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No Brasil, a hepatite B é um grande problema de 
saúde pública e sua transmissão ocorre na forma ho-
rizontal e vertical. 

 O  seu diagnóstico é feito através de marcadores vi-
rais como: HbsAg, HbeAg, Anti-Hbc, Anti-Hbe e Anti-Hbs. 
Nas gestantes que apresentam o HbsAg, há 20% de 
ocorrer transmissão vertical e caso ela possua o HbeAg, 
a chance de transmissão aumenta de 20% para 80%. 
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Materiais e métodos 

Avaliar as características clínicas e epidemiológicas e 
a transmissão vertical do vírus HBV em gestantes 
portadoras de hepatite B, atendidas no CAISM/UNI-
CAMP no período de 2000 a 2010 

Foram analisados 3048 prontuários, sendo que apenas 
1930 gestantes foram submetidas a exame de sorologia 
para hepatite B. 

Foram encontradas 19 são portadoras virais sendo que 
destas, 2 são portadoras e replicadoras virais.  

Além disso, existem 100 pacientes que possuem cicatriz 
sorológica vacinal; 14 com cicatriz da doença selvagem; 3 
pacientes estão em janela sorológica ou em contato com o 
vírus mutante.  

 

Resultados 

Tabela 1. Distribuição percentual dos diferentes status sorológicos para 
hepatite B em gestantes do CAISM de 2000 a 2010. 

Classificação Total 
HbsAg positivo 17 

HbsAg e HbeAg positivo 2 

Negativo 1794 

Cicatriz sorológica vacinal 100 

Cicatriz doença selvagem 14 

Janela ou vírus mutante 3 

Sem exame 1118 

Total 3048 

Tabela 2 – Distribuição percentual dos diferentes status sorológicos dentre 
as gestantes (1930) que realizaram sorologia para hepatite B no CAISM 
entre 2000 e 2010. 

Classificação Porcentagem 

HbsAg positivo 0,88 

HbsAg e HbeAg positivo 0,1 

Negativo 92,95 

Cicatriz sorológica 5,18 

Cicatriz selvagem 0,72 

Janela ou vírus mutante 0,15 

Total 100 

Conclusão 

PROPORÇÃO DE CASOS DE HEPATITE B E TRANSMISSÃO VERTICAL EM 
GESTANTES NO CAISM ENTRE 2000 E 2010 

O método do projeto é composto por três etapas: coleta 
de dados no sistema informatizado do CAISM de todas as 
gestantes atendidas nesse período; processamentos da 
ficha de coleta de dados através de uma planilha do Excel 
7.0 e posteriormente, montar-se-á uma banco de dados no 
programa EPI-INFO 6.0; análise de dados .  

 

A proposta final do trabalho não foi alcançada, mas está 
em seguimento. Encontramos 1% de gestantes portadoras 
do vírus e que destas, 0,1%  são replicadoras virais, o que 
vai de encontro com a literatura.   

 

Objetivos 


