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RESUMO 
 
 

PREVALÊNCIA DE DEFEITOS CONGÊNITOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS, SP RESUMO: Os dados relativos à prevalência de malformações congênitas no 
Brasil são escassos; o mesmo ocorre em todo o Estado de São Paulo. Alguns estudos 
mostram que a presença de malformações atinge aproximadamente 3% dos nascidos vivos. As 
anomalias congênitas são defeitos, de etiologia genética, acidental, exposição à substâncias, 
como álcool, drogas e pesticidas ou patológica, podendo ocorrer no início da gestação ou 
então no decorrer dela. Dentre as mal formações mais frequentes estão aquelas relacionadas 
aos sistemas osteomuscular e nervoso. Objetivo: Estimar a prevalência de anomalias 
congênitas, utilizando as informações contidas na declaração de nascidos vivos, em São José 
dos Campos, nos anos de 2009 e 2010. Método: foi realizado um estudo transversal com 
dados da Declaração dos Nascidos Vivos, documento oficial para registro civil do recém 
nascido, relacionados às mães residentes no município de São José dos Campos, em 2009 e 
2010. As anomalias foram identificadas de acordo com o Capítulo XVII da Classificação 
Internacional das Doenças (10ª Revisão). As variáveis independentes foram: idade materna, 
peso ao nascer, categorizado como baixo peso ao nascer (menor de 2500g) ou peso normal 
(igual ou maior de 2500g), APGAR no primeiro minuto de vida e APGAR no quinto minuto de 
vida, categorizados como de zero a sete ou então de oito a dez, tempo de gestação, como pré-
termo (menor de 36 semanas) ou termo (37 semanas ou mais), sexo do recém-nascido, tipo de 
parto, como normal ou cesárea, número de filhos nascidos vivos, número de filhos nascidos 
mortos, situação conjugal e escolaridade materna. Utilizando-se a técnica de qui-quadrado 
pode-se obter a associação entre a presença de anomalia congênita e as variáveis citadas. 
Para a análise dos dados foi utilizado o Programa SPSS v17. Resultados: Nasceram 18765 
crianças, sendo observadas anomalias congênitas em 129 (6,9 casos/1000 nascidos vivos). As 
alterações mais prevalentes foram do Sistema Osteomuscular (43,3%), com destaque para a 
polidactilia (19 casos) e Sistema Nervoso (10,6%), destacando-se 4 casos de encefalocele, 3 
casos de hidrocefalia e 3 casos de anencefalia. Não foi possível identificar associações entre a 
presença de anomalias e idade materna, sexo do recém nascido, tipo de parto, estado civil e 
escolaridade materna. No entanto, houve maior associação em filhos com baixo peso ao 
nascer, APGAR considerado comprometido no primeiro e no quinto minuto e menor duração da 
gestação (todos com p< 0,05). Conclusões: Houve 129 casos de anomalias congênitas, o que 
mostra um valor inferior ao encontrado na literatura. Palavras-chave: defeitos congênitos, 
epidemiologia, estudo transversal Agradecimento: Carolina de Lima Vilela agradece à 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio financeiro.  


