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PARECER JURÍDICO 
 
 

 
SOLICITANTE: INSTITUTO PRIMEIRO OLHAR ATRAVÉS 
DE SEU PRESIDENTE DR. EDUARDO BORGES DA 
FONSECA   

 

ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DA 
SÍNDROME DE DOWN A PARTIR DA LEI 13.685/2018 

 

EMENTA: SÍNDROME DE DOWN. ANOMALIA 
CROMOSSÔMICA. MALFORMAÇÃO CONGÊNITA. 
CID10. DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO. 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI Nº 13.685/2018. LEI 

Nº 12.662/2012 

 

I - CONSULTA 

 

Trata-se de consulta formulada pelo Instituto Primeiro Olhar, através de seu 

Presidente o Dr. Eduardo Borges da Fonseca, sobre a obrigatoriedade da notificação 

de recém-nascido com síndrome de down na declaração de nascido vivo a partir da 

entrada em vigor da Lei 13.685/2018.  

Passo à resposta da consulta, de modo sucinto 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

 

O objetivo da coleta de informação em saúde consiste em identificar problemas 

individuais e coletivos de uma população. As informações em saúde devem abranger 

as relativas ao processo saúde/doença e as de caráter administrativo, as quais são 

essenciais ao processo de tomada de decisão no setor. Assim, os sistemas de 

informações em saúde são desenvolvidos e implantados com o objetivo de facilitar a 

formulação e avaliação das políticas públicas, planos e programas de saúde, 

subsidiando o processo de tomada de decisões, a fim de contribuir para melhorar a 

situação de saúde individual e coletiva. 
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Com o intuito de coletar, registrar, analisar e divulgar dados sobre nascimentos 

no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) instituiu, em 1990, o Sistema de Informação 

sobre Nascidos vivos (SINASC), cujo documento padrão é a Declaração de Nascido 

Vivo (DNV).  

O SISNAC se propõe a captar e divulgar informações acerca dos nascidos 

vivos, da genitora, da gestação, do parto e do recém-nascido (RN). Desse modo, esse 

sistema propicia condições de se identificar características do RN ao nascer, idade 

materna, além de permitir comparações e análise temporal das informações, dentre 

outras. Assim, sob o aspecto epidemiológico, as informações oriundas do SINASC 

possibilitam analisar de forma abrangente a saúde materno-infantil. Além disso, 

qualquer sistema de informação tem início com a captação fidedigna e responsável 

dos dados, para que seja possível a caracterização factível e confiável do que se 

pretende demonstrar. No caso do SINASC, o preenchimento atencioso e acurado da 

DNV é de relevada importância, pois este documento é a base das informações do 

sistema, além de ser o subsídio primário para o registro civil.2 

Em 1999, com a finalidade de rastrear as malformações congênitas, foi inserido 

na DNV o campo 34, que constava o questionamento sobre a presença de alguma 

malformação congênita e/ou anomalia cromossômica, com as opções 

“Sim/Não/Ignorado/ Qual?. Este campo permite que equipes governamentais de 

informação da saúde registrem sistematicamente no SINASC as anomalias 

congênitas.  

Em 2010, a DNV foi reformulada e o Campo 34 foi substituído pelos campos 6 

e 41. Nos casos de defeitos congênitos (DC) detectáveis no momento do nascimento, 

o responsável pelo parto deve assinalar afirmativamente no Campo 6/Bloco 1 e 

posteriormente, no Campo 41/Bloco VI, de forma descritiva, informando todas as 

anomalias observadas, sem hierarquia ou tentativa de agrupá-las em síndromes, 

priorizando a descrição constante da relação de códigos da CID 103.  

                                                         
2 Farias  MCAD,  et  al.  Between  the  capture  and  dissemination  of  data:  the  importance  of  the  DNV  and  

itsadequate  completion,  Journal  of  Human  Growth  and  Development,  24(2):150-156Manuscript  submitted  

Aug  01  2013,  accepted  for  publication  Dec  28  2013. 

Disponível em: http://www.periodicos.usp.br/jhgd/article/view/81016/85055 

3 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de Saúde. 

Manual de Instruções para o preenchimento da Declaração de Nascido Vivo / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
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Estas informações contidas nos Campos 6 e 41 são fontes para estudos sobre 

a prevalência e monitoramento de anomalias ou malformações congênitas na 

população brasileira, e o preenchimento incorreto resulta na subestimativa dos dados 

com impacto negativo na saúde pública, uma vez que estes dados são essenciais 

para o desenvolvimento de políticas públicas para esta população, assim como o 

encaminhamento de famílias para aconselhamento genético. 

Em 2012, a Lei n° 12.662 veio assegurar validade nacional à DNV, regular a 

sua expedição e padronizar os procedimentos adotados para a sua utilização e 

preenchimento em todos os Estados do Brasil. 

Em 2018, a Lei 13.6854 que alterou a lei 12.662 e entra em vigor no dia 22 de 

dezembro de 2018, tornou obrigatória a notificação de recém-nascido com alguma 

anomalia ou malformação congênita. 

As anomalias congênitas (AC) podem ser definidas como todas as alterações 

funcionais ou estruturais do desenvolvimento fetal cuja origem ocorre antes do 

nascimento, possuindo causas genéticas, ambientais ou desconhecidas, mesmo que 

essa anomalia se manifeste anos após o nascimento.5 Elas podem ser classificadas 

em maiores ou menores: as malformações maiores seriam graves alterações 

anatômicas, estéticas e funcionais podendo levar à morte, enquanto as menores 

levam a fenótipos que se sobrepõem aos normais6. Do ponto de vista biológico, as AC 

representam um grupo heterogêneo de distúrbios do desenvolvimento embrionário e 

fetal, com origens distintas, muitas vezes simultaneamente envolvidas.7 

As anomalias estruturais podem ser divididas em quatro categorias: 

malformação, ruptura, deformação e displasia. A malformação acontece devido a um 

defeito intrínseco tecidual que tem origem durante o desenvolvimento dos tecidos ou 

                                                         
4 Lei 13.685/2018 - Art. 1º  Esta Lei altera a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, para estabelecer a 

notificação compulsória de agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias, e a Lei nº 12.662, de 5 de 
junho de 2012, para estabelecer a notificação compulsória de malformações congênitas. 
Art. 2º  A Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, passa a vigor acrescida do seguinte art. 4º-A: 
“Art. 4º-A.  As doenças, agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias terão notificação e registro 
compulsórios, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos regulamentares.” 
Art. 3º  O art. 4º da Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º: 
“Art. 4º  ......................................................................... 
............................................................................................. 
§ 5º  A Declaração de Nascido Vivo deverá conter campo para que sejam descritas, quando presentes, as 
anomalias ou malformações congênitas observadas.” (NR) 
5 Calone A, Madi JM, Araújo BF, Zatti H, Madi SRC, Lorencetti J, Marcon NO. Malformações congênitas: aspectos 
maternos e perinatais. Revista da AMRIGS. 2009; 3 (53): 226-230. 
6 Rodrigues LS, Lima RHS, Costa LC, Batista RFL. Características das crianças nascidas com malformações 
congênitas no município de São Luís, Maranhão, 2002-2011. Epidemiol. Serv. Saúde. 2014; 23 (2): 295-304. 
7 Nhocanse GS, Melo DG. Confiabilidade da Declaração de Nascido Vivo como fonte de informação sobre os 
defeitos congênitos no Município de São Carlos, São Paulo, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. 2012; 17 (4): 55-963. 
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quando o órgão é afetado, resultando em alterações persistentes. Nessa categoria, 

também são considerados os distúrbios cromossômicos apresentados como 

síndrome, como a síndrome de Down, por exemplo. A ruptura é definida como a 

destruição ou alteração de estruturas já formadas e normais, como a redução de 

membros causada por anomalias vasculares, por exemplo. A deformação pode ser 

entendida como uma alteração da forma, contorno ou posição de um órgão, como o 

pé torto congênito. Já a displasia é caracterizada como a organização anormal das 

células nos tecidos, levando a alterações morfológicas, o rim policístico é um 

exemplo8. 

As AC, na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID10), estão inclusas no capítulo XVII que se refere a 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas, e classifica ou 

agrupa estas anomalias considerando o sistema fisiológico acometido, conforme 

descrito no quadro abaixo:   

 

Anomalias Congênitas CID 10 

Malformações congênitas do sistema nervoso 

 
Q00-Q07  

Malformações congênitas do olho, do ouvido, da face e do pescoço Q10-Q18 

Malformações congênitas do aparelho circulatório Q20-Q28 

Malformações congênitas do aparelho respiratório Q30-Q34 

Fenda labial e fenda palatina Q35-Q37 

Outras malformações congênitas do aparelho digestivo Q38-Q45 

Malformações congênitas dos órgãos genitais Q50-Q56 

Malformações congênitas do aparelho urinário 
 

Q60-Q64 

Malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular 
 

Q65-Q79 

Outras malformações congênitas 
 

Q80-Q89 

Anomalias cromossômicas não classificadas em outra parte Q90-Q99 

 

                                                         
8 Ramos AP, Oliveira MND, Cardoso JP. Prevalência de malformações congênitas em recém-nascidos em hospital 

da rede pública. Rev. Saúde. Com. 2008; 4(1): 27-42. 
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 A síndrome de down na CID10 recebe o código Q90. Por estar classificada no 

capítulo Q00-Q99 das malformações congênitas, deformidades e anomalias 

cromossômicas.  

 Na categoria Q90 existem os seguintes subgrupos: 

 
 

Síndrome de Down Q90 

Trissomia 21, não-disjunção meiótica 

 
Q90.0  

Trissomia 21, mosaicismo (não-disjunção mitótica) 

 
Q90.1  

Trissomia 21, translocação Q90.2  

Síndrome de Down não especificada Q90.9 

 
 

Além disso, de acordo com o Atlas de Anomalias Congênitas do Estudo Latino 

Americano Colaborativo de Malformações Congênitas (ECLAMC), a síndrome de 

down é uma síndrome cromossômica congênita caracterizada por um padrão bem 

estabelecido de anomalias maiores e menores associada com material extra do 

cromossomo 21. Inclui trissomia em mosaico e translocações do cromossomo 21. A 

Síndrome de Down [Q90.9] é a única síndrome por anomalia cromossômica cujo 

diagnóstico clínico é aceito, mesmo sem cariótipo. As demais (Edwards, Patau, 

Turner, cri-du-chat, etc.) necessitam da comprovação citogenética9. 

É importante esclarecer que o uso da CID10 é compulsório para compor a base 

de códigos de todas as informações em Mortalidade (Portaria GM/MS n° 1832/94, 

publicada no DOU n° 218, de 03 de novembro de 1994) e em Morbidade (Portaria 

1311/GM de 12 de setembro de 1997). Os códigos da CID10 são utilizados no SIM 

(Sistema de Informação em Mortalidade), no SIH (Sistema de Informação de 

Internações Hospitalares) e no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação), ou mesmo no campo destinado ao diagnóstico de malformações 

congênitas na Declaração de Nascido Vivo que está incluso no SINASC (Sistema de 

Informação sobre Nascidos Vivos). 

                                                         
9 Atlas de Anomalias de Congênitas do Estudo Latino Americano Colaborativo de Malformações Congênitas 

(ECLAMC).  

Disponível em:http://pt.atlaseclamc.org/geral/146-sindrome_de_down-Q90.9#.XAVvnmhKjIU 
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Cumpre ressaltar que a notificação compulsória das anomalias ou 

malformações congênitas na DNV, não se aplica a  Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública (Portaria nº 204, de 17 

de fevereiro de 2016). 

 

III – CONCLUSÃO 

  

 Diante do exposto, esta Assessoria jurídica manifesta-se pela compulsoriedade 

da notificação na declaração de nascido vivo de recém-nascidos com síndrome de 

down, a partir de 22 de dezembro de 2018 quando entra em vigor a Lei 13.685/2018.  

É o Parecer, salvo melhor juízo. 
 
 
 

 

João Pessoa, 04 de dezembro de 2018.  
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