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Defeitos do fechamento do tubo neural: 
evolução da incidência no Brasil
No Brasil, o grupo de malformações congênitas ganha destaque pelo aumento do número de casos. A fim de verificar evo-
lução dos defeitos do fechamento do tubo neural. O presente estudo teve como objetivo descrever por meio de coleta de 
dados, o coeficiente de incidência por espinha bífida, fenda palatina e outras malformações do sistema nervoso no Brasil. 
Os resultados observados indicam que, medidas de fortificação de alimentos, como a adotada no Brasil, parecem promover 
efeitos positivos na redução da incidência dessas malformações. 
Descritores:	Incidência,	Anormalidades	Congênitas,	Fissura	Palatina,	Ácido	Fólico,	Nutrição.

In Brazil, the group of congenital malformations is emphasized by the increased number of cases. In order to verify the evolu-
tion of neural tube closing defects. The objective of this study was to describe by means of collecting data, the incidence rate 
in Brazil for Spina Bifida, Cleft Palate and other Nervous System Malformations. The results indicate that measures of food 
fortification, as adopted in Brazil, seem to promote positive effects in reducing the incidence of these malformations.  
Descriptors: Incidence,	Congenital	Abnormalities,	Cleft	Palate,	Folic	Acid,	Nutrition.

En Brasil, el grupo de malformaciones congénitas se ve acentuado por el aumento del número de casos. Con el fin de veri-
ficar la evolución de los defectos de tubo neural. Este estudio tuvo como objetivo describir, por medio de la recopilación de 
datos, la tasa de incidencia de espina bífida, paladar hendido y otras malformaciones sistema nervioso en Brasil. Los resulta-
dos indican que las medidas de fortificación de los alimentos, adoptado en Brasil, parecen promover efectos en la reducción 
de la incidencia de estas malformaciones.
Descriptores: Incidencia,	Anomalias	Congénitas,	Fisura	del	Paladar,	Ácido	Fólico,	Nutrición.
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INTRODUÇÃO

As malformações congênitas, os Defeitos do Fechamento do 
Tubo Neural (DFTN) e outras Malformações do Sistema 

Nervoso Central, configuram em prejuízo à qualidade de vida 
de seus portadores e à sociedade como um todo1. Crianças 
acometidas por DFTN apresentam aumento de número de 
internações, tempo de permanência hospitalar, gastos com 
assistência em saúde, demanda por profissionais de diferentes 
áreas e cronicidade nos problemas apresentados. Dependendo 

do tipo de malformação, outras complicações podem estar pre-
sentes, como paralisia de membros, hidrocefalia, deformação de 
membros, disfunção vesical, intestinal, sexual, lesão vertebral e 
malformação crânio-encefálica1,2. 

O grupo de malformações congênitas em 1980 no Brasil era 
responsável por cerca de 5% do total de óbitos em menores de 
um ano ocupando a quinta posição como principal causa de 
morte no país, e em 2000 passou a 13% destas mortes ocupando 
a segunda posição3. Como houve redução na mortalidade por 
doenças infecto-contagiosas, consequentemente, foi observado 
um aumento proporcional nas mortes atribuíveis a malforma-
ções congênitas3.

Com relação às causas dos DFTN, estas não são completa-
mente conhecidas, mas evidências indicam que, pelo menos 
em parte, se devam a deficiência em ácido fólico4. Dados do 
monitoramento de nascidos vivos nos Estados Unidos indicam 
a participação do ácido fólico na prevenção de outras malfor-
mações, tais como fissura palatina e alterações nos membros 
inferiores e posteriores, de modo que déficits em ácido fólico 
acarretam maior risco destas ocorrências4-6.

Com o intuito de prevenir carências nutricionais específi-
cas de ferro e ácido fólico e assim diminuir a prevalência das 
complicações provenientes dessas deficiências, o Ministério 
da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
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regulamentou a fortificação das farinhas de trigo e de milho no 
Brasil com no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico 
por 100g de alimento7. 

Ainda assim, embora a evolução das técnicas de diagnós-
tico e tratamento de malformações congênitas no Brasil tenha 
ocorrido nos últimos anos, é possível que dados relacionados 
à sua ocorrência ainda não tenham sensibilizado profissionais 
da saúde e demais membros da sociedade responsáveis pelo 
planejamento e acompanhamento da saúde pública brasileira3.

O objetivo do presente estudo é descrever o coeficiente de 
incidência por espinha bífida, fenda palatina e outras malforma-
ções do sistema nervoso no Brasil, de 1999 a 2006. 

METODOLOGIA
Foi realizada coleta de informações por meio do acesso ao 
banco de dados do Departamento de Informática do SUS – 
DATASUS8. Tanto para espinha bífida (EB) quanto para fenda 
palatina (FP), foram coletados dados sobre o número de nascidos 
vivos com as respectivas malformações no período de 1999 a 
2006. A seleção foi feita obtendo-se dados para crianças com 
idade inferior a um ano em ambos os sexos e separados entre si 
por região do Brasil. 

Coletou-se também o número de nascidos vivos com 
outras malformações do sistema nervoso em ambos os 
sexos, separados entre si e por região no pe ríodo de 1999 
a 2006. Vale ressaltar que o próprio sistema fornece dados 
contemplando o número total de nascidos vivos com 
“outras” malformações não possibilitando discriminá-las. 
O período de coleta foi estabelecido respeitando-se a dis-
ponibilidade de informações de acordo com a Classificação 
Internacional de Doenças (CID) e inclusão das informações 
no sistema.  

O coeficiente de incidência foi estabelecido a fim de se obter 
dados proporcionais em relação ao total de nascidos vivos no 
período. O número absoluto de nascidos vivos malformados, 
tanto para espinha bífida quanto para fenda palatina, foi divi-
dido pelo número de nascidos vivos no ano e multiplicado por 
100.000. O cálculo foi realizado entre 1999 e 2006 em virtude 
da indisponibilidade de dados sobre o número de nascidos vivos 
fora do período mencionado.

O coeficiente de incidência por outras malformações 
do sistema nervoso foi estabelecido assim com no caso 
anterior, o número de nascidos vivos malformados foi divi-
dido pelo número de nascidos vivos no ano e multiplicado  
por 100.000.

A identificação das malformações pela décima edição da 
classificação internacional de doenças encontra-se exposta no 
sistema conforme segue: Espinha Bífida (Q05), Fenda Palatina 
e Fenda Labial (Q035-Q037) e Malformação Congênita do 
Sistema Nervoso (Q00-Q07). Após coleta, os dados foram pro-
cessados e analisados no Excel.

RESULTADOS
Observa-se na figura 1 gráfico A que houve elevação no coe-
ficiente de incidência por espinha bífida entre 1999 e 2004. 
Queda significativa dos valores é encontrada nos dois últimos 
anos, passando de 20,95 para 15,32 e 13,21/100.000 nascidos 
vivos em 2004, 2005 e 2006, respectivamente. Quando sepa-
rados por sexo, percebe-se maior incidência no sexo feminino. 
Em relação à mesma análise por regiões na figura 1, gráfico B, 
percebe-se que os dados oscilaram ao longo dos anos em todas 
as regiões do Brasil. As regiões com maior incidência são o sul 
e o sudeste. Destaca-se que o sudeste embora com pico de inci-
dência em 2004, reduzindo-se pela metade o seu coeficiente em 
um intervalo de apenas dois anos, passando de 30,37 em 2004 
para 14,39/100.000 nascidos vivos em 2006. O mesmo não 
ocorre com o as regiões nordeste, sul e centro-oeste.

Com relação ao coeficiente de incidência por fenda pala-
tina (figura 2 gráfico A) percebe-se aumento dos valores com 
o passar dos anos. Em apenas num período de doze meses, 
verifica-se aumento de mais de 100% (diferença registrada 
entre 1999 e 2000). A situação muda apenas em 2006, onde 
se verifica pela primeira vez redução de incidência na curva. 
No tocante a incidência segundo sexo, percebe-se que fenda 
palatina apresenta maior incidência em recém-nascidos do sexo 
masculino. Quanto ao coeficiente de incidência por regiões 
(figura 2 gráfico B), assim como no caso da incidência por EB, 
as regiões brasileiras com os valores mais elevados são o sul e 
o sudeste. Embora a evolução dos coeficientes seja ascendente 
em todas as regiões, entre 2005 e 2006 percebe-se que a região 
centro-oeste é a única com aumento de incidência (de 41,07 
para 46,92/100.000 nascidos vivos).

Na figura 3, é possível observar que o coeficiente de inci-
dência por fenda palatina supera os dados registrados por 
espinha bífida. Aumento seguido de queda ocorre no coefi-
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ciente de FP, ao passo que no coeficiente de incidência por EB 
a queda segue por dois anos consecutivos (análise realizada 
entre 2004, 2005 e 2006).

Informações sobre o coeficiente de incidência por outras 
malformações do sistema nervoso são expostas na figura 4. 
No primeiro caso (figura 4 gráfico A), verifica-se que houve 
aumento significativo da incidência no período de 1999 a 2004 
e queda em 2005 e 2006.  Em relação a essa análise segundo 
sexo, percebe-se maior incidência em recém nascidos do sexo 
feminino. Na figura 4 gráfico B, verifica-se que há maior inci-
dência de malformados na região Sul do Brasil. Não obstante, 
em 2006 a região sul aparece com 67,54; seguida das regiões 
nordeste (59,62); centro-oeste (59,1); sudeste (57,22) e norte 
(48,19/100.000 nascidos vivos).

DISCUSSÃO
No Brasil, os resultados obtidos indicam aumento da incidên-
cia de recém-nascidos malformados entre 
1999 e 2004. A partir do ano seguinte, 
ocorre queda do coeficiente de incidên-
cia por espinha bífida e fenda palatina. 
Embora em tendência de queda, não se 
verifica reduções em todas as regiões do 
país. Maiores incidências de malforma-
dos ocorrem nas regiões sul e sudeste e 
houve aumentos nas regiões nordeste, sul 
e centro-oeste.

O coeficiente de incidência por espinha 
bífida foi maior em recém-nascidos do 
sexo feminino enquanto que, no mesmo 
período, a incidência por fenda palatina 
foi maior em recém-nascidos do sexo 
masculino. De acordo com Aguiar et al2, 
os DFTN são mais comuns em recém nas-
cidos do sexo feminino. A esse respeito, Pacheco et al9 em uma 
amostra de 124 crianças com DFTN verificaram que 52,4% (65) 
eram do sexo feminino. Não obstante, segundo Cunha et al10 
de 60 a 80% do pacientes com fendas orais (palatina/labial) são 
do sexo masculino.

A mortalidade infantil é um importante indicador de saúde 
pública, uma vez que fornece indícios das condições de saúde 
materna, qualidade e acesso a serviços de saúde. Nas malfor-
mações congênitas, o grupo de DFTN, além de maior risco de 
mortalidade, representa maior morbidade1,3.

Com a fortificação de produtos alimentícios é possível que 
haja uma diminuição da incidência de defeitos do fechamento 
do tubo neural no Brasil, embora talvez a fortificação das fari-
nhas apenas não seja suficiente3. Diferenças regionais quanto a 
acesso a serviços de saúde e o consumo de alimentos fontes de 
ácido fólico, incluindo os fortificados, podem ter influenciado a 
não redução dos coeficientes em todas as regiões do país11-13.

Com relação ao possível impacto da fortificação das fari-
nhas de trigo e de milho com ácido fólico na prevenção dos 
DFTN, os resultados obtidos indicam redução dos valores de 
incidência no período pós fortificação (2005 e 2006). Esses 
resultados corroboram com os achados de Santos e Pereira4 
que revisaram o impacto da fortificação de farinhas com 
ácido fólico em diversos países e descrevem redução da pre-
valência de DFTN que varia de 16 a 78%. Segundo Alaburda 
e Shundo14, a redução dos DFTN depois de adotada medida 
de fortificação nos EUA, Canadá, Chile e México foi de 30%, 
50%, 70% e 44%, respectivamente. 

No Brasil, diversos estudos foram realizados com o objetivo 
de avaliar o impacto da fortificação das farinhas de trigo e milho 
em aspectos da saúde das populações, porém a maior parte dos 
estudos localizados investigou o impacto na prevalência de ane-
mia e seus resultados não são concordantes. Segundo Queiroz 
e Szarfarc15, com a fortificação das farinhas houve aumento no 

ferro biodisponível na merenda escolar em 
São Bernardo do Campo-SP; e menor pre-
valência de anemia, sugerindo que a polí-
tica pública de fortificação tenha surtido o 
efeito previsto de redução da deficiência 
de ferro. Em contrapartida, Assunção et 
al16, realizaram um estudo do tipo “antes e 
depois” em Pelotas-RS, no qual investigou-
se os níveis de hemoglobina em crianças 
em 2004, antes do início da fortificação 
das farinhas; e em 2005 e 2006, após a 
lei ter entrado em vigor. Não se obser-
vou impacto da fortificação na média de 
hemoglobina nos três momentos, possi-
velmente devido ao consumo insuficiente 
pela população estudada e/ou à reduzida 
biodisponibilidade do ferro adicionado. Em 

relação às gestantes, Cortês17 também em estudo do tipo “antes 
e depois” avaliou o impacto na concentração de hemoglobina 
de mulheres atendidas no pré-natal em Brasília-DF. Verificou-se 
redução na prevalência de anemia e amenização de sua gravida-
de, sugerindo que a fortificação parece ser uma estratégia eficaz 
para reduzir a anemia.  Sato et al18 em estudo retrospectivo, 
investigaram a prevalência de anemia em gestantes atendidas 
em um Centro de Saúde em São Paulo-SP. Comparando-se a 
população assistida anteriormente e posteriormente à fortifica-
ção, não se observaram diferenças significativas. 

Em revisão da literatura, localizou-se somente um estu-
do que avaliou o impacto da fortificação das farinhas na 
ocorrência de DFTN. O estudo conduzido por Pereira19 
investigou a tendência temporal na prevalência de DFTN 
em Brasília-DF; e a sua relação com a fortificação. Segundo 
a autora, a prevalência de DFTN elevou-se gradativamente 
até 2003 (30,8%). Em 2004, ano em que se iniciou a obri-

“O OBjetivO DO presente 
estuDO é Descrever O 

cOeficiente De inciDênciA 
pOr espinhA BífiDA, 

fenDA pAlAtinA e OutrAs 
mAlfOrmAções DO sistemA 

nervOsO nO BrAsil, De 
1999 A 2006”
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gatoriedade de fortificação das farinhas, houve redução para 
23,0%. A tendência de queda se manteve nos demais anos, 
com prevalência de 18 e 17,3% em 2005 e 2006, respectiva-
mente. Esses resultados sugerem, portanto, um possível efeito 
benéfico da fortificação das farinhas. 

Cabe destacar que a fortificação de alimentos traduz a neces-
sidade de fornecer determinado nutriente a população quer seja 
pela nutrição deficiente, falhas no abastecimento de alimentos, 
ou ainda, caracteriza-se por medida de prevenção em saúde 
pública. Os benefícios da fortificação de alimentos com ácido 
fólico na prevenção dos DFTN e o uso da suplementação 
medicamentosa em mulheres, desde que pelo menos um mês 
antes e durante o primeiro trimestre de gestação, são medidas 
largamente discutidas na literatura20,21.

CONCLUSÃO
De maneira geral, houve redução na ocorrência de espinha 
bífida, fenda palatina e outras malformações no Brasil no 
período investigado. Porém para as regiões norte, nordeste e 
centro-oeste, se observou elevação ou inconstância nas taxas. 
Diferenças regionais nos hábitos alimentares e, consequente-
mente, no consumo das farinhas podem ser um dos fatores 
determinantes dos resultados. Além disso, diferenças socioe-
conômicas entre as regiões e no acesso aos serviços de saúde 
também devem ser consideradas.      

Figura 3. Coeficiente de incidência – 
Comparação entre Espinha Bífida (EB) e 
Fenda Palatina (FP) segundo ano.
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Figura 2. gráfico a. Fenda Palatina – Evolução do Coeficiente de incidência por 100.000 nascidos vivos 
segundo sexo (masculino e feminino) e valores totais (soma entre masculino e feminino). gráfico B. Fenda 
Palatina – Evolução do Coeficiente de incidência por 100.000 nascidos vivos segundo região do Brasil.
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Aos gestores e responsáveis pela administração da saúde 
pública brasileira, cabe considerar individualmente fatores que 
podem, em conjunto ou não, serem causa dos resultados obti-
dos. Variações regionais no consumo de alimentos fortificados 
em virtude do hábito alimentar, quantidade de nutriente adicio-
nado pelas empresas, quantidade de adição do nutriente prevista 
pela legislação, nível de conhecimento sobre a importância 

da fortificação e o consumo de alimentos pela população são 
alguns dos fatores a serem considerados no processo de monito-
ramento dos DFTN no país22,23.

Os resultados observados indicam queda na ocorrência de 
DFTN no Brasil na série histórica de 1999 a 2006, evidenciando, 
portanto, que medidas de fortificação, como a adotada no Brasil, 
parecem ser capazes de promover efeito positivo.                   
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Figura 4. gráfico a. Malformações do Sistema Nervoso (outras) – Evolução do Coeficiente de incidência 
por 100.000 nascidos vivos segundo sexo (masculino e feminino) e valores totais (soma entre masculino 
e feminino). gráfico B. Malformações do Sistema Nervoso (outras) – Evolução do Coeficiente de 
incidência por 100.000 nascidos vivos segundo região do Brasil.
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