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Vigilância Nacional de infecção congénita por citomegalovirus em Portugal 

A Comissão Executiva da Unidade de Vigilância Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria (UVP-

SPP/PPSU) e os investigadores responsáveis pelo programa de vigilância nacional activa de novos casos 

de infecção congénita por citomegalovirus através da UVP-SPP recordam que: 

- a vigilância desta entidade se iniciou em 2006; 

- os objectivos principais da vigilância desta entidade são: (1) determinar a frequência real da infecção 

congénita sintomática por este agente em Portugal, (2) avaliar a gravidade dos casos registados e (3) 

fornecer elementos que permitam elaborar recomendações para a prevenção e o diagnóstico precoce desta 

infecção; 

- a vigilância e notificação de todos os casos de crianças nascidas de 2006 em diante mantém-se; 

- a vigilância inclui o preenchimento e envio de inquéritos de evolução periódicos, até aos seis anos de 

idade. 

A análise dos resultados de 5 anos de registo revela um número de casos muito a baixo do previsto (apenas 

cerca de 10% do esperado), pelo que é imprescindível perceber se a incidência da infecção é efectivamente 

muito baixa ou se existe défice de notificação. 

Para esclarecer esta questão, os investigadores solicitam aos responsáveis de todas as Unidades de 

Neonatologia do País a sua especial colaboração no processo de verificação e recaptura de casos de 

infecção congénita por citomegalovirus diagnosticados nas suas Unidade nos anos de 2006 a 2010, 

respondendo a um breve inquérito sobre os casos diagnosticados, identificando-os com as iniciais do nome da 

mãe e a data de nascimento e género da criança, de modo a possibilitar o cruzamento de dados. 

Anexamos o inquérito , em papel ou em formato electrónico, que poderá ser devolvido quer ao Secretariado 

da UVP-SPP/PPSU, quer directamente aos investigadores responsáveis pelo Programa: 

Prof. Dra Maria Teresa Neto 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais do Hospital de Dona Estefânia 

Rua Jacinta Marto 

1169-045 Lisboa 

mariateresaneto@sapo.pt  
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No caso de ter confirmado que algum dos casos identificados no processo de recaptura não fora notificado 

aos investigadores através da UVP-SPP/PPSU, a informação clínica e epidemiológica respectiva, caso tal seja 

possível,  poderá ainda ser enviada para processamento, preenchendo o formulário  respectivo, seja usando a 

sua versão em PDF existente na página do Programa de vigilância nacional de infecção congénita por 

citomegalovirus (http://www.spp.pt/conteudos/default.asp?ID=143) ou efectuando a notificação electrónica 

através do cartão de notificação mensal enviado por e-mail e preenchendo de seguida os inquéritos 

electrónicos on line. 

Para mais esclarecimentos, podem ser consultadas as páginas electrónicas da UVP-SPP, o seu Secretariado 

ou os investigadores responsáveis da vigilância desta entidade. 

Cordialmente, 

 Daniel Virella 
 ComEx da Unidade de Vigilância Pediátrica 
 da Sociedade Portuguesa de Pediatria 
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