
Registo nacional da infecção congénita por
Toxoplasma gondii

2007-2008

Maria Teresa Neto, Helena Ângelo

UVP/SPP
Hospital Dona Estefânia

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa
Instituto Nacional de  Saúde Dr. Ricardo Jorge 



ObjectivosObjectivos

�� ConhecerConhecer o o nnúúmeromero de de novosnovos casoscasos porpor anoano emem

PortugalPortugal

�� SaberSaber se a se a polpolííticatica portuguesaportuguesa de de rastreiorastreio universal universal 

nana gravidezgravidez devedeve ser ser mantidomantido



Casos a notificarCasos a notificar

Filhos de:Filhos de:

�� Mãe com Mãe com seroconversãoseroconversão na gravidezna gravidez

�� Mãe com Mãe com IgMIgM e IgG positivas com qualquer ne IgG positivas com qualquer níível vel 
de avidezde avidez

�� Mãe com Mãe com IgMIgM positiva e IgG negativapositiva e IgG negativa

�� PCR positiva no LAPCR positiva no LA

�� Todos os RN com diagnTodos os RN com diagnóóstico de infecstico de infecçção ão 
congcongéénitanita



Resultados - Grávidas

1Serologias não referidas

7Anticorpos de infecção antiga

10IgG e IgM positivas no 1ºT com avidez baixa ou 

sem avidez determinada; IgM sempre positiva 

com IgG sempore negativa

12Seroconversões documentadas



Resultados - Grávidas

4 

(negativas)

Inoculação de LA no murganho

1 

(negativa)

IgM no LA

8 

(todas negativas)

PCR no LA

13Amniocentese



Resultados - RN

2/3

2/2

PCR positiva

2/4

2/2

IgM positiva

4Infecção possível

RN assintomáticos*

2Infecção comprovada 

RN sintomáticos

* Os RN com PCR positiva não são os mesmos que têm IgM positiva



Resultados - RN

Não referidoInoculação no murganho

27 (Positivas 4)IgM no sangue

16  (Positivas 4)PCR no sangue



Discordância de resultados

RN sintomático. IgM positiva, PCR positiva

RN sintomático. IgM positiva, PCR positiva

RN assintomático. IgM negativa, PCR positiva

RN assintomático. IgM positiva. Não fez PCR

RN assintomático. IgM positiva, PCR negativa

RN assintomático. IgM negativa, PCR positiva



ComentComentááriosrios

�� FoiFoi encontradaencontrada incidênciaincidência de 2,9/100 000NVde 2,9/100 000NV

�� De De acordoacordo com com osos valoresvalores do IRJ do IRJ seriaseria de de esperaresperar
umauma incidênciaincidência de 12/100 000 NV. de 12/100 000 NV. 

�� O O baixobaixo nnúúmeromero de de casoscasos devedeve--se se provavelmenteprovavelmente a a 
sub sub notificanotificaççãoão

�� O O baixobaixo nnúúmeromero de de casoscasos impede  impede  tirartirar qualquerqualquer
conclusãoconclusão


