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Introdução: Os defeitos do fechamento do tubo neural (DFTN) são malformações congênitas 

frequentes que ocorrem devido a uma falha no fechamento adequado do tubo neural, no período 

embrionário. Objetivos: Esta pesquisa tem a finalidade de promover uma apresentação dos 

DFTN demonstrando suas características, causas, formas de prevenção e diagnóstico, além de 

elencar os principais diagnósticos e cuidados de enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão descritiva realizada através de busca de artigos científicos, os quais foram retirados das 

bases de dados SCIELO e BIREME que enfocaram anencefalia, defeitos no tubo neural e ácido 

fólico como descritores. Resultados: Os DFTN podem gerar uma série de anomalias, as 

principais são: a Espinha Bífida: há uma falha na fusão dos arcos vertebrais, geralmente na 

região lombar, tendo vários graus de severidade, desde espinha bífida oculta, na qual o defeito 

é apenas ósseo, até a espinha bífida, em que o defeito ósseo é também associado à 

meningocoele; a  Anencefalia:  a parte anterior do cérebro meninges, calota craniana e pele 

estão ausentes. O diagnóstico dos DFTN pode ser realizado através da ultra-sonografia. Em 

relação aos fatores causais, um dos conhecidos é a deficiência de ácido fólico, além disso, estão 

associados também o uso de drogas e mutações genéticas. Os cuidados de enfermagem são 

principalmente na prevenção, o papel da equipe em deixar claro as mulheres em idade fértil que 

mesmo antes de engravidar são necessários alguns cuidados como o controle de peso, manter a 

vacinação em dia, evitar consumo de bebidas alcoólicas e manter doenças crônicas controladas. 

Para a prevenção dos DFTN é indicada a suplementação pré-gestacional de ácido fólico. 

Conclusão: Foi concluído que o defeito do tubo neural pode gerar uma série de anomalias e 

que o enfermeiro tem um papel importante principalmente na prevenção dos DFTN. 
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