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Especialidade CROSS: GASTROCLÍNICA - HEPATITES 
 

Especialidade HC: AMBULATÓRIO DE HEPATITE B (HPB) 
                               AMBULATÓRIO DE HEPATITES (HPA) 

 
1. Doenças atendidas pelo ambulatório. 

Pacientes com suspeita de hepatite viral aguda pelo vírus B 

Pacientes com suspeita de hepatite crônica pelo vírus B 

Pacientes com sorologia positiva para o vírus B (HBsAg positivo) independente de sintomas 

e dos resultados de enzimas hepáticas 

Pacientes com suspeita de manifestações extra-hepáticas do vírus B 

Em casos de suspeita de hepatite viral, porém sem exame disponível 

Hepatite fulminante viral ou sem causa definida 

Cirróticos com hepatite B 

Exames necessários para o encaminhamento 

Nenhum exame é imprescindível, porém solicita-se que sejam trazidos todos os resultados 

de exames disponíveis, relativos ao caso 

Exames que, havendo disponibilidade no município, deveriam ser realizados antes do 

encaminhamento. 

Sorologia para o vírus da hepatite B (HBsAg). 

Critérios de prioridade (qual paciente deve ser agendado antes de um outro paciente). 

Hepatite aguda 

Hepatite fulminante 

Cirrose hepática 

Hepatites com plaquetopenia 

Infecção viral diagnosticada em pacientes que receberão quimioterápicos 

Manifestações extra-hepáticas das hepatites virais (doença renal, crioglobulinemia, 

neuropatia, porfiria cutânea tardia, líquen plano, eritema nodoso). 

1. Doenças atendidas pelo ambulatório. 

Pacientes com sorologia positiva para o vírus C da hepatite (anti-HCV) com ou sem 

sintomas, com ou sem RNA-HCV pesquisado 

Pacientes com suspeita de hepatite viral aguda pelo vírus A, B ou C ou outras etiologias a 

investigar 

Pacientes com suspeita de hepatite crônica pelo vírus B ou C 
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Pacientes com sorologia positiva para o vírus B (HBsAg positivo) independente de sintomas 

e dos resultados das enzimas hepáticas 

Pacientes com suspeita de manifestações extra-hepáticas do vírus B ou C 

Em casos de suspeita de hepatite viral, porém sem exames disponíveis 

Hepatite fulminante viral ou sem causa definida 

Cirróticos com hepatite B ou C 

2. Exames necessários para o encaminhamento (sem os quais o paciente não será 

agendado): 

Nenhum exame é imprescindível, porém solicita-se que sejam trazidos todos os resultados 

de exames disponíveis, relativos ao caso. 

3. Exames que, havendo disponibilidade no município, deveriam ser realizados antes 

do encaminhamento. 

Sorologia para o vírus da hepatite C (anti-HCV). 

Sorologia para o vírus da hepatite B (HBsAg). 

4. Critérios de prioridade (qual paciente deve ser agendado antes de um outro 

paciente). 

Hepatite aguda 

Hepatite fulminante 

Cirrose hepática 

Hepatites com plaquetopenia 

Infecção viral diagnosticada em pacientes que receberão quimioterápicos 

Manifestações extra-hepáticas das hepatites virais (doença renal, crioglobulinemia, 

neuropatia, porfiria cutânea tardia, líquen plano, eritema nodoso). 
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