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RESUMO  

SALIM, Thais Rocha. Malformações do Aparelho Circulatório em crianças no Brasil. 92p. 

Tese (Doutorado em Cardiologia). Faculdade de Medicina e Instituto do Coração Edson Saad. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2019. 
 
Introdução: As malformações congênitas (MC) foram a segunda principal causa de óbito nos 

menores de um ano, no mundo em 2015.  Destes, 43% ocorreram por malformações 

congênitas do aparelho circulatório (MAC). Os óbitos por MAC apresentam maior impacto 

sobre a redução da mortalidade, por serem evitáveis na maioria das vezes, com o correto 

diagnóstico e tratamento. Objetivo Geral: Verificar a associação de fatores socioeconômicos, 

maternos e fetais com os óbitos por MAC nos nascidos vivos no Brasil. Material e métodos: 

O estudo foi composto de três etapas, na primeira etapa foi realizado um estudo ecológico, 

descritivo das taxas de mortalidade e mortalidade proporcional por MAC, e ainda por todas as 

causas (TC), doenças do aparelho circulatório (DAC), causas mal definidas (CMD) e causas 

externas (CE) nos menores de 20 anos no Brasil, no período de 2000 a 2015. Na segunda 

etapa, foi realizado estudo ecológico das associações entre diagnóstico ao nascimento, 

mortalidade por MAC em menores de um ano, disponibilidade de: pediatras, cirurgiões 

cardiovasculares, serviços executores de cirurgia cardíaca pediátrica, aparelhos de 

ecocardiograma e IDHM nas macrorregiões do Brasil no período de 2000 a 2015. 

Informações sobre nascidos vivos (NV), presença de malformações congênitas (MC) no 

nascimento, óbitos e aparelhos de ecocardiogramas foram obtidas do DATASUS/Ministério 

da Saúde. IDHM do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e as demais foram obtidas 

da demografia médica. Na terceira etapa as bases de dados oficiais de óbitos e declarações de 

nascidos vivos serão vinculadas de forma determinística, através do número da DN na DO e 

submetidas a estratégia de análise longitudinal de coortes e caso controle para verificar 

associações de fatores maternos e fetais presentes ao nascimento com os óbitos por MAC nos 

menores de um ano no Brasil. Resultados: Ocorreram 1.367.355 óbitos por todas as causas 

nos menores de 20 anos, sendo 61,7% do sexo masculino e 55,0% dos óbitos nos menores de 

1 ano. Os óbitos por MC foram 144.057 e os por MAC corresponderam a 39% desses óbitos. 

Em ambos os sexos, a mortalidade anual por MAC foi de 5,3/100 mil habitantes e a 

mortalidade proporcional (MP) foi de 4,2%, por DAC 2,2%, por CMD 6,2% e por CE 24,9%. 

As malformações não especificadas do aparelho circulatório apresentaram as maiores taxas de 

MP em todas as idades e sexos, notadamente nas regiões Norte e Nordeste (60%). No 

primeiro ano de vida os óbitos por quaisquer malformações ocorreram 5,7 vezes mais do que 

nas demais menores de 20 anos. Ocorreram 47.715.968 NV, a MC apresentou taxa de 
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660,8/100 mil NV, destas 18.444 foram por MAC com taxa de diagnóstico 38,55/100mil NV. 

As regiões Sul e Sudeste, as de maiores IDHM e recursos diagnósticos e terapêuticos, 

apresentaram maiores taxas de diagnóstico MAC, 56,94 e 62,83/100mil NV, respectivamente. 

As regiões Norte e Nordeste, as de menores valores de IDHM e de recursos apresentaram 

menores taxas de diagnostico ao nascimento, 9,77 e 13,43/100mil NV, respectivamente. No 

Sudeste ocorreram 6,4 vezes mais diagnósticos de MAC do que no Norte, porém as taxas de 

mortalidade foram semelhantes. Enquanto no Centro-Oeste, de recursos similares ao Sudeste, 

ocorreram 3 vezes menos diagnósticos de MAC e taxa de mortalidade 1,2 vezes maior. 

Conclusão: A distribuição desigual dos recursos de saúde resultou em menor capacidade 

diagnóstica no nascimento e em mais erros de classificação especialmente no Norte e 

Nordeste.  A frequência de diagnósticos imprecisos de óbitos por MAC ainda é elevada em 

todas as idades, sexos, o que requer fortalecimento das estratégias de saúde pública e maior 

atenção ao recém-nascido com objetivo de diagnosticar e instituir tratamento precoce das 

cardiopatias congênitas possibilitando redução na mortalidade. 

 

Palavras chave: mortalidade, mortalidade infantil, doença do coração, doença congênita do 

coração  
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ABSTRACT 

SALIM, Thais Rocha. Malformation of the Circulatory System in children in Brazil. 2019. 92 

p. Tese (Degree in Cardiology). Medical School, Edson Saad Heart Institute. Federal 

University of Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2019. 

 

Background: The congenital malformations (CM) were the second main death cause on 

infants under one year old in 2015 in the world. Out of this amount, 43% were caused by 

congenital malformations of the circulatory system. (MCS). The death by MCS showed 

higher impact on mortality reduction, most of the times for being preventable through the 

correct diagnosis and treatment. Objective: It is to check the association between the 

socioeconomic, maternal and fetal factors to the death rate by MCS in the live births in Brazil. 

Material and methods: The study was carried out in three steps. In the first, an ecological 

study describing the mortality rates and proportional mortality by MCS and also all causes 

(AC), circulatory system diseases (CSD), non-defined causes (NDC) and external causes (EC) 

in under 20 year old people in Brazil from 2000 to 2015 was done. In the second step it was 

an ecological study from the associations between the diagnosis through birth, mortality by 

MCS in infants under one year old, availability of: pediatricians, cardiovascular surgeons, 

executing services of pediatric cardiac surgery, echocardiogram  appliances and MHDI in the 

macroregions of Brazil from 2000 to 2015. Information about the live births (LB), presence of 

congenital malformations (CM) in birth, death and echocardiogram appliances were extracted 

from DATASUS/Health Department. HDI from the Human Development Atlas in Brazil and 

the other information from Medical Demography. In the third step, the official data on 

certificate of death and live births will be deterministic linked from the number of the LB and 

CD. Then, submitted to the strategy of longitudinal analysis of cuttings and control case to 

verify the associations between the present maternal fetal factors to the live births or deaths by 

MCS in the under one-year infants in Brazil. Results: There were 1.367.355 death by all 

causes in the 20 year-old under aged, being 61,7% male and 55,0% of the death under one 

year old. The death by CM were 144.057 and by MCS, 39% out of these deaths. In both 

genders, the annual mortality by MCS was 5,3/100 thousand inhabitants and the proportional 

mortality (PM) was 4,2%, by AC 2,2%, by NDC 6,2% and EC 24,9%. The non-specified 

malformations of the circulatory system presented the highest rates of PM in all ages and 

genders, notoriously in the Northern and Northeastern (60%) regions. In the first year of life 

the death by any malformation happened 5,7 times more than in the other 20 year old under 

aged. There were 47.715.968 LB, the CM presented a rate of 660,8/100 thousand LB, from 

which 18.444 were by MCS with a diagnosis rate of 38,55/100 thousand LB. The Southern 
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and Southeastern, which presented the highest HDI, therapeutic and diagnostic resources, also 

presented the highest MCS diagnosis rates, 56,94 and 62,83/100 thousand LB, respectively. 

The Northern and Northeastern regions, whose HDI and resources were the lowest, presented 

lower diagnosis rates to birth, 9,77 and 13,43/100 thousand LB, respectively. In the Southeast 

there were 6,4 times more diagnosis of CMCS than in the North, however, the mortality rates 

were similar. Meanwhile, in the Central-West, whose resources were similar to the Southeast, 

there were 3 times less diagnosis of MCS and the mortality rate 1,2 times higher. Conclusion: 

The inequality on distribution of health resources resulted in a lesser diagnostic ability of birth 

and in more errors of classification, especially in the North and Northeast. The frequency of 

inaccurate diagnosis of death by MCS is still high in all ages, gender, which requires a 

strengthening of strategies for public health and higher attention to the just-born aiming at 

diagnosing and applying early treatment of congenital heart defects thus resulting in the 

mortality reduction. 

 

Keywords: mortality, infant mortality, child mortality, heart disease, congenital heart disease, 

birth weight. 
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1 – Introdução 

 

Esta tese foi estruturada no formato de três artigos, padronizados para publicação em 

periódicos científicos, precedidos por seção inicial denominada “Considerações Iniciais” na 

qual são discutidos pontos e conceitos relevantes para o entendimento de todo o estudo.  

No Brasil dentre os menores de 20 anos, desde a década de 1990, o primeiro ano de 

vida apresentou as maiores taxas de mortalidade geral, com progressivo declínio durante a 

infância, voltando a aumentar nos adolescentes. Dentre as causas de mortalidade no primeiro 

ano de vida as causas perinatais foram as principais contribuintes seguidas pelas 

malformações congênitas (MC). A principal causa de óbito por MC foi a malformação do 

aparelho circulatório (MAC). Portanto, compreender como as taxas de mortalidade por MAC 

se distribuíram entre as macrorregiões do Brasil e qual a importância como causa de morte 

quando comparadas as outras causas de óbito nos permitiram entender a importância do 

assunto em estudo. Após essa etapa inicial, surgiu a necessidade de entender quais 

características de cada macrorregião poderiam estar associadas as desigualdades regionais no 

diagnóstico e nas taxas de mortalidade por MAC e se fatores fetais e maternos presentes ao 

nascimento poderiam estar associados a esses óbitos. 

No primeiro artigo foram estudadas as taxas de mortalidade e a mortalidade 

proporcional por malformações de todos os sistemas e do aparelho circulatório, por todas as 

causas, por doenças do aparelho circulatório, causas mal definidas e causas externas em 

menores de 20 anos, de acordo com gênero e grupos etários, no Brasil e por macrorregião 

geoeconômica, no período de 2000 a 2015. As causas externas e mal definidas são 

importantes em estudos sobre mortalidade porque podem interferir na análise dos demais 

grupos de causas. Foram utilizados dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) 

que coleta informações provenientes das declarações de óbito (DO) do Brasil no período de 

2000 a 2015, e selecionados apenas os óbitos de nascidos vivos até a idade de 20 anos 

incompletos. Os dados referentes às populações foram obtidos do site do Instituto Brasileiro 

de geografia e estatística (IBGE), e agrupados segundo idade, gênero e macrorregiões da 

mesma forma como se fez com os óbitos, com a finalidade de estimar taxas de mortalidade 

anuais por 100 mil habitantes.  

No segundo artigo foi verificada a associação do diagnóstico ao nascimento e da morte 

em menores de um ano por MAC com o IDHM, capacidade instalada e de recursos humanos 

para diagnóstico e tratamento da MAC por macrorregião do Brasil. Informações sobre 
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nascidos vivos (NV), presença de malformações congênitas (MC) no nascimento, óbitos, 

número de cirurgias cardíacas pediátricas e aparelhos de ecocardiogramas foram obtidas do 

DATASUS/Ministério da Saúde. IDHM do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e 

números de pediatras e cirurgiões cardiovasculares foram obtidas da demografia médica.  

O terceiro artigo, ainda em elaboração, será avaliada a associação entre características 

presentes no nascimento, denominadas de variáveis preditoras, relacionadas ao feto e a mãe, 

com os óbitos no primeiro ano de vida por MAC. As bases de dados utilizadas foram o 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) do Brasil no período de 2006 a 

2016, e o Sistema de Informações de Óbitos (SIM), de 2006 a 2017. SINASC e SIM estão 

disponíveis em bases anuais, não identificadas e foram obtidos no site do DATASUS. Para 

associar as informações das bases de dados com a finalidade de obter as distribuições das 

variáveis preditoras à época do nascimento com os óbitos por MAC foi necessário fazer 

vinculação das bases por relacionamento determinístico através do número da declaração de 

nascidos vivos na DO. Apresentados resultados preliminares.  
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2 - Considerações Iniciais 

 

2.1 – Mortalidade nos menores de 20 anos 

 

  A morte é o tema mais fascinante da vida. A filosofia é repleta de teorias e 

ensinamentos sobre morte, entre os romanos, Cícero proclamava que: “Filosofar é preparar-se 

para a morte”1; os estóicos diziam que “a morte é o fato mais importante da vida”2; Epicuro 

discute a morte em seu sentido individual, considerava o fim da vida como um processo tão 

inevitável quanto natural, sem importância para o indivíduo visto que ele estará morto. A 

frase "A morte é uma quimera: porque enquanto eu existo, ela não existe; e quando ela existe, 

eu já não existo"2 representa essa visão da morte. Porém se analisarmos a morte no sentido 

coletivo, para a sociedade pode representar uma grande perda de tudo o que o indivíduo foi ou 

será, a contribuição intelectual, científica e econômica para o conjunto de indivíduos.  

  Hipócrates “o pai da medicina” observava a morte para entender a doença e como 

evitar o desfecho, pregava que o melhor que o terapeuta poderia fazer seria prever o 

desenvolvimento da doença, baseado em dados previamente coletados, e facilitar o processo 

de recuperação natural do corpo3. Morremos desde o nascimento, essa é a única certeza e 

vivemos tentando evitar a morte, a medicalizá-la, silenciá-la, suavizá-la e eliminá-la da vida. 

Portanto a medicina foi estruturada tendo a morte como protagonista. O evento mais 

devastador que pode existir na humanidade é a inversão da evolução da vida com a morte 

precoce na infância e adolescência. A morte precoce traz terrível efeito emocional e 

econômico para toda sociedade. Ao mesmo tempo, a morte precoce do indivíduo que nasce 

com alguma doença pode representar o alívio de um fardo social se analisarmos sob a visão 

da eugenia. O indivíduo que nasce doente ou que desenvolve uma doença mesmo com 

possibilidade de reversão pode demandar custos sociais e de saúde temporários ou 

permanentes, além de propagar características genéticas degeneradas contribuindo para a 

disgenia. Diversas sociedades modernas praticam a eugênia através do aborto terapêutico, 

seleção de embriões na fertilização in vitro, esterilização forçada e eutanásia. Mas qual a 

garantia de que o indivíduo com alguma malformação ou doença genética não será um 

contribuinte da sociedade? O físico Stephen Hawking que foi um dos maiores cientistas do 

século XX e XXI, contribuiu diretamente ao ser o primeiro cientista a estabelecer a teoria da 

cosmologia explicada pela união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica 

mesmo após o diagnóstico e limitações da esclerose lateral amiotrófica. De forma indireta, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
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através dos vários pesquisadores que estudaram maneiras de controlar a progressão dessa 

doença e de manter a comunicação do Hawking mesmo quando só conseguia controlar um 

músculo da bochecha. Ludwig van Beethoven grande gênio da música, mesmo surdo 

continuou a compor grandes obras. Shaun White foi tricampeão olímpico de snowboarding e 

nasceu com tetralogia de Fallot que foi corrigida no primeiro ano de vida. Outro exemplo é o 

cantor Brian Littrel vocalista da banda Backstreets boys que nasceu com comunicação 

interventricular realizou o diagnóstico aos cinco anos de vida em vigência de endocardite.  

Entender o mecanismo da morte, os fatores associados e as relações entre eles ao 

longo do tempo em uma população e local é fundamental para instituição de medidas de 

melhoria da assistência em saúde e redução da mortalidade.  

O processo da morte vem se transformando ao longo do tempo, com o aumento da 

urbanização, industrialização e crescimento econômico no século 21 modificou a forma de 

adoecer e morrer no Brasil4,5 e no Mundo6,7 em todas as idades. Ocorreu aumento na 

expectativa de vida, redução na taxa de mortalidade geral e de fertilidade4,5,7. Doenças 

infecciosas perderam em importância como causas de óbitos para as doenças crônico 

degenerativas8. Porém, ao estratificarmos as causas de óbito por faixas etárias observamos 

que nos menores de 20 anos as causas crônico degenerativas não se tornaram a principal causa 

de óbito porque a forma de adoecer e morrer entre as crianças e adolescentes é diferente das 

dos adultos4,5,7.   

No Brasil dentre os menores de 20 anos, desde a década de 1990, o primeiro ano de 

vida apresentou as maiores taxas de mortalidade geral, com progressivo declínio durante a 

infância, voltando a aumentar nos adolescentes4. Por isso, os estudos disponíveis se 

restringem a pesquisar as causas de mortalidade nos menores de um ano e em adolescentes 

ocorrendo um hiato no conhecimento das taxas de óbitos do primeiro ano até os 10 anos de 

vida 9-11.  

A taxa ou coeficiente de mortalidade infantil é uma estimativa do risco de morte a que 

está exposta uma população de nascidos vivos em uma determinada área e período, antes de 

completar o primeiro ano de vida12. Entre os indicadores de saúde de uma população, a taxa 

de mortalidade infantil é considerada um dos mais sensíveis da situação de saúde e condição 

social, porque se refere a um grupo populacional vulnerável às condições de vida intra e 

extra-uterina. Portanto, altas taxas de mortalidade infantil refletem condições de saúde e vida 

precárias9,12.  

A mortalidade infantil é dividida em dois componentes, neonatal e pós-neonatal13. 

Seus fatores causais estão intimamente ligados às condições de saúde e nutrição, nível de 
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escolaridade e de vida das mulheres, assim como à qualidade da atenção prestada durante o 

pré-natal, parto e assistência ao nascimento9. No Brasil, nos últimos 20 anos, a melhoria 

destes fatores resultou na mudança da composição da mortalidade infantil, com redução da 

mortalidade pós-neonatal, sendo que a neonatal pouco foi alterada11,12,13. Nos anos mais 

recentes ocorreu uma discreta flutuação, com aumento na taxa de mortalidade infantil 

mantendo o predomínio do componente neonatal no ano de 2016, o que requer uma intensa 

vigilância aos anos vindores14.  As principais causas de mortalidade neonatal no Brasil e no 

mundo foram asfixia intrauterina e intraparto, prematuridade extrema e malformação 

congênita4,13,14. Nos óbitos pós-neonatais, as principais causas foram as doenças infecciosas, 

parasitárias e as doenças do aparelho respiratório4,13. Nos maiores de 1 ano as causas externas 

(CE) foram a principal causa de óbito no ERJ15, no Brasil4 e no mundo13 

As malformações congênitas (MC) são todas as anomalias funcionais ou estruturais do 

desenvolvimento fetal decorrentes de fatores originados anteriormente ao nascimento, de 

causas genética, ambiental ou desconhecida16. Pouco se sabe sobre a etiologia das MC. A 

herança mendeliana é, dentre as causas genéticas, a de maior incidência17. As endocrinopatias 

maternas, além das drogas e substâncias químicas ingeridas pela mãe, têm importante efeito 

teratogênico18. Alguns agentes infecciosos são notadamente prejudiciais à organogênese fetal, 

tais como o Treponema pallidum, o Toxoplasma gondii e os vírus da rubéola, da 

imunodeficiência humana e o citomegalovírus19,20. No entanto, até 70% das MC permanecem 

com etiologia desconhecida16. Cerca de 3% a 5% dos nascidos vivos apresentam alguma 

malformação detectável ao nascimento; aproximadamente um quarto delas é de origem 

genética, sendo 10% a 15% relacionadas a anomalias cromossômicas21. 

 No ano de 2015, no Brasil as malformações congênitas foram a terceira causa de 

óbitos em menores de 20 anos, perdendo apenas para as causas perinatais em primeiro lugar e 

causas externas em segundo4. Ao avaliarmos as causas de óbitos nos menores de 1 ano de 

idade, as malformações congênitas ocuparam a segunda posição com as perinatais em 

primeiro lugar4. Dentre as malformações congênitas, as do aparelho circulatório apresentaram 

maior impacto sobre a mortalidade, por serem as mais frequentes, 46,6% dos óbitos por 

malformações, e por serem classificadas como causas de óbitos evitáveis, pois estes óbitos 

poderiam ser reduzidos por intervenções precoces4,22. 

Identificar quais fatores contribuíram para esses óbitos permitiria a intervenção e o 

tratamento de crianças com cardiopatias congênitas o que poderia reduzir óbitos por MAC 

com consequente diminuição da taxa de mortalidade infantil. 
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Em estudo anterior realizado por essa equipe, no Estado do Rio de Janeiro, em 

menores de 18 anos nascidos vivos, foi constatado que a mortalidade anual por doenças do 

aparelho circulatório foi 2,7/100 mil no sexo masculino e 2,6/100 mil no feminino no período 

de 1996 a 201215. Enquanto a mortalidade anual por malformações do aparelho circulatório 

foi 7,5/100 mil no sexo masculino e 6,6/100 mil no feminino. Os maiores coeficientes de 

mortalidade proporcional foram por cardiomiopatias nas doenças do aparelho circulatório 

(DAC) e por malformações não especificadas no conjunto das malformações do aparelho 

circulatório, em todas as idades e sexos. A taxa de mortalidade por MAC foi 10 vezes maior 

do que por DAC no primeiro ano de vida, ao passo que entre os adolescentes esta relação se 

inverteu. Logo, o baixo acesso ao diagnóstico pré-natal ou ao nascimento provavelmente 

impossibilitou o adequado tratamento das malformações do aparelho circulatório. Investigar 

se fatores socioeconômicos se associam aos óbitos por malformações do aparelho circulatório 

nas macrorregiões brasileiras permitirá saber se o baixo acesso ao diagnóstico também está 

relacionado a esses fatores. 

A hipótese da origem fetal para as doenças cardiovasculares de David Barker sugere 

que exposições ambientais a fatores de risco intrauterinos afetam o desenvolvimento do feto e 

aumentam o risco das DAC, diabetes e síndrome metabólica, na idade adulta23,24. Os primeiros 

estudos neste campo investigaram se o peso e perímetro cefálico ao nascer poderiam predizer 

a ocorrência de DAC na idade adulta, e a associação do baixo peso e a classe social dos pais 

com aumento da mortalidade por estas doenças25,26. Associações do baixo peso foram 

encontradas com concentrações elevadas de colesterol, risco aumentado de hiperlipidemia e 

de diabetes tipo 2, e morte por DAC na fase adulta23-30. Essa relação também existe entre os 

óbitos por MAC e os fatores presentes ao nascimentos, de acordo com estudos que revelaram 

sua associação com condições no nascimento, como prematuridade e baixo peso ao 

nascer25,26,30. Na dissertação de mestrado desta mesma autora foi constatada a associação de 

fatores fetais como baixo peso ao nascer, presença de asfixia no primeiro e no quinto minutos, 

prematuridade e fatores maternos como idade maior ou igual a 40 anos e baixo nível de 

escolaridade materna com o aumento da mortalidade por doenças e malformações do aparelho 

circulatório no Estado do Rio de Janeiro, de 1996 a 201431.  

 

2.2 – Desigualdades no Brasil 

 

O Brasil é o quinto maior país do mundo com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 

medindo 4.319,4 km no sentido leste-oeste e 4.394,7 km norte-sul. Dividido em cinco 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_e_territ%C3%B3rios_por_%C3%A1rea
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macrorregiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-oeste32. São mais de 210 milhões de 

habitantes segundo projeção do IBGE para o ano de 2019, destes, 86% residem na zona 

urbana sendo os estados mais populosos São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio 

Grande do Sul32. A região Norte possui a maior extensão territorial dentre as cinco 

macrorregiões brasileiras, porém com a menor população. A região Sudeste possui 42,15% da 

população brasileira com 87 habitantes por quilometro quadrado (hab/Km2), a Nordeste 

27,88% e 34 hab/Km2, Sul 14,37% e 47,8 hab/Km2, Norte com 8,29% e 4 hab/Km2 e a região 

Centro-oeste com 7,31% da população e 8,6 hab/Km2. Os indivíduos que se auto classificam a 

cor da pele como parda corresponde a 46,7% da população, seguida de brancos 44,2%, pretos 

8,2% e indígenas, amarelos e outros representam 0,9%32,33. A desigualdade na distribuição da 

população no país está associada a distribuição de rendas e riquezas e ao desenvolvimento 

desigual entre as macrorregiões desde o Brasil colônia. Durante todo o período colonial, o 

Brasil foi organizado economicamente com o intuito de servir para extração de riquezas 

atendendo aos interesses comerciais de Portugal34. A organização econômica aliada às 

características geográficas de cada região determinou a forma de ocupação territorial. As 

zonas litorâneas concentram maior quantidade de pessoas que o interior do país32. As 

desigualdades entre as macrorregiões foram acentuadas ao longo do tempo e em 1930 com o 

processo de industrialização cujo polo dinâmico era essencialmente no Sudeste e Sul, as 

contradições, desigualdades e vulnerabilidade das populações do Nordeste e Norte foram 

agravadas34. 

O Brasil está entre os dez países com o produto interno bruto (PIB) mais alto, é o 

oitavo país com o maior índice de desigualdade social e econômica do mundo33,35. O PIB 

representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa 

determinada região, durante um determinado período excluindo da conta todos os bens de 

consumo intermediários. Portanto, tem o objetivo principal de mensurar a atividade 

econômica de uma região. No ano de 2018, a região Sudeste contribuiu com mais de 55% do 

PIB do país enquanto a região Norte foi responsável pela menor participação, 5,3%33. A 

desigualdade de contribuição econômica não varia somente entre as regiões do país mas 

também internamente às regiões. A concentração de população em determinadas áreas não 

explica a diferença de contribuição por região para o PIB. Outros indicadores econômicos 

como índice de desenvolvimento econômico (IDH), que considera à expectativa de vida ao 

nascer, educação e o PIB do país; e a Renda Per capita resultado da soma de todos os salários 
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da população e dividido pelo número de habitantes, também demonstram o mesmo 

desequilíbrio de proporcionalidade entre as macrorregiões brasileiras32,33. 

As desigualdades na demografia populacional e econômica também impactam no 

acesso a saúde e na forma de morrer. Vários estudos relacionam aumento do IDH com 

redução da mortalidade por neoplasias36,37, cardiovasculares38,39,40 infecciosas38 e 

cerebrovasculares39,40. Outra associação demonstrada em estudos nacionais e internacionais 

foi a de pobreza com maior risco para partos prematuros e mortalidade neonatal 

precoce41,42,43. Quanto ao acesso a saúde, a população pobre tem menor acesso ao sistema de 

saúde e quando o consegue leva mais tempo, mesmo no Brasil onde deveríamos ter o sistema 

universal, com equidade e integral para sua população44,45,46. 

 

2.3 – Base de dados utilizadas no estudo 

 

O departamento de informática do sistema único de saúde (DATASUS) faz parte da 

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Possui a função de 

administrar informações de saúde (indicadores de saúde, assistência à saúde, informações 

epidemiológicas e de morbidade, informações sobre a rede de assistência à saúde, estatísticas 

vitais, informações demográficas e socioeconômicas) e informações financeiras (referentes 

aos recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos aos municípios, aos créditos aos 

prestadores de serviços de saúde, aos orçamentos públicos de saúde declarados pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios). E disponibiliza essas informações no portal 

eletrônico do DATASUS4. 

As estatísticas vitais são subdivididas entre (1) informações sobre os nascidos vivos 

(SINASC) de 1994 a 2017; (2)sistema de informações sobre mortalidade (SIM) com a 

mortalidade pela classificação internacional de doenças 10 (CID-10) de 1996 a 2017 e pela 

CID-9 de 1979 a 1995; (3) painéis de monitoramento; (4)informações sobre câncer obtidos do 

instituto nacional do câncer4. Foram utilizadas para a realização desta tese as informações do 

SINASC e do SIM obtidas no DATASUS.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde
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O SINASC reúne informações relativas aos nascimentos informados em todo território 

nacional através da declaração de nascidos vivos (DN), padronizada pelo Ministério da Saúde, 

com cerca de 41 variáveis, entre as quais podem ser destacadas: duração da gestação, peso do 

recém-nascido, índice de Apgar no primeiro e quinto minuto de vida, idade materna, local de 

ocorrência e tipo de parto48. A DN é impressa em três vias previamente numeradas pelo 

Ministério da Saúde através da CGIAE/DASIS/SVS/MS. Distribuída gratuitamente às 

Secretarias Estaduais de Saúde que fornecem às Secretarias Municipais de Saúde. Essas 

Secretarias, por sua vez, repassam aos estabelecimentos de saúde e cartórios. A DN passou 

por modificações ao longo do tempo tanto no número das variáveis coletadas quanto na forma 

de subdivisões dessas variáveis.  O SINASC foi instituído em Lei, e consta do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de1990, que em seu artigo nº IV, 

declara obrigatório a emissão da Declaração de Nascido Vivo (DN). Embora implantado em 

1990, só começou a ser alimentado em 1994 de forma lenta e gradual em cada unidade da 

federação atingindo abrangência nacional após o ano de 1999. À completude do 

preenchimento de suas variáveis foi aprimorada nos anos mais recentes. Na tabela 1 

encontramos a evolução da qualidade dos dados nos anos 2000, 2005, 2010, 2015, incluindo 

as novas variáveis introduzidas em 20114,48. Ao analisar a completude, consideraram-se como 

campo ignorado respostas sem informação proveniente de mães de recém-nascidos e/ou seus 

responsáveis, assim como os campos deixados em branco por falta de preenchimento pelos 

profissionais48.  
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Tabela 1 - Completitude de preenchimento das variáveis da Declaração de Nascido 

Vivo – Brasil, 2000, 2005, 2010, 2015 

 

 

*tabela 1 reproduzida do Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. Saúde Brasil 

2017: uma análise da situação de saúde e os desafios para o alcance dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 

Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 

2018 
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O SIM reúne informações provenientes das declarações de óbito (DO) em todo 

território nacional. Foi criado pelo Ministério da Saúde em 1975, informatizado somente a 

partir de 197949. Assim como o SINASC, também passou por uma implantação lenta e 

gradual em cada unidade da federação com modificações das variáveis coletadas ao longo do 

tempo. No ano de 2004 a declaração de óbito passou a apresentar o campo número da 

declaração de nascidos vivos com a recomendação de preenchimento em todos os óbitos de 

crianças menores de 1 ano nascidas vivas, independentemente do tempo de vida50. 

Outras bases de dados utilizadas foram a demografia médica no Brasil e o Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil.  A demografia médica no Brasil foi elaborada pelo 

departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo com apoio do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo51. A Demografia 

Médica foi realizada nos anos de 2011, 2013 e 2015 e considera fatores como idade, sexo, 

tempo de formado e especialização. Além disso, são tratadas informações sobre fixação e 

mobilidade territorial, exercício profissional remuneração, vínculos, carga horária, produção, 

escolhas e práticas dos médicos51,52,53. O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

engloba o Atlas do Desenvolvimento Humano nos Municípios e o Atlas do Desenvolvimento 

Humano nas Regiões Metropolitanas. O Atlas é, uma plataforma de consulta ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de todos os municípios brasileiros. O Atlas 

contém além do IDHM, mais de 200 indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, 

habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 

201054. 
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3 – Considerações Éticas 

O estudo foi feito de acordo com os princípios éticos vigentes e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho pertencente a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em 20/06/2015 com número: 44662215.4.0000.5257. 

Realizado em maio de 2017 uma ementa aprovada para ampliação do trabalho do Estado do 

Rio de Janeiro para o Brasil.  

As bases do SINASC e do SIM que foram utilizadas são as disponíveis no site do 

Datasus, que não contém informações que permitam a identificação de indivíduos, tais como 

nomes e endereços, portanto, os riscos relacionados ao sigilo e anonimato dos participantes 

podem ser considerados nulos. Ainda assim, visando minimizá-los não serão utilizados 

computadores ligados à rede de internet. Além disso há o comprometimento moral e a 

assinatura do termo de compromisso de utilização de dados, visando manter a privacidade e 

confidencialidade dos dados utilizados, visto que não foi possível obter o consentimento 

informado previamente, preservando integralmente o anonimato dos pacientes e da equipe de 

saúde envolvida no atendimento prestado. As informações colhidas dos bancos de dados das 

declarações de óbito e das declarações de nascimento serão somente referentes às variáveis 

previstas no projeto de pesquisa e somente podem ser utilizadas para o projeto ao qual se 

vinculam.  
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4 - JUSTIFICATIVA 

Poucos estudos nacionais e internacionais relataram a mortalidade por MAC e suas 

relações socioambientais na população pediátrica. São necessários estudos que relacionem a 

mortalidade por malformações do aparelho circulatório com indicadores socioeconômicos de 

cada região do Brasil. Também é necessário avaliar as inter-relações dos fatores maternos, 

fetais e socioeconômicos que aumentam o risco de óbitos por malformações do aparelho 

circulatório.   

Estas relações são cada vez mais evidentes e indicam que se dê mais ênfase na 

melhoria das condições de vida das populações, a fim de reduzir a morbi-mortalidade 

cardiovascular de forma mais consistente e eficaz do que apenas com os programas verticais 

de controle isolado dos fatores de risco clássicos cardiovasculares: hipertensão arterial, 

diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade e tabagismo. Fatores esses que não se relacionam 

aos óbitos nos menores de 20 anos principalmente nos óbitos por malformações do aparelho 

circulatório. 

Há que se modificar, portanto, o paradigma para o controle das doenças 

cardiovasculares. Programas de desenvolvimento socioeconômico e atenção a gestante e ao 

feto deverão ser a base das políticas para este controle. As reduções das taxas de mortalidade 

por MAC não dependem apenas do setor de saúde, mas também de políticas sociais que 

incluam acesso à educação, emprego, redução da taxa de fertilidade e proteção contra o 

empobrecimento evolutivo.  
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5 - Hipótese  

 Condições presentes no nascimento aumentam o risco de morte por malformações do 

aparelho circulatório. A associação inversa entre o desenvolvimento econômico e 

óbitos por causas de malformações do aparelho circulatório não diagnosticadas. 
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6 – Objetivos  

 

6.1) Objetivo geral: 

Verificar a associação de fatores socioeconômicos, maternos e fetais com os óbitos por 

Malformações do Aparelho Circulatório (MAC) em nascidos no Brasil de 2006 a 2016.  

 

6.2) Objetivos específicos: 

6.2.1) Estimar a ocorrência dos diagnósticos das malformações do aparelho 

circulatório e outras malformações, detectadas no nascimento no Brasil, em suas regiões e 

estados, no período de 2000 a 2015. 

 

6.2.2) Estimar as taxas de mortalidade e coeficientes de mortalidade proporcional 

anuais por todas as causas, malformações do aparelho circulatório, outras malformações, 

causas externas e causas mal definidas nos menores de 20 anos, no Brasil de 2000 a 2015. 

 

6.2.3) Verificar associação do diagnostico ao nascimento e da morte por malformações 

do aparelho circulatório (MAC) até o primeiro ano de vida com o índice de desenvolvimento 

humano municipal (IDHM), capacidade instalada e de recursos humanos para diagnóstico e 

tratamento da MAC por macrorregião do Brasil de 2000 a 2015 

 

6.2.4) Verificar a associação de características registradas ao nascimento e as inter-

relações destes com os óbitos por malformações do aparelho circulatório nascidos, no Brasil 

de 2006 a 2016. 
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Resumo 

 

Fundamentos:  Os óbitos por malformações do aparelho circulatório (MAC) em 2015 

corresponderam a 43% daqueles por malformações congênitas em menores de 20 anos no 

mundo. Os óbitos por MAC apresentam maior impacto sobre a redução da mortalidade, por 

serem evitáveis na maioria das vezes, com o correto diagnóstico e tratamento.  O objetivo 

deste artigo é conhecer a distribuição da mortalidade por MAC por gênero, grupos etários e 

macrorregiões do Brasil no período de 2000 a 2015, nos menores de 20 anos. 

Métodos: Estudo descritivo das taxas de mortalidade por 100 mil e sua mortalidade 

proporcional, por MAC, outras malformações congênitas (OutMC), Doenças do aparelho 

circulatório (DAC), causas mal definidas (CMD) e causas externas (CE) no Brasil, no período 

de 2000 a 2015 nos menores de 20 anos. As populações foram obtidas no Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística e os óbitos no Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde/Ministério da Saúde.  

Resultados: Ocorreram 1.367.355 óbitos por todas as causas nos menores de 20 anos, sendo 

61,7% do sexo masculino e 55,0% dos óbitos nos menores de 1 ano. Os óbitos por 

malformações congênitas em quaisquer órgãos ou sistemas foram 144.057 e os por MAC 

corresponderam a 39% desses óbitos. Em ambos os sexos, a mortalidade anual por MAC foi 

de 5,3/100 mil habitantes e a mortalidade proporcional (MP) foi de 4,2%, por DAC 2,2%, por 

CMD 6,2% e por CE 24,9%. As malformações não especificadas do aparelho circulatório 

apresentaram as maiores taxas de MP em todas as idades e sexos, notadamente nas regiões 

Norte e Nordeste (60%). No primeiro ano de vida os óbitos por quaisquer malformações 

ocorreram 5,7 vezes mais do que nas demais menores de 20 anos, (MAC:  5,0; OutMC: 6,4). 

Conclusão: No Brasil, de 2000 a 2015, nos menores de 20 anos a MAC foi a principal causa 

de óbito dentre todas as malformações, sendo duas vezes mais importante do que as DAC, 

principalmente nos menores de um ano. A frequência de diagnósticos imprecisos de óbitos 

por MAC ainda é elevada em todas as idades, sexos, e principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste, o que requer fortalecimento das estratégias de saúde pública e maior atenção ao 

recém-nascido com objetivo de diagnosticar e instituir tratamento precoce das cardiopatias 

congênitas com consequente redução na mortalidade. 

 

Palavras chave: mortalidade, mortalidade infantil, doença do coração, doença congênita do 

coração  
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7.1 Introdução 

 

 No mundo, no ano de 2000, foram registrados 10,65 milhões de óbitos por todas as 

causas nos menores de 20 anos, com redução para 6,65 milhões no ano de 2015, assim que a 

taxa de mortalidade reduziu de 443,76 por 100 mil habitantes para 269,38 no período1. Essa 

redução foi atribuída a melhorias no acesso a saúde e educação, redução da pobreza e da taxa 

de fertilidade2,3.  Além da redução na taxa de mortalidade global, ocorreram mudanças nas 

causas dos óbitos que deixaram de ter como etiologia mais frequente as doenças infecciosas e 

passaram a ter predomínio de causas perinatais como prematuridade e malformações 

principalmente nos países com maior desenvolvimento econômico4. 

 Dentre os óbitos por malformações congênitas, os do aparelho circulatório apresentam 

maior impacto sobre a possibilidade de redução da mortalidade, por serem evitáveis, com o 

correto diagnóstico e tratamento, e os mais frequentes5,6. As malformações do aparelho 

circulatório (MAC) em 2015 corresponderam a 43% dos óbitos por malformações congênitas 

em menores de 20 anos no mundo.  Dentre as crianças que nascem com alguma cardiopatia 

congênita sem intervenção médica, 14% não sobrevivem ao primeiro mês de vida e 30% ao 

primeiro ano7. 

 No Brasil, embora a mortalidade nos menores de 20 anos tenha diminuído nas últimas 

décadas, a importância relativa das malformações congênitas aumentou, uma vez que, se em 

2000 eram a quarta causa de óbito, em 2015 passaram a ser a terceira. Neste último ano, 40% 

do total destes óbitos foram por MAC8.    

As MAC contribuem, com a maior parte, para os óbitos em menores de 1 ano e de 1 a 

4 anos, pois essas causas costumam ser incompatíveis com a vida e altamente dependentes de 

adequado suporte médico hospitalar9. O objetivo deste artigo é conhecer a distribuição por 

gênero, grupo etário, região, no período de 2000 a 2015, da mortalidade por causas de óbito 

por MAC em menores de 20 anos. Isto é necessário para instituir medidas de melhoria da 

assistência em saúde e de redução da mortalidade. 

 

7.2 Material e Métodos  

 

 Estudo descritivo das taxas de mortalidade e mortalidade proporcional por 

malformações do aparelho circulatório (MAC), outras malformações congênitas (OutMC), 

Doenças do aparelho circulatório (DAC), causas mal definidas (CMD) e causas externas(CE) 

em menores de 20 anos no Brasil, no período de 2000 a 2015.  
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As informações referentes aos óbitos foram obtidas no site do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 

(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/dados/cid10_indice.htmdados)10. Estas informações são 

compostas pelos conjuntos de todas as declarações de óbito (DO) registradas no Brasil, de 

2000 a 2015, ano a ano, em cada macrorregião geoeconômica. Foi utilizada a codificação de 

causa básica de óbito de acordo com a 10a Revisão da Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde da Organização Mundial da Saúde (CID 10)11. 

As informações referentes às populações foram obtidas do site 

(https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao), são projeções realizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística com base nos censos e estão disponíveis para o ano de 

2000 ao ano de 2060 por macrorregião brasileira, sexo, faixa etária e pelos totais. Dais quais 

foram utilizadas de 2000 a 2015, nas faixas etárias 0-4 anos, 5-9 anos, 10-14 anos e 15 a 19 

anos em ambos os sexos e em cada macrorregião e no Brasil12. Os limites temporais foram 

estipulados em função da disponibilidade de informações sobre população, fornecidas pelo 

IBGE, com metodologia constante, a partir de 2000, e sobre óbitos que obtivemos do 

DATASUS até 2015.   

As informações sobre óbitos foram coletadas em cada macrorregião geoeconômica, em ambos 

os sexos, e em faixas etárias de menores de 20 anos (menores de 1 ano, de 1 a 4 anos, de 5 a 9 

anos, de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos), seguindo a divisão adotada pela Organização 

Mundial de Saúde13. Portanto para o cálculo das taxas de mortalidade na faixa etária de 1-4 

anos utilizamos uma aproximação para esta população subtraindo o número de nascidos vivos 

por sexo e região do total da população de 0-4 anos. As taxas de mortalidade nos menores de 

1 ano são as mesmas da mortalidade infantil pois o denominador foi o número de nascidos 

vivos. A informação sobre os nascidos vivos por sexo e região no período de 2000-2015 foi 

obtido no site do DATASUS14. 

Os óbitos cuja causa básica correspondem ao capitulo XVII da CID-10 foram divididos em 

MAC e OutMC. Os óbitos por MAC foram discriminados nas categorias: Câmaras e 

comunicações cardíacas (Q20); Septos cardíacos (Q21); Valvas pulmonar e tricúspide (Q22); 

Valvas aórtica e mitral (Q23); outras (Q24 sem 9) e não especificadas (Q24.9); Grandes 

artérias (Q25); outros vasos (Q26-28). Os óbitos por OutMC compreenderam do Q00-18 e 

Q30-99. Os óbitos cujas causas básicas foram por DAC correspondem aqueles do capitulo IX. 

Os óbitos por causas mal definidas (CMD) correspondem ao capítulo XVIII e os óbitos por 

causas externas (CE) são aqueles dos capítulos XIX e XX da CID-10.  

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sim/dados/cid10_indice.htmdados
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao
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As mortalidades proporcionais, que correspondem as razões entre óbitos por causas 

específicas e total de óbitos, foram estimadas de duas formas: as totais (MPt), cujos 

denominadores incluem todas as causas de óbito, e as endógenas (MPe), cujos denominadores 

excluem as externas.  As taxas de mortalidade (Mort100m), por 100 mil, foram estimadas pela 

razão entre óbitos por causas e populações estimadas. MPt e Mort100mil foram estimados por 

sexo, faixa etária e macrorregião, correspondentes ao período de 2000 a 2015, enquanto que 

MPe foi obtida ano a ano, por sexo, faixa etária e macrorregião.  

Os procedimentos quantitativos foram realizados com os programas Excel-Microsoft15 e 

Stata® versão 1416. 

 O estudo foi feito de acordo com os princípios éticos vigentes e aprovado pelo comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho pertencente a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

7.3 Resultados  

 

No Brasil de 2000 a 2015 ocorreram 1.367.355 óbitos por todas as causas em menores 

de 20 anos, dos quais 845.481 do sexo masculino e 521.874 do sexo feminino. A importância 

dos óbitos nos menores de 1 ano caiu de 61,41% no ano de 2000 para 51,22% no ano de 2015.  

A frequência relativa de óbitos foi maior no sexo masculino em todas as faixas etárias, 

chegando a ser 3,8 vezes maior nos de 15-19 anos. A mortalidade anual média por todas as 

causas foi de 126 por 100 mil habitantes em ambos os sexos, destes óbitos, 61,7% ocorreram 

no sexo masculino (tabela 1).  

No Brasil, os óbitos cuja causa básica foi codificada como malformações congênitas 

em quaisquer órgãos ou sistemas representaram 144.057 do total.  Dos óbitos por quaisquer 

malformações, 85,8% ocorreram em menores de 1 ano de vida, mantendo distribuição similar 

entre os sexos. Destes 57.892 óbitos foram por MAC correspondendo a 39,0% dos óbitos por 

malformações. No primeiro ano de vida os óbitos por quaisquer malformações ocorreram 5,7 

vezes mais que nas faixas etárias superiores, sendo que por MAC  5,0 vezes, e por OutMC 6,4 

vezes. A mortalidade anual por MAC foi de 5,3 óbitos por 100 mil habitantes nos menores de 

20 anos em ambos os sexos, de 5,0 no sexo feminino e de 5,6 no masculino. A mortalidade 

proporcional por MAC, ou seja, o percentual de óbitos por esse grupo de causas em relação ao 

total de óbitos foi de 4,2% nos menores de 20 anos, em ambos os sexos, de 5,1 no sexo 

feminino e de 3,7 no masculino.  
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Nos menores de 20 anos as DAC foram causa de 29.904 óbitos no Brasil, destes 

13.198 no sexo feminino e 16.706 no masculino. A mortalidade proporcional por DAC foi de 

2,2% em ambos os sexos, 2,5% no sexo feminino e 2,0% no sexo masculino. O risco de morte 

por DAC nos menores de um ano foi de 14,7 por 100mil nascidos vivos caindo nas faixas 

etárias seguintes, sendo de 3,9 por 100mil habitantes na de 15 a 19 anos. Por outro lado, a 

mortalidade proporcional se elevou de 1,4% nos menores de um ano para 3,5% nos de 15 a 19 

anos. 

As CMD foram dadas como causas em 85.458 óbitos no Brasil, o que correspondeu a 

6,2% dos óbitos nos menores de 20 anos. Dos quais 35.518 no sexo feminino e 49.940 no 

masculino. O risco de morte por CMD nos menores de um ano em ambos os sexos foi de 

95,04 por 100mil nascidos vivos caindo nas faixas etárias seguintes, sendo de 5,09 por 100mil 

habitantes de 15 a 19 anos. Por outro lado, a mortalidade proporcional se elevou de 6% nos 

menores de um ano para 10,8% de 1 a 4 anos com declínio progressivo nas outras faixas 

etárias. 

Ocorreram 340.974 óbitos por CE, sendo 274.627 (80,5%) nos meninos e 66.347 

(20%) nas meninas.  No Brasil, as CE de óbitos nos menores de 20 anos aumentaram com a 

progressão da faixa etária em ambos os sexos, porém de forma mais acentuada no sexo 

masculino. A MP foi 31 vezes maior entre a faixa etária de 15 a 19 anos que nos menores de 1 

ano no sexo masculino, enquanto no feminino foi de 18,5 vezes.  

Resultados da mortalidade proporcional e das taxas de mortalidade de acordo com 

causas de óbitos, grupos etários, sexo e regiões do Brasil podem ser vistos nas Tabelas 2 a 5. 

As regiões Sul e Centro-Oeste apresentaram quase 2 vezes mais risco de morte por MAC que 

as regiões Norte e Nordeste nos menores de um ano com redução progressiva desse risco com 

o aumento da faixa etária. 
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A variação ao longo do tempo da mortalidade proporcional endógena (MPe) por 

MAC, excluídas as causas externas, mostrou aumento de 1,5 vezes nos menores de 1 ano em 

ambos os sexos nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do ano de 2000 para 2015. Na região 

Norte este aumento foi de 2,6 vezes e na região Nordeste de 3,2 vezes. Como não foi 

encontrada diferença relevante entre os sexos optou-se por apresentar o resultado 

independente do sexo. Nas demais faixas etárias as variações ao longo do tempo foram 

discretas, com alguns picos isolados, devido as baixas frequências de óbito. Nos menores de 

um ano a diferença entre as MPe das regiões Sul e Nordeste era de 4,6% no ano de 2000 e 

caiu para 2,8% em 2015, assim como nos de 15-19 anos caiu de 1,7% para 0,6% de 2000 para 

2015 (Figura 1). De forma geral as diferenças das MPe entre as regiões diminuíram em todas 

as faixas etárias especialmente nos últimos anos observados.  
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Entre as MAC, a maior mortalidade proporcional ocorreu sem diagnóstico preciso, 

denominado de não especificado de acordo com a CID 10, em todas as regiões, independente 

de sexo e idade. No Norte e no Nordeste mais de 60% dos óbitos por MAC não foram 

classificados de forma específica (Q24.9). A segunda categoria de MAC mais frequente foi a 

malformação de septos cardíacos em todas as regiões, independente de sexo e idade, de forma 

mais acentuada na região Sudeste com frequência de 13% (Figura 2). 
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Figura 2 - Mortalidade proporcional anual decorrente de causas específicas de malformações 

do sistema circulatório em menos de 20 anos por macrorregião do Brasil, 2000 a 2015 
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7.4 Discussão  

 

No Brasil, de 2000 a 2015, os óbitos em menores de 20 anos concentraram-se em mais 

da metade dos casos, 55%, nos menores de um ano demonstrando o quanto essa faixa etária é 

vulnerável. Observou-se um padrão de distribuição semelhante em relação a grupo etário e 

sexo da mortalidade por MAC nas distintas regiões do Brasil. O mesmo se aplica as demais 

causas de óbito. Entretanto, as evoluções das importâncias relativas dos grandes grupos de 

causas de óbito variaram de forma diferente com a progressão da idade, independente do 

sexo. Assim, as malformações, MAC e outras MC, diminuíram de importância com o 

aumento da idade, nos menores de 20 anos. Já com as DAC ocorreu o contrário, enquanto que 

as causas externas descreveram um J, e as causas mal definidas pouco variaram com o 

máximo no grupo de 1 a 4 anos. 

Apesar dos riscos de óbito por todas as causas terem sido maiores nos indivíduos do 

sexo masculino, a importância relativa dos óbitos por malformações e doenças do aparelho 

circulatório foram maiores nos indivíduos do sexo feminino devido ao predomínio das causas 

externas entre aqueles do sexo masculino, de forma crescente com o aumento da idade. Esta 

observação coincide com o verificado em outro estudo17. O predomínio do sexo masculino na 

mortalidade por CE tem sido observado em diversas partes do mundo2,3,8,18. Este fato pode ser 

atribuído a maior exposição desse sexo a fatores de risco, como acidentes, consumo de álcool, 

fumo ou outras drogas, uso de armas de fogo ou brancas, evasão escolar e inserção em 

atividades consideradas ilícitas19. 

A distribuição da mortalidade proporcional por MAC nas regiões do Brasil 

correspondeu ao encontrado na América Latina. Segundo dados fornecidos pelo Global 

Burden of Disease, no ano de 2015 em menores de 20 anos o México apresentou mortalidade 

proporcional de 9,7% por MAC, seguido pelo Sul da América Latina (Argentina, Chile e 

Uruguai) com 7,8%, Brasil com 6,5%, América Andina (Bolívia, Equador e Peru) com 5,8% e 

Caribe com 4,4%(1). Portanto, regiões com maiores índices de pobreza apresentaram menor 

percentual de óbitos por MAC o que pode ser atribuído a menor capacidade diagnóstica, visto 

que para o diagnóstico de MAC é necessário adequado suporte médico e hospitalar4,5. Repare-

se que há diferença entre os percentuais no presente estudo com aqueles do GBD, porque 

neste último foram compilados dados completos de apenas 8 unidades federativas do Brasil, 

sendo estimados os das demais3. 

Pela evolução temporal da mortalidade proporcional endógena parece que a correção 

do baixo percentual de diagnóstico de MAC ocorreu em todas as regiões, com mais 
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intensidade nas regiões Norte e Nordeste, especialmente nos menores de 1 ano, a faixa etária 

preferencial do óbito por MAC. Entretanto, os percentuais de diagnósticos anatômicos e 

funcionais imprecisos de MAC, classificados como não especificados, ainda são mais 

elevados naquelas regiões. Acresce-se ainda a este fato que os maiores percentuais de óbitos 

por causas mal definidas também se apresentaram em níveis mais elevados nas regiões Norte 

e Nordeste, nos menores de 5 anos. Portanto, há necessidade de aperfeiçoar os métodos 

diagnósticos especialmente nas regiões mais pobres do país.   

Dentre as causas de óbitos por MAC as não especificadas são as mais frequentes em 

todas as idades, sexos e regiões o que sugere o baixo acesso ao diagnóstico pré-natal ou ao 

nascimento. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 1 a 2 de cada mil 

nascidos vivos apresentam cardiopatia congênita crítica, e 30% destes recebem alta hospitalar 

sem diagnóstico da cardiopatia, podendo evoluir para choque, hipóxia ou óbito precoce antes 

de receber tratamento adequado20. Medidas como a realização do pré-natal e das 

ecocardiografias obstétricas poderiam reduzir esses óbitos, possibilitando o diagnóstico 

precoce e a referência dos pacientes para centros especializados de tratamento, mesmo antes 

do nascimento21.  

A redução em algumas das diferenças regionais, apontadas nas MPe nos últimos anos, 

pode ser atribuída a medidas de saúde pública para detecção da cardiopatia congênita, tais 

como o teste do coraçãozinho, que consiste na aferição da oximetria de pulso de forma 

rotineira em recém-nascidos com mais de 34 semanas de gestação, recomendada desde 2011 e 

incorporada a tabela de procedimentos do SUS em 201422. Outra medida é a realização 

rotineira de ecocardiografia fetal em gestantes com mais de 35 anos ou outros fatores de risco 

para malformações fetais23.  Em 2004 foi firmado o “Pacto pela Redução da Mortalidade 

Materna e Neonatal” entre os três níveis de atenção federativos do Brasil com a meta de 

reduzir a mortalidade neonatal. As estratégias de obtenção desta meta foram traçadas para 

reduzir a mortalidade com mais ênfase nas regiões Norte e Nordeste24. 

As DAC apresentaram comportamento inverso ao das MAC, aumentando em 

importância de causa de óbito com a progressão da idade. Deve-se considerar que crianças 

que apresentam MAC, até mesmo já corrigidas, e que não morreram no primeiro ano de vida 

podem apresentar complicações e sequelas, como insuficiência cardíaca, arritmias, 

endocardite, entre outras DAC, que podem levar ao óbito na adolescência, aumentando a 

mortalidade por DAC25. As menores diferenças entre a razão MAC/DAC estão na região 

Nordeste, seguida da Norte, o que pode ser explicado pela confusão entre os diagnósticos de 

MAC com o de DAC, provavelmente mais frequente naquelas regiões, uma vez que o 
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diagnóstico diferencial é mais difícil entre estas causas quando os recursos diagnósticos são 

escassos ou tardios. 

Uma limitação deste estudo foi a divisão da faixa etária utilizada para o cálculo das 

projeções das populações fornecidas pelo IBGE que incluiu os menores de um ano no mesmo 

grupo de menores de 5 anos, o que nos levou a uma aproximação dos valores daqueles de 1 a 

4 anos, para valores ligeiramente menores do que os reais. Desta forma, os riscos medidos 

pelas taxas de mortalidade por 100 mil nesta faixa etária foram ligeiramente superestimados. 

Entretanto, este problema não afetou as estimações de mortalidades proporcionais, pois estas 

não dependem de estimativas de população.  Outra limitação é a qualidade na informação 

sobre causas de óbito no preenchimento das DO. Entretanto, as DO são as únicas fontes 

abrangentes de dados sobre óbitos disponíveis para o conjunto do Brasil.  

 

 

7.5 Conclusão  

 

No Brasil, de 2000 a 2015, nos menores de 20 anos a MAC foi a principal causa de 

óbito dentre todas as malformações, sendo duas vezes mais importante do que as DAC, 

principalmente nos menores de um ano. Houve melhorias no diagnóstico dos óbitos por MAC 

nos últimos anos da série. Porém, neste grupo de causas de óbito a frequência de diagnósticos 

imprecisos ainda é elevada em todas as idades, sexos, e principalmente nas regiões Norte e 

Nordeste. O que requer fortalecimento das estratégias de saúde pública e maior atenção ao 

recém-nascido com objetivo de diagnosticar e instituir tratamento precoce das cardiopatias 

congênitas com consequente redução na mortalidade. 
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Resumo 

Objetivo : verificar associação do diagnostico ao nascimento e da morte por malformações do 

aparelho circulatório (MAC) com o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM), 

capacidade instalada e de recursos humanos para diagnóstico e tratamento da MAC por 

macrorregião do Brasil  

Material e métodos: Estudo ecológico das associações entre diagnóstico ao nascimento, 

mortalidade por MAC em menores de um ano, disponibilidade de: pediatras, cirurgiões 

cardiovasculares, serviços executores de cirurgia cardíaca pediátrica, número de aparelhos de 

ecocardiograma e IDHM nas macrorregiões do Brasil no período de 2000 a 2015. 

Informações sobre nascidos vivos (NV), presença de malformações congênitas (MC) no 

nascimento, óbitos e aparelhos de ecocardiogramas foram obtidas do DATASUS/Ministério 

da Saúde. IDHM do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e as demais foram obtidas 

da demografia médica  

Resultados: Foram registrados 47.715.968 NV no período. A presença de MC apresentou 

taxa de 660,8/100 mil NV, destas 18.444 foram por MAC com taxa de diagnóstico 

38,55/100mil NV. As regiões Sul e Sudeste, as de maiores IDHM e recursos diagnósticos e 

terapêuticos, apresentaram maiores taxas de diagnóstico MAC, 56,94 e 62,83/100mil NV, 

respectivamente. As regiões Norte e Nordeste, as de menores valores de IDHM e de recursos 

apresentaram menores taxas de diagnostico ao nascimento, 9,77 e 13,43/100mil NV, 

respectivamente. No Sudeste ocorreram 6,4 vezes mais diagnósticos de MAC do que no 

Norte, porém as taxas de mortalidade foram semelhantes. Enquanto no Centro-Oeste, de 

recursos similares ao Sudeste, ocorreram 3 vezes menos diagnósticos de MAC e taxa de 

mortalidade 1,2 vezes maior  

Conclusão: As MAC são as malformações que mais matam no Brasil e no mundo. A 

distribuição desigual dos recursos de saúde resultou em menor capacidade diagnóstica de 

MAC no nascimento e em mais erros de classificação especialmente no Norte e Nordeste 

 

Palavras chave: malformação congênita, malformações do coração, mortalidade infantil, 

IDH, 
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8.1 – Introdução 

 

As malformações congênitas (MC) são definidas como qualquer defeito na 

constituição de um órgão ou conjunto de órgãos que determine uma anomalia morfológica 

estrutural presente desde o nascimento1.  No mundo em 2015, foram diagnosticados 2368 

(7,6%) portadores de MC por 100 mil nascidos vivos (NV), destes 10,58% morreram no 

primeiro ano de vida, e entre estes, 43% por malformações do aparelho circulatório (MAC)2.  

As MAC possuem variadas formas de apresentações clínicas que vão desde a detecção 

assintomática dos defeitos até doença cardíaca sintomática, com risco de morte. Cerca de 25% 

das MAC são classificadas como críticas e necessitam de intervenção no primeiro ano de vida 

pois costumam ser incompatíveis com a vida e altamente dependentes de adequado suporte 

médico hospitalar3. A maioria dos óbitos por MAC poderiam ser evitados com o diagnóstico 

precoce e o tratamento adequado, sendo considerados causas de óbitos evitáveis4.  

No Brasil, em 2015, 7,4% dos nascidos vivos foram diagnosticados com alguma 

malformação congênita ao nascimento, com percentuais de distribuição de causas de MC e 

mortalidade semelhantes ao observado no estudo do Global Burden of Diseases2. O Brasil 

pode ser dividido em macrorregiões, entre as quais existem grandes desigualdades na 

distribuição dos recursos para atenção e acesso à saúde. Portanto há a necessidade de 

averiguar se essas desigualdades resultam em diferenciais de risco de morte por MAC no 

primeiro ano de vida. O objetivo deste estudo é verificar a associação do diagnostico ao 

nascimento e da morte por MAC com o índice de desenvolvimento humano municipal 

(IDHM), capacidade instalada e de recursos humanos para diagnóstico e tratamento da MAC 

por macrorregião do Brasil. 

 

8.2 - Material e métodos 

 

Estudo ecológico das associações entre diagnóstico de MAC ao nascimento, 

mortalidade por MAC em menores de um ano com (1) distribuição de pediatras, (2) 

distribuição de cirurgiões cardiovasculares, (3) disponibilidade de serviços executores de 

cirurgia cardíaca pediátrica, (4) número de aparelhos de ecocardiograma e (5) IDHM nas 

macrorregiões do Brasil no período de 2000 a 2015. 

  O estudo foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho com o número 44662215.4.0000.5257 
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 As informações referentes aos nascidos vivos (NV) bem como a presença de 

malformações ao nascimento foram obtidas através do Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC)5. O SINASC contém informações provenientes de todas as 

Declarações de Nascidos Vivos registrados no Brasil, em cada unidade da federação e está 

disponível em bases anuais fornecidas pelo DATASUS 

(http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def). O período de estudo de 

2000 a 2015 foi devido a completude das informações disponíveis a partir do ano 2000, 

especialmente nas regiões norte e nordeste. 

As informações referentes aos óbitos foram obtidas no site do DATASUS 

(http://datasus.gov.br/informacoes-de-saude/servicos2/transferencia-de-arquivos). Estas 

informações são compostas pelos conjuntos de todas as declarações de óbito registradas no 

Brasil, de 2000 a 2015, ano a ano, por unidade da federação. De cada banco de dados foram 

selecionados apenas os óbitos de NV até um ano incompleto5. 

Os diagnósticos das malformações identificadas ao nascimento e os óbitos cuja causa 

básica correspondem ao capitulo XVII da CID-10 foram divididos em MAC e outras 

malformações congênitas (OutMC)6. As MAC foram discriminadas nas categorias: câmaras e 

septos cardíacos (Q20-21); valvas (Q22-23); outras (Q24 sem 9) e não especificadas (Q24.9); 

vasos (Q25-28). As OutMC foram: sistema nervoso (Q00-07); olho, ouvido face e pescoço 

(Q10-18); aparelho respiratório (Q30-34); fenda labial e palatina (Q35-37); aparelho digestivo 

(Q38-45); sistema geniturinário (Q50-56 e Q60-64); sistema osteomuscular (Q65-79); 

tegumento (Q80-85); outras malformações congênitas (Q86-89) e anomalias cromossômicas 

(Q90-99), e ainda sífilis congênita(A50, capítulo I), e, linfangioma e hemangioma(D18, 

capítulo II).  

As distribuições de médicos pediatras e cirurgiões cardiovasculares foram obtidas pelo 

estudo de Demografia Médica no Brasil realizada pelo departamento de Medicina Preventiva 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo através do censo médico dos anos 

2011, 2013 e 20157-9. As variáveis utilizadas para avaliação da rede de diagnóstico e 

tratamento das MAC obtidos no site do DATASUS disponíveis com periodicidade mensal 

desde agosto de 2005 foram número de serviços executores classificados como cirurgia 

cardiovascular na criança e aparelhos de ecocardiograma em uso10.  

  Os IDHM de cada unidade da federação do ano de 2010 foram obtidos no Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil11. Os IDHM das unidades da federação foram 

ponderados pelos tamanhos de suas populações para compor os IDHM das macrorregiões. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def
http://datasus.gov.br/informacoes-de-saude/servicos2/transferencia-de-arquivos
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As informações referentes às populações foram obtidas do site Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao), que fornece 

projeções para os anos de 2000 a 2060. 

Foram calculadas taxas de diagnóstico de MAC e OutMC por 100 mil NV, assim 

como a taxa de mortalidade e a mortalidade proporcional por causa específica de MAC e por 

doenças do aparelho circulatório (DAC) nos menores de 1 ano em cada macrorregião do 

Brasil, ano a ano e no período total. 

As variáveis utilizadas para avaliação da rede de diagnóstico e tratamento das MAC 

por não apresentarem informações disponíveis em todo o período de estudo tornou necessária 

a estimativa anual desses dados através da média dos períodos disponíveis. Os indicadores 

correspondentes a cada uma dessas variáveis, utilizados os números de NV como 

denominadores, foram calculados por macrorregião. Os coeficientes utilizados para pediatras, 

cirurgiões cardiovasculares, serviços executores de cirurgia cardiovascular pediátrica e 

ecocardiógrafos foi por mil NV. 

Os procedimentos quantitativos foram realizados com os programas Excel-Microsoft12 

e Stata® versão 1413. 

 

8.3- Resultados  

No Brasil, foram registrados 47.715.968 nascidos vivos no período de 2000 a 2015. A 

presença de MC em qualquer órgão ou sistema foi detectada em 315.322 (0,66%) nascimentos 

com taxa de 660,8/100 mil NV e destas 18.444 foram por malformações do aparelho 

circulatório com taxa de diagnóstico de 38,55/100 mil NV. A população brasileira está 

distribuída em 14,37% na região Sul, 42,15% na região Sudeste, 8,29% na região Norte, 

27,88% no Nordeste e 7,31% na região Centro-Oeste5. As maiores taxas de diagnóstico de 

malformações por 100 mil NV ocorreram nas regiões Sul (719,47) e Sudeste (694,96) 

enquanto nas regiões Norte (464,02), Centro-Oeste (546,73) e Nordeste (559,29) encontramos 

taxas menores com pequenas oscilações ao longo do tempo. Na Figura 1 podemos observar 

que as MAC foram diagnosticadas ao nascimento mais na região Sudeste (62,83/100 mil NV) 

e menos na região Norte (9,77/100 mil NV). As diferenças regionais das taxas de diagnóstico 

de MAC tornaram-se maiores nos últimos 5 anos, especialmente pela elevação das taxas na 

região Sudeste, enquanto as taxas de diagnóstico das OutMC cresceram até 2011, com 

razoáveis diferenciais entre as regiões, e a partir daí se estabilizaram, com exceção do 

Nordeste (Figura 2a) 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao
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Figura 1- Capacidade instalada e de recursos humanos para o diagnóstico e tratamento da 

MAC por macrorregião do Brasil 

 

IDHM  – Índice de desenvolvimento humano por macrorregião ano 2010; Ped - Número de pediatras por 1000 

nascidos vivos em 2011,2013 e 2015; Ccv- Número de cirurgiões cardiovasculares por 1000 nascidos vivos em 

2011,2013 e 2015; Serviços – serviços executores de cirurgia cardíaca pediátrica por 100000 nascidos vivos ; 

Eco– número de aparelhos de ecocardiograma em uso por 1000 nascidos vivos; Diag -Taxa de diagnóstico de 

malformações do aparelho circulatório ao nascimento por 100 mil nascidos vivos; mort-Taxa de mortalidade por 

malformações do aparelho circulatório em menores de 1 ano por 100mil nascidos vivos  
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 Figura 2a – Diagnóstico ao nascimento de malformações congênitas e do aparelho 

circulatório em nascidos vivos, Brasil 2000 a 2015   

 

 

 

Figura 2b -Taxas de mortalidade por malformações congênitas do aparelho circulatório e pelas 

demais em menores de um ano por macrorregião do Brasil, 2000 a 2015 
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No período de 2000 a 2015 ocorreram 756.201 óbitos em menores de um ano no 

Brasil. Destes 126.877 óbitos ocorreram por MC em qualquer órgão ou sistema com taxa de 

mortalidade de 119,76/100 mil NV. As MAC corresponderam a 38,18% dos óbitos por 

malformação congênita com taxa de mortalidade de 73,98/100 mil NV. A Figura 2b mostra 

que as diferenças nas taxas de mortalidade por MAC entre as regiões reduziram ao longo do 

período do estudo, com exceção da região Centro-Oeste, que se manteve a mais elevada 

durante todo o período. O mesmo ocorreu com a mortalidade por OutMC, na qual a região 

Centro-Oeste, que permaneceu com as taxas mais elevadas durante todo o período. 

 

Figura 3a: Diagnóstico por grupo de causas das malformações congênitas presentes ao nascimento 

de 2000-2015, Brasil 
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Figura 3b: Mortalidade infantil por grupo de causas das malformações congênitas de 2000-2015, 

Brasil 

 

 

Como se observa na Figura 3a, em todas as regiões o grupo de causas de MC mais 

diagnosticado ao nascimento foi a malformação do sistema osteomuscular (41,5%) seguida 

por aquelas classificadas como outras malformações congênitas (10,1%). As MAC 

corresponderam a 5,85% dos diagnósticos de MC, sendo que 63,8% dos diagnósticos de 

MAC ocorreram na região Sudeste, onde ocorreram 39,2% dos nascimentos. Na Figura 3b 

podemos ver que no Brasil, no período de 2000 a 2015, a causa mais frequente de óbitos por 

MC foram as MAC (38,2% dos óbitos), enquanto as malformações do sistema osteomuscular 
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corresponderam a 7,9% de óbitos por MC. A região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de 

mortalidade por MAC (90,75/100 mil NV) neste mesmo período.  

Na Tabela 1 podemos observar a mortalidade proporcional nos menores de um ano por 

doenças do aparelho circulatório (DAC) e por malformações do aparelho circulatório (MAC), 

com subdivisão por causas específicas. Mais de 83% dos óbitos combinados foram por MAC 

em todas as regiões, com destaque para a região Sul, onde este percentual foi de 93%. Neste 

conjunto de DAC e MAC, as MAC não especificadas corresponderam a metade dos óbitos no 

Brasil, sendo menos da metade (44%) apenas na região Sudeste. A região Norte apresentou 

mortalidade proporcional por DAC 2,5 vezes maior do que a região Sul. A cardiomiopatia 

correspondeu a 32% dos óbitos por DAC, sendo a principal causa de óbito neste subconjunto 

em todas as regiões.  

No Sudeste foram realizados 6,4 vezes mais diagnósticos de MAC ao nascimento do 

que a região Norte, porém as taxas de mortalidade foram semelhantes, no período de 2000 a 

2015. Enquanto o Centro-oeste que possui quase a mesma quantidade de recursos, expressa 

por pediatras, cirurgiões cardiovasculares, serviços executores de cirurgia cardíaca pediátrica 

e ecocardiógrafos, comparado ao Sudeste, realizou 3 vezes menos diagnósticos de MAC e 

taxa de mortalidade 1,2 vezes maior (Figura 1). 
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Tabela 1 – Mortalidade proporcional por doenças e malformações do aparelho 

circulatório com subdivisão por causas específicas em menores de 1 ano por macrorregião do 

Brasil, de 2000 a 2015 

 

 

8.4 Discussão 

 

Na divisão por macrorregiões do Brasil, no período de 2000 a 2015, foram observados 

três padrões de associação entre diagnóstico ao nascimento e de morte por MAC com o índice 
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de desenvolvimento humano municipal (IDHM), capacidade instalada e de recursos humanos 

para diagnóstico e tratamento da MAC. As regiões Sul e Sudeste com maiores valores de 

IDHM e capacidade instalada de recursos e pessoal demonstraram maiores taxas no 

nascimento e óbito. As regiões Norte e Nordeste, com os menores valores de IDHM e de 

recursos, apresentaram as menores taxas de diagnóstico nas duas ocasiões. Por outro lado, a 

região Centro-Oeste que possuía quantidade de recursos semelhantes às das regiões Sul e 

Sudeste, apresentou baixa taxa de diagnóstico das MAC ao nascimento com melhora do 

diagnóstico no óbito. 

Ao compararmos as taxas de diagnóstico ao nascimento das MC e MAC no Brasil com 

os valores globais, segundo dados fornecidos pelo Global Burden of Disease no mesmo 

período e faixa etária do estudo, constatamos que alcançamos taxas de diagnóstico 1,40 e 1,78 

vezes, respectivamente, menores do que o mundo como um todo (2). Mesmo na região Sul, 

cujas taxas de diagnóstico foram maiores do que em outras regiões, o déficit foi de 1,30 para 

MC e de 1,70 vezes para MAC na comparação com os valores mundiais. Se compararmos as 

taxas da região Norte com os países da América do Norte, Europa Ocidental, Austrália e 

Japão encontramos razões ainda piores, inferiores 1,42 para MC e 1,83 vezes para MAC2,14.   

A desigualdade de taxas diagnósticas está relacionada ao investimento em recursos de 

saúde. Países com maiores valores de produto interno bruto (PIB) e índice de 

desenvolvimento humano (IDH) apresentaram melhores taxas diagnosticas15,16. Foram 

encontradas relações parecidas com o IDHM e taxa diagnóstica de MAC entre as regiões 

estudadas e países que possuíam IDH semelhante2.  Caneo et al compararam a necessidade 

populacional de cirurgias cardíacas e o número destas cirurgias realizadas no primeiro ano de 

vida em 2010 entre o estado de São Paulo e a Polônia, os quais possuíam IDH e tamanho 

populacional semelhantes na ocasião 16. Os autores observaram que em crianças abaixo de 1 

ano na Polônia 1005 das cirurgias necessárias eram realizadas, enquanto no estado de São 

Paulo, esta taxa foi de apenas 50%. Isto pode ser explicado pela disponibilidade de acesso aos 

recursos de saúde, o que ocorre de forma heterogênea no Brasil devido a diferenças entre 

acessibilidade geográfica, sociocultural e econômica16,17,18.  

Entre o ano de 2000 e o ano de 2015 foi observado aumento nas taxas diagnósticas ao 

nascimento de OutMC e MAC em todas as regiões, mantendo-se os mesmos percentuais de 

diferenças entre elas. Nas regiões Sul e Sudeste a redução dos óbitos foi acompanhada pela 

melhora nas taxas de diagnóstico ao longo do tempo, enquanto que nas regiões Norte e 
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Nordeste ocorreu melhora na capacidade diagnóstica em ocasião próxima do óbito, o que 

resultou em aumento da taxa de mortalidade tanto por OutMC quanto por MAC. Deste modo, 

a diferença entre as taxas de mortalidade por OutMC e MAC nas regiões Norte e Nordeste foi 

reduzida na comparação com as demais regiões. Tal fato pode ser atribuído ao “Pacto pela 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal”19, firmado em 2004 entre os três níveis de 

atenção federativos do Brasil com a meta de reduzir a mortalidade neonatal. As estratégias de 

obtenção desta meta foram traçadas para reduzir a mortalidade com mais ênfase nas regiões 

Norte e Nordeste resultando em maior aporte de recursos e de pessoal para essas regiões. É 

provável que o aclive acentuado na curva de OutMC entre o ano de 2014 e 2015 na região 

Nordeste tenha sido causado pelo surto do Zika vírus que contribuiu para malformações do 

sistema nervoso20. 

As regiões Norte e Nordeste possuem maior percentual de diagnósticos de óbitos por 

DAC no primeiro ano de vida, o que pode ser explicado pela confusão entre os diagnósticos 

de MAC e de DAC, provavelmente mais frequente nessas regiões, uma vez que o diagnóstico 

diferencial é mais difícil entre estas causas quando os recursos diagnósticos são escassos ou 

tardios21. 

Dentre as MC, as MAC apresentam maior mortalidade pois necessitam do diagnóstico 

precoce para instituição do tratamento, visto que, das crianças que nascem com alguma 

cardiopatia congênita sem intervenção médica, 14% não sobrevivem ao primeiro mês de vida 

e 30% ao primeiro ano22.  A intervenção cirúrgica no primeiro ano de vida se faz necessária 

em 50% dos portadores de cardiopatias congênitas o que demanda elevado custo de 

tratamento e complexidade de recursos técnico e humano23,24,25. Porém para o adequado 

suporte terapêutico é necessário o correto diagnóstico da MAC, e no Brasil, mesmo nas 

regiões Sul e Sudeste as MAC não especificadas são as mais frequentes, o que reflete não só 

dificuldade no acesso como baixa qualidade de diagnóstico.  

O número de aparelhos de ecocardiógrafos demonstrou fraca relação com a capacidade 

diagnóstica por macrorregião. A região norte possui a menor relação entre números de 

aparelhos disponíveis e taxas de diagnóstico, porém a região Centro-Oeste que possui 

quantidade de aparelhos próximo ao da região Sul tem três vezes menos diagnósticos. O 

Sudeste que possui menor relação de aparelhos ecocardiógrafos que o Centro-Oeste realizou 

3,1 vezes mais diagnósticos. Tal fato pode ser explicado pois nem todos os aparelhos em uso 

no Brasil possuem a capacidade de realizar exames neonatais e pediátricos, dependem da 
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disponibilidade de sondas adequadas à faixa pediátrica, do software específico, do médico 

ecocardiografista ter treinamento em crianças, do aparelho estar localizado próximo aos locais 

de maior demanda de pacientes e da disponibilidade para os pacientes26,27,28.  

O número de cirurgiões cardiovasculares, pediatras e serviços executores de cirurgia 

cardíaca pediátrica seguem a mesma relação que o número de ecocardiógrafos o que 

demonstra que não é apenas a quantidade de recursos técnicos e humanos por região que 

determina sua capacidade diagnóstica, mas também de como esses recursos estão disponíveis 

para a população e em que momento.  O diagnóstico precoce das MC incluindo as MAC, 

deveria ocorrer no período pré-natal, para possibilitar a referência dos pacientes para centros 

especializados de tratamento, mesmo antes do nascimento29,30. 

 

8.5 Conclusão 

A diferença regional no Brasil nas taxas de diagnóstico ao nascimento e no óbito por 

MAC estão associadas a desigualdade na disponibilidade e capacidade instalada de recursos 

de saúde. Quanto menor a disponibilidade dos recursos menor o número de diagnósticos ou 

estes são mais tardios. A subestimação nas taxas de óbitos por MAC nas regiões Norte e 

Nordeste se deveu à concorrência com outras causas, como as por DAC, por causas externas e 

mal definidas, assim como às deficiências no diagnóstico. Diversas ações são necessárias para 

o aumento do diagnóstico das MAC e da correta terapêutica, entre as quais medidas que vão 

desde o aumento dos recursos em saúde assim como a melhoria do acesso a esses recursos 

para a integralidade da população.  
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9.1 Considerações sobre o terceiro artigo 

 

No terceiro artigo serão feitas associações, a nível individual, de fatores maternos e 

fetais presentes ao nascimento com os óbitos por malformações do aparelho circulatório nos 

menores de um ano no Brasil.  As bases de dados oficiais de óbitos e declarações de nascidos 

vivos serão vinculadas e submetidas a construção de um modelo complexo com múltiplas 

variáveis explicativas para verificar associações em duas estratégias: coorte e caso controle, 

onde o controle serão os óbitos por causas externas. 

As bases serão o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) do Brasil 

no período de 2006 a 2016, e o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), que coleta 

informações provenientes das Declarações de Óbito (DO), do mesmo local de 2006 a 2017, 

restritas aos óbitos de menores de 1 ano. SINASC e SIM estão disponíveis em bases anuais, 

fornecidas no DATASUS. Foram realizados relacionamentos determinísticos entre as bases de 

dados através da variável comum denominada de Número da Declaração de Nascidos Vivos. 

Esta variável consta tanto no SINASC como no SIM, entretanto, neste último, apenas nas 

informações relativas aos óbitos de menores de 1 ano de idade ocorridos a partir do ano 2006.  

Do SINASC serão coletadas as informações sobre o recém-nascido como sexo, cor da pele, 

peso ao nascer, índice de Apgar no primeiro e quinto minutos, presença de anomalia 

congênita, código de classificação da anomalia, número de dias de vida até o óbito. 

Informações da gestação e parto como duração da gestação, local de nascimento, partos 

únicos ou gemelares, via de parto e número de consultas de pré-natal. Informações maternas 

tais como idade, estado civil e escolaridade. Do SIM serão selecionados os óbitos cuja causa 

básica foi Malformações do Aparelho Circulatório (MAC, codificadas no capítulo IX da 

Classificação Internacional de Doenças, CID-10) e óbitos por causas externas (CE, 

codificadas no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças, CID-10. Serão 

excluídos os óbitos por MAC que são consequência da prematuridade como permeabilidade 

do canal arterial(CID-10: Q25.0).  

As variáveis preditoras serão categorizadas da seguinte maneira: 1) Partos único, 

duplos, triplos ou mais; 2) Peso ao nascimento ( < 1000; 1500-1499; 1500-2499; 2500-3999; 

>ou igual a 4000) 3) Índice de Apgar do 1º e do 5º minuto de vida em presença de asfixia 

grave (índices 0-2), asfixia moderada (3 a 4), asfixia leve (5,6,7) e normal (de 8 a 10); 3) 

Idade Gestacional em pré-termo (<22 semanas, 22-27, 28-31, 32-36 semanas), a termo (de 37 
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a 41) e pós-termo (mais de 42); 4) Idade Materna em menores de 14 anos,15-19anos,20 a 29 

anos, 30 a 34 anos, 35 a 39 anos e 40 anos ou mais; 5) Escolaridade Materna em superior (12 

ou mais anos de estudo), médio (9 a 11 anos de estudo nos anos),  fundamental I (1 a 3 anos), 

fundamental II (4 a 8 anos) e nenhuma escolaridade; 6) Presença ou ausência de anomalia 

congênita; 7) Código da anomalia congênita de acordo com o CID10; 8)via de parto vaginal, 

césaria 9) Local de nascimento em hospital, outro estabelecimento de saúde, domicilio, via 

pública, outro; 10)Número de consultas do pré-natal nenhuma, de 1-3, 4-6 e mais de 7 

consultas;11) Adequação do pré-natal  : não fez, inadequado, intermediaria, adequado e mais 

que adequado; 12) Cor da pele do RN: branca, pretos, pardos, amarelos e indígenas; 

13)Estado civil materno: solteira, casada, separada/divorciada, viúva, união consensual; 14) 

Número de dias para o óbito: 0, 1-6, 7-27, 28-365dias; 

Os dados serão analisados por meio da estratégia de coortes, no qual o desfecho foi a 

morte por MAC. As coortes vão ser formadas pelas categorias das variáveis preditoras nos 

nascidos vivos e serão estimados os riscos relativos (RR), brutos e ajustados, de morte por 

DAC ou MAC, assim como os seus limites inferior (LI) e superior (LS) para os intervalos de 

confiança de 95% (IC 95%). As estimativas brutas e seus intervalos de confiança serão 

obtidas por meio de modelos binários (rotina binreg, com argumento rr, no Stata) nos quais 

cada um contém apenas uma das variáveis preditoras, enquanto que as estimativas ajustadas 

foram obtidas com modelos que incluíram todas as variáveis preditoras. Também serão 

estimadas as frações atribuíveis na população (FAP) do risco de morte por MAC nas 

categorias das variáveis preditoras. Os óbitos identificados para cada coorte de categoria das 

variáveis preditoras dependerá da eficiência da vinculação dos bancos SINASC e SIM, de 

modo que as estimativas de risco de morte poderão ser subestimadas à medida que a 

eficiência da vinculação for menor do que 100%. Entretanto, os riscos relativos não serão 

subestimados se não houver diferenciais de eficiência de vinculação nas categorias. Para 

assegurar que estes diferenciais não ocorressem, o processo de relacionamento foi feito sem 

conhecimento das categorias das variáveis preditoras. Será construído um modelo com 

múltiplas variáveis explicativas e aplica a estratégia de coortes. 

Na estratégia caso-controle, os casos serão os óbitos por MAC e os controles os óbitos 

por  acidentes de transporte (ACT) em menores de 1 ano de idade. Os óbitos por ACT, fração 

das mortes por Causas Externas, foram selecionados arbitrariamente como controles porque 

não se supunha que estivessem relacionados com condições de saúde adquiridas desde a fase 

da gestação até o nascimento, representadas pelas variáveis preditoras. Vão ser estimadas as 
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odds ratio (OR), brutas e ajustadas, das mortes por MAC em relação às mortes por ACT para 

as categorias de riscos das variáveis preditoras, assim como os seus limites inferior (LI) e 

superior (LS) para os intervalos de confiança de 95% (IC 95%). As estimativas brutas e seus 

intervalos de confiança serão obtidos por meio de modelos logísticos (rotina logistic, com 

argumento or, no Stata), nos quais cada um contém apenas uma das variáveis preditoras, 

enquanto que os modelos ajustados incluíram todas as variáveis preditoras.  

As análises estatísticas serão realizadas utilizando-se o programa Stata® versão 14. 

 

9.2 Resultados preliminares 

 

No período de 2006 a 2016 ocorreram 32.092.234 nascimentos no Brasil destes 

439.838 morreram antes de completar 1 ano de vida. Após pareamento determinístico dos 

bancos de dados foram encontrados 261.291 pares DN-DO. Na região Norte 55,32% dos 

óbitos foram pareados, no Nordeste foram 49,75%, Sudeste 62,23%, Sul 82,37% e no Centro-

oeste foram 61,13%.  As tabelas de 1 a 6 são análises inicias dos bancos de todos os nascidos 

vivos, todos os óbitos, óbitos pareados com a DN e óbitos pareados com a DN cuja causa 

básica foi MAC. Estas tabelas permitem conhecermos a composição dos bancos e vão 

contribuir para a escolha das variáveis que serão analisadas nos modelos complexos. As 

tabelas de 1 a 6  apresentam (1) distribuição  dos nascidos vivos por macrorregião; (2) 

distribuição dos óbitos por todas as causas em menores de um ano por macrorregião; (3) 

anomalias congênitas diagnosticadas ao nascimento em nascidos vivos (4) todos os óbitos 

descritos em percentuais por causa básica; (5) distribuição das variáveis do SINASC em 

nascidos vivos e nos óbitos no primeiro ano de vida pareados com a declaração de nascidos 

vivos; (6) Distribuição das variáveis do SIM e do SINASC em nascidos vivos, em todos os 

óbitos no primeiro ano de vida, nos óbitos pareados com a declaração de nascidos vivos e nos 

pareados cuja causa básica de óbito foi malformação do aparelho circulatório.  
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Tabela 1 – Percentual de nascidos vivos por macrorregião do Brasil de 2006 a 2016 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

NORTE 10,9 10,6 11,0 10,8 10,7 10,8 10,6 10,8 10,8 10,6 10,8 3453976 

NORDESTE 30,1 30,4 30,3 30,0 29,4 29,2 28,7 28,3 28,0 28,0 27,9 9341096 

SUDESTE 38,6 38,9 38,5 38,8 39,3 39,3 39,7 39,5 39,7 39,6 39,5 12586327 

SUL 12,9 12,6 12,7 12,7 12,9 13,0 13,1 13,3 13,3 13,5 13,7 4191195 

CENTRO-OESTE 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2 8,2 8,2 2519640 

TOTAL PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL  2949758 2886498 2934828 2881581 2861868 2913160 2905788 2904027 2979259 3017668 2857799 32092234 

 
 

 

Tabela 2- Percentual de óbitos em menores de um ano por macrorregião do Brasil de 2006 a 2016 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

NORTE 12,6 10,2 12,4 13,2 13,4 13,0 13,2 13,6 13,3 13,2 13,1 56382 
NORDESTE 35,0 26,8 32,7 34,4 32,9 32,5 31,8 31,5 31,2 31,5 31,6 140524 
SUDESTE 34,6 48,4 37,3 34,7 35,6 35,9 36,2 36,0 36,1 36,2 36,3 163419 
SUL 10,6 9,3 10,6 10,2 10,6 11,0 10,8 10,7 11,0 11,2 10,7 46556 
CENTRO-OESTE 7,2 5,2 7,0 7,5 7,6 7,6 7,9 8,3 8,2 8,0 8,2 32957 
TOTAL PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
TOTAL  41551 44707 43329 41874 39052 38859 38377 37717 37625 36874 36170 436135 

 
 

 

 

Tabela 3 – Percentual de anomalias congênitas diagnosticadas ao nascimento em nascidos vivos, 

Brasil 2006 a 2016 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL  

SISTEMA NERVOSO     11,6 12,2 12,1 11,9 11,3 11,5 11,3 10,5 11,3 16,9 18,6 30535 
OUTRAS MALFORMAÇÕES 7,7 6,5 6,7 6,7 5,8 5,7 5,3 4,8 4,9 4,7 4,2 13389 
MAC 3,5 4,6 5,7 6,3 6,4 7,2 8,5 10,9 9,8 8,7 9,5 18013 
RESPIRATÓRIO 0,7 1,2 1,1 1,0 0,9 1,3 1,2 1,4 1,4 1,1 1,0 2674 
FACE E FENDAS 11,7 12,4 11,9 12,2 12,4 13,0 13,7 13,8 13,7 14,0 13,5 30926 
DIGESTIVO 4,1 4,6 4,7 4,2 4,5 4,8 4,4 4,4 4,3 4,2 4,7 10576 
GENITAL E URINÁRIO 8,5 8,9 9,2 9,3 9,8 9,6 9,7 9,5 9,8 9,3 8,8 22202 
OSTEOMUSCULAR 45,1 43,2 42,9 42,7 43,2 42,0 41,6 40,4 40,7 36,7 35,9 97743 
ANOMALIAS CROMOSSOMICAS 7,0 6,5 5,8 5,7 5,6 5,0 4,3 4,2 4,1 4,3 3,8 11960 
TOTAL (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

TOTAL 18153 18364 19130 20625 21461 22687 22141 23000 22188 24346 25923 238018 

 
 

 

 

 

 

 



81 
 

Tabela 4 – Percentual de óbitos em menores de um ano por causa básica de 2006 a 2017 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

PERINATAL 64,9 58,7 58,5 58,7 59,0 58,6 58,3 57,7 57,8 58,5 57,5 21195 
OUTRAS MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS 10,4 10,6 11,1 11,2 11,7 12,1 12,4 12,6 13,0 13,5 13,9 5620 
MALFORMAÇÕES APARELHO CIRCULATÓRIO 6,0 6,6 7,1 7,2 7,6 7,9 8,1 8,0 8,8 8,7 8,6 14390 
INFECCIOSAS 4,5 5,9 5,4 5,0 5,0 4,5 4,7 5,0 4,5 4,2 4,4 4241 
APARELHO RESPIRATÓRIO 4,4 5,7 5,6 5,7 5,0 5,4 5,2 5,7 5,1 4,6 4,5 22601 
MAL DEFINIDAS 3,7 4,0 4,0 3,7 3,7 3,3 3,1 2,9 2,6 2,2 2,6 257053 
EXTERNAS 1,6 2,2 2,3 2,4 2,4 2,6 2,7 3,0 2,7 2,9 3,0 52234 
SISTEMA NERVOSO 2,7 3,8 3,6 3,5 3,2 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2 3,2 33325 
DOENÇAS APARELHO CIRCULATORIO 0,7 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 10939 
OUTRAS CAUSAS 1,0 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 14362 
TOTAL PERCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL  41538 44694 43305 41855 39042 38837 38366 37700 37612 36857 36154 435960 
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Tabela 5 – Distribuição das variáveis do SINASC em nascidos vivos, nos óbitos no primeiro ano de vida 

pareados com a declaração de nascidos vivos e nos pareados cuja causa básica de morte foi malformação 

do aparelho circulatório, no Brasil de 2006 a 2016 

Variáveis 

SINASC 

Nascidos vivos 
(n=32.092.234) 

Óbitos pareados com a DN 

Total  

(n=261.291) 

MAC 

(n=18.489) 

Número 

absoluto 

Perc

entu

al  

Perdas 

(%) 

Número 

absoluto 

Percentual  Perdas 

(%) 

Número 

absoluto 

Percentual  Perdas  

(%) 

Apgar 1   3,80   10,30   7,67 

Asfixia grave 274665 0,89  59184 25,25  1506 8,82  

Asfixia 

moderada 

455403 1,48  39093 16,68  1851 10,84  

Asfixia leve 3647236 11,81  65124 27,79  4892 28,66  

Sem asfixia 26496966 85,82  70983 30,28  8822 51,68  

Apgar 5   3,90   10,31   7,61 

Asfixia grave 98506 0,32  30551 13,04  492 2,88  

Asfixia 

moderada 

65490 0,21  19951 8,51  556 3,26  

Asfixia leve 647421 2,1  60979 26,02  2994 17,53  

Sem asfixia 30028955 97,37  122859 52,43  13039 76,34  

Identificada 

anomalia? 

  3,31   0   7,83 

Sim 241170 0,78  34732 14,5  5479 32,15  

Número de 

consultas de 

pré-natal 

  1,01   6,90   6,22 

Nenhuma  722739 2,28  20100 8,26  510 2,94  

1 a 3 2330511 7,34  53671 22,06  1817 10,48  

4 a 6 9163446 28,84  90845 37,35  5261 30,34  

>7 19551296 61,54  78642 32,33  9751 56,24  

Local de 

nascimento 

  0,01   1,80   1,89 
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Hospital 31453006 98,02  246632 96,12  17683 97,48  

Outras unidades 

saúde  

298625 0,93  2285 0,89  119 0,66  

Domicílio 295056 0,92  5815 2,27  241 1,33  

Via pública 36845 0,11  1761 0,69  96 0,53  

Outros  5568 0,02  105 0,04  1 0,01  

Estado civil 

materno 

  1,41   6,10   6,02 

Solteira  16303054 51,53  138739 56,55  8696 50,04  

Casada  10745488 33,96  66846 27,24  5895 33,92  

Viúva  67376 0,21  601 0,24  46 0,26  

Divorciada 322099 1,02  2443 1,00  227 1,31  

União estável 4200904 13,28  36729 14,97  2513 14,46  

Escolaridade 

materna 

  2,00   6,61   6,52 

Nenhuma 362188 1,15  4368 1,79  206 1,19  

Fundamental I 1753094 5,57  15781 6,47  851 4,92  

Fundamental II 7943845 25,26  69283 28,39  4251 24,6  

Médio 16122867 51,27  123372 50,56  9136 52,86  

Superior 5267001 16,75  31206 12,79  2840 16,43  
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Tabela 6 - Distribuição das variáveis do SIM e do SINASC em nascidos vivos, em todos os óbitos no 

primeiro ano de vida, nos óbitos pareados com a declaração de nascidos vivos e nos pareados cuja 

causa básica de óbito foi malformação do aparelho circulatório, Brasil de 2006 a 2016 

 

Variáveis  Nascidos vivos 

(n=32.092.234) 

 

Óbitos no primeiro ano de vida 

Total de 

óbitos(n=439.832) 

Óbitos pareados com a DN 

Total 

(n=261.291) 

MAC 

(n=18.489) 

Número 

absoluto 

Percentual  Perdas 

(%) 

Número 

absoluto 

Percentual  Perdas 

(%) 

Número 

absoluto 

Percentual  Perdas 

(%) 

Número 

absoluto 

Percentual  Perdas  

(%) 

Sexo  0,02  0,54  0,57  0,47 

Masculino  16437547 51,23  244554 55,90  145026 55,82  9970 54,18  

Feminino 15648762 48,77  192914 44,10  114781 44,18  8432 45,82  

Gravidez   0,14   12,32   2,16   2,17 

Única  31407023 98  350943 91  232110 90,79  17308 95,69  

Dupla 621970 1,94  32398 8,4  21939 8,58  731 4,04  

Tripla ou + 17789 0,06  2318 0,6  1593 0,62  49 0,27  

Peso (gramas)   0,18   16,57   5,00   4,70 

<1000 184.729 0,58  107400 29,28  77182 30,97  1075 6,1  

1000-1499 234.006 0,73  51497 14,04  35146 14,1  1148 6,51  

1500-2499 2.273.489 7,10  77108 21,02  51435 20,64  4380 24,86  

2500-3999 27.707.462 86,49  123225 33,59  80713 32,39  10519 59,69  

>4000 1.636.142 5,11  7601 2,07  4738 1,9  500 2,84  

Cor da pele   4,83   11,32   9,24   8,84 

Branca 13020967 42,63  156683 40,17  91140 38,43  7857 46,62  

Parda 16103771 52,73  210319 53,92  130959 55,22  7983 47,37  

Preta 1115648 3,65  15372 3,94  11114 4,69  829 4,92  

Indígena 209709 0,69  6730 1,73  3285 1,39  131 0,78  

Amarela 92,415 0,30  925 0,24  658 0,28  54 0,32  

Idade 

gestacional 

(semanas) 

  2,17   18,51   7,74   6,94 

<22  17906 0,06  12828 3,58  6968 2,89  17 0,1  

22 a 27  141187 0,45  79748 22,25  58005 24,06  804 4,67  

28 a 31 280254 0,89  55555 15,5  36889 15,3  1106 6,43  
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32 a 36 2494661 7,95  72245 20,16  46082 19,12  3655 21,24  

37 a 41 27788082 88,51  132453 36,96  90000 37,34  11347 65,95  

≥42 674808 2,15  5587 1,56  3113 1,29  277 1,61  

Via de parto   0,16   13,95   3,95   4,22 

Vaginal 15231759 47.54  208695 55,14  134718 53,68  6806 38,43  

Cesariana 16807998 52.46  169778 44,86  116252 46,32  10902 61,57  

Faixa etária 

materna(anos) 

  0,004   15,75   3,32   3,44 

≤14  302206 0,94  6788 1,83  4618 1,83  159 0,89  

15 a 19 5960267 18,57  82343 22,22  55059 21,8  2834 15,87  

20 a 29 16531717 51,52  175112 47,26  117919 46,68  8270 46,32  

30 a 34 5731560 17,86  57966 15,64  40723 16,12  3366 18,85  

35 a 39 2815019 8,77  34475 9,3  24473 9,69  2175 12,18  

≥40 750084 2,34  13884 3,75  9830 3,89  1049 5,88  

Dias até o 

óbito  

     0   0   0 

0 - - - 91949 20,91  60819 23,28  1496 8,09  

1 a 6 - - - 137243 31,2  90428 34,61  5115 27,67  

7 a 27 - - - 73326 16,67  44711 17,11  4338 23,46  

28 a 365 - - - 137320 31,22  65333 25  7540 40,78  
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10– Limitações 

Uma limitação sempre presente em estudos que utilizem bancos de óbitos e 

nascimentos é a qualidade no preenchimento dos atestados de óbito e nas declarações de 

nascidos vivos ao longo do tempo e no espaço de estudo. Entretanto, as DO e as DN são as 

fontes de dados mais abrangentes por serem de natureza obrigatória. 

Outra limitação foi a utilização de bancos de dados oficiais, nos quais as informações 

foram coletadas pelas instituições que assistem ao parto que não seguiram protocolo comum 

ou planejamento de pesquisa. Além disto, não há protocolo de aferição de instrumentos, tais 

como balanças. Outra limitação foi o intervalo de tempo do estudo, de apenas 16 anos nos 

artigos 1 e 2 e de 10 anos no artigo 3, devido a oferta disponível no SINASC. Se houvesse 

disponibilidade de bancos de um período mais longo, e além disto de qualidade assegurada 

por protocolos comuns, poderiam ser avaliadas outras variáveis preditoras, não só nos 

menores de 1 ano como também nas outras faixas etárias pediátricas e de adolescentes. 
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Anexo 1 - Banco de Dados 

 

 

As bases de dados utilizadas foram o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), que 

coleta informações provenientes das Declarações de Óbito (DO) do Brasil por unidade da 

federação no período de 2000 a 2017 e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

(SINASC), do mesmo local porém no período de 2006 a 2016. SINASC e SIM estão 

disponíveis em bases anuais, fornecidas pelas secretarias de saúde estaduais ao Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).  

    Os arquivos referentes a cada banco de dados foram obtidos por unidade da federação, ano 

a ano, através da transferência de arquivos do site datasus.saude.gov.br  no formato dbc. 

Convertidos através do programa Tabwin, fornecido no site do DATASUS, do formato dbc 

em formato dbf e posteriormente em csv. Através do programa LibreOffice planilha o arquivo 

em csv foi convertido em XML e importado pelo programa STATA onde foi convertido em 

DTA. No formato DTA foram eliminados os óbitos em maiores de 40 anos utilizando a 

variável “IDADE<440”, esses bancos foram salvos como menores de 40 anos. O estado de 

São Paulo por ter um número muito grande de óbitos foi fracionado de acordo com a mesma 

variável ainda no formato XML e só após importado pelo STATA e salvo como DTA. As 

declarações de óbitos que não possuíam o preenchimento da variável IDADE e DATANASC 

foram eliminados. Foi criado o arquivo “DO2000a2017menores40” para cada estado pela 

junção ano a ano do estudo e após fracionado em um arquivo com os óbitos de menores de 

365 dias de vida, cortado pela variável recém-criada “idadedias”.  Os arquivos de cada estado 

“DO2000a2017menores40” e “DO2000a2017menores1a” foram agrupados por regiões e 

depois as regiões unidas como um único arquivo e salvas como 

“DOBRASIL2000a2017menores40”  e “DOBRASIL2000a2017menores1a”. 

      No SINASC as conversões até o formato DTA ocorreram na mesma sequência do SIM, 

exceto nos estados com mais de 200.000 nascimentos onde o arquivo foi fracionado no 

formato XML e posteriormente importado pelo STATA para o formato DTA. Os estados que 

compartilharam essa exceção foram Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde cada ano foi 

fracionado em dois arquivos e o estado de São Paulo onde cada ano foi fracionado em quatro 

arquivos. Os arquivos em DTA foram unidos ano a ano por estado e posteriormente por 

região. 
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 Anexo 2 – Aprovação no comitê de ética e pesquisa 
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 Anexo 3 – Declaração de nascido vivo 
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Anexo 3 – Declaração de Óbito  

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


