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INTRODUÇÃO
As hepatites virais são doenças infecciosas que podem ocor-

rer com alguma frequência nas grávidas. O propósito desta re-
visão é descrever os diferentes tipos de infecções decorrentes de 
hepatites virais e também as diversas implicações que podem 
suceder na gravidez.

Principais tipos de hepatites

Hepatite A (HAV)
É a mais frequente das hepatites, causada por um picorna-

vírus (enterovírus 72), que pode cursar com ou sem sintomas, 
com um período de incubação variável de 28 dias (média de 
15 a 50 dias). A concentração mais alta deste vírus tem sido 
detectada em águas contaminadas com resíduos fecais. Após a 
infecção, este vírus sofre uma grande replicação dentro dos he-
patócitos, é excretado pela bile para os intestinos e então passa a 
ser infectante. Nas crianças a infecção poderá ser assintomática 
ou mesmo não detectada e, dependendo das condições climá-
ticas, o vírus poderá permanecer estável por muitos meses no 
meio ambiente.1 As complicações sérias pelo HAV são raras e 
ocorrem em menos de 1% dos casos,1,2 sendo que a cronicidade 
desta infecção inexiste.3-5 

Hepatite B
É causada por um hepa DNA vírus ou partículas de Dane 

(HBV), sendo que este vírus possui três antígenos: o antígeno 
HBsAg está localizado na superfície, o HBcAg no interior e o 
terceiro antígeno, conhecido como HBeAg, também está loca-
lizado no “interior” do vírus, e pela sua determinação indica 
uma intensa replicação viral, sendo assim caracterizada a infec-
ção aguda.6 

A hepatite B é transmitida por contato sexual e via parente-
ral. Foi detectada em vários fluidos corporais, mas, somente no 
soro, saliva e no sêmen é que foi provada sua infectividade.7,8

Os indivíduos de maior risco para serem infectados são 
aqueles com múltiplos parceiros sexuais, os que usam drogas 
injetáveis e aqueles cujos parceiros sexuais têm contato com 

grupos de risco.9,10 A mortalidade que pode ocorrer quando há 
infecção aguda pelo HBV é em torno de 1%, sendo que 85% 
a 90% dos doentes têm resolução plena.9,11 Somente 10% a 
15% podem evoluir para hepatite crônica e cirrose no correr 
dos anos seguintes, sendo que o obituário, devido à ocorrência 
de hepatocarcinoma, situa-se em torno de 4.000 a 5.000 pa-
cientes por ano.12,13 

Cerca de 90% das hepatites virais ocorridas em menores de 
cinco anos tem boa evolução e a progressão para infecção crô-
nica é incomum.14,15 A sua forma de evolução poderá ser aguda 
e fulminante em 5% dos casos, sob forma crônica persistente, 
quando o vírus persiste, mas com dano hepático mínimo, e 
também sob a forma crônica ativa, quando há grave dano hepá-
tico que poderá evoluir para cirrose e insuficiência hepática.6 

Hepatite C (HCV)
Condicionada por um togavírus que tem como fatores cau-

sais seis diferentes tipos de genomas virais detectados. Existe 
grande variabilidade de ocorrência em diferentes países. Como 
a sua transmissão é por via parenteral, o maior risco para a sua 
difusão é com o emprego de hemoderivados e pelo uso de dro-
gas endovenosas. Seu período de incubação varia de 30 a 60 
dias. As infecções assintomáticas ocorrem em 75% dos pacien-
tes e podem se cronificar em 50% desse total. Por sua vez, a 
cronificação da doença pode acarretar maior incidência de lin-
fomas de células beta e ou crioglobulinemia.16 

A coexistência (vírus HBV, HCV e HIV) é situação conheci-
da que poderá acelerar ou reduzir a progressão e a gravidade dos 
danos hepáticos.2,11,17,18 Esta situação dependerá da estrutura me-
tabólica do hospedeiro e da produção de citocinas antivirais.19 O 
vírus da hepatite B poderá igualmente afetar a replicação viral do 
HIV, principalmente pela produção do fator de necrose tumo-
ral, a partir de monócitos cronicamente infectados.19,20 Por sua 
vez, parece evidente que a co-infecção pelos vírus HCV e HIV 
pode propiciar uma progressão mais rápida da hepatite crônica 
para formas de cirrose e de insuficiência hepática.2 Contudo, 
ainda não existe conclusão definitiva de que a infecção pelo 
HCV possa acelerar a progressão pelo HIV.18,21 
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Hepatite D (HDV)
O fator causal é uma partícula viral incompleta e que sempre 

coexiste com a HBV, sendo uma co-infecção. A infecção é vei-
culada pelo sangue e frequentemente evolui para formas graves, 
podendo, em 70% a 80% dos pacientes, desenvolver cirrose e 
hipertensão portal. A taxa de mortalidade poderá atingir 25% 
em até dois anos, desde o seu quadro agudo.16 

A sua ocorrência é maior em áreas endêmicas tropicais e sub-
tropicais e existem indícios de maior prevalência em diversos 
países da África, Oriente Médio, Grécia, Itália e no Brasil, na 
região amazônica.7

Hepatite E (HEV)
Suas características epidemiológicas são semelhantes às da he-

patite A. A transmissão deste vírus também ocorre por inadequa-
das condições sanitárias, como a contaminação das águas pelos 
dejetos fecais. Seu período de incubação é de três a oito semanas, 
com média de 40 dias, sendo conhecida como não A-não B.22 

Sua ocorrência na gestação pode induzir maior risco de he-
patite fulminante, sendo referido que, em pequeno grupo de 
pacientes grávidas no terceiro trimestre, a taxa de mortalidade 
condicionada pelo HEV pode atingir 20%.23,24 

Diagnóstico e manifestações clínicas
Os sintomas iniciais são os compatíveis com um quadro in-

feccioso agudo, coexistindo mal-estar, fadiga, anorexia, náuseas 
e dores (epigástricas e no hipocôndrio direito). Na evolução, 
os sintomas típicos são icterícia e hepatomegalia. Em alguns 
casos, as hepatites podem ser anictéricas, mas o comum é que 
a urina tenha cor bastante escura e as fezes apresentem aspecto 
claro-acinzentado (acolia).6 As infecções pelo HBV são habitu-
almente anictéricas e apenas 30% dos indivíduos apresentam a 
forma ictérica.14 

Nos pacientes com suspeita de HAV e HEV existe a referên-
cia de ter frequentado locais ou áreas expostas à contaminação 
com fezes.1 Em contrapartida, nas possíveis hepatites B, C ou 
D existe a referência ao contato com sangue ou hemoderivados 
e ou contato sexual com indivíduos infectados.4 Recomenda-se 
também às gestantes evitarem contatos íntimos com os familia-
res e mesmo sexual com o parceiro, até que estes tenham recebi-
do terapêutica profilática, conforme o tipo diagnosticado.

As gestantes que adquirirem hepatite devem ser hospitali-
zadas e acompanhadas quanto à possibilidade de encefalopa-
tias, coagulopatias ou mesmo enfraquecimento e debilidade 
progressiva. Dependendo do grau de enfraquecimento, há ne-
cessidade da reposição com conveniente suporte hidroeletrolí-
tico e de hemoderivados como sangue, plaquetas e fatores da 
coagulação que podem ser adicionados caso ocorram sinais de 
coagulopatia.2 

Se a gestante permanecer em bom estado geral, poderá ser 
mantida em repouso domiciliar, mas com redução das ativi-
dades físicas e conveniente controle alimentar, principalmente 

para se evitar a progressão para encefalopatia. Existindo sinais 
de encefalopatia, a oferta de proteínas deverá ser reduzida para 
diminuir o catabolismo proteico. Nessa eventualidade, poderão 
ser ofertados aminoácidos de cadeias ramificadas, embora os 
seus resultados não sejam ainda conclusivos.23 

Exames laboratoriais: simultaneamente ao início dos sinto-
mas agudos existe um sensível aumento das enzimas hepáticas, 
como as da alanina aminotransferase (ALT/TGP) e da aspartato 
aminotransferase (AST/TGP).6 As bilirrubinas também estão 
aumentadas e, quando a doença está em grau moderado a grave, 
os fatores de coagulação sanguínea poderão sofrer alterações.6 

A biópsia hepática geralmente não é indicada na gestação, 
embora possa raramente ser necessária para diferenciar as he-
patites virais de outras hepatites tóxicas, pois estas apresentam 
extenso dano nos hepatócitos e importante infiltrado inflama-
tório, com graus variáveis de necroinflamação e fibrose.25,26 

Exames laboratoriais específicos
O diagnóstico sorológico é muito importante e necessário ao 

controle da doença. Assim, o acompanhamento dos diferentes 
antígenos virais torna-se imprescindível. Os diversos tipos virais 
são determinados através de vários exames laboratoriais.

Hepatite A (HAV) 
O quadro agudo pode ser caracterizado pela detecção dos 

anticorpos imunoglobulina M específicos (anti-HVA-IgM), 
que não são evidenciados na sua evolução crônica. A imuno-
globulina G (anti-HVA-IgG) pode ser detectada a longo prazo 
naqueles que tiveram a infecção anteriormente ou que tenham 
recebido a vacina. A sensibilidade da HAV IgM é de 98.04% e 
a especificidade de 99,44%. Por sua vez, a anti-HAV total-IgG 
tem sensibilidade e especificidade de 100% conforme a técnica 
ELFA (enzyme linked fluorescent assay).3 

Hepatite B (HBV)
HBsAg é secretado diretamente no sangue e sua presença no 

soro indica que a replicação viral está ocorrendo no fígado. É o 
primeiro marcador nas infecções agudas e surge no período de 
incubação entre 4-12 semanas, declinando em 90% dos casos 
ainda na fase de icterícia. Sua presença por mais de 24 semanas 
indica hepatite crônica. A sua sensibilidade e especificidade na 
detecção laboratorial são de 100% com intervalos de confiança 
a 95%-99,87% e 100%.27,28 

HBeAg também é uma proteína secretada no sangue e repre-
senta sempre replicação viral no fígado e maior infectividade. 
Sua curva se inicia uma semana após a curva do HBsAg e sua 
persistência por mais de três meses sugere cronificação do pro-
cesso. A sua sensibilidade à detecção laboratorial é de 98,65% e 
a sua especificidade é de 99,49%.29-31 

HBcAg é uma proteína interna do vírus que não é detectada 
no sangue.

Resposta dos anticorpos (Tabela 1).4
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1. Anticorpo de superfície (anti-HBs) torna-se detectável na 
fase tardia da convalescença e indica a ocorrência de imu-
nidade seguindo a infecção aguda e poderá ser determinado 
por toda a vida. Sua determinação indica também imuni-
dade pós-vacinação. Sua sensibilidade é de 96,6% e a sua 
especificidade é de 99,01%.27 

2. Anticorpo e (anti-HBe) torna-se detectável quando a replica-
ção viral cai e indica uma baixa infectividade. A sensibilidade 
laboratorial é de 98,65% e a especificidade é de 99,49%.28 

3. HBc-IgM em valores crescentes indicam uma infecção re-
cente. A sua sensibilidade é de 100% e a especificidade é de 
99,67%.32

4. HBc-IgG passa a ter um aumento crescente após o aumen-
to do IgM e permanece presente por toda a vida, seja nos 
processos crônicos ou naquelas com infecções manifestas. 
Sensibilidade de 99,56% e especificidade de 99,94%.32 

Hepatite C (HCV) 
É confirmada pela identificação dos anticorpos através dos 

testes de ELISA (enzyme linked immuno sorbent assay), sendo 
este um imunoensaio de terceira geração.

Esses anticorpos podem estar presentes somente quatro a 
seis meses da exposição e depois de dois a quatro meses do 
início do quadro infeccioso. Por sua vez, o RNA do vírus 
da hepatite C pode ser obtido por reação em cadeia de po-
limerase já na fase inicial da doença ou mesmo nos quadros 
crônicos.33 A sua sensibilidade é de 100% e a especificidade 
é de 99,7%.34 

A detecção do anti-HCV pode ser feita entre duas a três se-
manas da infecção inicial. O diagnóstico pode ser estabelecido 
pela detecção do anti-HCV ou do HCV-RNA, mas nenhum 
desses testes permite diferenciar se esta infecção é aguda, crô-
nica ou resolvida. Sendo assim, a maioria das pessoas com teste 
positivo será cronicamente infectada e esta cronicidade é ava-
liada somente pelas transaminases elevadas e pelo teste de anti-
HCV positivo.4,35 

Hepatite D (HDV) 
É de evolução frequentemente grave. O seu diagnóstico é 

feito pela determinação sérica dos anticorpos contra o vírus da 
hepatite D e pela detecção do antígeno HDV. Os níveis de IgM 
são pouco duradouros e nas infecções crônicas estes níveis são 
também bastante variáveis pela determinação do IgG.4 

A antiginemia para hepatite D geralmente persiste em pa-
cientes com hepatite crônica D, apesar do aparecimento tardio 
dos anticorpos IgG contra o vírus.7

Hepatite E (HEV) 
O diagnóstico específico poderá ser feito pela detecção dos 

anticorpos anti-HEV IgG e anti-HEV IgM.22,23 
Outras formas de hepatite permanecem com etiologia des-

conhecida, mas a ocorrência da mononucleose infecciosa de-
vido ao vírus Epstein-Barr, vírus da febre amarela, da rubéola, 
do herpes simples e também o vírus de inclusão citomegálico, 
poderá condicionar dano hepático.14

Tratamento e controle das hepatites
Hepatite aguda 

O seu grau de gravidade deverá ser determinado pelos níveis 
de albumina sérica e pelo tempo de protrombina. É considera-
da débil se o tempo de protrombina for superior a 40% e se o 
nível de albumina for maior de 30 g/l.36

Existindo prurido, este poderá ser tratado com drogas anti-
histamínicas ou colestiramina na dose de 4 g/dia. Outras subs-
tâncias que sofrem metabolização hepática devem ser evitadas, 
e aquelas com potencial hepatotóxico como o álcool deverão ser 
suspensas por seis meses.

Hepatite fulminante (A, B ou C) 
Pode progredir com grave icterícia e confusão mental pelo 

maior dano hepático.37 Recomenda-se, nesta situação, a inter-
nação hospitalar em unidade de terapia intensiva (UTI) e mes-
mo o transplante hepático deverá ser considerado.38 

Tabela 1. Interpretação dos exames sorológicos da infecção 
do vírus da hepatite B (HBV)4 

Teste Resultado Interpretação
HBsAg Negativo Suscetível
Anti-HBc Negativo
Anti-HBs Negativo
HBsAg Negativo Imunidade por infecção natural
Anti-HBc Positivo
Anti-HBs Positivo
HBsAg Negativo Imunidade pela vacinação HBV
Anti-HBc Negativo
Anti-HBs Positivo
HBsAg Positivo Infecção aguda
Anti-HBc Positivo
IgM Anti-HBc Positivo
Anti-HBs Negativo
HBsAg Positivo Cronicamente infectado
Anti-HBc Positivo
IgM Anti-HBc Negativo
Anti-HBs Negativo
HBsAg Negativo Quatro possíveis interpretações; 

melhoria de uma infecção 
pós-HBV; teste indicando uma 
infecção tardiamente ocorrida 
com níveis séricos baixos de 
anti-HBs; teste falso positivo 
ao anti-HBc; níveis séricos não 
detectáveis de HBsAg em uma 
pessoa cronicamente infectada.

Anti-HBc Positivo
Anti-HBs Negativo
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Hepatite B 
O objetivo primário do tratamento das infecções crônicas 

condicionadas pelo HBV será eliminar o vírus e reduzir a sua 
replicação viral. Com este intuito será evitada a progressão 
para quadros de cirrose e maior risco do desenvolvimento de 
hepatocarcinomas.

A maioria dos pacientes tem melhora completa na sequência 
da doença. No entanto, menos de 5% dos pacientes adultos 
podem permanecer portadores. A determinação do HBeAg é 
um auxiliar na investigação da infecciosidade, sendo um mar-
cador da existência de replicação viral, enquanto o HBsAg deve 
ser determinado somente três meses após o início da doença. 
Esse mesmo teste (HBsAg), se persistir positivo aos seis meses 
do início da doença, indica que há grande probabilidade de se 
tratar de um portador, mas a situação só será confirmada pela 
positividade desse teste aos 12 meses.4,14 

Os pacientes HBsAg-negativos com atividade inflamatória 
têm sua resposta virológica caracterizada pela negativação do 
HBV-DNA, que será acompanhada pela negativação tardia do 
HBsAG.39 

O IFN (interferon) alfa constitui seguramente o tratamen-
to padrão para a hepatite crônica B em pacientes sem doença 
hepática descompensada. A duração do tratamento deverá ser 
de 16 semanas e o esquema terapêutico poderá ser com 5 mi-
lhões de unidades diariamente ou 10 milhões, três vezes por 
semana.5,12,40 

Com o emprego do interferon poderão existir efeitos cola-
terais, mas habitualmente tem sido evidenciada uma resposta 
terapêutica conveniente em 30% a 40% dos pacientes.41,42 

Hepatite C 
A persistência das transaminases elevadas poderá manter-se 

até os seis meses e os seus valores dentro da normalidade não 
excluem o risco da hepatite crônica. Nesse tipo de hepatite há 
importância na determinação do genótipo viral, sendo que o 
tratamento é mais eficaz para aquele vírus com genótipo 2 e 3 
do que o vírus C com genótipo 1 e 4.43 Nessa situação, a biópsia 
hepática deverá ser feita nos pacientes com genótipo viral 1 e 4, 
mesmo com as transaminases normais e com HCV-RNA44 para 
observarmos, assim, a sua forma evolutiva.

O tratamento consiste na combinação do interferon alfa e 
ribavirina por 12 meses naqueles com genótipos 1 e 4 e por 6 
meses nos genótipos 2 e 3.45,46 Com essa associação terapêutica, 
há erradicação dos vírus do sangue em mais de 29% dos pa-
cientes.44 Lembrar que são contraindicações para a terapêutica 
retroviral a existência de cirrose e disfunção hepática descom-
pensada, estado de imunossupressão grave, doenças autoimu-
nes e gravidez.

A ribavirina tem efeitos fetais danosos, sendo teratogênica.4 
Devido a isso, as gestações devem ser evitadas até seis meses 
depois do término do tratamento. Deve-se indicar transplante 
hepático se a expectativa de vida for inferior a seis meses.

Por sua vez, com a adição do polietileno-glicol ao interferon 
alfa, houve a formação de substância com vida média mais lon-
ga a ser administrada uma vez por semana. Este é o interferon 
peguilado (Peg-INF).45 

Desde que este esquema terapêutico seja mantido os seus 
resultados são superiores e chegam a 38% quando comparado 
a monoterapia.43,45 Assim é que, em estudo anterior, quando 
da sua associação com a ribavarina em esquemas terapêuticos 
prolongados por 24 meses, obteve-se a melhor resposta se com-
parada ao seu uso por 48 semanas.43 

Vacinação
A indicação para o emprego de vacina(s) para a hepatite deve 

compreender os seguintes grupos alvos:
1. trabalhadores da saúde em zonas endêmicas;
2. pessoas envolvidas em prostituição;
3. pacientes com doenças hematológicas que requerem deriva-

dos de sangue;
4. parceiros sexuais de pessoas portadoras com HBsAg positivo 

e com hepatite aguda B;
5. usuários de drogas e seus parceiros sexuais, bem como re-

cém-nascidos (RN) de mães que usam drogas; 
6. em casos de acidentes com agulhas e com exposição ao sangue;
7. neonatos cujos pais são HBsAg-positivos.47 

Vacina para hepatite A 
Está disponível, constituída de um antígeno viral inativado 

ou em associação HAV e antígenos HBV.  
Duas vacinas existem comercialmente e ambas usam vírus 

HAV inativados e o componente HBV é um antígeno pro-
teico não viral recombinante. Essas duas vacinas disponíveis 
podem ser empregadas aos 1-6 e 12 meses (três doses) e aos 
6 e 18 meses de intervalo. A vacina HAV cria resposta imu-
nitária em 94% após a primeira dose, sendo muito eficaz por 
reduzir a incidência da doença e a progressão das epidemias. 
A imunoglobulina permanece como uma disponibilidade 
na profilaxia para aqueles que sofreram exposição viral sem 
proteção.48 

Estudo publicado em 1999 comparou a capacidade imuno-
gênica destas duas vacinas existentes no mercado para a HAV. 
Os resultados evidenciados na quarta semana, após a primeira 
imunização, mostrou taxa de conversão de 100% para a VQTA 
e de 95% para a HAVRIX e, no acompanhamento ao sexto mês, 
ambas mostraram resultados idênticos.49  

Vacinas para hepatite B 
Com dois antígenos para a vacinação da hepatite B, foram 

preparadas em culturas de fungos. São intensamente imuno-
gênicas e desenvolvem a soroconversão em mais de 95% dos 
casos.50 

Os esquemas de uso para as vacinas contra a hepatite B são 
variáveis, mas habitualmente são empregadas três doses, reco-
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mendando-se aos 0-1 e 6 meses.51 A sua administração deve ser 
feita via intramuscular na região deltoide, pois o uso na região 
glútea e intradérmica tem propiciado baixas taxas de sorocon-
versão. As gestantes, quando necessário, podem ser vacinadas, 
pois a gravidez não é uma contraindicação à vacinação.52 

Hepatites e gestação: considerações finais
Algumas questões pertinentes às hepatites (e/ou infecções 

virais) e gestação:
1. Hepatite aguda versus gravidez — os quadros de hepatite 

aguda na gestação necessitam internação hospitalar se existir 
algum sinal de encefalopatia aguda, coagulopatia ou grave 
debilidade devido à má-nutrição. Nessas eventualidades pode 
haver necessidade de reposição de sangue e fatores da coagula-
ção sanguínea, tais como plasma fresco e crioprecipitados.

2. Gestantes que presumivelmente são portadoras dos vírus 
HBV e HCV devem ser acompanhadas por médicos expe-
rientes nessa área e orientadas a notificar aos seus parceiros 
sexuais, e também empregar métodos de prevenção da trans-
missão para outras pessoas.53 

3. Transmissão vertical para o feto — aproximadamente 10% 
a 20% das mulheres que são soropositivas para o HBsAg 
podem transmitir aos seus fetos o HBV e, entre as pacientes 
que são positivas para o HBsAg e HBeAg, a possibilidade de 
transmissão atinge os 90%.4 

 O CDC (Centers for Disease Control, Atlanta, EUA) re-
comenda a vacinação dos RN cujas mães são soronegativas, 
e esta deve ser efetuada quando houver alta hospitalar pós-
parto ou no máximo até o final do primeiro mês. Essa va-
cinação pode ser postergada somente se o peso do RN for 
inferior a 2.000 g e se a mãe for HBsAg negativa.52,54 

 Outra recomendação importante é que o RN cuja mãe é 
HBsAg-positiva ou cuja imunologia for desconhecida na 
ocasião do parto deve receber a primeira dose da vacina e 
uma dose de imunoglobulina contra o vírus da hepatite 
B (HBIG) dentro das primeiras 12 horas do pós-parto. A 
administração deve ser feita por via intramuscular em dois 
locais separados. Na sequência dos próximos seis meses as 
duas outras doses da vacina devem ser administradas. A 
combinação da imunização ativa e passiva é bastante eficaz 
na redução da transmissão do vírus da hepatite B em 85% a 
95% dos casos.12,40 

4. Transmissão intraparto — essa passagem do vírus para o RN 
ocorre em 85% a 95% das vezes durante o trabalho de parto 
devido à exposição do feto ao sangue e secreções maternas.4 
A via de parto não tem influenciado na maior transmissão do 
HCV; devido a isso, a indicação do parto cesáreo deve ocor-
rer somente por razões obstétricas.36,53,55,56 Um maior risco 
para essa disseminação do HVB foi evidenciado em gestan-
tes HBsAg-soropositivas, história de tratamento de trabalho 
de parto prematuro e altos títulos de HBsAg e HBV-DNA 
no soro materno.4 

5. Gestantes com hepatite crônica e métodos invasivos pré-na-
tais têm um baixo percentual de risco de sofrerem infecções 
nos fetos. Em diversos estudos anteriores a ocorrência dessa 
situação foi bastante infrequente, principalmente quando 
houve realização de amniocentese.4 

6. Amamentação e hepatite: nas mulheres infectadas por HAV 
a amamentação pode ser indicada desde que sejam feitos im-
portantes cuidados de higiene. O uso da imunoglobulina deve 
ser recomendado ao RN ao início da amamentação.47,48  

 A amamentação não é contraindicada para mulheres HBsAg-
positivas57 e, na ocasião do parto, se a gestante for cronica-
mente infectada pelo HBV, o RN deve receber uma dose de 
imunoglobulina e simultaneamente deverá ser administrada 
a primeira dose da vacina.40,47 

 A amamentação não é contraindicada para gestantes croni-
camente infectadas pelo HCV e não há maior risco de trans-
missão viral ao RN nessa eventualidade.55,57-59  
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RESUMO DIDÁTICO 
1. As seis formas de hepatites virais constituem uma relativamente comum e bastante séria infecção que poderá atingir 

as gestantes, condicionando danos a elas e seriamente comprometendo todo o evoluir da gravidez.
2. Os quadros de hepatite aguda na gestação necessitam internação hospitalar se existir algum sinal de encefalopatia 

aguda, coagulopatia ou grave debilidade devido à má-nutrição. Nessas eventualidades pode haver necessidade de 
reposição de sangue e fatores da coagulação sanguínea, tais como plasma fresco e crioprecipitados.

3. Aproximadamente 10% a 20% das mulheres que são soropositivas para o HBsAg podem transmitir aos seus fetos o 
HBV e, entre as pacientes que são positivas para o HBsAg e HBeAg, a possibilidade de transmissão atinge os 90%.

4. A vacinação de recém-nascidos de mães soropositivas é indicada.
5. Há risco de transmissão de hepatite intraparto.
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