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O meu Registo Pessoal de 
Saúde (Livro Azul) 
É importante levar o Livro 
Azul da sua criança a cada 
consulta para que as vacinas 
da sua criança sejam 
registadas pelo/a médico/a 
de clínica geral ou 
enfermeiro/a.

Mais informações
NSW Health
health.nsw.gov.au/immunisation

Departamento de Saúde do 
governo australiano    
health.gov.au/health-topics/immunisation

MumBubVax
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine

Folha informativa sobre  
a Hepatite B para NSW  
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/
Pages/Hepatitis_B.aspx 

Registo Australiano de 
Imunização     
servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/australian-
immunisation-register 

Vacina contra 
a hepatite B

NSW Health

Para o seu Bebé Recém-nascido

Reserve a Data para Vacinar
É importante garantir que as vacinas são 
administradas a tempo para que os bebés 
estejam protegidos cedo e não corram o risco 
de contrair doenças graves.

Para saber 
quando é devida 
a próxima vacina 
do seu bebé, 
consulte o 
Calendário 
de Imunização 
de NSW na  
health.nsw.gov.
au/vaccinate 

Portuguese

A vacinação pontual 
é a melhor proteção 
para a sua criança 
contra doenças graves.

Verifique quando 
é que a vacinação 
da sua criança é devida

RESERVE A DATA 
PARA A VACINAÇÃO

health.nsw.gov.au/immunisation
health.gov.au/health-topics/immunisation
mumbubvax.org.au/Hepatitis-B-vaccine
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx
health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/Hepatitis_B.aspx
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Hepatite B
O vírus da hepatite B pode causar doenças 
crónicas do fígado tais como a cirrose e o cancro 
do fígado. Bebés infetados com a hepatite B têm 
uma chance de 90% de contrair uma infeção 
crónica permanente.

A hepatite B é muito infeciosa e pode ser 
facilmente transmitida por:

•  uma mãe infetada, transmitindo-a ao  
seu bebé durante o parto

•  uma picada com um objecto sujo,  
tal como uma agulha ou lâmina

•  contacto directo entre o sangue de uma 
pessoa infetada e uma ferida aberta, 
por exemplo, esfoladelas e cortes 

•  sexo com uma pessoa infetada. 

Rastreio Pré-Natal
Todas as mulheres devem fazer o rastreio da 
hepatite B durante os testes de rastreio pré-natal. 
Se o teste for positivo, o bebé necessitará 
tratamento para prevenir a infeção e o risco de 
doença crónica do fígado. Um tratamento pode 
também ser recomendado para a mãe.   

Prevenção
A vacina contra a hepatite B é usada na Austrália 
desde o inicío dos anos 80 e a vacinação 
é o melhor meio de prevenir a doença.  

A Vacina contra a Hepatite B 
para Recém-nascidos
A vacina contra a hepatite B é oferecida a todos 
os bebés recém-nascidos imediatamente após 
o parto para: 

•  prevenir a transmissão da doença de uma mãe 
infetada ao seu bebé. Por vezes a mãe pode 
não saber que está infetada; e 

•  prevenir a transmissão da doença nos 
primeiros meses de vida por pessoas infetadas 
que vivam na mesma casa ou outras pessoas 
que possam estar infetadas.

O Programa de Vacinação contra 
a Hepatite B
Recomenda-se que seja administrada uma dose 
da vacina contra a hepatite B ao seu bebé 
imediatamente após o parto ou durante os 
primeiros 7 dias de vida, seguida de três outras 
doses da vacina contra a hepatite B às 6 
semanas, aos 4 meses e aos 6 meses de idade. 

A Segurança da Vacina contra 
a Hepatite B
Vasta experiência mostra que a vacina contra a 
hepatite B é segura e bem tolerada por bebés 
recém-nascidos. Os efeitos secundários mais 
comuns da vacina são ligeiros e incluem 
vermelhidão e inchaço no local da injecção. 
A vacina contra a hepatite B não interfere com  
o aleitamento materno. 

Tratamento de Bebés 
Nascidos de Mães Infetadas 
com a Hepatite B
Além de uma dose da vacina contra a hepatite B 
ser oferecida imediatamente após o parto, um 
tratamento chamado ‘imunoglobulina anti-
hepatite B’ será também oferecido a um bebé 
nascido de uma mãe infetada com a hepatite B 
dentro de 12 horas após o parto, de modo 
a fornecer protecção adicional. É essencial que 
o programa completo da vacina contra a 
hepatite B seja também completado para 
protecção a longo prazo. 

Testes Suplementares para 
Bebés Nascidos de Mães 
Infetadas com a Hepatite B
Um bebé nascido de uma mãe infetada com 
a hepatite B necessita fazer uma análise de 
sangue 3 meses após ter completado o 
programa de vacinação contra a hepatite B para 
verificar se está protegido. A NSW Health enviará 
uma carta de advertência a si e ao seu médico.


