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RESUMO: O Ministério da Saúde classifica as hepatites como um sério problema de saúde pública.O 
diagnóstico da hepatite é importante por ter alta morbidade para mãe e feto. Os exames de 
marcadores virais para hepatite B são essenciais, pois é uma forma de prevenir que o bebê nasça 
com a doença podendo haver transmissão vertical. O presente trabalho foi através de um projeto 
extensionista . OBJETIVO: Verificar se na Unidade de Saúde há o pedido do exame, analisar quais 
marcadores virais são utilizados e seus resultados. METODOLOGIA: Através do software TASY®, foi 
realizado uma busca dos exames feitos por gestantes e analisados seus resultados em escala 
nominal. A pesquisa foi realizada com 35 mulheres que estavam gestantes no período da coleta de 
dados em março de 2013 e que realizaram pré-natal na unidade de saúde. Foi realizada uma análise 
quantitativa dos resultados a partir dos marcadores HBsAg, Anti HBc, Anti HBs. RESULTADOS: Na 
análise dos exames no TAZY foi observado que das 35 mulheres, 23% não havia o resultado e o 
pedido do mesmo, tornando-se motivo de preocupação, pois nas mães com evidência de 
multiplicação viral, a cronificação no bebê ocorre em até 90% dos casos e o exame para verificação 
dos marcadores virais de hepatite B é preconizado pelo Ministério da Saúde. Sabendo que anti-HBc 
positivo indica doença aguda ou crônica,10 (29%) das gestantes não realizaram este exame, o que 
indica risco, pois a transmissão de mãe para filho (vertical) é causa frequente de disseminação do 
HBV e ocorre geralmente no momento do parto,mas também o leite materno constitui fonte de 
disseminação viral. CONCLUSÃO: Realizar o exame de hepatite B com todos seus marcadores é 
essencial para conhecer a sorologia da gestante. A avaliação desses exames faz com que diminua os 
riscos do bebê durante a gestação e pós-parto. 
 
PALAVRAS CHAVE – PREVENÇÃO. HEPATITE B. GESTAÇÃO.  

                                                 
1 Acadêmica da 4ª série do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa – bolsista BEC, fundação araucária do projeto - Painel sorológico dos marcadores virais da 
hepatite B numa população de universitários da área da saúde da UEPG.  email: 
jeh_lora_@hotmail.com 
 
2
 Acadêmica da 3ª série do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. Contato: renatagans2@gmail.com 
 
3
 Professora MSc. Supervisora do Projeto de Extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Contato: cintiaregina.mezzomo@gmail.com 
 
4
 Acadêmica da 4ª série do curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa: letii_zardo@hotmail.com  

mailto:jeh_lora_@hotmail.com
mailto:renatagans2@gmail.com
mailto:cintiaregina.mezzomo@gmail.com
../../../../Meus%20documentos/AppData/Local/Temp/Rar$DI04.642/letii_zardo@hotmail.com

