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Sabe-se que a hepatite causada pelo ví- 
rus B (VHB) ocorre com maior freqüencia em 
adultos jovens com estilos de vida, compor- 
tamentos ou ocupa@es oferecendo maior risco 
de contrair a infeccão, ressaltando-se a utili- 
zacao de drogas ilícitas por via endovenosa e 
atividade sexual nao protegida (horno ou he- 
terossexual). A transmissáo do VHB por re- 
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la@es heterossexuais ocorre em 25% dos ca- 
sos de hepatite B, sendomais importante que 
o relacionamento homossexual na dissemi- 
nagao desse vírus (2 -3). Também no Brasil, a 
ocorrência da transmissáo heterossexual tra- 
duz-se no aumento do número de mulheres 
em idade reprodutiva que sáo contaminadas 
pelo VHB (4). 
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Urna das vias importantes de dissemi- 
nacáo e perpetua@0 do VHB na comuni- 
dade, interessando tanto a obstetras como a 
pediatras, é a transmissáo máe-filho (5, 6), 
fazendo com que essa infeccáo transcenda 
seus aspectos epidemiológicos. A contami- 
nacáo perinatal do VHB pode ocorrer tanto 
após a infeccáo aguda materna como de máes 
cronicamente infectadas. Segundo outros 
pesquisadores (7), o risco de transmissáo 
vertical desse vírus é de 71%, quando a infec- 
cáo aguda materna ocorre no final da gesta- 
cáo, e de 3%, quando no início da gravidez. 
Sabe-se, também, que fetos ou recém-nasci- 
dos (RN) de máes portadoras crônicas de 
HB,Ag e HB,Ag sáo mais vulneráveis à 
transmissáo vertical (risco de 80% a 90%), 
evidenciando a importancia de aferir todos 
os marcadores sorológicos da infeccáo pelo 
VHB (8, 9). 

Aproximadamente 6% dos casos de 
transmissáo perinatal do VHB ocorrem du- 
rante a gesta@0 (10) e 0 restante no momento 
ou lago após o parto, permitindo que seja 
instituída a imunoprofilaxia, medida eficaz 
que objetivamente reduz a infeccáo neona- 
tal, evitando suas complicacóes agudas e 
crônicas (11, 22). 

De acorde com dados divulgados pelo 
Grupo Consultivo sobre Hepatites, da Or- 
ganizacáo Mundial da Saúde (13), estaria in- 
dicada a imunoprofilaxia em todos os RN de 
comunidades em que a prevalência da infec- 

s 
cáo por VHB seja intermediaria ou elevada 

N (superiora 2%), constituindo urna medida de 

N; 
impacto para a reducáo e o controle da trans- 

s missáo vertical desse virus (14). Entretanto, até 
N que a profilaxia universal seja instituída, a al- 

P 
ternativa viável é a identificacao de gestantes 

E portadoras do HB,Ag medida que, além de 
cl, aferir a soroprevalência da infeccáo, permite 
.tz: 
P 

elaborar estratégias regionais para equacio- 
VI nar o problema e dirigir seletivamente a imu- 
c( 
.E noprofilaxia neonatal do VHB (21). 

g A questáo pertinente à identifica@0 de 

õ 
gestantes consideradas de risco para a hepa- 

w tite B através da história clínica foi polêmica, 
mas hoje náo existem dúvidas de que a tria- 
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gem sorológica para o HB,Ag é notavelmente 
superior à anamnese para essa finalidade (10, 

2519), apresentando urna relacáo custo/be- 
nefício favorável à sua utiliza@0 (14,20-22). 

No Brasil, a maior prevalência de infec- 
@o pelo VHB é na regiáo Amazônica, atin- 
gindo 12% em algumas comunidades (23). Na 
regiáo Sudeste, a prevalência é menor, va- 
riando de O,l% a 4,0% (24). Entretanto, sáo 
escassas as informacóes sobre a prevalencia 
do VHB em gestantes ou parturientes brasi- 
leiras (25), argumento que fundamenta parte 
dos objetivos deste trabalho. 

Os objetivos do presente trabalho fo- 
ram: 1) aferir a taxa de reatividade sérica do 
HB,Ag em mulheres que tiveram suas ges- 
tacóes resolvidas no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeiráo Preto da 
Universidade de Sáo Paulo (HCFMRP-UT), 
Brasil; 2) avaliar qual a contribuicáo da anam- 
nese na identifica@0 dos fatores de risco para 
infec@o pelo VHB em mulheres portadoras 
do Hb,Ag e 3) verificar a exatidáo e o signifi- 
cado do resultado positivo para HB,Ag, rea- 
lizando teste confirmatório de presenta deste 
antígeno no soro e teste para outros marca- 
dores sorológicos de infeccáo pelo VHB. 

0 estudo foi realizado no HCFMRP- 
USP, no período de 12 de marco de 1991 a 31 
de dezembro de 1993, ocasiáo em que 7992 
mulheres que tiveram suas gestacóes resol- 
vidas neste hospital foram avaliadas quanto à 
reatividade sérica para o antígeno de super- 
ficie do VHB (HB,Ag) . 

A identifica@0 do HB,Ag foi realizada 
por meio de um teste imunoenzimático 
(Ausyme monoclonal, da Abbott Laborato- 
ries) em dois procedimentos, um de triagem 
e outro confirmatório,. No primeiro proce- 
dimento (triagem) realizou-se o teste utili- 
zando um periodo de duas horas de incuba- 
@o das amostras séricas. Para excluir os 
eventuais testes falso-positivos que tivessem 
ocorrido no procedimento de triagem, as 
amostras consideradas positivas eram retes- 
tadas em um segundo procedimento (confir- 
matório) do mesmo teste ELISA, utilizando- 



TABELA 1. Reatividade do HBJG em mulheres que tiveram suas gestacóes 
resolvidas no HCFMRP-USP, Brasil (1/3/92 a 31/12/93), utilizando ELISA 
anti-VHB com dois tempos diferentes de incubacájo 

Teste 

HB,Ag triagem 
HB,Ag confirmatbrio 
atc 95%:0,84-1.30 
b IC 95%'0,75-1.19 

Positivo Negativo Total 

N” % N % N” % 

84 1.05” 7 908 98,95 7 992 100,00 
76 0,956 7 918 99,05 7 992 100,00 

se período de incuba@0 mais longo (18 
horas). Adicionalmente, as amostras repe- 
tidamente positivas para HB,Ag eram tes- 
tadas para a identifica@0 de outros marca- 
dores sorológicos de infeccáo pelo VHB, por 
meio de métodos imunoenzimáticos: anti- 
HB,Ag (Ausab EIA, Abbott Laboratories, 
procedimento B), anti-HB,Ag (Corzyme, 
Abbott Laboratories, procedimento B), HB,.Ag 
e anti-HB,Ag (HB,-rDNA-EIA, Abbott 
Laboratories). 

Os resultados obtidos nos testes de 
triagem tornavam-se disponíveis de seis a 18 
horas após o parto, permitindo a realizacáo 
da imunoprofilaxia ativa/passiva dos recém- 
nascidos (12). Mesmo que a reatividade ma- 
terna náo se confirmasse, náo se perdia a 
oportukdade de completar o esquema vaci- 
nal na crianca, administrando-se doses adi- 
cionais de vacina com um mes e seis meses 
de idade. Os casos de reatividade confirmada 
foram avaliados individualmente, enfati- 
zando a anticoncep@o, utiliza@0 de preser- 
vativo e busca dos comunicantes (parceiro 
sexual e outros filhos) para vacinacáo. 

Como parte do atendimento de rotina 
dado a todas as parturientes, obtiveram-se 
informacões sobre profissáo, hábitos, com- 
portamento sexual, eventos mórbidos pre- 
gressos e durante a gestacáo. Das pacientes 
portadoras do HB,Ag foram coletadas as se- 
guintes informacões clínicas: 

0 antecedentes pessoais mórbidos (he- 
patite, insuficiência renal crônica e ou- 
tras doencas sexualmente transmissí- 
veis); 

0 alteracões na gravidez atual (outras 
doencas sexualmente transmissíveis, 
hepatite, insuficiencia renal, icterícia 
e/ou colúria); 

0 risco profissional ou comportamental 
(uso de drogas ilícitas por via endove- 
nosa, etilismo, carceragem, profissio- 
nal de saúde, profissional em creches ou 
prostitui@o). 

A associacáo entre a sororreatividade 
para HB,Ag e o tipo de resolucáo da gravidez 
foi testada por meio do qui-quadrado, assu- 
mindo-se o nível de significância (Y = 5%. Ex- 
pressaram-se os resultados em intervalos de 
confianca (IC) a nível de 95% .5 

RESUL?ADOS 

Encontrarn-se na tabela 1 os dados re- 
lacionados as 7992 mulheres estudadas, das 
quais 84 (1,05%, IC 95%: 0,84-1,30) resulta- 
ram soropositivas no teste de triagem. Após 
o teste confirmatório, 76 amostras mantive- 
rama soropositividade (0,95%, IC 95%: 0,75- 
1,19). Em oito casos o resultado do segundo 
procedimento foi negativo, representando 
9,5% (IC 95%: 4,2-17,9) de amostras falso- 
positivas no teste com tempo de incuba@0 
mais curto. 

j Embora se tenham calculado os intervalos de confianp para 
dar uma id& da vanabibdade das estimativas, é necessário 
declarar que as 7992 mulheres examinadas nãa constituem 
ama amosha deatóda da popula@o geral de mulheres, sendo 
portanto necessáfio usar as devidas reservas ao fazer mfe- 
réncias sobre os valores populacionais 
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Na tabela 2 verifica-se que a prevalên- 
cia do HB,Ag foi mais elevada nas mulheres 
cujas gestacões terminaram em aborto (1,83%, 
IC 95%: l,ll-2,99) do que naquelas que che- 
garam ao parto (0,84%, IC 95%: 0,64-1,08). 
Essa diferenca foi estatisticamente signifi- 
cante (qui-quadrado = 776; P<O,OO5). 

A anamnese realizada rotineiramente 
na resolu@o da gravidez identificou situa- 
@es e comportamentos de risco de infeccáo 
pelo VHB em 15 mulheres, confirmadamente 
positivas para o HB-Ag, e em 10 de seus seus 
familiares (tabela 3), sendo que em quatro 
mulheres os riscos foram comuns aos fami- 
liares. Portanto, a anamnese identificou so- 
mente 21 das 76 (27,6%) mulheres confirma- 

damente soropositivas. Dentre os fatores de 
risco, a utiliza@0 de droga ilícita por via en- 
dovenosa foi o fator mais freqüentemente 
identificado entre as mulheres portadoras do 
HB,Ag, e o diagnóstico prévio de hepatite vi- 
ral foi o de maior freqüência entre os familia- 
res de convivencia íntima. Náo se detectaram 
casos em que as gestantes fossem profissio- 
nais de saúde ou de creches, prostitutas ou 
presidiárias. 

Na tabela 4 acham-se sintetizados os 
resultados correspondentes aos outros mar- 
cadores séricos da infeccáo pelo VHB. Por 
questóes técnicas nao foi possível testar to- 
dos os marcadores em todas as 76 amostras 
HB,Ag positivas. A presenta de anti HBJg 

TABELA 2. Sororreaiividade para HBfig em mulheres cuias gestagóes 
foram resolvidas por meio de parto ou aborto no HCFMRP-USP, Brasil 
(1/3/91 a 31/12/93) 

Resolu@o da gravidez 

Aborto 
Parto 
Total 

HB,Ag positivo 
(confirmado) 

N" % 

59 1,84" 
0,84b 

76 0,95 

HB,Ag negativo Total 
N" % N" % 

906 98,16 923 100 
7 010 99,16 7 069 100 
7 916 99,06 7 992 100 

X2 (corre@0 de Yates) = 7.76; P = 0,005 
aIc95% = 1.11-2,99 
bIC 95% = 0,64-1,06 

TABELA 3. Antecedentes mórbidos, fatores e comportamentos indicativos 
da doenca ou do risco de infect$fo pelo VHB obtidos através da anamnese 
de 76 mulheres soropositivas que tiveram suas gestacóes resolvidas no 
HCFMRP-USP, Brasil (1/3/91 a 31/12/93) 

Fator de risco 
identificado 

Droga EV 
Hepatite 
Sífilis 
Ictericia 
HIV+ 
Etilismo 
Transfusáo 
Condiloma 
Insuficiência renal crOnica 

Total 

Paciente 
(n=15) 

N" % 

6 22,2 
5 ll,1 

18,6 
ll,1 

i 11.1 
3 ll,1 
2 7,4 

; i:: 

27 100 

Familiares 
(n=lO) 

N" % 

4 36,4 
i 45 4 

..: 
2 18,2 
0 . . . 

i ::: 
0 . . 
0 . 

ll 100 

Total 
N" % 

10 26.3 
Li 21,l 

13,2 
5 13,2 
3 17,9 
3 73 
2 5.2 
1 Z6 
1 2.6 

38 100 



TABELA 4. Marcadores soroldgico da infeccáo pelo VHB nas mulheres 
HBJg positivas que tiveram suas gestacóes resolvidas no HCFMRP-USP, 
Brasil (1/3/91 a 31/12/93) 

Anti-HB,Ag HWK! Anti-HB,Ag Anti-HB,Ag 
Resultados No % N” % N” % N” % 

Positivos 3 4,5 16 21,3a 49 65.3 65 90,3 
Negativos 64 95,5 59 78,7 26 34,7b 7 9,7 

Total 67 100 75 100 75 100 72 100 
a IC 95% = 1,04-30.56 
b IC 95% = 23.93-45,47 

confirmou a infec@o pelo VHB em 90,3% dos 
casos repetidamente positivos para HB,Ag. 
Inversamente, só se encontrou o marcador 
anti-HB,Ag em tres das 67 pacientes (4,5%) 
avaliadas. 0 marcador HB,Ag foi encontrado 
em 21,3% das mulheres portadoras do HB,Ag. 

DISCUSSÁO E CONCLUSÓES 

Náo há como negara importancia mé- 
dica, sanitária e econômica da transmissáo 
vertical do VHB, a principal forma da trans- 
missáo deste vfrus na primeira década de vida 
(26). Sabe-se que a maioria das criancas infec- 
tadas pelo VHB em idade precoce tornam-se 
portadoras crônicas da infeccáo, dissemi- 
nando-a na comunidade (8, 9). A infeccáo 
crônica pelo VHB destaca-se como causa da 
cirrose e carcinoma hepatocelular na idade 
adulta (27). Em grande número de casos, es- 
sas complicacões podem ser prevenidas por 
imunoprofilaxia neonatal, medida que pode 
resultar em amplos benefícios para a crianca 
e a comunidade. 

Nas amostras séricas das 7992 mulhe- 
res deste estudo, detectou-se que 84 (1,05%) 
foram consideradas positivas para o HB,Ag 
no teste de triagem e 76 (0,95%) tiveram essa 
positividade confirmada. 0 teste de triagem 
possibilitou a adocáo de medidas como a 
imunoprofilaxia neonatal ativa e passiva, 
adotada nas primeiras horas após o parto, 
período em que a eficacia desta conduta é mais 
evidente (28). 0 teste confirmatório poderia 
indicar náo ser necessário continuar com o 
esquema vacinal, mas a oportunidade de 
completá-lo nestas criancas náo foi perdida. 
A realizacáo do teste confirmatório neste es- 

tudo possibilitou identificar quais os casos em 
que as acões para a busca de contactantes de- 
vessem ser efetivadas. Os contactantes des- 
sas mulheres receberam orientacáo sobre 
avaliacáo sorológica e vacina@o anti-VHB. Os 
parceiros sexuais receberam informacóes 
complementares quanto ao uso do preserva- 
tivo durante as relagões sexuais até que ocor- 
resse a conversáo sorológica pós-vacinal. As 
máes e parceiros foram esclarecidos sobre a 
eventual necessidade de dose vacinal de re- 
forco após 5-10 anos, período em que pode 
ocorrer a reducáo dos níveis de anticorpos 
protetores (12). 

Considerando-se que 9,5% dos casos 
foram positivos apenas no teste de triagem do 
HBsAg, seria lógico que os esforcos se con- 
centrassem na pesquisa dessa infecgáo no 
período pré-natal, evitando-se tanto a imu- 
noprofilaxia passiva quanto a ativa nos casos 
náo confirmados, diminuindo objetivamente 
os custos. 0 óbice a esta estratégia é a baixa 
freqüência dessas mulheres aos servicos de 
assistência pré-natal no Brasil. 

A detec@o de portadoras do VHB (po- 
sitivas para HB,Ag) foi significativamente 
superior nas mulheres cujas gestacóes resul- 
taram em aborto (1,84%) quando compara- 
das àquelas cujas gestagões foram a termo 
(0,84%). Este hospital atende elevado contin- 
gente de abortamentos provocados em mu- 
lheres de baixo poder aquisitivo e expostas a 
grande risco de contraírem doencas sexual- 
mente transmissíveis, podendo explicar a di- 
ferenca observada nas taxas de infeccáo pelo 
VHB nestes dois subgrupos de mulheres. 

A pequena propor@ (276%) de mu- 
lheres nas quais se identificaram, por meio da 



anamnese, fatores ou comportamentos de 
risco para a infeccão pelo VHB está de acorde 
com a maioria dos estudos da literatura (25, 
29), demonstrando que nao há inquérito epi- 
demiológico que substitua a triagem soroló- 
gica. Parte dessa discrepancia está ligada à 
omissáo de informacóes referentes a situa- 
@es e comportamentos que a sociedade 
atualmente reprime, tais como a utilizago de 
drogas ilícitas e a promiscuidade sexual (29). 
Outra explicacao seria o fato de que a paciente 
realmente nao saiba que seu parceiro esteve ou 
esteja exposto ao risco de contamina@o. 

Apesar da hepatite nao ser urna doenca 
socialmente discriminatória como é a sín- 
drome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 
existem vários pontos comuns na sua trans- 
missáo. Neste estudo, o uso de drogas por via 
endovenosa foi o fator de risco mais freqüen- 
temente identificado entre as mulheres por- 
tadoras de infeccáo pelo VHB, seguido da 
história de hepatite, icterícia e infeccáo pelo 
HIV 0 etilismo foi também considerado fa- 
tor de risco, visto que os (as) alcoólatras sáo 
mais suscetíveis ao uso de droga endovenosa 
e promiscuidade sexual. 

Em relacáo aos demais marcadores so- 
rológicos da infeccáo pelo VHB, o que apre- 
sentou maior positividade foi o anti-HB,Ag, 
sugerindo que possa ser usado alternativa- 
mente na triagem de infeccáo materna pelo 
VHB. Chamou especial atencáo o fato de que 
21,6% das amostras foram positivas também 

2 
para o HB,Ag. 

M Apesar de alguns autores recomenda- 
. 

Ñ; remas triagens universais para o antígeno HBs 

G 
para todas as populacoes obstétricas (30), é 

h importante reconhecer que a triagem roti- 
z 
g 

neira apresenta o maior custo-beneficio 

z 
quando a infeccáo é endêmica ou quando um 

.g 
programa seletivo de triagem falha em iden- 

s 
tificar um número significante de portadores 

c 
do VHB em urna populacáo. Dados da po- 

.E pulacáo norte-americana indicam que urna 
8 triagem universal parece ser custo-eficaz 

õ 
(considerando-se os custos diretos e indire- 

cn tos) quando a prevalência do estado de por- 
tador exceder a 0,06% (32). Entretanto, os as- 
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pectos de custo-eficiência e o impacto potencial 
de urna política de triagem de mulheres grá- 

vidas é especialmente importante para paí- 
ses subdesenvolvidos onde outros problemas 
de atencáo primária à saúde ainda náo foram 
resolvidos. 

A Organiza@0 Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda que em populacões com 
taxas de prevalência intermediária ou ele- 
vada (superiora 2%) de infeccáo crônica pelo 
VHB a intervencáo seja realizada por meio da 
vacinacáo precoce infantil, visto que a trans- 
missáo ocorre principalmente entre lactentes 
e criancas de pouca idade. Nessa situacáo o 
esquema vacinal deve ser iniciado logo após 
o nascimento, principalmente em áreas hi- 
perendêmicas (taxa de prevalência superio- 
res a 10%). Para regiões de taxas de prevalên- 
cia inferiores a essa, as recomendacóes da 
OMS incluem a opcáo de triagem em gestan- 
tes e imunizacão ativa de recém-nascidos de 
mulheres infectadas, sabendo-se que a apli- 
cacáo simultanea de imunoglobulina contra a 
hepatite B pode apresentar dificuldades ope- 
racionais e de custo (23). 

Na populacáo obstétrica da comuni- 
dade brasileira estudada, enquanto a preva- 
lência de mulheres portadoras do VHB 
(0,95%) possa ser considerada baixa, a ele- 
vada ocorrência de portadoras de HB,Ag e a 
náo deteccáo de anticorpos anti-HB,Ag em 
34,7% delas significa urna oportunidade ele- 
vada de transmissáo vertical desse vírus. Vir- 
tualmente, todos os filhos de máes portado- 
ras do HB,Ag seráo infectados ao nascer, e 
90% das criancas infectadas tornam-se por- 
tadoras cronicas (32-34). Considerando-se que 
pelo menos 70% dessas mulheres náo seriam 
identificadas pela história clínica rotineira para 
que se proceda à intervencáo na transmissáo 
máe-filho do VHB o mais rapidamente pos- 
sível, a triagem universal para o HB,Ag seria 
justificada nesta populacáo, e seria urna op- 
cáo à vacinacáo rotineira de todos os recém- 
nascidos, visto que o custo de cada teste de 
triagem é de aproximadamente US$S,OO, em 
compara@0 aos LJS$99,00 para 0 esquema 
vacinal de tres doses. Atualmente, a triagem 
obstétrica no momento do parto é operacio- 
nalmente viável nesta comunidade, a des- 
peito dos custos adicionais decorrentes da taxa 
de 9,5% de resultados falso-positivos do teste 



de triagem. A vacinacáo rotineira poderia 
passar a ser urna alternativa mais econômica, 
caso fosse implementada no Brasil a vacina- 
@o em massa na infância e os custos da va- 
cina fossem reduzidos, o que ainda náo 
ocorre. 

A máxima protecáo da transmissáo 
vertical do VHB ocorre quando se utiliza ime- 
diatamente após o nascimento (até 48 horas 
no máximo) a combinacáo de imunoglobu- 
lina humana hiperimune contra VHB (HBIG) 
e vacina. Esta combinacáo apresenta eficácia 
protetora superior a 9&95%, mesmo quando 
a máe é portadora do antígeno HB, e náo 
possui anticorpos anti-HB, (33). 0 uso iso- 
lado da vacina da hepatite B para a prevencáo 
da transmissão vertical apresenta taxas de 
eficáàa protetora de 70-85%, dependendo da 
freqüência do marcador HB,Ag em urna po- 
pula@0 obstétrica (35). Considerando-se que 
em 34,7% das mulheres aqui estudadas náo 
se detectaram anticorpos anti-HB,, a medida 
mais segura para esta populacáo é a inclusáo 
da HBIG na profilaxia neonatal para todos os 
casos. 0 esquema combinado foi realizado 
neste estudo e vem sendo mantido neste hos- 
pital. Entretanto, devido ao seu elevado custo, 
certamente esta náo é urna medida que se 
possa generalizar às várias regiões do país. 

Com este trabalho acreditamos ter co- 
laborado para acrescentar informacões sobre 
a prevalência de portadores do VHB e de seus 
marcadores sorológicos em populacáo obs- 
tétrica na regiáo Sudeste do país. Sua divul- 
gagáo certamente alertará epidemiologistas, 
obstetras e neonatologistas para a avaliacáo em 
suas comunidades, além de trazer subsídios 
para o planejamento de medidas de saúde 
pública para a regiáo. Propõe-se que seja ins- 
tituída a triagem rotineira de gestantes por- 
tadoras do VHB por meio da deteccáo do 
HB-Ag o mais precocemente possível, se- 
guida da imunoprofilaxia ativa e passiva onde 
haja condicóes econômicas e operacionais. A 
vacinacáo precoce de todos os recém-nasci- 
dos, como é proposta em países desenvolvi- 
dos (36), ainda é de custo superior à triagem 
sorológica de gestantes e parece-nos distante 
da realidade atual do Brasil e dos demais paí- 
ses da América Latina. 
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AIR!GTRACT 

Frequency of HBgig carrier status 
among women giving birth in a 
Bradian community 

In view of the benefits of immunopro- 
phylaxis among newborns of mothers who are 
seropositive for hepatitis B virus (HBV) surface 
antigen (HB,AG), these women must be cor- 
rectly identified so that this measure can be in- 
stituted in Brazil. 

The research reported here studied 7992 
women who gave birth in the Hospital das Clín- 
icas of the Ribeiráo Preto School of Medicine, 
University of Sáo Paulo (HCFMRWJSP), Bra- 
zil, in order to determine the rate of serum reac- 
tivity for HB,Ag and other markers of HBV in- 
fection among these women, and also to evaluate 
the risk factors for this infection. 

Serum reactivity for HB,Ag was deter- 
mined by means of an immunoenzymatic test 
(ELISA) carried out in two stages: the first with 

an incubation period of 2 hours (screetig), and 
the second with an incubation period of 18 hours 
(confirmation) for those samples that were pos- 
itive in the screening test. The markers anti- 
HB-Ag, HB,.Ag, anti-HB,Ag, and anti-HB,Ag 
were tested in the samples that were confirmed 
positive. 

The screening test found 1.05% (95%CI: 
0.84-1.30) of the samples to be positive for 
HB-Ag. However, only 0.95% (95%cI: 0.75-1.19) 
were confirmed positive, the percentage being 
significantly higher among patients whose 
pregnancies had ended in abortion (1.84%) than 
among those who had given birth (0.84%) (X’, 
Yates correction = Z76; P < 0.005). Risk factors 
for HBV infection could be identified for only 
27.6% of the study subjects, based on their re- 
call and reporting. Of the women with con- 
firmed positive samples, 21.3% also were posi- 
tive for HB,Ag, indicating that these patients ran 
a greater risk of transmitting the virus vertically. 
These results underline the need for specific 
serologic studies in the final stage of pregnancy 
in order to offer the maximum benefit of neo- 
natal immunoprophylaxis. 
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