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Covid-19

Equipamento de angiografia recebe 
software para imagens 3D

O setor de Hemodinâmica do 
HSPM passou por atualização, com 
upgrade de software do angiógrafo, 
aparelho utilizado no mapeamento 
de veias e artérias. O programa foi 
desenvolvido especialmente para 
embolização de tumores, como os 
hepáticos, e permite a aquisição de 
imagens em 180°, resultando em 
maior nitidez para identificação do 
tumor. 

O software contém recursos 
d e s t i n a d o s  à  R a d i o l o g i a 
Intervencionista e Neurorradiologia 
e que podem ser utilizados para 
embolização de miomas uterinos 
(evitando a histerectomia) e 
adenomas da próstata e aquisição 
de imagem em 3D, o que beneficia 
o diagnóstico de aneurismas e 
malformações vasculares, cerebrais 
ou periféricas, entre outras 
aplicações. 

“Trata-se de um software 

bastante sofisticado e que será de 
extrema utilidade para os nossos 
profissionais e pacientes”, afirmou 
a Superintendente Dra. Elizabete 
Michelete. Foram investidos R$ 850 
mil na aquisição, provenientes de 
emenda parlamentar do vereador 
Eduardo Suplicy. 

O diretor do Departamento de 
Apoio Técnico (DAT), Dr. Vicente 
José Salles de Abreu, detalha 
as utilidades do novo software. 
“Permite a realização de exames 
e tratamentos com maior rapidez, 
menor exposição à radiação e menor 
volume de contraste”. 

Os  recursos  d isponíve is 
inc luem fer ramenta  para 
quimioembulização, biópsia guiada, 
visualização do caminho percorrido 
pelo cateter, a possibilidade de 
sobreposição de imagens de 
tomografia e ressonância, entre 
outros. 

Inovação  - A Dra. Neiva 
Maricia Jacques, responsável pela 
radiointervenção, enfatizou que 
poucos hospitais da rede pública 
contam com serviço de Radiologia 
Intervencionista e o software vai 
proporcionar a modernização do setor. 

“Realizamos procedimentos de 
grande sofisticação. O investimento 
para a compra do software 
ganhou força com a gestão da 
atual Superintendente e com o 
apoio da coordenadora do Centro 
Diagnóstico, Dra Lúcia de Fátima 
Luna Mota. Tenho imenso orgulho 
do nosso hospital e do trabalho que 
desenvolvemos aqui”.  

Os servidores que atuam na 
Hemodinâmica passaram por 
treinamento com engenheiro da 
Siemens, fabricante do software, 
para conhecer os recursos 
disponíveis, como o tratamento de 
imagem. 



O Centro Diagnóstico adquiriu um 
dos mais modernos equipamentos 
para a realização de exames 
de imagem. O novo tomógrafo 
computadorizado de 80 canais, um 
dos mais atuais da categoria, faz 
parte do processo de modernização 
e qualificação do setor.

O modelo é o Aquilion Prime – TSX 
303A, da fabricante Canon Medical 
Systems do Brasil LTDA, e tem entre 
um dos pontos fortes a redução do 
tempo para a realização de exames, 
o que proporciona maior segurança 
ao paciente, especialmente neste 
momento de pandemia. 

“Reduzir o tempo para a realização 
do procedimento proporciona maior 
conforto aos pacientes do hospital, 

especialmente em casos suspeitos 
ou confirmados de Covid-19”, afirmou 
a Superintendente. 

O tomógrafo conta com uma 
gama extensa de recursos que 
proporcionam mais qualidade e 
melhor resolução das imagens. 
“Esse é um equipamento de última 
geração, que incorpora tecnologias 
avançadas, gerando imagens de 
maior resolução e com baixas doses 
de radiação. É um ganho tanto 
para os pacientes quanto para os 
profissionais”, disse o Dr. Vicente 
José Salles de Abreu, diretor do 
Departamento de Apoio Técnico 
(DAT), que reforçou ainda que o 
tomógrafo anterior, de 16 canais, 
continuará em uso, ampliando a 

Hospital conta com tomógrafo de alta tecnologia
capacidade de realização de exames.

Investimento
A aquisição custou R$ 2,140 

milhões, boa parte com recursos de 
emendas parlamentares de 2019, 
encaminhadas pelos vereadores 
Eduardo Suplicy, Celso Jatene e 
Sandra Tadeu. O hospital também 
investiu recursos próprios na ordem 
de R$ 240 mil. 

Foi necessário readequar a sala 
de tomografia para atender as 
especificações técnicas solicitadas 
pelo fabricante do aparelho. Para 
adequação do espaço físico foram 
investidos R$ 109,7 mil e outros R$ 
304,1mil foram aplicados nas obras 
para alterações na infraestrutura 
elétrica, como a instalação de novo 
transformador na Cabine Primária 
do HSPM. 

Centro Diagnóstico 
ganha cara nova

O hospital aderiu ao Projeto 
de Humanização nos Ambientes 
Hospitalares, realizado pela FIDI 
em diversos hospitais. A ação 
consistiu na aplicação de adesivos 
decorativos em espaços do Centro 
Diagnóstico, tornando o ambiente 
mais agradável e confortável, 
especialmente para pacientes que 
apresentam agitação antes da 
realização de exames. Passaram pela 
renovação a recepção, os corredores 
da recepção para sala de exames e 
de espera para sala de raio-x, hall de 
preparo para tomografia, a sala de 
tomografia e o aparelho e as salas 
de raio-x 1,2 e 3. Não houve custos 
para o hospital.

Comentários no Facebook: 



Confira essas e outras notícias
www.hspm.sp.gov.br

Pela terceira vez consecutiva, o 
HSPM conquistou nota 10 no Índice de 
Transparência Ativa (ITA), avaliação 
realizada pela Controladoria Geral do 
Município de São Paulo (CGM/SP) em 
sites institucionais da administração 
municipal direta e indireta. Com a 
nota máxima, o hospital manteve 
a 7º colocação entre os 75 sites 
institucionais avaliados e o 2º lugar 
no ranking que inclui apenas portais 
da administração indireta. 

A análise do ITA aconteceu entre 
os dias 14 e 25 de junho e considerou 
o conteúdo dos botões de “Acesso 
à Informação” e de “Participação 
Social” das páginas das unidades, 
totalizando 43 itens avaliados. O 
HSPM atendeu a todos os requisitos 
que visam disponibilizar as 
informações de forma transparente, 
facilitando a comunicação dos 
usuários com a gestão municipal.  

O relatório divulgado pela CGM no 
dia 30 de julho destacou “o esforço de 
órgãos ligados à saúde que, apesar 
da enorme demanda de trabalho 
em razão da pandemia, mantiveram 
seus portais com a classificação 
máxima de transparência ativa, 
com status de “Muito elevado”, (...) 
como o Hospital do Servidor Público 
Municipal, que manteve a nota 10 e 
passou para 2° lugar no ranking das 
Indiretas”. 

A Superintendente parabeniza e 
agradece a equipe de Comunicação 

HSPM mantém nota máxima em avaliação 
do Índice de Transparência Ativa (ITA)

e  destacou o constante 
aprimoramento da página do 
hospital. “O site do HSPM tem se 
destacado nas últimas avaliações 
do ITA, o que mostra o nosso 
compromisso com a transparência 
nas informações”. 

A atualização e abastecimento do 
site são realizados diariamente pela 
equipe de Comunicação, que conta 
com o apoio de outros setores do 
hospital. 

O Índice de Transparência Ativa 
foi criado em 2017 e faz parte do 
Índice de Integridade, previsto na 
Meta 73 - SP Eficiente, do Programa 
de Metas 2021-2024 do atual 
governo municipal. A intenção é 
verificar em que medida estão 
sendo seguidos os parâmetros 
previstos em lei (conformidade 
legal) e nas recomendações internas 
da Controladoria e da Secretaria 
de Comunicação (SECOM), o grau 
de integração das informações 
disponibilizadas de maneira 

ativa e se há promoção de boas 
práticas de gestão da informação 
e de acessibilidade. A avaliação é 
realizada semestralmente.

Acesse a página do ITA:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/controladoria_
g e r a l / c o o r d e n a d o r i a _ d e _
promocao_da_integridade/index.
php?p=225249
Confira o relatório completo: 
https://www.prefeitura.sp.gov.
br/c idade/secretar ias/upload/
controladoria_geral/Relatorio_ITA_
Junho2021_publi_30_07_2021.pdf



ACONTECEU

Julho Verde 2021Brinquedoteca Betinho completa 19 anos

Enfermaria do 4º andar inicia atendimento oncológico

A Brinquedoteca Betinho, 
localizada no 8º andar do hospital  
completou 19 anos de inauguração 
neste mês de julho. 

O espaço, que não está aberto no 
momento por conta da pandemia da 
Covid-19, é destinado a atividades 
educativas e recreativas voltadas 
para pacientes entre 0 a 17 
anos de idade, seus familiares e 
acompanhantes, com objetivo de 
minimizar o sofrimento durante o 
período de internação.  

O local conta com a participação 
de voluntários capacitados 
supervisionados pela Central de 
Ação Voluntária (CAV) do hospital. 

Após passar por ampla reforma para 
readequação física, a enfermaria do 
4º andar foi aberta para atendimento 
de servidores municipais e seus 
dependentes. A obra foi realizada 
de forma emergencial, por meio da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras (SIURB), inicialmente 
para atender a demanda da Covid-19. 

Com a redução dos casos 
atendidos no hospital, a área foi 

Para marcar o mês de 
conscientização sobre a importância 
da prevenção ao câncer da região da 
cabeça e pescoço, foram publicadas no 
site do HSPM diversas matérias sobre 
o tema entre os dias 26 e 30 de julho. 
Especialistas da clínica de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço esclareceram 
dúvidas sobre prevenção, diagnostico 
e tratamento dos tumores nesta 
região. As reportagens trouxeram 
informações sobre cânceres de 
garganta, tireoide, boca e pele, além 
de apontar cigarro e álcool como os 
principais fatores de risco. Pra conferir 
todas as matérias, acesse o link: 
https://bit.ly/HSPM_JulhoVerde2021

destinada ao atendimento de 
Oncologia, com quatro consultórios 
e a sala de infusão (quimioterapia) 
que ficavam no terceiro andar do 
hospital, além da enfermaria com 
nove leitos de internação.

  A intervenção no local incluiu 
reforma das redes elétrica e 
hidráulica, execução de alvenaria e 
preparo de acabamentos, contrapiso, 
piso, rodapé e pintura.

O espaço é humanizado, decorado, 
organizado e possui um ambiente 
agradável, com a realização de 
atividades e brincadeiras para que 
a criança aprenda e se distraia 
enquanto estiver no hospital. A 
ansiedade para que o trabalho seja 
retomado é grande. 

O espaço é fruto de parceria 
realizada entre o HSPM, Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) e o 
Comitê Betinho, da Associação dos 
Funcionários do Banco Banespa/
Santander. O nome é uma 
homenagem a Herbert de Souza, 
sociólogo fundador da “Ação da 
Cidadania”. 

 Fotos tiradas antes da pandemia

JULHO  VERDE
HSPM

2021
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Ambulatório Descentralizado do Tucuruvi 
inicia atendimento em Geriatria

Treinamento da brigada de incêndio será retomado

Trabalho voluntário 
recebe homenagem

O geriatra Marcelo de Camargos 
Baracho iniciou em julho o atendimento 
no Ambulatório Descentralizado do 
Tucuruvi. Essa é a primeira vez que 
um Ambulatório Descentralizado abre 
agenda para Geriatria (voltada para 
servidores e dependentes a partir dos 
65 anos de idade).  

A inclusão da especialidade foi 
motivada pela avaliação do perfil dos 
servidores que residem na região 

O curso externo de formação da 
brigada de incêndio será retomado em 
27 de agosto. O treinamento estava 
suspenso desde o ano passado por 
conta da pandemia da Covid-19.

Em respeito aos protocolos de 
segurança, as turmas serão reduzidas 
e serão disponibilizadas 25 vagas. No 
dia 27 de agosto, data do treinamento, 
será aferida a temperatura na entrada 
do transporte e o participante não 
poderá embarcar em caso de febre.

Também será obrigatório o 
uso de máscara e álcool gel 70%, 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) durante as ações em campo e 
só serão permitidas duas pessoas por 
mesa na hora da refeição.

O treinamento, com oito horas 
de duração, é oferecido pelo HSPM, 
por meio do Núcleo Especializado 
em Saúde do Trabalhador (NEST) e 
já capacitou mais de 400 servidores 

O HSPM, por meio da Central de Ação 
Voluntária (CAV), foi homenageado 
durante a cerimônia de posse do 
Conselho Gestor 2021-2022 do Rotary 
Club de São Paulo/Aclimação, ocorrida no 
começo de julho e que teve a presença 
da presidente do Rotary Club de São 
Paulo/Aclimação, Diva Prado H. Fonseca.

“Agradecemos a homenagem em 
nome de todos que se envolveram e 
colaboraram para que este desejo se 
tornasse realidade, principalmente a 
Sra.  Superintendente, a Sra.  Chefe 
de Gabinete, ao Instituto Amor em 
Mechas, Sr. Ricardo Kano  e ao nosso 
grupo de voluntários. Tudo é possível 
quando todos se unem em um mesmo 
objetivo: acolher, servir,  transformar 
e salvar  vidas”, disse a coordenadora 
da CAV, Fátima Nicoletti.

e a necessidade de oferecer um 
atendimento especializado por conta 
do envelhecimento da população. 
O agendamento é feito pela central 
telefônica SP 156, às quartas-feiras, 
das 13h às 19h.
Saiba mais:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/saude/hospital_
do_servidor_publico_municipal/
noticias/?p=314892  

desde 2018. O curso acontece na 
Rochácara Ecofire, localizada em 
Itapecerica da Serra e, além da turma 
agendada para 27 de agosto, já está 
confirmada a formação de outro grupo 
em 24 de setembro.

É importante que os interessados 
obtenham a liberação da chefia 
imediata para agendar a participação, 
que não pode ser feita durante 
o período de férias. As inscrições 
são recebidas pelo link http://bit.ly/
brigadacurso. Mais informações pelos 
ramais 8045/8075.

O treinamento prático atende à 
Instrução Técnica (IT) 17 do Corpo de 
Bombeiros, que torna obrigatória 
a Brigada de Incêndio em todas as 
edificações ou áreas de risco, conforme 
o Decreto Estadual nº 63.911/18 – 
Regulamento de Segurança contra 
Incêndio das Edificações e Áreas de 
Risco do Estado de São Paulo.

Os profissionais de saúde do HSPM 
foram presenteados por voluntários 
da ONG Testemunhas Cristãs de Jeová. 
Aproximadamente 700 lembranças 
foram entregues no hospital no dia 30 
de julho, cada embrulho contendo um 
bombom e uma carta de agradecimento 
escrita à mão pelos voluntários. 

Aguinaldo Martins representou a 
ONG durante a entrega e explicou que 
a ação tem sido realizada em vários 
hospitais da região. “É uma forma de 
demonstrar gratidão ao trabalho dos 
profissionais da saúde. Todas as cartas 
foram escritas pelas testemunhas 
de Jeová, mostrando o apreço pelos 
profissionais que tem estado na linha 
de frente e ajudado centenas de vidas”. 

As lembranças foram recebidas e 
distribuídas pela diretora de divisão 
técnica da Gerência Técnica de 
Internação, Marianna Collela Aragão. “É 
muito importante esse reconhecimento 
aos profissionais da saúde pelo trabalho 
realizado, em nome dos profissionais 
do hospital agradeço pelo gesto tão 
carinhoso destes voluntários”. 

DOAÇÕES RECEBIDAS



Acompanhe o site do HSPM para se manter informado 
sobre todos os cursos disponíveis:

https://bit.ly/HSPM_Cursos

O Programa de Educação 
Continuada em Enfermagem do HSPM 
realizou capacitações voltadas para 
enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem do HSPM e da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

O tema ‘’Cuidados e Atualização na 
Aplicação da Técnica de Hipodermóclise’’ 
foi o assunto do curso realizado entre os 
dias 5 e 9 de julho. Ao todo, 185 servidores 
finalizaram a capacitação, com objetivo 
de ampliar o conhecimento sobre a 
técnica de aplicação da hipodermóclise 
para a atualização da prática assistencial 
de enfermagem, dentro da assistência 
hospitalar.  

A servidora Maria Rosileide foi uma 
das alunas e ressaltou a vantagem 
das aulas a distância. “Acho ótimo 
a oportunidade de participar dos 
treinamentos. No EAD sempre 
consigo fazer os cursos ofertados, 
antes dificilmente conseguia por 
falta de disponibilidade de horário”, 
afirmou. Outra inscrita que aprovou 
a capacitação foi a servidora Vânia 
Pinello. “Gratidão por abençoar a 
todos nós profissionais da área da 
saúde, melhorando o atendimento e 
a qualidade da assistência prestada 
ao paciente”. 

Já entre os dias 19 e 23 de julho 
foi realizado o curso “Atualização e 
Cuidados com vacinas - EAD” com 
a participação de 219 pessoas. A 
servidora Maria das Graças Cipriano 
foi uma das alunas do curso e 
ressaltou a chance de aperfeiçoar 
os conhecimentos no assunto. 
“Material de grande valia para a 
minha profissão”. 

Para saber quais serão os 
próximos temas do programa de 
educação continuada, basta acessar 
a página http://bit.ly/PECEEADII.

 

Cuidados com vacinas 
e hipodermóclise são 
temas de capacitação

CAPACITAÇÃO

Independente do cargo que 
ocupa e do papel que desempenha, 
o trabalhador está sujeito a 
sofrer alguns tipos de acidentes 
de trabalho, como escorregar ou 
tropeçar. 

As quedas com diferença de nível 
são um grande risco para a saúde do 
trabalhador e muitas vezes podem 
ser fatais. Os ambientes que mais 
expõem os colaboradores a esses 
acidentes são: os da construção 
civil, transporte de carga, comércio 
em geral, hospitais e afins.

Atualmente é o maior índice de 
registro de acidente típico no HSPM. 
Podemos evitar escorregar ou 
tropeçar com atitudes simples:
• A arrumação, ordem e a 
limpeza, isolando e sinalizando 
derramamentos;
• Mantendo passagens e passarelas 
desobstruídas,
• Prendendo tapetes corretamente,
• Mantendo boa iluminação,
• Melhorando as superfícies, 
aplicando revestimento abrasivo.

Como medida de segurança podemos 
manter os cuidados pessoais, tais 
como:
• Usando sapatos de segurança 
adequados.
• Andar e não correr,
• Olhar onde pisa, de forma 
consciente e constante,
• Regular seu andar de acordo com 
a superfície de caminhada,
• Informar sobre piso irregular ou 
bloqueios de passagem à chefia 
imediata,
• Ficar atento ao caminho, sem se 
ocupar com celular.

A CIPA/HSPM realiza vistorias e 
analises de acidentes, sugerindo 
melhorias estruturais para auxiliar 
na prevenção desse tipo de acidente.

ACIDENTES DO MÊS DE JUNHO
ACIDENTE BIOLÓGICO = 01
ACIDENTE TÍPICO = 03
ACIDENTE DE TRAJETO = 02

Referência:
https://www.bfamedicinadotrabalho.
c o m . b r/n ovo/e v i t a n d o - q u e d a s -
escorregoes-e-tropecos-no-trabalho/
 
  

Ana Karen D. F. Hanatzsch
Presidente CIPA/HSPM

Gestão 2020/2021

COLUNA CIPA HSPM

Quedas e escorregões no 
ambiente de trabalho

ANOTE NA AGENDA

Início: 16/08
Carga horária: 15 horas
Modalidade: EAD
Público-alvo: Exclusivo para servi-
dores do HSPM com conhecimento 
básico em Excel 
Inscrições: https://bit.ly/Intermediarioexcel

Datas: 27/08 e 24/09
Modalidade: Presencial
Local: Rochácara Ecofire
Público-alvo: Exclusivo para 
servidores do HSPM aptos pelo 
Médico do Trabalho do NEST.
Inscrições: http://bit.ly/brigadacurso

Início: 16/08   
Carga horária: 6 horas  
Modalidade: EAD
Público-alvo: Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem do HSPM 
e Secretaria Municipal da Saúde 
Inscrições: http://bit.ly/PECEEADII

Início: 06/09     
Carga horária: 6 horas
Modalidade: EAD
Público-alvo: Enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem do HSPM 
e Secretaria Municipal da Saúde 
Inscrições: http://bit.ly/PECEEADII

Excel - Nível Intermediário

Treinamento externo da 
Brigada de Incêndio

Curso Básico de Classificação de 
Risco em Urgência e Emergência

Atualização em Coleta de Gasometria



DESTAQUE DO MÊS - FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

O trabalho desenvolvido pelos 
servidores do Serviço Técnico de 
Análises Clínicas (Laboratório) do 
HSPM é primordial para diagnosticar e 
monitorar enfermidades e auxiliar no 
tratamento de pacientes atendidos.

A área especializada em 
medicina laboratorial é responsável 
por apoiar até 75% das decisões 
clínicas nos setores de Internação, 
Prontos-Socorros e Ambulatórios, 
com base em metodologias como 
quimiluminescência, HPLC, citometria 
de fluxo, biologia molecular (apoio), 
microscopia, entre outras. As análises 
ocorrem após a coleta de materiais 
como sangue, líquidos cavitários, líquor, 
urina, fezes ou secreções. A avaliação 
também tem a função preventiva, 
uma vez que é possível verificar a 
presença de fatores de risco que 
podem prejudicar a saúde do usuário. 
São realizados, em média, mais de seis 
mil exames por dia no laboratório. 

O serviço é dividido pelos seguintes 
setores técnicos: bioquímica, 
hematologia, bacteriologia, sorologia, 
hormônios, urinálise, parasitologia, 
apoio e urgência. A equipe capacitada 
e treinada constantemente é formada 
por médicos patologistas, biomédicos, 
farmacêuticos-bioquímicos, biólogos, 
técnicos e auxiliares de enfermagem, 
auxiliares de laboratório, assistente de 
gestão de políticas públicas (AGPPs) e 
agentes de apoio. 

O laboratório conta com um parque 
tecnológico de última geração, com 
equipamentos de alta tecnologia, 
automatizados, randomizados e 
com interfaceamento bidirecional. 
Os servidores estão presentes no 5º 
andar, onde fica a área técnico-analítica; 
na coleta que atende no 4º andar; 
no Pronto-Socorro Adulto (PSA), que 
também possui uma sala de coleta, e 
no saguão principal (controle de acesso), 
que realiza liberação de resultados, 
agendamentos laboratoriais e 
orientações sobre preparo de exames. O 
Serviço Técnico de Análise Clínica recebe 
anualmente a Certificação do Controle 
de Qualidade Externo, da Sociedade 
Brasileira de Patologia Clínica e atende 
às normas da NR 32 de Biossegurança, 
RDC 302 da ANVISA, Vigilância Sanitária 
Estadual, Covisa e protocolos do 
Instituto Adolfo Lutz. 

O HSPM agradece à equipe pela 
competência no desempenho de 
suas funções e que, como laboratório 
próprio, possibilita diagnósticos 
rápidos, resultados parciais e interação 
clínico-laboratorial em tempo real, o 
que contribui para maior eficiência no 
atendimento prestado no hospital. 



Hepatites virais são doenças 
causadas por vírus que atacam 
o fígado, podendo afetar seu 
funcionamento. Os tipos A, B e C 
provocam sintomas que variam 
desde vômitos, dores e febres, até 
casos de pacientes assintomáticos. 
Neste Julho Amarelo, mês de luta 
contra as hepatites virais, o HSPM 
Responde traz uma entrevista com 
o coordenador da Gastroclínica 
do Hospital do Servidor Público 
Municipal (HSPM), Dr. Cleyton 
Padilha Andrade, que fala sobre 
transmissão, formas de tratamento 
e vacinas disponíveis.  

O que são hepatites virais?
As hepatites virais são doenças 
causadas por determinados vírus 
que acometem o fígado, podendo 
levar desde quadros assintomáticos 
a quadros extremamente graves.

Quais são os tipos de hepatite?
Existem vários tipos de hepatites 
virais, as três principais são hepatite 
A, hepatite B e hepatite C. A hepatite 
A pode ser transmitida por água 
e alimentos contaminados, sendo 
na maioria dos casos de resolução 
espontânea. As hepatites B e C 
podem ser transmitidas através do 
contato com  secreções corporais 
ou sangue. Podem evoluir para 
quadros graves, sendo necessário o 
acompanhamento médico regular e 
tratamento específico. 

Hepatites virais podem evoluir 
para quadros graves

Como ocorre a transmissão do vírus?
A hepatite A é transmitida através 
da água e alimentos contaminados. 
Já as hepatites B e C possuem 
transmissão por solução de 
continuidade (pele e mucosas) e 
parenteral, ou seja, pelo contato 
com sangue e secreções corporais 
de indivíduos infectados. Nestes 
casos, a transmissão ocorre pelo 
uso de agulhas, seringas, pedicure, 
manicure, lâminas de barbear, 
tatuagens e piercings quando 
realizados sem os cuidados de 
esterilização adequados. Outra via 
de transmissão é através de relação 
sexual desprotegida.

Quais são os sintomas?
Os sintomas das hepatites virais 
podem variar de pessoa para 
pessoa. Podem ocorrer infecções 
assintomáticas, nas quais o paciente 
não sente absolutamente nada. 
Em outros casos, a pessoa pode 
apresentar náuseas, vômitos, 
diarreia, febre, dor abdominal, 
fraqueza, icterícia (pele e olhos 
amarelados), urina escura e fezes 
mais claras. Em casos mais graves 
pode haver evolução para cirrose, 
neoplasia e morte.

Qual o tratamento para a doença?
Em casos mais leves, o tratamento 
será apenas repouso. Em outros, 
pode haver necessidade do uso 
de medicações específicas para 
combater o vírus. O tratamento 
pode durar meses ou anos.
 
Como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico de hepatite pode ser 
obtido através da coleta da história 
do paciente e de um exame físico 
atencioso realizado pelo médico, 
corroborado por exames de sangue. 

Hepatite tem cura?
Sim! As hepatites virais, se 
corretamente tratadas, possuem 
cura na maioria das vezes. Alguns 
casos específicos necessitarão de 
medicação por longos períodos. 
Outros casos podem exigir 

avaliações médicas regulares para 
evitar as complicações da doença.
 
Como se prevenir?
Para se prevenir contra a hepatite 
A, devemos sempre utilizar água 
filtrada, tratada e clorada. O 
cuidado no preparo e consumo dos 
alimentos também é essencial para 
evitar a contaminação. No caso das 
hepatites B e C, a prevenção deve 
ser com uso de preservativo na 
relação sexual, jamais compartilhar 
seringas, lâminas ou agulhas e 
certificar-se da esterilização de 
equipamentos em manicures ou 
estúdios de tatuagem/piercings.

A hepatite pode deixar alguma 
sequela no fígado caso não seja 
tratada?
As hepatites virais B e C, quando 
não corretamente identificadas e 
tratadas, podem deixar sequelas 
permanentes no fígado. Pode ocorrer 
evolução para cirrose (alteração 
grave na estrutura e funcionamento 
do fígado), neoplasia e óbito. 

A vacina disponível no SUS 
atualmente protege contra quais 
tipos de hepatite?
A vacina contra hepatite A está 
disponível no Sistema Único de 
Saúde (SUS) para todas as crianças 
com idade inferior a dois anos. Já 
a vacinação para hepatite B pode 
ser realizada em toda a população, 
independentemente da idade.  
Infelizmente, ainda não existe 
vacina contra a hepatite C.

Especialista da Clínica de Gastroenterologia esclarece dúvidas sobre o 
assunto. Ausência de tratamento adequado pode provocar complicações, 
como a evolução para cirrose.
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