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IntroduIntroduççãoão

A prevenA prevençção das infecão das infecçções de transmissão vertical eões de transmissão vertical e
perinatal sofreu um grande incremento nas perinatal sofreu um grande incremento nas úúltimasltimas
ddéécadas:cadas:
�� Programa nacional de vacinaPrograma nacional de vacinaçção ão –– rubrubééola (inola (iníício em cio em 

1987), hepatite B (in1987), hepatite B (iníício em 1993)cio em 1993)
�� PolPolíítica de rastreio seroltica de rastreio serolóógico na grgico na gráávida vida ––

toxoplasmosetoxoplasmose (preven(prevençção primão primáária e secundria e secundáária), ria), 
ssíífilis (tratamento da grfilis (tratamento da gráávida)vida)

�� NoNoçção de ganhos em saão de ganhos em saúúde com o rastreio para o VIH de com o rastreio para o VIH 
(Circular Normativa DGS 2004) e do conhecimento do (Circular Normativa DGS 2004) e do conhecimento do 
estado de portadora para o SGBestado de portadora para o SGB



IntroduIntroduççãoão

�� O rastreio para o vO rastreio para o víírus citomegrus citomegáálico humano na lico humano na 
gravidez não gravidez não éé consensualconsensual

�� O rastreio dos anticorpos da HC O rastreio dos anticorpos da HC éé reservado a grupos reservado a grupos 
especespecííficos de grficos de gráávidasvidas

Esta polEsta políítica facilitou grandemente o racioctica facilitou grandemente o raciocíínio donio do
pediatra e  do pediatra e  do neonatologistaneonatologista e aliviou a carga e aliviou a carga 
laboratorial laboratorial 



IntroduIntroduççãoão

�� Antes do encerramento da maternidade eram Antes do encerramento da maternidade eram 
informatizados os dados de todos os RN incluindo o informatizados os dados de todos os RN incluindo o 
resultado das serologias maternasresultado das serologias maternas

�� Desde 2001 não foi possDesde 2001 não foi possíível continuar este registo vel continuar este registo 
pelo que se perdeu essa informapelo que se perdeu essa informaççãoão



ObjectivosObjectivos

�� Conhecer os resultados  das serologias de doenConhecer os resultados  das serologias de doençças de as de 
transmissão vertical em mulheres da maternidadetransmissão vertical em mulheres da maternidade

�� Comparar os resultados com os obtidos em perComparar os resultados com os obtidos em perííodo odo 
anterior anterior àà reaberturareabertura

�� Determinar taxas de Determinar taxas de seroconversãoseroconversão em algumas infecem algumas infecççõesões



MMéétodos e Populatodos e Populaççãoão

�� Estudo transversal prospectivo, amostra de Estudo transversal prospectivo, amostra de 
conveniênciaconveniência

�� Resultados de serologias maternas a partir do Resultados de serologias maternas a partir do 
processo clprocesso clíínico do RNnico do RN

�� Registo no dia da alta Registo no dia da alta 
�� Dias não sequenciais, sobretudo dias Dias não sequenciais, sobretudo dias úúteisteis
�� Abril de 2004 a Outubro de 2007 Abril de 2004 a Outubro de 2007 –– serologias para serologias para 

rubrubééola, ola, toxoplasmosetoxoplasmose, hepatite C, CMV e SGB, hepatite C, CMV e SGB
�� Outubro a Dezembro de 2009 Outubro a Dezembro de 2009 –– acrescentados acrescentados 

registos para sregistos para síífilis, VIH e  hepatite Bfilis, VIH e  hepatite B
�� Registados tambRegistados tambéém idade materna e nacionalidadem idade materna e nacionalidade



ResultadosResultados

RegistosRegistos
serolserolóógicosgicos

Rastreios Rastreios 
de SGBde SGB

MulheresMulheres

95089508 26392639 3162 3162 
(25% das mulheres (25% das mulheres 
grgráávidas admitidas) vidas admitidas) 



CaracterCaracteríísticas da populasticas da populaççãoão

Registo de serologiasRegisto de serologias
(2004(2004--2009)2009)

n=3162n=3162

Estudo de T. Ventura Estudo de T. Ventura 
(2005(2005--2008)2008)

n=7865n=7865

Idade materna Idade materna 
(anos) (anos) 

MMéédia = Medianadia = Mediana

30 (1330 (13--48)48)

MMéédiadia

3030
Mulheres Mulheres 

estrangeiras *estrangeiras * 28%28% 22%22%

Gravidez não Gravidez não 
vigiadavigiada 0,9%0,9% --

* p<0.000



PopulaPopulaçção de estrangeirasão de estrangeiras

Nosso estudoNosso estudo Estudo de Estudo de T.VenturaT.Ventura pp

BrasilBrasil 5,05,0 7,37,3 nsns
PALOPPALOP 2,92,9 5,75,7 nsns

EuropaEuropa 3,03,0 4,24,2 nsns
ChinaChina 1,81,8 1,921,92 nsns
ÁÁsiasia 1,71,7 1,91,9 nsns

ÁÁfricafrica 1,21,2 0,70,7 nsns
AmAmééricarica 0,10,1 0,00,0 --



NNúúmero de registos por doenmero de registos por doenççaa

RubeolaRubeola 3104 3104 
ToxoplasmoseToxoplasmose 3126 3126 
VDRLVDRL 561561
AgHBsAgHBs 576576
VIH 1 e 2VIH 1 e 2 567567
CMVCMV 640 (20,2%)640 (20,2%)
Ac HCAc HC 934 (29,5%)934 (29,5%)
SGBSGB 2639 (83,5%)2639 (83,5%)



Resultados positivosResultados positivos

IgG positiva ou IgG positiva ou 

rastreio positivo rastreio positivo 

(%)(%)

PortuguesasPortuguesas EstrangeirasEstrangeiras pp

RubeolaRubeola 93,393,3 94,794,7 89,7 89,7 <0,01<0,01
ToxoplasmoseToxoplasmose 25,725,7 23,823,8 30,630,6 <0,01<0,01
VDRLVDRL 0,5 0,5 (n=3)(n=3) n = 2n = 2 n = 1n = 1 ----
AgHBsAgHBs 2,3 2,3 (n=13)(n=13) 0,70,7 7,47,4 <0,01<0,01
VIH 1 e 2VIH 1 e 2 0,7 0,7 (n=4)(n=4) 0,5 (n=2)0,5 (n=2) 1,6 (n=2)1,6 (n=2) ----
CMVCMV 62,462,4 61,461,4 66,166,1 nsns
Ac HCAc HC 1,4 1,4 (n=13)(n=13) 1,71,7 0,50,5 nsns
SGBSGB 11,711,7 13,413,4 15,515,5 nsns



Taxa de seropositividade para rubéola e 
idade materna



Taxa de seropositividade para 
Toxoplasmose e idade materna



Taxa de seropositividade para CMV e Taxa de seropositividade para CMV e 
idade maternaidade materna



Taxa de seroconversãoTaxa de seroconversão

IgM positivaIgM positiva Taxa de seroconversãoTaxa de seroconversão

RubeolaRubeola 00 00
ToxoplasmoseToxoplasmose n = 6*n = 6* 1,7/1000 (4/2318) 1,7/1000 (4/2318) 

CMVCMV n = 9** n = 9** 4,2/1000 (1/240) ou 4,2/1000 (1/240) ou 
37,5/1000 (9/240)37,5/1000 (9/240)

•*4 casos de IgM positiva “de novo”; 1 caso de IgM de longa duração; 1 
caso de IgM duvidosa em mãe VIH positiva

•** 8 casos de IgG e IgM positiva; 1 caso de IgM positiva e IgG negativa



ComparaComparaçção com 2ão com 2ºº InquInquéérito rito 
SerolSerolóógico Nacionalgico Nacional

Rastreadas (taxa de positivas)Rastreadas (taxa de positivas)

Estudo actualEstudo actual 22ºº InquInquéérito Serolrito Serolóógico Nacionalgico Nacional

RubRubééola*ola* 3104 (93,3%)3104 (93,3%) 259 (95%259 (95%--98%)98%)

CMV*CMV* 640 (62,4%)640 (62,4%) 595 (73%595 (73%--87%)87%)

Hepatite B**Hepatite B** 576 (2,3%)576 (2,3%) 1095 (0,36%)1095 (0,36%)

*Mulheres em idade fértil

** População em geral no 2º Inquérito Serológico Nacional



ComparaComparaçção de dois perão de dois perííodosodos
Rastreadas (taxa de positivas)Rastreadas (taxa de positivas)

1988/19931988/1993--9595 Estudo actualEstudo actual pp

RubRubééolaola 1869 (84%)1869 (84%) 3104 (93,3%)3104 (93,3%) 0.0000.000

Toxoplasmose *Toxoplasmose * 1943 (39%)                                                      1943 (39%)                                                      3126 (25,7%)3126 (25,7%) 0.0000.000

CMVCMV -- (85 %)(85 %) 640 (62,4%)640 (62,4%)

* Taxa de seroconversão

• 1º período: 5,1/1000 (n=6)

• Estudo actual: 1,7/1000 (n=4) (p=0,000)



ComentComentááriosrios

�� Pontos fracos: registos não sequenciaisPontos fracos: registos não sequenciais
�� Objectivos iniciais limitados, modificados Objectivos iniciais limitados, modificados 

posteriormenteposteriormente
�� DiferenDiferençça na origem da populaa na origem da populaçção da ão da 

maternidade nos dois permaternidade nos dois perííodos comparadosodos comparados
�� A populaA populaçção estudada ão estudada éé representativa da representativa da 

populapopulaçção actual da maternidadeão actual da maternidade



ConclusõesConclusões

�� ComprovouComprovou--se uma melhoria significativa na imunidade se uma melhoria significativa na imunidade 
para a rubpara a rubééola, reflectindo uma ola, reflectindo uma óóptima cobertura vacinalptima cobertura vacinal

�� A prevalência de mulheres com IgG positiva para A prevalência de mulheres com IgG positiva para 
Toxoplasma goondiiToxoplasma goondii diminuiu e a taxa de seroconversão diminuiu e a taxa de seroconversão 
foi menorfoi menor

�� A prevalência de mulheres com IgG positiva para CMV A prevalência de mulheres com IgG positiva para CMV 
diminuiudiminuiu

�� Não conseguimos provar relaNão conseguimos provar relaçção positiva entre idade ão positiva entre idade 
materna e taxa de seropositivas  materna e taxa de seropositivas  





InfecInfecçção congão congéénitanita

Casos de infecCasos de infecçção ão 
congcongéénita no pernita no perííodoodo

RubeolaRubeola 00
ToxoplasmoseToxoplasmose 22
CMVCMV 33
Ac HCAc HC ??
VDRLVDRL 55
AgHBsAgHBs ??
VIH 1 e 2VIH 1 e 2 ??



SSíífilis congfilis congéénita e transmissão vertical do VIHnita e transmissão vertical do VIH
Portugal (/100 000NV) Portugal (/100 000NV) 
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