
Vacinação contra Hepatite B em gestantes

Fonte: SCHWEITZER, A. et al. Estimations of worldwide prevalence of chronic hepatitis b virus infection: A systematic 
review of data published between 1965 and 2013. The Lancet, v. 386, n. 10003, p. 1546-1555, 2015.

A Hepatite B é uma doença infecciosa e configura-se
como uma das principais causas de morbidade e
mortalidade no mundo. Nas Américas, a prevalência 
variou de 0,20% no México a 13,55% no Haiti.

A infecção pelo vírus da Hepatite B pode ser 
evitada impedindo a transmissão de pessoas 
infectadas para não infectadas por meio da 
indução da imunidade em pessoas não 
expostas ao vírus.

A cobertura mundial para a vacina contra a
Hepatite B (VCHB) na infância atingiu 84%,
reduzindo de 4,7% para 1,3% a prevalência
da transmissão do vírus da doença nos 
primeiros 5 anos de vida. 

Gestantes:
Maior risco de complicações devido a doenças 
imunopreveníveis e potencialmente fatais, 
principalmente a Hepatite B.

Sofrem alterações imunológicas e fisiológicas 
próprias desse período, as quais predispõem 
uma maior susceptibilidade às infecções.

É consenso entre os estudos que 3 fatores associados
a VCHB em gestantes influenciam de forma direta e
positivamente a chance das gestantes vacinarem 
contra o VHB:
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Em Belo Horizonte, a prevalência de não vacinação em 
gestantes foi de 88,34% variando entre as Áreas de
Abrangência da Unidade Básica de Saúde (AA-UBS).
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O que fazer então?

No Brasil, a situação é complexa e muitos fatores 
contribuem para a baixa cobertura da VCHB. Não se
pode suprimir hoje o contexto político e econômico de
muita fragilidade no País. Existe uma falsa sensação de
segurança sentida pela população e pelos profissionais,
pois doenças imunopreveníveis, em especial a Hepatite
B, encontram-se controladas.

Autoridades:
políticas de saúde pública para grupos
específicos, para melhoria da taxa de 
vacinação contra Hepatite B em gestantes.

Enfermeiro:
papel social fundamental: conhece a usuária,
seu contexto social, hábitos de vida e problemas
de saúde, permitindo intervenções adequadas
e resolutivas.
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