

que podem causar ao desenvolvimento do feto, malformações decorrentes de 

fatores originados antes do nascimento (SOUZA et al, 2010; RODRIGUES et 

al, 2015; RAMOS et al, 2016). 

O principal grupo de infecções congênitas capazes de causar dano fetal 

ou outras anomalias é conhecido pelo acrônimo STORCH (YADAV et al, 2014). 

O acrônimo foi criado em 1971 e é utilizado universalmente para agrupar cinco 

doenças infecciosas: (i) Sífilis; (ii) Toxoplasmose; (iii) Rubéola; (iv) 

Citomegalovírus; e (v) Herpes simples. Estas doenças são associadas ao risco 

mais elevado de morbimortalidade neonatal (MAIA et al, 2015; BRASIL, 2017).  

Uma nova infecção congênita emergiu em 2015, contribuindo para uma 

epidemia no Brasil. A infecção pelo Zika vírus (ZIKV) foi identificada como de 

transmissão vertical pelo aumento de casos de malformação congênita no 

sistema nervoso, especialmente microcefalia. A microcefalia congênita no 

Brasil costumava ocorrer em números constantes abaixo de 200 casos por ano. 

No entanto, entre março de 2015 e abril de 2016, mais de 5000 casos foram 

relatados (BRASIL, 2016). Esse acréscimo de casos foi atribuído à infecção 

pelo vírus Zika, que também se associa com perda fetal, disfunção placentária, 

injuria do sistema nervoso central, restrição do crescimento e morte fetal. A 

partir disso, foi ampliado acrônimo STORCH com adição do vírus Zika– 

STORCH+ZIKA (SCHRAM, 2016; SOUZA et al, 2016; BRASIL, 2017). 

No Brasil, entre o dia 8/11/2015 e 30/12/2017, foram notificados 15.298 

casos suspeitos de alterações no crescimento e desenvolvimento 

possivelmente relacionado à infecção pelo ZIKV e outras etiologias infecciosas. 

Destes, 6.790 (44,4%) foram classificados como descartados, 3.071 (20,1%) 

confirmados, 230 (1,5%) inconclusivos e 339 (2,2%) prováveis para relação 

com infecção congênita por ZIKV. A maioria (60,6%) dos casos notificados 

concentra-se na região Nordeste, seguindo-se as regiões Sudeste (23,9%) e 

Centro Oeste (7,3%) (BRASIL, 2018). 

No Distrito Federal (DF), de acordo com a distribuição de notificações de 

recém-nascidos e crianças com alterações no crescimento e desenvolvimento 
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feito pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), até o dia 2 de dezembro de 

2017 foram registrados 97 casos suspeitos de microcefalia, possivelmente, 

relacionados à infecção pelo vírus. Destes, 14 foram confirmados, 11 foram 

descartados e 36 estão em investigação (BRASIL, 2018).  

As influências das infecções congênitas diante das malformações 

representam uma grande preocupação do impacto na saúde materno infantil. 

Destaca-se que o percentual de malformações congênitas em que não se 

identifica a etiologia está em torno de 43 a 69%.  (CASTRO et al, 2016; 

RAMOS, 2016). Dentro desse contexto, a reflexão das alterações que as 

infecções congênitas resultam para o recém-nascido, faz com que informações 

da situação dos nascidos vivos com malformações congênitas seja relevante.  

Apesar da importância do resultado da infecção por STORCH+Zika nos 

nascidos vivos dentro do cenário mundial e brasileiro, ainda existe uma lacuna 

nos dados de pesquisas que façam a descrição das características dessas 

infecções congênitas, especialmente no DF. Neste contexto, torna-se 

importante que esses dados sejam observados e descritos, criando uma linha 

de base e favorecendo o raciocínio de hipóteses causais da situação das 

infecções congênitas em neonatos atendidos na capital federal. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Dentro de um contexto geral, uma das linhas fundamentais desta 

pesquisa tem base na epidemiologia descritiva. A relevância deste tipo de 

estudo se caracteriza na observação da magnitude dos problemas existentes. 

Assim, quando é descrito com as três vertentes de tempo, lugar e pessoa é 

possível obter uma linha histórica dos acontecimentos e com essas 

informações proporcionar que os dados sejam instrumentos de gestão 

(ROUQUAYROL, 1994). Dessa maneira, as informações dadas por meio da 

epidemiologia descritiva influencia os tomadores de decisão na implantação de 

medidas. Além de levantar hipóteses sobre a saúde coletiva, em relação a 

obter informações sobre as infecções congênitas que acometem os nascidos 

vivos.  

As infecções congênitas são aquelas transmitidas pela mãe para o filho 

antes do nascimento, adquiridas pelo feto no período intra-uterino (SALVIA 

DOLORS, 2008; PEREIRA et al, 2015; SCHRAM, 2016). O resultado deste 

processo infeccioso pode ser traduzido como hematogênica transplacentária, 

após infecção materna, que significa uma reabsorção embrionária. Pode levar 

a situações como aborto, natimorto, prematuridade, óbito ou malformações 

congênitas (BOYER et al, 2004; COFRE et al, 2016). Diversos fatores podem 

estar envolvidos na determinação se o feto será afetado por uma infecção 

materna, sendo que a gravidade da infecção na mãe provavelmente influencia 

a gravidade da infecção na criança (BRASIL, 2017).  

Vale ressaltar a diferenciação da infecção adquirida no período peri-

parto, que ocorrem em até três semanas pós-natais, como denominação de 

infecções perinatais; e as infecções congênitas, com características de 

transmissão pela via hematogênica transplacentária (MUSSI-PINHATA; 

YAMAMOTO, 1999; DE CARVALHO et al, 2014; PEREIRA et al, 2015). As 

infecções congênitas são em maioria assintomáticas, ou seja, não exibem 

sintomas perceptivos, mas nos casos de sintomáticos podem apresentar 

quadros clinicamente parecidos entre si (MUSSI-PINHATA; YAMAMOTO, 

1999; ROMANELLI et al, 2016). Diante disso, foram classificadas as STORCH 

como um grupo principal de infecções congênitas que causam morbidade 
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similar e mortalidade significativa em neonatos (PIZZO, 2011; YADAV et al, 

2014; MAIA et al, 2015). Um dos principais impactos das STORCH é no 

desenvolvimento fetal, com a probabilidade de gerar malformações congênitas 

dependendo da fase embrionária (MUSSI PINHATA, YAMAMOTO,1999; 

FONTOURA; CARDOSO, 2014; RAMOS, 2016). 

 

2.1. Malformações congênitas 

As malformações congênitas são distúrbios que acontecem na fase de 

desenvolvimento embrionário, provocando uma alteração fetal e gerando 

anomalias ao indivíduo (RAMOS, 2016; LIMA et al, 2018). Cerca de 50 a 60% 

dos casos decorrem de causas desconhecidas, porém 40% se classificam pela 

influencia de agentes infecciosos (infecções congênitas), compostos químicos 

(fármacos) e possíveis fatores ambientais como a radiação, fatores mecânicos 

e doenças maternas (FONTOURA; CARDOSO, 2014; RAMOS, 2016). 

No Brasil, as malformações congênitas representam um importante 

influenciador das principais causas de mortalidade infantil (Gráfico 1) 

(VICTORA et al, 2011; RAMOS, 2016). Os períodos dos óbitos são definidos 

entre: neonatal que se classifica os óbitos de 0 a 27 dias de vida e divida em 

período precoce (0 a 6 dias de vida) e período tardia (7 a 27 dias de vida); e 

mortalidade pós-neonatal que são os óbitos infantis que acontecem de 28 dias 

até 364 dias de vida (BRASIL, 2009; GAIA; BITTENCOURT;FUJIMORI,2013). 

De maneira geral a morbidade e mortalidade neonatal são atingidas 

pelas malformações congênitas, indicando uma grande necessidade na 

elaboração e qualidade de estratégias específicas para o enfrentamento e 

políticas publicas de amparo para os nascidos vivos com essa realidade 

(PANTE et al, 2011). 
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Gráfico 1. Taxa de mortalidade infantil, por causa e ano, Brasil,1990 a 2007. 

 

Fonte: (VICTORA et al, 2011)  

Existem quatro vertentes de métodos preventivos para 70% das causas 

de anomalias congênitas. A primeira são os investimentos em pesquisas 

científicas, para a observação da situação de saúde e conhecimento das 

causas. A segunda se descreve como uma prevenção primária reduzindo a 

exposição ao fator de risco, como no caso das infecções. A terceira, uma 

prevenção secundária com a qualidade do pré-natal a ser realizado, justamente 

para diminuir nos riscos e para uma rápida detecção levando a um tratamento 

oportuno. Por fim, um preparo dos serviços de saúde para a reabilitação a fim 

de evitar possíveis complicações da doença (MELO et al, 2010).  

Para preparar os serviços de saúde, é necessário entender quais as 

possíveis anomalias podem ser mais predominantes. De acordo com Borges–

Osório (2002), a fase embrionária de desenvolvimento do feto em que ocorre a 

infecção aumenta a probabilidade de prejudicar determinados órgãos e 

sistemas: (i) de 24 a 40 dias de formação, os olhos; (ii) de 20 a 40 dias, o 

coração; (iii) de 24 a 36 dias, os membros; (iv) de 45 dias em diante, a 

genitália. A toda fase de desenvolvimento do feto as estruturas como o sistema 

nervoso central estão suscetíveis a sofrerem malformações (BORGES-

OSÓRIO et al, 2013 apud SALES, 2008).  

No Quadro 1, verificam-se os principais achados clínicos em crianças 

com infecções congênitas por STORCH + ZIKA. 
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Quadro 1. Principais achados clínicos em crianças com infecções congênitas por STORCH e Zika. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação do Documento de orientações integradas de vigilância e atenção do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017).

PRINCIPAIS ACHADOS CID10 Sífilis Toxoplasmose Rubéola Citomegalovírus 
Herpes 

Simples 
Zika 

Lesões nos ossos 
Malformação osteomuscular Q65-

Q79  
X  X    

Contratura congênita 

(artrogripose) 

Artrogripose congênita múltipla 

Q74. 3 
  X   X 

Alterações na morfologia 

do crânio 

Outras malformações congênitas 

do sistema nervoso Q00-Q07 
   X  X 

Calcificações cerebrais  
Outras malformações congênitas 

do sistema nervoso Q00-Q07 
 X X X X X 

Sequela neurológica 
Outras malformações congênitas 

do sistema nervoso Q00-Q07 
   X  X 

Doença cardíaca congênita 
Outras malformações 

congênitas do coração Q24 
  X    

Perda auditiva (comumente 

progressiva) 

Perda de audição por transtorno 

de condução e ou neuro-sensorial 

H90 

X X X X   

Hepatoesplenomegalia - X X X X   

Exantema maculopapular - X  X   X 

Microcefalia 
Outras malformações congênitas 

do sistema nervoso Q00-Q07 
 X X X  X 

Lesões oculares 
Distúrbios visuais e cegueira 

H53-H54  
X X X X  X 
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2.2. Sífilis congênita 

A sífilis é uma doença infecciosa de evolução crônica que tem como 

agente etiológico a bactéria Treponema pallidum, quando não tratada durante a 

gestação, resulta em considerável proporção de mortes fetais e neonatais 

precoces (SARACENI et al, 2017). Os bebês nascidos de mães infectadas são 

frequentemente prematuros, de baixo peso ao nascer e podem apresentar 

sinais clínicos que imitam a sepse neonatal como letargia, erupção cutânea, 

icterícia, anemia e hepatoesplenomegalia (OPAS 2017; PEELING et al, 2017). 

A taxa de infecção fetal depende do estágio de infecção materna, sendo que o 

risco de transmissão materno-infantil é mais elevado nos estágios primário e 

secundário, seguido pelo estágio inicial (PAHO, 2017). 

A OPAS estimou 22.800 casos de sífilis congênita nas Américas em 

2015, sendo que a quantidade de casos no Brasil dobrou entre o ano 2010 e 

2015. No Brasil, no ano de 2016 foram notificados cerca de 20.474 casos de 

sífilis congênita. A sífilis congênita e a sífilis em gestantes são de notificação 

compulsória no Brasil desde 1986. Descrita como uma doença endêmica que 

permanecerá nas próximas décadas e vai precisar de maior vigilância, sendo 

discutidas algumas opções de controle e prevenção para sua redução dentro 

da perspectiva de saúde de 2030 e como alerta para que tenha o 

gerenciamento dos riscos à saúde nos objetivos de desenvolvimento 

sustentável. (BRASIL, 2010; PEELING et al, 2017).  

 

2.3. Toxoplasmose congênita 

A toxoplasmose tem como agente etiológico o protozoário chamado 

Toxoplasma gondii, a toxoplasmose é uma das infecções parasitárias mais 

comuns em humanos, e pode apresentar características desde infecção 

assintomática às manifestações sistêmicas extremamente graves. Em 

gestantes, a toxoplasmose aguda pode ser transmitida de forma vertical ao feto 

(BRASIL, 2010; PEREIRA et al, 2015).  

A gravidade da infecção congênita aumenta significativamente conforme 

a idade gestacional em que a mulher é infectada (PEREIRA et al, 2015; OZ, 
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2017). A infecção materna no primeiro trimestre de gestação frequentemente 

pode ocasionar morte fetal. Quando a infecção ocorre nos segundo e terceiro 

trimestre de gestação pode ocorrer prematuridade, microcefalia, retinocoroidite, 

calcificações cerebrais, deficiência mental e hidrocefalia, além de outras 

alterações oculares como a degeneração e edema de retina, lesões vasculares 

da coroide, neurite óptica, microftalmia, nistagmo, estrabismo e iridociclite 

(MITSUKA-BREGANÓ et al, 2010; OZ, 2017).  

 

2.4. Rubéola congênita 

A rubéola é um vírus do gênero Rubivírus que quando atinge as 

gestantes pode ser transmitida verticalmente ao feto, sendo chamada de 

rubéola congênita (BECKMANN et al, 2015). De acordo com Grandi et al 

(2017), a infecção durante a gravidez, especialmente durante o primeiro 

trimestre, pode resultar em aborto espontâneo, morte fetal ou nascimento com 

uma série de malformações congênitas. 

Desde que a infecção congênita da rubéola se tornou de notificação 

compulsória e obteve maior atenção em relação à prevenção, o número de 

casos do DF teve uma redução. Pelos esforços realizados para a prevenção da 

doença, especialmente de vacinação, o Brasil é considerado um país sem 

circulação da doença desde 2015. No mesmo ano, as Américas foram 

consideradas a primeira região livre da transmissão endêmica da rubéola 

(OPAS, 2015a). Ainda assim, mundialmente, o número de crianças que 

nascem com síndrome da rubéola congênita é estimado em 100.000 por ano 

(BECKMANN et al, 2015; MARTÍNEZ-QUINTANA et al, 2015.).  

 

2.5. Citomegalovírus 

O citomegalovírus (CMV) humano é um Betaherpes vírus, pertencente à 

família Herpesviridae (PEREIRA et al, 2015). Trata-se de infecção que pode 

ser transmitida através do contato interpessoal com fluidos corporais 

infectados, geralmente saliva, como também sangue, urina ou secreções 
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genitais (PEREIRA et al, 2015; BAQUERO - ARTIGAO, 2017). O diagnóstico 

de infecção materna envolve aspectos de teste diagnostico complexos, pois 

geralmente não é possível detectar no nascimento pela grande maioria não 

possuir sintomas (MARSICO DOLORS; KIMBERLIN, 2017).  

É a causa mais comum de infecção congênita viral, sendo considerado o 

agente mais frequente de infecção congênita, podendo ocorrer em 2% de todos 

os nascidos vivos (MUSSI-PINHATA et al, 1999; PEREIRA et al, 2015; COFRE 

SEGOVIA et al, 2016). De acordo com Marsico e Kimberlin (2017), estima-se 

que a incidência nos países desenvolvidos seja entre 0,6 e 0,7% de todos os 

nascidos vivos, que corresponde a 60.000 neonatos nascidos a cada ano com 

infecção congênita por citomegalovírus. 

 

2.6. Herpes simples 

O herpes simples é um vírus que está frequentemente envolvido nas 

infecções congênitas com alta morbimortalidade, existindo o Tipo 1 e 2. O 

herpes simples tipo 2 é a causa mais frequente de herpes neonatal na infecção 

intrauterina (CARVALHO et al, 2014; BAQUERO - ARTIGAO, 2017). A OMS 

estimou que 417 milhões de pessoas entre 15 e 49 anos tinha infecção por 

herpes simples do tipo 2, em 2012 (OPAS, 2015b). 

Cerca de dois terços de crianças acometidas apresentam 

comprometimento do sistema nervoso central, que inclui microcefalia, 

ventriculomegalia, porencefalia calcificações e infartos hemorrágicos 

(BAQUERO - ARTIGAO, 2017). No Brasil estima-se que a cada 5.000 nascidos 

vivos uma criança esteja infectada (infecção congênita/perinatal) e formas 

disseminadas ocorrem em 50% destes casos e apresentam 30% de 

mortalidade. (CARVALHO et al, 2014).  

2.7. Vírus Zika 

O ZIKV é um flavivírus transmitido mais comumente por mosquitos, 

mas pode ser transmitido vertical e sexualmente (WHEELER, 2018). 

Geralmente assintomático, este vírus está associado com Síndrome de 
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Guillain-Barré, mielite aguda, meningoencefalite e outros distúrbios no sistema 

nervoso central, além de malformações fetais como alterações de crescimento 

e desenvolvimento, alterações oculares, insuficiência placentária e microcefalia 

(MELO et al, 2016; MANUELA, 2018). Por isso, a transmissão vertical é uma 

das principais preocupações na situação do ZIKV no Brasil, pois os casos de 

sindrome congênita aumentaram com a infeccção pelo Virus Zika. 

 Capaz de atravessar a barreira placentária em qualquer estágio de 

gestação, a infecção congênita por ZIKV leva a alterações na estrutura ou 

funções anatômicas do feto e está associada a anomalias congênitas múltiplas, 

afetando principalmente o cérebro em desenvolvimento (PEREIRA et al, 2018). 

O risco de microcefalia devido à infecção por ZIKV no primeiro trimestre da 

gravidez foi estimado em 0,88 a 13,2% nos casos de infecção viral na primeiro 

trimestre de gravidez (PEREIRA et al, 2018). 

 

2.8. Sistema de vigilância e as bases de dados 

A construção do Sistema Único de Saúde (SUS) se fortalece com as 

medidas estratégicas do subsídio que as informações epidemiológicas trazem 

para a implementação de políticas e medidas de tomada de decisão. Os 

sistemas de vigilância em saúde propõem um conjunto articulado e integrado 

de ações para que se tenham informações que possam ser instrumentos da 

análise de situação de saúde da população em cada território (OLIVEIRA 

Martins; CRUZ, 2015). Partes importantes das informações utilizadas pela 

vigilância em saúde para realização de ações são provenientes dos sistemas 

de informação de saúde. 

 

2.8.1. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

Criado em 1975, o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

representa um sistema que possui informações relacionadas com os registros 

de óbitos no Brasil. A coleta de dados é realizada por meio do instrumento 

denominado Declaração de Óbito (DO) desde 1976, possibilitando adquirir 
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informações mais fidedignas e completas (JORGE, LAURENTI; GOTLIEB, 

2007; MORAIS, 2017). A partir, desse sistema é possível delinear indicadores 

que vão proporcionar a observação da situação de saúde de uma determinada 

população do país, como por exemplo a taxa de mortalidade infantil (FRIAS et 

al, 2008).  

 

2.8.2. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) 

Criado em 1990, usando como base o SIM, o Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos (Sinasc) permite o monitoramento da população de 

recém-nascidos em todo território brasileiro (JORGE, LAURENTI; GOTLIEB, 

2007; OLIVEIRA et al, 2015). O sistema é universal e a coleta de dados é feita 

por profissionais dos serviços de saúde por meio do preenchimento da 

Declaração de Nascidos Vivos (DNV). De acordo, com Oliveira et al. (2015), 

para algumas situações específicas, em que a DNV não pode ser emitida, está 

prevista a busca ativa desses registros. As informações contidas na base do 

Sinasc são importantes indicadores da saúde na área materno-infantil, pois a 

partir desse sistema pode-se realizar um levantamento de dados sobre a saúde 

de recém-nascidos de risco, apoiando a definição de políticas públicas voltadas 

a esse grupo (BONILHA et al, 2018). 

 

2.8.3.Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 

 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) é composto 

por uma base de dados de casos que compõem a lista nacional de doenças de 

notificação compulsória (JÚNIOR et al, 2016). O Sinan tem como base o 

dimensionamento das doenças transmissíveis, determinando a magnitude das 

doenças. Tem como ponto chave o apoio, o planejamento de ações e servir 

como instrumento para a tomada de decisão, justamente, a partir de 

desenvolver uma ampla análise epidemiológica das informações nele contidas 

(ARAUJO et al, 2015; JÚNIOR et al, 2016). 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

O cuidado ao recém-nascido tem sido um dos desafios para reduzir as 

taxas de mortalidade infantil (BRASIL, 2011). Os casos de óbitos neonatais 

constituem 40% da mortalidade total, representando também cerca de 68% das 

mortes infantis, tendo alta relevância para análise de situação de saúde da 

população materno-infantil (MALDONADO et al, 2011; VICTORA et al, 2011). 

As malformações congênitas se encontram entre as principais causas de óbitos 

infantis nos países desenvolvidos, responsáveis por 20% dos óbitos neonatais 

(CASTRO et al, 2006; GOMES et al, 2012). Em dados epidemiológicos 

mundiais, estima-se que a prevalência das malformações congênitas esteja 

entre 3% e 5% dos nascidos vivos (LIMA et al, 2018). 

No Brasil, entre as Semanas Epidemiológicas 45/2015 e 28/2017 

(08/11/2015 a 19/07/2017), ocorreram 14.258 notificações de casos suspeitos 

de alterações no crescimento e desenvolvimento, possivelmente relacionado à 

infecção pelo vírus Zika. Dentre esses, 6.248 (43,8%) foram descartados, 2.869 

(20,1%) foram confirmados e 170 (1,2%) foram classificados como prováveis 

para relação com infecção congênita durante a gestação (BRASIL, 2017). Essa 

nova infecção congênita por Zika que surgiu demonstra que estudos devem ser 

realizados para a análise dos impactos das infecções nos nascidos vivos 

(OLIVEIRA, 2017).  

A OPAS/OMS (2016a) apoia que os estudos epidemiológicos sejam 

realizados, pois as pesquisas têm papel fundamental para identificar melhor as 

causas e padrões de população em relação às malformações congênitas, 

justamente para poder traçar as estratégicas que serão subsídios para a 

tomada de decisão. Nesta direção, a análise epidemiológica contribui com 

informações que podem levar à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e 

das populações (BARRETO, 1988). 

A repercussão social de um nascido vivo com malformação congênita é 

considerada de grande impacto, justamente porque gera preocupações da 

família com a vivência que se centraliza na ansiedade quanto à sobrevivência, 

alimentação e cuidados. Por isso, que as informações sobre a situação de 
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saúde das crianças com infecção congênita se envolve com a compreensão 

dos aspectos do biopsicossocial de uma coletividade, uma área que o 

sanitarista deve ter conhecimento para poder agir (SILVA; VARGAS, 2005). 

Para a formação do sanitarista, o olhar sobre as questões que estão em 

conjunto com a situação de saúde de uma população, se destaca na 

perspectiva da reflexão sobre a saúde coletiva.  

Neste sentido, a descrição da série histórica dos neonatos com 

infecções congênitas por STORCH permitirá o acompanhamento da evolução 

destas enfermidades no DF. Tal descrição tornou-se mais importante com a 

emergência do Zika vírus no Brasil. Por tratar-se de temática ainda pouco 

explorada, este estudo tem potencial de levantar importantes hipóteses, além 

de apresentar a situação de saúde vivenciada na capital federal. Assim, os 

autores acreditam que esta pesquisa é de interesse da comunidade 

acadêmica, dos profissionais de saúde, dos gestores e tomadores de decisão.  

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo geral 

 

Descrever a situação de saúde demográfica e clínica dos nascidos vivos 

com infecção congênita por Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e 

Herpes (STORCH), no Distrito Federal entre 2005 e 2016. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever as características demográficas e clínicas dos casos de 

nascidos vivos com malformação congênita por STORCH. 

 Analisar as características epidemiológicas dos casos dos nascidos 

vivos com malformação congênita por STORCH. 

 Delinear uma evolução histórica dos nascidos vivos com malformação 

congênita por infecção congênita. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Tipo de estudo 

Trata-se de estudo descritivo de série histórica, realizado a partir de 

dados secundários disponíveis nos sistema de informações do Sistema Único 

de Saúde (SUS) disponibilizados pelo Ministério da Saúde, por meio do site 

Tabnet/DATASUS.  

5.2. População de estudo, Local e Período de estudo 

 

A população de estudo foram crianças nascidas vivas residentes no DF 

entre 2005 a 2016. Os dados foram coletados conforme a disponibilidade dos 

sistemas de informação, Sinasc; Sinan e SIM, entre 2005 a 2016. O Distrito 

Federal é dividido em 31 Regiões Administrativas e tem a população estimada 

em 3.039.444 pessoas (IBGE, 2015). A capital federal tem taxa de crescimento 

considerada alta e figura entre as menores taxas de mortalidade infantil, em 

comparação com o restante do país. Não obstante, em 2015 o Distrito Federal 

apresentou a menor taxa de mortalidade infantil dos últimos 16 anos, com uma 

taxa de 10,6 óbitos por mil nascidos vivos (CODEPLAN, 2016). Quanto às 

condições sócio econômicas, tem o maior índice de desenvolvimento humano 

dentre as unidades federativas, com uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos 

de idade de 97,5% em 2010 e a esperança de vida ao nascer de 77,4 anos, 

sendo a do Brasil era de 73,9 anos , em 2010 (ATLAS BRASIL, 2010; IBGE, 

2015). 

 

5.3. Fontes de dados 

 

Foram captadas as informações clínicas e epidemiológicas referentes 

aos nascidos vivos com infecções congênitas pelos STORCH, no DF, no 

período de 2005 a 2016. Foram utilizadas como fonte de informação, os dados 

registrados no Sistema de Nascidos Vivos (Sinasc), o Sistema de Notificação 

de Agravos e Notificação (Sinan) e o Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) pela observação dos dados disponíveis de cada sistema..  
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5.4. Coleta de dados 

 

Foram utilizados computadores disponíveis do projeto Zika and other 

Arbovirus Infections Cohort Studies (ZARICS) que funciona no Núcleo de 

Medicina Tropical (NMT) da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Brasília para o acesso ao levantamento bibliográfico das informações, análise e 

redação da pesquisa. A organização estratégica foi seguida com os passos já 

estabelecidos em um cronograma de atividades. Para a coleta dos dados foram 

utilizadas variáveis dos Sistemas de Informações do Ministério da Saúde.  

No Sinasc foram coletados dados registrados das seguintes variáveis: 

idade da mãe, instrução da mãe, duração da gestação, tipo de gravidez, tipo de 

parto, consulta pré-natal, sexo, cor/raça, apgar 1 minuto, apgar 5 minutos, peso 

ao nascer, anomalia congênita e tipo de anomalia congênita. No Sinan, foram 

buscados os dados disponíveis sobre os casos confirmados de sífilis congênita. 

Por fim, no SIM foram coletadas informações sobre os óbitos infantis por 

residência da mãe de acordo com categoria do CID – 10, tendo como causas a 

sífilis congênita, Toxoplasmose, Rubéola, infecção por vírus herpes e 

Citomegalovírus.  

 

 

5.5 Análise de dados 

 

Foram realizadas análises estatísticas dos dados, calculando-se as 

frações atribuíveis populacionais, as taxas de prevalência e coeficientes de 

incidência, com auxilio do programa Microsoft Excel 2010.  Os dados dos riscos 

da sífilis congênita foram retiradas da literatura , sabe – se que o risco da sífilis 

congênita de causar possíveis enfermidades possa acometer cerca de 10 a 

40% das crianças. Dessa maneira, para uma observação dos diferentes riscos 

em relação à população foi considerado , três diferentes riscos: Alto risco (0,4), 

médio risco (0,25) e baixo risco (0,1) , de acordo com a perspectiva da 

literatura. Para o calculo da fração atribuível foi utilizado: o número de casos 
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das malformações congênitas no DF/ número de casos de sífilis congênita do 

DF do ano em questão X Alto risco/Médio risco/ Baixo risco X 100%. Para o 

calculo de coeficiente de incidência foi utilizado: número de casos confirmados 

de sífilis congênita no DF/ população de nascidos vivos DF no ano em questão 

X 1000 nascidos vivos. Para o calculo de Coeficiente de prevalência foi 

utilizado: número de casos de malformação congênita no DF/ população de 

nascidos vivos DF no ano em questão X 1000 nascidos vivos. As análises 

foram feitas com dados demográficos, socioeconômicos e epidemiológicos de 

acordo com a disponibilidade dos sistemas de informações.  

 

5.6. Fontes de financiamento 

 

Esta pesquisa está inserida nos projetos "Zika, Dengue e Chikungunya: 

abordagem multidisciplinar para desenvolvimento de soluções aplicáveis em 

saúde pública", financiado pelo Edital FAP no. 04/2016 - Demanda Induzida – 

Aedes Aegypti e as arboviroses Zika, Chikungunya e Dengue; e "História 

natural da infecção pelo vírus Zika no Distrito Federal" financiado pela 

Chamada pública MCTIC/FNDCT -CNPq / MEC-CAPES/ MS-Decit Nº 14/2016 

– Prevenção e Combate ao vírus Zika. 

 

5.6. Aspectos éticos 

 

 Os projetos em que este trabalho está inserido foram submetidos aos 

Comitês de ética em Pesquisa (CEPs) da Fundação de Ensino e Pesquisa em 

Ciências da Saúde (Fepecs) plataforma Brasil e aprovados sob no. CAAE: 

61551116.3.0000.5553 e 61551116.3.3001.5558 respectivamente, pelos CEP 

da FEPECS e da Faculdade de Medicina da UnB. Em virtude dos aspectos 

mencionados, é necessário ressaltar que os dados a serem utilizados nesta 

pesquisa já foram coletados para fins de gestão de assistência e vigilância em 

saúde, e são públicos. Dessa forma, não foi necessária submissão ou parecer 

de Comitê de Ética em Pesquisa. Assim, o Termo de Consentimento Livre e 

http://www.saude.df.gov.br/fepecs/
http://www.saude.df.gov.br/fepecs/
http://www.saude.df.gov.br/fepecs/
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Esclarecido foi dispensado de acordo com a Resolução 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).  

Ressalta –se , ainda, que a pesquisa foi delineada de acordo com os 

princípios éticos de respeito à autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça (deveres prima fascie). A pesquisadora se comprometeu, a todo o 

momento, respeitar as exigências legais específicas e cumprir as resoluções 

éticas brasileiras, em especial a resolução 510/16 do CNS.  
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6. RESULTADOS 

 

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados em forma de artigo 

cientifico, para responder os objetivos desse trabalho de conclusão de curso . 

Em relação a isto, será submetido para a revista Tempus Actas (sitio eletrônico: 

http://www.tempusactas.unb.br/index.php/tempus). E está aqui disposto de 

acordo com as normas exigidas pela revista Tempus Actas para a submissão.  
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UMA ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA DOS 

NASCIDOS VIVOS NO DISTRITO FEDERAL DO BRASIL 

THE SITUATION ANALYSIS HEALTH AND SURVEILLANCE OF 

NEONATES IN THE FEDERAL DISTRICT, BRASIL 

UN ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE VIGILANCIA DE LOS 

NACIDOS VIVOSEN LO DISTRITO FEDERAL DE BRASIL 

 

Resumo: 

A análise da situação de saúde e o conhecimento dos eventos vitais de uma 
determinada população oferecem informações capazes de subsidiar o 
planejamento de ações buscando a melhoria da saúde pública. As infecções 
congênitas em nascidos vivos estão relacionadas com as malformações fetais, 
além de outros fatores como parto pré-termo, baixo peso ao nascimento, aborto 
e óbito fetal que influenciam na saúde materno- infantil. Descrevemos os casos 
de malformação congênita e óbitos infantis por sífilis, toxoplasmose, rubéola, 
citomegalovírus e herpes simples entre os anos de 2005 e 2016 dos nascidos 
vivos residentes no Distrito Federal (DF).Dos 533.198 nascidos vivos, 3.394 
foram registrados como portadores de anomalias congênitas (taxa de 
prevalência geral de 0,62%). A incidência da sífilis congênita está em 
progresso desde o ano de 2010 (2,1 casos para 1.000 nascidos vivos) e 
continua apresentando evolução na incidência, dobrando de incidência entre 
2012 a 2014 (43,1 casos por mil nascidos vivos). Ao analisar a fração atribuível 
de malformações congênitas por sífilis, nota-se que houve variação entre 2,92 
e 9,64%, se considerado baixo risco de infecção congênita por sífilis . Em um 
cenário de alto risco de sífilis, a fração atribuível variou de 11,69 a 38,57%. 
Houve um acréscimo progressivo na prevalência da malformação 
osteomuscular chegando a 2,33 por 1.000 nascidos vivos em 2008. Em relação 
à síndrome da rubéola congênita foram registrados 2 casos em 2008 e 2009. 
Não houve registro de novos casos desta síndrome entre 2009 e2015 no DF. 
Não estavam disponíveis os dados referente às infecções congênitas por 
citomegalovírus, toxoplasmose e herpes simplex. É importante considerar que, 
apesar da eliminação da rubéola congênita, existe uma progressão na 
incidência de sífilis congênita na última década no DF. Essas doenças devem 
ser acompanhadas, considerando como de importância para a vigilância em 
saúde. A lacuna de dados pode refletir na qualidade da implementação de 
medidas para o controle de doenças e agravos, já que a dificuldade de acesso 
a essas informações limita a organização do serviço de atenção em saúde 
materno-infantil e outras atividades. 

Palavras-chave: recém nascido. anormalidades congênitas. sistemas de 

Informação. 

 



33 
 

Abstract 

The health status analysis and the knowledge of the vital events of a 
determined population offer information capable of subsidize the action plan 
looking for the public health improvement. The congenital infections in 
newborns are associated to fetal malformation and other factors such as 
preterm babies, low birth weight, miscarriages and fetal death.  We describe the 
malformations cases and infant death caused by syphilis, toxoplasmosis, 
rubella, cytomegalovirus and herpes simplex between 2005 and 2016 among 
newborns living in the Brazilian Federal District (FD). Among the 533,198 
newborns, 3,394 were notified as having congenital abnormalities (general 
prevalence rate of 0.62%). The congenital syphilis incidence is progressing 
since 2010 (Incidence Rate of 2, 1 cases per 1,000 newborns), doubling in four 
years (43.1 cases per 1,000 newborns). When we analyzed the attributable 
fraction of congenital malformation to Syphilis, arise a variation between 2.92% 
and 9.64% of the cases if considered low risk of congenital syphilis. In a syphilis 
high risk scenario, the attributable fraction varies from 11.69% to 38.57%. There 
was a progressive increase of musculoskeletal malformations, reaching 2.33% 
of 1.000 newborns prevalence of this malformation among all the congenital 
malformations in 2008.  Regarding congenital rubella syndrome, two cases 
were registered in 2008 and 2009. There were no registries of new cases of this 
syndrome between 2009 and 2015 in the FD. Data on congenital 
cytomegalovirus, toxoplasmosis and herpes simplex infections were not 
available. It is important to considered that despite the elimination of congenital 
rubella, there is a progression in the incidence of congenital syphilis in the last 
decade in the FD. These diseases must be monitored as important to health 
surveillance. The gap of data can be reflected in the quality of the 
implementation of diseases and other harms’ control measures, since the 
difficulty of access to this information restricts the organization of the health 
care services to maternal-infant health and other activities. 

 

Key words: infant,newborn.congenital abnormalities. information systems. 
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Resumen 

El análisis del estado de salud y el conocimiento de los eventos vitales de una 
población determinada ofrecen información capaz de subsidiar el plan de 
acción buscando la mejora de la salud pública. La infección congénita en los 
recién nacidos se asocia con malformaciones fetales y otros factores como 
bebés prematuros, bajo peso al nacer, abortos espontáneos y muerte fetal. 
Describimos los casos de malformaciones y muerte infantil causadas por sífilis, 
toxoplasmosis, rubéola, citomegalovirus y herpes simplex entre 2005 y 2016 
entre los recién nacidos que viven en el Distrito Federal de Brasil (DF). Entre 
los 533,198 recién nacidos, se notificó a 3,394 con anomalías congénitas (tasa 
de prevalencia general de 0,62%). La incidencia de la sífilis congénita está 
progresando desde 2010 (Tasa de incidencia de 2,1 casos por cada 1.000 
recién nacidos), duplicándose en cuatro años (43,1 casos por cada 1.000 
recién nacidos). Cuando analizamos la fracción atribuible de malformación 
congénita a sífilis, surge una variación entre el 2.92% y el 9.64% de los casos 
si se considera bajo riesgo de sífilis congénita. En un escenario de alto riesgo 
de sífilis, la fracción atribuible varía de 11.69% a 38.57%. Hubo un aumento 
progresivo de las malformaciones musculoesqueléticas, alcanzando 2,33% de 
1.0000 recién nacidos la prevalencia de esta malformación entre todas las 
malformaciones congénitas en 2008. En cuanto al síndrome de rubéola 
congénita, se registraron dos casos en 2008 y 2009. No hubo registros de 
nuevos casos de este síndrome entre 2009 y 2015 en el DF.No se dispone de 
datos sobre las infecciones congénitas por citomegalovirus, toxoplasmosis y 
herpes simplex. Es importante considerar que a pesar de la eliminación de la 
rubéola congénita, hay una progresión en la incidencia de sífilis congénita en la 
última década en el DF. Estas enfermedades deben ser monitoreadas como 
importantes para la vigilancia de la salud. La brecha de datos puede reflejarse 
en la calidad de la implementación de enfermedades y otras medidas de control 
de daños, ya que la dificultad de acceso a esta información restringe la 
organización de los servicios de salud a la salud materno infantil y otras 
actividades. 

 

 

Palabras chaves: Recién Nacido. Anomalías congênitas. Sistema de 

informacíon 
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INTRODUÇÃO 

 

A percepção de que fenômenos afetam a saúde, é reconhecida por meio 

da análise de séries temporais, que impactam para a tomada de decisão na 

saúde pública (1). Alguns eventos podem mudar a vida de uma pessoa ou até 

deixar seqüelas para ela. Podem atingir um grupo, uma sociedade, causar 

grande comoção. A superação pode exigir mudanças nas ações do estado e 

mesmo com todo impacto ainda não ter vigilância. Enquanto este trabalho era 

escrito, estima – se que as infecções congênitas estavam atingindo cerca de 

10% de nascidos vivos em todo mundo (2,3) . 

A situação de saúde de uma determinada população permite que as 

informações sejam expandidas para a tomada de decisão em nível de gestão 

(4). Os conhecimentos dos eventos vitais oferecem para a vigilância de saúde 

um subsídio de dados para o planejamento de ações frente à melhoria de 

saúde pública (5). 

Uma das maneiras, de ter acesso a informação de saúde por intermédio 

dos sistemas de informação do Ministério da Saúde (MS), que reúnem dados 

de mortalidade, nascidos vivos, procedimentos hospitalares e notificação de 

agravos (6). Esses sistemas são utilizados como instrumentos pela vigilância 

epidemiológica, para o suporte das decisões da gestão dos serviços de saúde 

e orientação dos processos de planejamento (4). A produção de informações 

orienta as ações de saúde coletiva, permitindo que o conhecimento gerado seja 

utilizado no planejamento, definição de prioridades, alocação de recursos, 

avaliação de políticas públicas, construção de programas, dando visibilidade 

aos limites e qualidades(1) 

Portanto, para se observar a situação materno-infantil faz se necessário 

que haja qualidade das informações que são oferecidas por meio dos sistemas 

de informações do MS. A análise de situação de saúde permite que se 

observem os pontos críticos que influenciam na morbidade e mortalidade 

destes grupos populacionais. A partir destas informações é possível ter o 

parâmetro da situação de saúde, observar os problemas de saúde e agir 

diretamente para ampliar a qualidade de vida das crianças brasileiras (7).  
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De acordo com Brito (2010), estudar as malformações congênitas 

possibilita que se tenha um conhecimento mais amplificado do quadro 

epidemiológico, influenciando diretamente nas reflexões sobre a situação dos 

serviços em proporcionar as ações de saúde e gerar reflexões acerca da 

prevenção e controle de possíveis fatores que influenciam esses agravos. As 

infecções congênitas estão relacionadas com as malformações fetais, além de 

outros fatores como parto pré-termo, baixo peso ao nascimento, aborto e óbito 

fetal que influenciam na saúde materno infantil (3,8). Os aspectos dessa 

descrição se justificam com o surgimento do Zika vírus em de 2015, sendo 

considerado causador da epidemia de microcefalia com alterações radiológicas 

peculiares resultado de uma infecção congênita. 

Esta pesquisa tem por objetivo fazer uma descrição da situação de 

saúde demográfica e clínica dos nascidos vivos com infecção congênita por 

Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus e Herpes (STORCH) no 

Distrito Federal entre 2005 e 2015.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

Materiais e métodos 

 

Foi conduzido um estudo descritivo retrospectivo. Foram descritos os 

casos de malformação congênita e óbitos infantis por Sífilis, Toxoplasmose, 

Rubéola, Citomegalovírus e Herpes simples (STORCH). A população de 

estudo foram os Nascidos Vivos (NV) residentes do Distrito Federal (DF), entre 

o ano de 2005 e 2016. 

Os dados foram obtidos através de fonte secundária, por meio dos 

sistemas de informações do Ministério da Saúde: (i) Sistema de Nascidos Vivos 

(Sinasc), (ii) Sistema de Notificação de Agravo se Notificação (Sinan) e (iii) 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Foram calculadas as 

freqüências simples e fração atribuível com os dados do Sinasc e Sinan, 

considerando as informações da população com idade inferior a 1 ano. Dessa 

maneira, para uma observação dos diferentes riscos em relação à população 

foi considerado , três diferentes riscos: Alto risco (0,4), médio risco (0,25) e 

baixo risco (0,1) , de acordo com a perspectiva da literatura.  

Para o cálculo da fração atribuível foi utilizado: o número de casos das 

malformações congênitas no DF/ número de casos de sífilis congênita do DF 

do ano em questão X Alto risco/Médio risco/ Baixo risco X 100%. Para o cálculo 

de coeficiente de incidência foi utilizado: número de casos confirmados de sífilis 

congênita no DF/ população de nascidos vivos DF no ano em questão X 1000 

nascidos vivos. Para o cálculo de Coeficiente de prevalência foi utilizado: 

número de casos de malformação congênita no DF/ população de nascidos 

vivos DF no ano em questão X 1000 nascidos vivos. 

Foram utilizadas as variáveis disponíveis nos sistemas de informações 

de acordo com as características demográficas (idade da mãe, instrução da 

mãe, cor/raça da mãe, sexo da criança, idade gestacional e peso ao nascer) e 

clínicas (consulta pré-natal, tipo de parto, apgar 1° minuto e apgar 5°minuto; e 

registro de anomalias congênitas, por seus tipos). As análises foram realizadas 

com o auxilio da ferramenta do pacote Office, Microsoft Excel 2010. 
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Resultados e Discussão 

 

Entre os anos de 2005 e 2016 foram registrados 453.621 nascidos vivos 

no DF. De maneira geral, houve diminuição do número de NV ao longo do 

período de estudo. As variações foram constantes, sendo que o ano com maior 

número de nascimentos foi 2005 com 45.917 nascidos vivos. Por outro lado, 

2016 apresentaram a menor quantidade de nascimentos, com 43.340 nascidos 

vivos. Nacionalmente, observou-se uma redução no número de nascidos vivos 

de 3,2 milhões em 2000 para 2,8 milhões em 2010 e 2,7 em 2016. A redução 

da taxa de crescimento observada no DF também foi observada no Brasil, 

destacando-se a região Sudeste (-14%) e Sul (-18%) em 2010 (7).  

O MS discute que existem diversas características que influenciam no 

estado de saúde do nascido vivo, dentre elas, as que mais exercem influência 

para as chances de sobrevivência do recém-nascido são a idade gestacional, o 

peso ao nascer e a presença de defeitos congênitos (9). No Sinasc, entre 2005 

e 2016, do 533.198 NV, 3.394 foram registrados como acometidos de 

anomalias congênitas, com taxa de prevalência geral de 0,62%. No período 

entre 2005 a 2010 a taxa de prevalência média dos defeitos congênitos foi de 

0,57%. Em outro recorte, de 2011 a 2016 a prevalência foi de 0,61%.  

Essa taxa de prevalência não foi constante em todo o tempo estudado, 

variando anualmente entre 0,35% (2005) e 0,71% (2010) sendo que, em 2008 

foi verificada como a segunda mais alta taxa de prevalência das malformações 

com 0,68%. Quando se observa os anos da epidemia de infecção congênita 

por zika vírus (2015 e 2016) e comparamos com a prevalência das 

malformações congênitas de 0,65% (2015) e 0,58% (2016), percebe-se que 

houve uma pequena alteração nesta casuística. Em um estudo no município de 

São Paulo (SP) no período de 2007 a 2011 foi encontrada uma prevalência de 

1,2% de defeitos congênitos nos nascidos vivos(10). 

As principais malformações congênitas encontradas no registro do 

Sinasc entre 2005 e 2016 no Distrito Federal foram representadas com a taxa 

de prevalência por 1000 nascidos vivos (Figura 1). 
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Figura 1. Taxa de prevalência das malformações congênitas geral por 1000 nascidos vivos, 
Distrito Federal, período 2005 a 2016 
 

 

 

Fonte: SINASC/DATASUS Elaboração: Própria 
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Analisando a variável das malformações congênitas do Sinasc, 

identificou-se uma evolução histórica da prevalência de malformação no 

aparelho osteomuscular (Figura 2). No ano de 2005 foram notificados 0,78 

casos por 1.000 nascidos vivos. Houve um acréscimo progressivo, chegando a 

2,33 casos dessa malformação, por mil nascidos vivos em 2008. Esse aumento 

de prevalência das malformações desde o ano 2005 possivelmente reflete no 

maior registro dos casos e/ou que, as malformações estão interligadas com 

possíveis fatores que estão na população, como por exemplo, doenças 

infecciosas e parasitarias (7). 

Figura 2. Taxa de prevalência das malformações congênitas por 1000 nascidos vivos, no 
Distrito Federal, período de 2005 a 2015. 

 
 

Fonte: SINASC/DATASUS Elaboração: Própria 
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crianças sem anomalias, entre 2005 a 2010,o maior número de nascimentos se 

deu para mães na faixa etária de 25 a 29 anos (27%), e de 20 a 24 anos (26%), 

mães com 30 a 34 anos (20%). 

Além disso, 13% das crianças sem anomalias congênitas nasceram de 

mães adolescentes, enquanto 14% das crianças com anomalias nasceram de 

mães com idade entre 10 e 19 anos. A relação da idade da mãe e aumento de 

risco para malformações congênitas já foi explorada por outros autores 

brasileiros que apontam que gestação em idades mais avançadas vem se 

tornando mais frequentes. Isso reflete na saúde materno- infantil, pois quanto 

mais aproximado do período da menopausa maior o risco do neonato de 

nascer com alguma alteração física (11). 

A escolaridade materna é um fator determinante que tem efeito indireto 

para o aparecimento de situações de risco para a gestante e para o recém-

nascido (7). O DF é considerado uma unidade federativa com alto nível de 

escolaridade, com 82,44% da população com 18 anos ou mais que tem o ciclo 

fundamental completo (12). Os resultados desta pesquisa apontam que em 

2005 a 2010, quase metade (44% dos NV sem anomalias e 45% dos NV com 

anomalias congênitas) dos neonatos nasceram de mães que tinham entre 8 a 

11 anos de estudo. As mães que não frequentaram a escola representam 1% 

das mães de crianças nascidas com anomalia e 1% das crianças sem 

anomalias no DF, contudo nos anos seguintes aumentou a escolaridade das 

mães. No período do de 2011 a 2016, observou-se que 50% das mães que 

tiveram filhos com anomalias congênitas tinham escolaridade de 8 a 11 anos 

de estudo e 33%,12 ou mais anos de estudo. Vivenciando outra realidade, 

pesquisa realizada no Rio Grande do Norte encontrou que 83,6% em um 

recorte de 2004 a 2011 das mães de crianças com anomalias congênitas não 

foram alfabetizadas (13). 

A escolaridade materna representa um importante fator para que se 

tenha a saúde e sobrevivência do recém nascido (14). Alguns autores apontam 

que gestantes com baixa escolaridade não conseguem obter as informações 

necessárias para prevenção de riscos à criança, sendo um efeito indireto na 

incidência de anomalias (13,15). Corroborando com essa idéia, a escolaridade 
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materna em oito ou mais anos de estudo está relacionada com a redução dos 

defeitos congênitos, por aumentar à possibilidade do acesso a informação, 

especialmente sobre prevenção. Assim, ao melhorar as condições 

socioeconômicas da sociedade, em especial das mulheres, é possível 

contribuir para que as malformações congênitas sejam reduzidas (16). 

Referente à idade gestacional ao nascimento, em todo o período 

estudado, mais de dois terços das crianças nasceu a termo (37 semanas ou 

mais), sendo que as crianças com malformações congênitas nascem de 

maneira prematura mais frequentemente, ao serem comparadas com crianças 

sem malformações. De 2005 a 2010, 79% dos nascidos vivos com 

malformação congênita nasceram entre 37 e 41 semanas de idade gestacional, 

seguidos por 19% com até 36 semanas, sendo que 1% nasceram entre 42 ou 

mais e 1% foram os ignorados. Em comparação,89% dos nascidos vivos sem 

malformação congênita nasceram com idade gestacional entre 37 a 41 

semanas, sendo que 9% nasceram com até 36 semanas . Em outro recorte em 

relação ao ano, de 2011 a 2016, 71% dos nascidos vivos com malformação 

congênita tinham entre 37 a 41 semanas de idade gestacional, sendo que os 

sem malformação foram de 85%. Cerca de 25% dos nascidos vivos com 

malformação nasceram em até 36 semanas e sem malformação 11%. 

A maioria dos nascidos vivos com malformação congênita foi do sexo 

feminino, tanto nos períodos de 2005 a 2010 (58%) e 2011 a 2016 (56%). A 

distribuição por sexo se verificou da mesma maneira dentre as crianças que 

não tiveram malformação registrada, com maioria também do sexo feminino. 

No entanto, houve menor disparidade entre os sexos, sendo que esta 

distribuição foi constante para os dois recortes de tempo (2005 a 2010; 2011 a 

2016) com 51% de meninas nascidas vivas. Outro estudo que descreveu o 

período de 2007 a 2011 no estado de SP, encontrou que 50,9% da frequência 

de nascidos vivos com anomalia congênita eram do sexo masculino(10). 

Em relação à cor/raça, as mães dos nascidos vivos com malformação 

entre os anos de 2005 e 2010 foram da cor preta e parda com 49%,segundo de 

26% que foram ignorados. Nos anos de 2011 a 2016, a cor/raça preta e parda 

representou cerca de metade (50 a 55%) tanto das mães dos nascidos vivos 
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com malformação, tanto nos sem malformação. Ressalta – se que, de acordo 

com o censo populacional de 2010, 50,94% da população do DF se considera 

preta ou parda, sendo que os pardos representam 43,42% e pretos 7,52% (12). 
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Tabela 1. Características demográficas de nascidos vivos (NV) com/ sem anomalia congênita 
do nascimento, Distrito Federal, 2005 a 2016. 

 2005 - 2010 2011 – 2016 

  malformação congênita  malformação congênita 

 SIM NÃO SIM NÃO 

 (N=1651) (N=213.049) (N= 1743) (N=237.148) 

 NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

IDADE DA MÃE (ANOS) 

10 A 19  239 14 30489 14 253 15 29908 13 

20 A 24  421 25 55255 26 425 24 51095 22 

25 A 29  413 25 58186 27 380 22 57894 24 

30 A 34  307 19 43117 20 373 21 58168 25 

35 A 39  181 11 20691 10 226 13 32031 14 

40 A 44  82 5 4987 2 79 5 7560 3 

45 OU MAIS 8 0 309 0 7 0 521 0 

IGNORADA 0 0 15 0 0 0 1 0 

COR/ RAÇA DA MÃE 

BRANCA 409 25 63170 30 339 19 58,987 0 

NEGRA 817 49 108909 51 874 50 130833 55 

INDÍGENA 1 0 162 0 3 0 245 
0 

IGNORADO 424 26 40808 19 527 30 47113 20 

INSTRUÇÃO DA MÃE (ANOS DE ESTUDOS) 

NENHUMA 10 1 1109 1 9 1 363 0 

1 A 3  56 3 12563 6 43 2 3728 2 

4 A 7  361 22 49039 23 298 17 33079 14 

8 A 11  746 45 93562 44 935 54 117792 50 

12 E MAIS 429 26 51234 24 435 25 77387 33 

IGNORADO 49 3 5542 3 23 1 4829 2 

IDADE GESTACIONAL AO NASCIMENTO (SEMANAS) 

ATÉ 36  318 19 18806 9 432 25 26105 11 

37 A 41  1305 79 190194 89 1232 71 202511 85 

42 OU MAIS 10 1 1558 1 37 2 4816 2 

IGNORADO 18 1 2491 1 42 2 3746 2 

SEXO DA CRIANÇA 

FEMININO 965 58 109306 51 977 56 121412 51 

MASCULINO 666 40 103718 49 722 41 115766 49 

IGNORADO 20 1 25 0 44 3 0 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     
Fonte: SINASC/DATASUS Elaboração: Própria
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Observando as características clinicas (Tabela 2) dos nascidos vivos do 

DF entre os anos de 2005 e 2010, nota -se que 62% das mães das crianças 

sem anomalia congênita realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal e apenas 

2% não fizeram nenhuma consulta. No mesmo recorte temporal, 55% das 

mães das crianças com anomalias congênitas realizaram 7 ou mais consultas 

de pré-natal, e também 2% não tiveram nenhuma consulta. Já no recorte de 

2011 a 2016, houve uma maior freqüência (5%) de crianças com malformação 

cujas mães não realizaram nenhuma consulta, mas a maioria (58%) realizaram 

7 ou mais consultas de pré-natal. Já as mães das crianças sem malformação 

congênita nos anos de 2011 a 2016, 69% tiveram de 7 ou mais consultas de 

pré-natal, sendo que 3% não tiveram nenhuma consulta.  

Esta discreta diferença na frequência de consultas pode estar 

relacionada ao acesso ao SUS e situação socioeconômica da família. Além 

disso, mesmo que o número de consultas esteja em um número considerado 

alto pelo MS, com o mínimo adequado de seis consultas de pré-natal, a 

reflexão que pode ser retirada nessas informações, e se a qualidade desse pré 

natal está realmente elevada, ou se o número de consultas não representa a 

situação da qualidade das informações sobre os cuidados que estão sendo 

levadas até as gestantes. Por isso, a importância das ações educativas no pré 

natal, não somente durantes as consultas de pré natal ou as palestras dirigidas 

para as gestantes, uma intervenção que pode ser efetiva seria as oficinas com 

as mulheres gestantes. Assim, quando existe adequado acompanhamento, 

com qualidade de consultas do pré-natal, temos a possibilidade de identificar 

os possíveis problema e intervir em tempo mais oportuno (9). 

A maioria das crianças com malformação congênita nasceu de parto 

cesário (67%) nos anos de 2005 a 2010, em relação aos que não tiveram as 

malformações foram 51% com o mesmo tipo de parto.Analisa-se, que essa 

freqüência mudou nos anos de 2011 a 2016, que passou a ser 63% de parto 

cesário para os NV com malformações congênitas e 56% para os que 

nasceram sem malformação congênita. O MS aponta que as ações para a 

redução dos partos cesáreos precisam crescer no Brasil, pois as cesarianas 

desnecessárias elevam o risco do NV, pela interferência em alguns fatores de 

risco (prematuridade, baixo peso ao nascer e, mortalidade neonatal) (9). Em 
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alguns casos de malformação congênita, a cesárea quando bem indicada pode 

ser salvadora de vidas. No DF, em 2007 o percentual de cesáreas no total de 

partos estava em torno de 50% e aumentou, chegando a 55% em 2013. 

Corroborando com estes resultados, um estudo de São Luís do Maranhão 

encontrou 54% de freqüência de nascidos vivos com malformação que tiveram 

parto cesário (17). 

 Quanto ao peso ao nascer, entre 2005 e 2010, 46% das crianças com 

malformação congênita tinham entre 3.000 a 3.999 g e 26% entre 2.500 e 

2.999 g, no entanto, um quarto (25%) dessas crianças nasceram com baixo 

peso menor, pesando até 2.499 g. Já no recorte de 2011 a 2016,42% dos NV 

com malformações pesaram entre 3000 a 3999 g e 28%, até 2.499 g. A maioria 

(62%), dos nascidos vivos sem malformação congênita entre 2005 e 2016 

estavam com o peso entre 3000g a 3999g, seguido por crianças com 2500 até 

2999g (26%). Em um estudo prospectivo realizado em três instituições 

hospitalares de maternidade em Fortaleza-Ceará, foi encontrado a proporção 

de 52% das crianças com anomalias congênitas entre 2500 e 3999 gramas, 

discutindo que essa porcentagem indicaria os recém-nascidos como tendo 

peso adequado (18). 
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Tabela 2. Características clínicas dos nascidos vivos (NV) com e sem anomalias congênitas, 
Distrito Federal, 2005 a 2016. 

1.1.  2005 - 2010 2011 - 2016 

  malformação congênita  malformação congênita 

SIM NÃO SIM NÃO 

(N= 1651) (N= 213.049) (N= 1743) (N= 237.148) 

Número % Número % Número % Número % 

NÚMERO DE 
CONSULTAS 
PRÉ-NATAL    

        

NENHUMA 30 2 3919 2 89 5 8210 3 

 DE 1 A 3 148 9 15267 7 160 9 13764 6 

 DE 4 A 6 507 31 57790 27 446 26 48994 21 

7 OU MAIS 901 55 131244 62 1018 58 163607 69 

IGNORADO 65 4 4829 2 30 2 2603 1 

TIPO DE PARTO        
VAGINAL 540 33 103458 49 604 35 104529 44 

CESÁRIO 1106 67 108659 51 1106 63 131986 56 

IGNORADO  5 0 932 0 33 2 663 0 

APGAR 1º MINUTO 

0 A 2  122 7 2017 1 150 9 1429 1 

3 A 5 144 9 6084 3 158 9 5740 2 

6 A 7  322 20 22892 11 290 17 22406 9 

8 A 10 1054 64 179635 84 1130 65 204970 86 

IGNORADO 9 1 2421 1 15 1 2633 1 

APGAR 5º  MINUTOS 

0 A 2  73 4 749 0 111 6 743 0 

3 A 5 54 3 733 0 45 3 727 0 

6 A 7  94 6 3145 1 117 7 3273 1 

8 A 10 1421 86 206235 97 1455 83 229904 97 

IGNORADO 9 1 2187 1 15 1 2531 1 

PESO AO NASCER 

ATÉ 2499G 417 25 19393 9 491 28 22145 9 

2500 A 2999G 423 26 52517 25 429 25 58954 25 

3000 A 3999G 764 46 132504 62 738 42 146803 62 

4000G OU MAIS 46 3 8606 4 85 5 9274 4 

IGNORADO 1 0 29 0 0 0 2 0 

Fonte: SINASC/DATASUS Elaboração: Própria
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Dentre os anos analisados no Sistema de Notificação de Agravos 

(Sinan), a incidência dos casos de sífilis congênita está em progresso desde o 

ano de 2010 com 2,10 de coeficiente de incidência, sendo que quatro anos 

depois estava o dobro de incidência com 4,31 (2014). O ano de 2016 

apresentou o mais alto coeficiente de incidência de sífilis congênita,com 5,6 

casos por 1.000 nascidos vivos (Figura 3). Em 2013 houve um declínio no 

número dos casos com 1,5 de incidência, que posteriormente aumentaram, 

chegando a 5,6 casos por 1000 nascidos vivos em 2016. Como os dados do 

Sinasc não foram atualizados para o ano de 2017, o cálculo de incidência não 

pode ser feito, porém o Sinan notificou nesse mesmo ano cerca de 319 casos 

de sífilis congênita,que é o número mais elevado de casos entre 2005 a 2016. 

A sífilis congênita é uma doença evitável e a existência de um caso já 

demonstra um grande alerta para o sistema público de saúde (19). 

Figura 3. Coeficiente de incidência da sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos, no Distrito 
Federal, período de 2005 a 2016 

 

Fonte: SINAN/SINASC/DATASUS Elaboração: Própria. 
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incidência de sífilis congênita no Centro-Oeste brasileiro foi de 3,5 por 1000 

nascidos vivos, enquanto o Distrito Federal apresentou um coeficiente de 2,1 

por 1000 nascidos vivos. Em Belo Horizonte, município que possui número 

populacional aproximado ao do DF, entre 2012 e 2014, 513 crianças foram 

identificadas com malformações congênitas. Desses dados encontrados, 

41,3% tiveram o diagnostico confirmado para infecção congênita e entre os 

confirmados 32,41% de casos eram de sífilis congênita(21). 

Ao analisar a fração atribuível à sífilis dentre as malformações 

congênitas (dados do Sinan e do Sinasc) no DF entre os anos de 2005 e 2016 

(Figuras 4 a 7) nota-se que houve variação entre 2,92 e 9,64% dos casos com 

baixo risco da sífilis congênita. Na observação do alto risco de sífilis variando 

de 11,69 a 38,57%. O ano em que os casos de malformações congênitas mais 

foram atribuíveis aos casos de sífilis congênita foi 2016, com 9,6% (baixo risco) 

, 24,10% (médio risco) e 38,57% (alto risco). No ano de 2010, foi reportado o 

número mais alto de casos de malformação congênita com 318 casos, 

representando uma fração atribuível a sífilis congênita de 2,92% a 11,62%, em 

relação ao número de casos de malformações congênitas. Se o número de 

casos da sífilis congênita aumenta, logo a fração atribuível para que os 

nascidos vivos tenham malformação congênita também cresce como pode ser 

observado nas figuras de 4 a 6 . Entre 2005 a 2016, os casos de malformação 

congênita tiveram uma variação, sendo que em 2010 foi o ano que mais teve 

casos de malformação congênita cerca de 318 casos, seguido por 2008 com 

302 casos (Figura 4). 
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Figura 4. Número de casos de malformação congênita, Distrito Federal, 2005 a 2016. 

 

Fonte: Sinasc/DATASUS Elaboração: Própria 

Os três cenários demonstrados nos gráficos servem como instrumento 

de observação da variação de risco das malformações que são atribuíveis a 

sífilis. A relação baixa, média e alto risco de incidência de sífilis congênita 

representa a situação em níveis de risco diferentes conforme a literatura, na 

compreensão da influencia da sífilis congênita nos casos de malformação 

congênita em recém nascidos (22). 

Figura 5. Cenário encontrado da sífilis congênita dos casos de malformação congênita no 
Distrito Federal, 2005 a 2016, considerando baixo risco de malformação. 

 
Fonte: Sinasc/Sinan/DATASUS 
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Figura 6. Cenário encontrado da sífilis congênita dos casos de malformação congênita no 
Distrito Federal, 2005 a 2016, considerando médio risco de malformação. 

 
Fonte: Sinasc/Sinan/DATASUS 

 

 

Figura 7. Cenário encontrado da sífilis congênita dos casos de malformação congênita no 
Distrito Federal, 2005 a 2016, considerando alto risco de malformação. 

 
Fonte: Sinasc/Sinan/DATASUS 
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apresentou o número mais elevado de casos notificados de sífilis congênita em 

menor de 1 ano : 2.416. Quanto ao coeficiente dos óbitos por sífilis congênita 

por 100.000 nascidos vivos houve redução de 6,7 em 2014, para 4,3 em 2015 

e 2016. De acordo com o MS, a taxa de incidência de sífilis congênita e as 

taxas de detecção de sífilis em gestante no Brasil aumentaram cerca de três 

vezes entre os anos de 2010 a 2016, passando de 2,4 para 6,8 e de 3,5 para 

12,4 casos por mil nascidos vivos, respectivamente(20). Alguns autores 

apontam que o coeficiente de incidência de sífilis congênita elevado, ou em 

crescimento, indica que fatores da atenção materno-infantil estão sendo 

negligenciadas. Outras condições de saúde como questões socioeconômicas e 

determinantes sociais, também são refletidas como influências para o resultado 

desta incidência (7,14). 

Outra importante doença do complexo STORCH que apresenta registro 

no Sinan é a Rubéola. O figura 8 demonstra o coeficiente de incidência, de 

acordo com os dados de notificação da síndrome da rubéola congênita - foram 

registrados 2 casos em 2008 e 2009 e não houve registro de casos da doença 

entre 2009 até 2015 no DF. Desde que a infecção congênita da rubéola se 

tornou de notificação compulsória e obteve maior atenção em relação à 

prevenção, o número de casos do DF teve uma redução. Pelos esforços 

realizados para a prevenção da doença, especialmente de vacinação, o Brasil 

é considerado um país sem circulação da doença desde 2015. No mesmo ano, 

as Américas foram consideradas a primeira região livre da transmissão 

endêmica da rubéola (23). Ainda assim, mundialmente, o número de crianças 

que nascem com síndrome da rubéola congênita é estimado em 100.000 por 

ano (12,24). 

A não notificação de casos foi esperada, pois a rubéola congênita estava 

em processo de eliminação. A eliminação da rubéola congênita no Brasil 

aconteceu em 2015. Mesmo com esse contexto, o sistema não apresentou 

informações dos anos seguintes à eliminação (2015), e isso demonstra um 

alerta para o monitoramento de uma doença que mesmo livre de infecção 

necessita que se mantenha uma vigilância em saúde em torno de possíveis 

surgimentos de casos.  
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Figura 8. Coeficiente de incidência da síndrome da rubéola congênita no Distrito Federal, nos 
anos de 2007 a 2015 

 
Fonte: Sinan/Sinasc//DATASUS Elaboração: Própria. 
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Figura 9. Número de óbitos infantis menor de 1 ano por residência, de acordo com categoria 
CID10 , Distrito federal,2005 a 2015. 
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De acordo com o MS, o DF mostrou uma taxa de mortalidade da sífilis 

congênita de 4,3 por 100.000 nascidos vivos no ano de 2016 (20). O baixo 

número de óbitos e a falta de atualização dos dados geram duvidas em relação 

ao sistema de vigilância em saúde. Corroborando com esta reflexão, um estudo 

de vigilância de óbitos infantis no estado do Ceará encontrou um subregistro do 

SIM que chegou a 48%, com os subregistros refletindo a falta de obtenção de 

dados mais aprofundados das causas dos óbitos infantis. Esta falha nas 

informações revela uma possível subnotificação das causas de óbito, como 

exemplo, por infecções congênitas (25). 

As falhas de registros são também notadas em outros sistemas de 

informação. De acordo com pesquisa de Lima (2018), existem problemas na 

alimentação do Sinasc em todo o estado do Rio Grande do Norte em relação 

aos casos de malformações congênitas em recém nascidos(13). 

Possivelmente, essas falhas ocorrem devido à falta de atualização dos dados, 

bem como os processos de mudança e reestruturação do próprio sistema. Os 

achados nessa pesquisa do DF se relacionam com os de Lima e 

colaboradores, pela ausência/falta de atualização de dados das manifestações 

clínicas em nascidos vivos, mais especificamente relacionados com as 

infecções congênitas. Essa ausência, de alimentação de dados denota que 

pode existir uma fragilidade de vigilância em saúde dos casos, de infecções 

congênitas em neonatos. 

É importante considerar que, apesar da redução de números de casos de 

Rubéola, existe uma progressão na incidência dos casos de sífilis congênita na 

última década no DF (Figuras 3 e 7), essas doenças devem ser acompanhadas 

como de importância para a vigilância em saúde. Para esse acompanhamento 

é condição necessária a atualização de dados ano a ano nos sistemas de 

informação em saúde, ferramentas importantes para análise de situação em 

saúde. Esta atualização auxilia a reflexão para as decisões a serem feitas na 

saúde materno-infantil, pois subsidiam os gestores nas decisões sobre as 

políticas e prioridades voltadas a esse grupo.  Apesar da relevância, nosso 

estudo não pode encontrar informações atualizadas, tendo como últimos anos 

disponíveis, de maneira aberta: 2017 (Sinan), 2016 (SIM) e 2016 (Sinasc). Isso 
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denota um atraso de, pelo menos, 19 meses no SIM e Sinasc para a 

disponibilização dos dados de óbitos infantis e nascidos vivos desses sistemas. 

A fim de compreensões específicas, foi observado que a desagregação 

das malformações congênitas de nascidos vivos em relação às infecções 

congênitas é indisponível de maneira aberta nos sistemas de informação. 

Dessa maneira, os dados encontrados tentaram se aproximar do conhecimento 

em relação a esse perfil de população. Porém, com os sistemas de informação 

não disponibilizando dados da situação de doenças que atingem em torno de 

10% de nascidos vivos demonstram uma preocupação que se expande cada 

vez mais. Principalmente, pelo surgimento de novas doenças de transmissão 

vertical, como os casos de infecção por Zika Vírus. De maneira geral, os 

gestores da saúde necessitam de informações para subsidiar o processo de 

tomada de decisão, por isso o uso das informações se tornam grandes 

recursos para o planejamento de ações (26). Isso reflete na implementação de 

medidas para o controle de doenças e agravos, já que a dificuldade de acesso 

a essas informações impõe uma limitação para a organização do serviço de 

atenção em saúde materno-infantil.  

Por todo o exposto, este estudo teve como limitações os aspectos que 

envolvem o uso de dados secundários, como (I) a possível subnotificação , (ii) 

a inadequada qualidade do preenchimento das variáveis nos sistemas de 

informações analisados e (iii) a dificuldade de generalização, pelas limitações 

de validade externa, por se tratarem de dados da população de nascidos vivos 

do Distrito Federal. A ampliação de informações acerca da saúde infantil torna 

esse estudo com potencialidades de discussão sobre os fatores que 

influenciam no estado de saúde materno-infantil. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstraram que na última década, a de 2010, as 

malformações congênitas tiveram uma variação pequena, em comparação com 

o esperado pela pesquisa. Dentre as malformações pesquisadas, foi observada 
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uma importante elevação no número de casos de malformação osteomuscular. 

Possivelmente, com a atualização dos dados no Sinasc, as malformações do 

sistema nervoso também aumentarão, pela influência da epidemia de infecção 

congênita por Zika vírus. Os autores acreditam que a não atualização dos 

dados do SINASC é grave e que os esforços deveriam ser elevados, por se 

tratar de sistemas de informações relevantes para o monitoramento da saúde 

materno-infantil.  

Este trabalho foi o início de uma grande discussão sobre a situação de 

saúde dos nascidos vivos frente às infecções congênitas. O preparo observado 

dos sistemas de vigilância frente a essas informações foi considerado 

incompleto, e levanta preocupações com as novas infecções congênitas que 

surgem, como a infecção por Zika vírus. Espera-se que essa pesquisa tenha 

levantado questões para que novas hipóteses e estudos sejam realizados para 

subsidiar melhorias na saúde materno-infantil. 

A evolução histórica das informações demográficas e clínicas dos NV com 

malformações congênitas traduzem a relevância da construção de um olhar 

mais minucioso sobre a situação de saúde. A análise revela que alguns pontos 

da vigilância em saúde devam ser aperfeiçoados, como o monitoramento 

estratégico das infecções congênitas no DF. Ressalta-se que existe um 

progresso na prevenção de algumas das STORCH, como os métodos para o 

diagnóstico intra-uterino,tratamento da toxoplasmose congênita, e a 

ultrassonografia fetal que pode evidenciar os danos fetais graves causados 

pelo citomegalovírus (27). Ainda assim, há necessidade de concentrar esforços 

nas investigações dos casos e na constante atualização dos sistemas de 

informações que podem ser considerados pontos estratégicos com o aparato 

de informações acerca da saúde de grupos populacionais.  
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7. DISCUSSAO 

 

Após a avaliação dos resultados apresentados, foi observado que entre 

2005 a 2016 dos 533.198 nascidos vivos no DF, 3.344 foram registrados com 

anomalias congênitas com uma taxa de prevalência de 0,62%. Este resultado é 
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cerca de 4 vezes menor do que o encontrado no Estudo Colaborativo Latino 

Americano de Malformação Congênita (ECLAMC), que estimou a frequência de 

nascidos vivos com malformação congênita em 2,73% em todo o mundo 

(RAMOS, 2016). Mundialmente é estimado que cerca de 3% dos nascidos 

vivos podem ter algum dos tipos de malformação congênita (RODRIGUES et 

al, 2014). 

Conhecer o perfil das crianças nascidas com malformação congênita é 

importante para a assistência, no sentido de oferecer subsídios à melhoria da 

qualidade da assistência e na prevenção de possíveis fatores que possam 

levar a malformação (RODRIGUES et al, 2014). Dentro da evolução histórica 

de 2005 a 2016, a maior incidência foram os casos de nascidos vivos com 

malformação osteomuscular, seguidos por aparelho circulatório e aparelho 

digestivo. Esse achado, segue na perspectiva do estudo de Lima et al (2018) 

ao abordar a estimativa de que, mundialmente os defeitos congênitos que mais 

acometem os recém-nascidos seriam os do sistema osteomuscular, e em 

seguida, seria as malformações do sistema nervoso. 

Em países, em que a mortalidade infantil é elevada no primeiro ano de 

vida do recém-nascido percebe-se que isso se relaciona além de fatores 

ambientais e genéticos, mas sobretudo se conecta a desnutrição e às doenças 

infecciosas (RODRIGUES et al, 2014). Estes fatores muitas vezes estão 

relacionados ao status sócio-econômico familiar. Neste sentido, ao analisar os 

dados demográficos, foi notado que os recém-nascidos com malformação 

congênita de 2005 a 2016 nasceram predominantemente de mães negras 

(pretas e pardas), entre 20 e 24 anos e com escolaridade de 8 a 11 anos de 

estudos.  

Quanto às crianças, mais de dois terços nasceram a termo, com idade 

gestacional entre 37 e 41 semanas em todos os períodos analisados. 

Observou-se que a maioria dos nascidos vivos entre 2005 e 2016 foram do 

sexo feminino variando de 56% a 58% e isso se difere aos resultados de outra 

pesquisa em Fortaleza no Ceará que observou que 53% dos nascidos vivos 

com malformações sendo do sexo masculino (FONTOURA; CARDOSO,2014). 
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Em outro estudo de SP, foi demonstrado que pouco mais dos nascidos vivos 

com malformação (50,9%) eram do sexo masculino (MENDES et al, 2015). 

 Como características clínicas, esses nascidos vivos tiveram entre 7 ou 

mais consultas de pré-natal (55%) no recorte de 2005 a 2016, sendo que nos 

anos de 2011 e 2016, essa categoria foi de 58%. O tipo de parto que mais 

predominou foi o parto cesário, que entre 2005 e 2010 apresentou variação 

entre 63% a 67%, as porcentagens desses dados refletem negativamente para 

a saúde materno infantil, justamente pelo impacto na mortalidade e morbidade 

materna e perinatal. A OMS considerou em fevereiro de 2018 uma diretriz  

atualizada, abrangente e consolidada sobre cuidados essenciais durante o 

parto com recomendações que garantem a qualidade do atendimento e os 

cuidados de saúde.  

 Dentre as recomendações, a otimização da experiência de parto para 

mulheres e seus bebês através de uma abordagem holística com incentivo ao 

parto normal (OMS, 2018). O apagar de 1°minuto , variando de 8 a 10, foi 

apresentado em 64% e 65% das crianças com malformação congênita, 

respectivamente, nos períodos de 2005 a 2010 e 2011 a 2016. Já para o apgar 

de 5° minuto, sendo de 8 a 10, apresentou variação anual de 8% a 86% entre 

2005 a 2016.  

As populações de países em desenvolvimento, como o Brasil, 

apresentam características sociais, políticas e econômicas influentes para 

potenciais riscos, que inclui características dos níveis educacionais e 

econômicos baixos da população até a alta incidência de doenças infecciosas 

(SCHULER-FACCINI et al, 2002). As doenças infecciosas mais comumente 

associadas ao aparecimento de malformações congênitas são Sífilis, 

Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovíus, Herpes Simplex (STORCH) e, mais 

recentemente, Zika vírus. A frequência de STORCH foi analisada em duas 

bases de dados, conforme disponibilidade das informações: Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação - Sinan (Rubéola e Sífilis Congênita) e 

Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM (STORCH).  

Foram registrados no Sinan, 2 casos em 2008 a 2009 da síndrome da 

rubéola congênita. Não foram atualizados os dados de não existência e que 

comprovem a eliminação da rubéola desde 2015. Em relação aos óbitos 
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infantis, a análise no SIM, dos óbitos em menor de 1 ano por citomegalovírus, 

sífilis congênita, rubéola, infecção por vírus herpes e toxoplasmose tiveram 

registros de 1 a 3 casos de 2007 a 2015, evidenciando que a vigilância não 

atualiza os dados em torno de 42 meses. 

Entre os anos analisados no Sinan, o ano de 2016 apresentou a mais 

alta incidência (5,6 casos a cada 1.000 nascidos vivos) de sífilis congênita. O 

coeficiente de incidência estão uma variação progressiva passando de 1,88 em 

2009 para 5,6 em 2016, e em relação aos casos atribuíveis as malformações 

congênitas, os valores de 9,64% a 38,57% , sendo como base de cálculo a 

literatura científica em relação aos cenários de baixo e alto risco de sífilis no 

acometimento de enfermidades aos nascidos vivos. Esses dados representam 

grande questionamento em relação aos serviços de saúde do Distrito Federal, 

e a qualidade do atendimento oferecido para as mulheres gestantes. Já que o 

número progressivo representa que uma doença, que deveria ser evitada 

estaria atingindo o bem estar dos nascidos vivos. A OPAS/OMS em 2016 

publicou sobre o apoio ao fortalecimento do Brasil no combate a sífilis, 

assinando uma carta de compromisso estabelecendo ações estratégicas para 

redução da sífilis congênita no país com prazo previsto de um ano. Dentre os 

objetivos da agenda estava a qualificação de informações epidemiológicas, 

notificação e investigação, com seguimento clínico-laboratorial e fechamento 

dos casos de sífilis em gestantes e sífilis congênita como estratégia de redução 

dos casos (OPAS, 2016b) 

De acordo com as estratégias da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(2008), para a eliminação da sífilis congênita é necessário a vigilância em três 

pilares, que pode – se atribuir as outras infecções congênitas também, sendo 

estabelecer sistemas de vigilância, monitoramento e avaliação. Pode-se refletir 

estas estratégias para todas as infecções congênitas, visando melhorar os 

sistemas de vigilância com ampliação das informações sobre os nascidos 

vivos, fortalecendo os sistemas de monitoramento a saúde materno-infantil.  

As limitações do estudo foram devido à utilização de dados secundários, 

que podemos dividir em três aspectos de limitações. O primeiro envolve o 

preenchimento das fichas, que inclui que são feitas manualmente e algumas 
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informações podem ser desconsideradas ou não anotadas, ou seja, a 

qualidade do dado coletado pode ser prejudicada. A segunda são as questões 

de subnotificação dos dados. E por fim, pelo estudo ser especificamente do DF, 

a validade externa também seria uma limitação. 

Frente às limitações de se trabalhar com estes bancos, é necessário 

reconhecer que os sistemas de informações são instrumentos para o Sistema 

Único de Saúde (SUS) para obtenção das informações necessárias para que 

possam ser desenvolvidos métodos estratégicos de planejamento dos serviços 

de saúde (SANTOS et al, 2014). 
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8. CONCLUSÃO 

Em relação ao que foi apresentado, não foi possível conseguir os dados 

relacionados a todas as STORCH pelos sistemas de informações SIM, Sinasc 

e Sinan. Não foi encontrada nenhuma informação disponível para as infecções 

: toxoplasmose congênita, citomegalovírus e herpes Simplex. Ao longo dos 

anos teve progressão em relação aos dados encontrados da sífilis. Em relação 

à rubéola congênita, constatou-se diminuição de casos no período de 2005 a 

2016, contudo não foi possível visualizar esta continuidade nos anos seguintes 

analisados devido à indisponibilidade dos dados. A tendência de 

desaparecimento da síndrome da rubéola congênita aponta para o bom 

desempenho das campanhas vacinais propostas pelo SUS. A situação das 

STORCH no DF está com variação, o coeficiente de incidência de sífilis 

congênita ao longo dos anos, está em crescimento sugerindo a necessidade de 

uma maior vigilância, controle e medidas para que esses casos não possam 

continuar progredindo. É um agravo que merece atenção, pois se trata de uma 

antiga doença com tratamento de baixo custo e totalmente dependente de 

atividades da atenção básica. 

Em relação aos óbitos infantis por sífilis congênita, em todo o período 

estudado (2005 – 2016) foram encontrados 13 casos no DF. Além disso, a 

sífilis congênita influenciou na prevalência das malformações congênitas 

(fração atribuível média: 14,53%), no entanto, a falta de dados não permite esta 

inferência em relação às outras infecções congênitas. Justamente pela não 

disponibilidade dos dados, as informações sobre a situação dos nascidos vivos 

em relação com as infecções congênitas, ainda está indisponível até a data da 

redação desta monografia, comprometendo outras análises. 

A partir das informações encontradas da situação de saúde dos 

nascidos vivos no DF alguns questionamentos devem ser levantados sobre os 

serviços de saúde. Alguns esforços devem ser ampliados para a saúde 

materno-infantil, pois a partir dos dados da última década, a de 2010, foram 

identificadas disparidades nas características demográficas e clínicas entre os 

NV com e sem malformação congênita que podem revelar falhas qualidade da 
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assistência, como o número de consultas do pré-natal. O aumento progressivo 

da incidência da sífilis congênita demonstra algumas falhas no sistema de 

saúde, justamente porque é evitável que esses casos ocorram, com uma boa 

qualidade de pré-natal , do teste sorológico e o tratamento presuntivo do 

parceiro sexual. 

Dessa maneira, obter um retrato da situação de saúde das infecções 

congênitas nos neonatos é importante para o processo de saúde materno- 

infantil, porque reflete a eficácia dos programas de controle e dos serviços que 

oferecem assistência pré-natal (BRASIL, 2011; BRASIL, 2017). Os resultados 

encontrados neste estudo revelam possíveis soluções aplicáveis para a saúde 

pública e a vigilância epidemiológica de controle, justamente, para que tenha 

uma orientação das estratégias e serviços a serem disponibilizados pela rede 

do SUS do DF (PIZZO, 2011; PEREIRA e MAIA et al, 2015; SCHWARTZ et al, 

2016). 

Espera-se com este estudo que a vigilância em saúde aborde mais 

atenção a situação dos nascidos vivos, de maneira que outros estudos possam 

ser subsidiados com informações aprofundadas sobre a vigilância na 

perspectiva de infecções congênitas que acometem as crianças. Ademais, que 

os dados aqui apresentados possam servir de ponto inicial, para uma maior 

discussão sobre os esforços necessários da continuidade de uma contribuição 

dos sistemas de informação, na tomada de decisão sobre a saúde materno-

infantil.  
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