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O que são infecções congênitas e perinatais ?
Infecções  que ocorrem no período intra-uterino, intra-parto e pós parto.

Intra útero:  
Hematogênica  transplacentária.

Infecções perinatais Intra-parto e pós natal :

Transfusões materno fetais; Ascensão de germes na cavidade amnió ca, 
contato com secreções vaginais, leite materno



Comprome mento das Infecções congênitas
STORCH-Z

 

 Agente e ológico

 Via de transmissão

 Fase de gestação em que ocorre a doença materna

 A infecção materna é primária ou foi rea vada?

 Infecções por mais de um agente e ológico concomitante.

             65 a 100% da infecções são assintomá cas no período   
neo natal



Importância da qualificação do acompanhamento pré-natal

Quadros assintomá cos

 Citomegalovírus – 90%
 Toxoplasmose- 75 a 80%
 Sífilis mais de 50%
 Rubéola -65%
 HIV – aproximadamente 100%
 Hepa te B e C- Aproximadamente 100%
 Herpes simples – 0%

Scr



Avaliação do recém nascido, suspeição clínica/ laborato

Restrição do crescimento 
intra-uterino
Baixo peso (PIG)
Prematuridade
Anemia
Hepato / Esplenomegalia
Icterícia (Aumento da 
bilirrubina

Trombocitopenia
Petéquias/Púrpuras
Microcefalia
Hidrocefalia
Calcificações IC
Lesões oculares
Edema generalizado
surdez





















Grupo Técnico Estadual para Controle, Redução e Prevenção das IST

Criado em 26 de maio de 2017

- Reuniões semestrais
- 36 membros 



  

COMITÊ  ESTADAL DE INVESTIGAÇÃO DA TRANSMISSÃO 
VERTICAL DO HIV/SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS



  

INTEGRAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA  E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Território único, produtor de vulnerabilidades e riscos, onde se 
faz o cuidado em saúde.

Planejamento integrado das ações de promoção, prevenção e c
das doenças e agravos



  

DATA TEMA PÚBLICO OBS.
09/04/20
21

1ª reunião para alinhamento do Comitê Técnicos da DVSCA, 
DVSAM, LACEN, 
DVIEP, DCIST

REUNIÃO INTERNA SE

05/05/20
21

Agravos relacionados STORCH Z+ HIV 55 par cipantes + 
Técnicos SESA

OSC/regionais/lacen/
cosems

10/06/20
21

Apresentação das regionais de saúde sobre os comitês 
existentes

77 par cipantes + 
Técnicos SESA

OSC/regionais/lacen/
cosems/coren/ 

08/07/20
21

Cer ficação da eliminação da transmissão ver cal da 
sífilis congênita no Paraná

57 par cipantes OSC/regionais/lacen/
cosems/coren/sejuf

12/08/20
21

Óbitos infan s no estado – dados epidemiológicos, 
no ficação, inves gação

65 par cipantes OSC/regionais/lacen/
cosems/coren/SPP

09/09/20
21

Experiência da 16ª Regional de Saúde Apucarana – sobre 
o protocolo de Toxoplasmose congênita e gestacional – 
Diagnós co, No ficação, Tratamento e Monitoramento

60 par cipantes SOGIPA/OSC/ 
hospitais/ regionais/l

11/11/20
21

3ª Semana de Enfrentamento da Sífilis e a importância 
da cer ficação da transmissão ver cal da sífilis no Estado 
do Paraná

109 par cipantes APS/SMS/regionais/ES
UBS/EPIDEMIO/NIS/L

7 reuniões (2021)
22 RS envolvidas;
Profissionais da APS e VS      
(trabalho conjunto) 
Formação de novos comitês nas 
RS;
Fortalecimento dos Comitês 
existentes;
Incentivo à investigação dos 
casos;
Crescimento pessoal do 
profissionais
Oportunidade de melhor 
monitoramento e acompanhamento 
dos casos.

INTEGRAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA  E VIGILÂNCIA EM SAÚDE





  

Obrigada!

 Mara Carmen Ribeiro Franzoloso
Enfermeira/Mestre em Saúde Coletiva
E-mail: mara.carmen@sesa.pr.gov.br

dstaids@sesa.pr.gov.br


