
Conhecendo as Hepatites Virais 

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no mundo e no Brasil. Apresentam importância 

significativa pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. 

São causadas por diferentes agentes etiológicos.  No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos 

vírus A, B, C e D. Existe, ainda, o vírus E, mais frequente na África e na Ásia.  

 

 

Acompanhe as informações contidas no vídeo disponível no link abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z2KaaY6uf6k 

 

 

No Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, a rede de assistência aos casos de hepatites virais segue, 

geralmente, o esquema descrito no quadro 1, abaixo:  

Quadro 1. Competências nos níveis de atendimento das hepatites virais no SUS1 

Fonte: BRASIL (2005). 

 

 

 

                                                           
1
 As competências descritas podem ser adaptadas às realidades regionais em função da organização dos serviços na área. 

Nível Unidades Competências 

Atenção Básica - Centro de Testagem e 
Aconselhamento; 
- Unidade Básica de 
Saúde – Estratégia Saúde da 
Família. 

- Promoção à saúde; 
- Prevenção; 
- Triagem sorológica; 
-Acompanhamento de pacientes. 

Serviço de Média 
Complexidade 

Assistência Ambulatorial e 
Hospitalar de Média 
Complexidade 

- Exames confirmatórios 
- Biópsia hepática (local ou referenciada) 
- Definição da necessidade de tratamento 
-Tratamento e manejo clínico de pacientes. 

Serviço de Alta 
Complexidade 

Assistência Ambulatorial e 
Hospitalar de Alta 
Complexidade 

-Todas as atividades descritas para o nível II para a 
população da sua área de abrangência. 
- Protocolos de pesquisa; 
- Acompanhamento de pacientes em situações especiais, 
como casos em falha terapêutica 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z2KaaY6uf6k


 

FIQUE ATENTO!! 

Para você obter o diagnóstico de hepatite é preciso que vá à Unidade Básica de Saúde da sua área para 

atendimento com a equipe de saúde da família e, assim, poder solicitar a realização do exame sorológico. Caso 

obtenha o diagnóstico positivo para hepatite, você deverá ser referenciado para o serviço de saúde especializado, 

para realização de exames confirmatórios e definição da necessidade de tratamento e manejo clínico. No entanto, os 

profissionais da equipe de saúde da família da sua área deverão continuar acompanhando sua situação de saúde. 

Procure logo a sua unidade de saúde para realização do exame sorológico, pois a demora no diagnóstico e 

tratamento pode levar à evolução da doença, causando danos mais graves, como cirrose e câncer. Por isso, é 

importante fazer os exames de rotina que detectam a hepatite. 

 
 
Consulte mais: 
 
Hepatites Virais no Brasil 2012:  
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2012/51820/dadoshepatites_2012_pdf_25807.pdf 
 
Hepatites Virais: O Brasil está atento: 
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2012/51820/dadoshepatites_2012_pdf_25807.pdf 
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