
      Nefrologia é uma especia-
lidade do âmbito da Medicina 
Interna que se dedica ao di-
agnóstico e ao tratamento das 
doenças do rim.  

O Nefrologista é o médico 
especialista nestas doenças. 
Dentro das atividades do 
Médico Nefrologista, salienta-
se: 

• prevenção das doenças 
renais e das suas complica-
ções; 
• diagnóstico e tratamento 
das doenças sistêmicas que 
atingem o rim, diabetes, hi-
pertensão arterial, lúpus eri-
tematoso sistêmico, vasculi-
te…; 
• diagnóstico e tratamento 
das doenças renais primárias: 
nefropatia de IgA…; 
• diagnóstico e tratamento 
de doenças renais heredit-
árias/familiares: poliquistose 
renal autossômica dominante; 
• diagnóstico e tratamento 
de infecções urinárias; 
• diagnóstico e tratamento 
das complicações da doença 
renal crônica; 
• diagnóstico e tratamento 
das complicações da lesão 

renal aguda; 
• hemodiálise; 
• diálise peritoneal; 
• transplante renal. 

 
Os rins são os órgãos respon-
sáveis pela filtragem do nos-
so sangue, que reabsorve 
várias substâncias úteis ao 
nosso organismo. Eles são os 
únicos órgãos do corpo hu-
mano que podem ser substi-
tuídos por uma máquina, 
embora essa substituição não 
seja perfeita. 

Através da hemodiálise, pes-
soas que possuem suas fun-
ções renais prejudicadas têm 
a oportunidade de manter 
uma vida próxima do normal, 
podendo praticar atividades 
físicas, trabalhar, viajar, etc. 

A hemodiálise é feita através 
de uma máquina que filtra 

artificialmente o sangue. Nes-
sa máquina, o sangue da pes-
soa circula através de um rim 
artificial cheio de tubos com 
membranas semipermeáveis. 
Esses tubos se encontram 
mergulhados em uma solução 
que contém as mesmas subs-
tâncias que se encontram 
presentes no sangue, como a 
glicose, sais, entre outros. 
Como essa solução em que os 
tubos se encontram mergu-
lhados possui as mesmas 
concentrações que o sangue, 
apenas as substâncias tóxicas 
e impurezas saem do sangue 
através de difusão, pois se 
encontram em concentrações 
diferentes. A fim de retirar e 
devolver o sangue para o 
corpo do paciente durante a 
hemodiálise é necessário que 
se construam fístulas arterio-
venosas, onde, através de 
uma cirurgia vascular, se liga 
uma artéria a uma veia, crian-
do uma veia periférica com 
alto fluxo sanguíneo e mais 
resistente a punções repeti-
das, necessárias para a hemo-
diálise. Cada sessão de he-
modiálise dura entre quatro a 
seis horas, e deve ser feita 
pelo menos três vezes por 
semana.  

   O QUE FAZ UM NEFROLOGISTA? 

Transplante Renal 

O transplante renal é uma 
das terapias de substituição 
renal em indivíduos portado-
res de doença renal crônica 
terminal por proporcionar 
melhor qualidade de vida aos 
pacientes, assim como uma 
redução do risco de mortali-
dade quando comparados a 
pacientes em terapia renal 
substitutiva, sendo hemodiáli-

se e diálise peritoneal. 

Tipos de doadores: 

Na prática do transplante 
renal, os rins podem ser pro-
venientes de dois tipos de 
doadores: - Doador vivo: 
indivíduo sem comorbidades 
no qual concede a doação do 

rim para um familiar até quar-
to grau (pai, mãe, irmãos, 
filhos, avós, netos, tios e so-
brinhos) ou cônjuge (esposa 
ou esposo). A doação renal 
também pode ser realizada 
entre pessoas não relaciona-
das porém para que está o-
corra é necessária autoriza-
ção judicial.  

• Marcação de Consultas 13) 
3569-5361 e 3569-5358 (das 

08H às 17H)  

• Horário de Funcionamento: 
Segunda à Sexta, das 8:00 as 

18:00 

• Rua Frei Gaspar, 157, Centro – 

São Vicente/SP  

Atendimentos de emergên-

cia, cirurgias ou procedi-

mentos hospitalares:  
- Devem ser feitos em um 
dos hospitais credenciados. 

Urgências ou emergências:  
- Basta levar sua carteirinha 
nos horários compatíveis do 
hospital, sem passar pela  
Caixa. 

Cirurgias ou procedimen-

tos hospitalares: 
- É necessário deixar o pedi-
do para ser autorizado pela 
Auditoria Clínica.  
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Hepatite é toda e qualquer inflamação do 
fígado e que pode resultar desde uma 
simples alteração laboratorial (portador 
crônico que descobre por acaso a sorolo-
gia positiva), até doença fulminante e 
fatal (mais frequente nas formas agudas). 

Existem várias causas de hepatite, sendo 
as mais conhecidas as causadas por vírus 
(vírus das hepatite A, B, C, D, E, F, G, 
citomegalovírus, etc). Outras causas: 
drogas (anti-inflamatórios, anticonvulsi-
vantes, sulfas, derivados imidazólicos, 
hormônios tireoidianos, anticoncepcio-
nais, etc), distúrbios metabólicos (doença 
de Wilson, poli-transfundidos, hemossi-
derose, hemocromatose, etc), trans-
infecciosa, pós-choque. Em comum, todas 
as hepatites têm algum grau de destrui-
ção das células hepáticas. 

A maioria das hepatites agudas são assin-

tomáticas ou levam a sintomas 

incaracterísticos como febre, 

mal estar, desânimo e dores 

musculares. Hepatites mais 

severas podem levar a sinto-

mas mais específicos, sendo o sinal mais 

chamativo a icterícia, conhecida popular-

mente no Brasil por "tiriça" ou "amarelão" 

e que caracteriza-se pela coloração ama-

relo-dourada da pele e conjuntivas. Asso-

ciado pode ocorrer urina cor de coca-

cola (colúria) e fezes claras, tipo massa de 

vidraceiro (acolia fecal). Hepatites mais 

graves podem cursar com insuficiência 

hepática e culminar com a encefalopatia 

hepática e óbito. Hepatites crônicas (com 

duração superior a 6 meses), geralmente 

são assintomáticas e podem progredir 

para cirrose. 

Hepatites virais 

Considerada a maior pandemia mundial 
da atualidade. 60 a 80% cronificam em 
15-20 anos, evoluindo para cirrose hepá-
tica, e 1-2% para hepatocarcinoma. O 
Brasil é hoje um país que tem portadores 
crônicos de hepatite B e hepatite C, se-
gundo conceitos do Organização Mundial 
da Saúde, de nível mediano: 1-3%. 

Quadro clínico (primeiros 3 a 10 dias – 
pródromo):  
febre, mal estar, inapetência, mialgia, 

cefaleia, náuseas, adinamia 

Após cessam sintomas prodrômicos e 

iniciam-se:  

colúria, acolia,icterícia  

 

Hepatite A 

É uma hepatite infecciosa aguda causada 
pelo vírus da hepatite A, que pode cursar 
de forma subclínica. Altamente contagio-
sa, sua transmissão é do tipo fecal oral,1 
ou seja, ocorre contaminação direta de 
pessoa para pessoa ou através do contac-
to com alimentos e água contaminados, e 
os sintomas iniciam em média 30 dias 
após o contágio. É mais comum onde não 
há ou é precário o saneamento básico. 

A falta de higiene ajuda na disseminação 
do vírus. O uso na alimentação de molus-
cos e ostras de águas contaminadas com 
esgotos e fezes humanas contribui para a 
expansão da doença. Uma vez infectada a 
pessoa desenvolve imunidade permanen-
te. Existe vacina segura para hepatite A. 
A transmissão através de agulhas ou san-
gue é rara. Os sintomas são de início sú-
bito, com febre baixa, fadiga, mal estar, 
perda do apetite, sensação de desconfor-
to no abdome, náuseas e vômitos. Pode 
ocorrer diarreia. A icterícia é mais co-
mum no adulto (60%) do que na criança 
(25%). A icterícia desaparece em torno 
de duas a quatro semanas. 

É considerada uma hepatite branda, pois 
não há relatos de cronificação e a mortali-
dade é baixa. Não existe tratamento espe-
cífico. O paciente deve receber sintomáti-
cos e tomar medidas de higiene para 
prevenir a transmissão para outras pesso-
as. Pode ser prevenida pela higiene e 
melhorias das condições sanitárias, bem 
como pela vacinação. É conhecida como 
a hepatite do viajante. O período de incu-
bação do vírus da hepatite A é de 30 dias. 
Hepatite B 

Sua transmissão é através de sangue, 
agulhas e materiais cortantes contamina-
dos, também com as tintas das tatuagens, 
bem como através da relação sexual. É 
considerada também uma doença sexual-
mente transmissível. Pode ser adquirida 
através de tatuagens, piercings, em pro-
cedimentos médicos e odontológicos 
onde existe falha no processo de estereli-
zação do instrumental e até em sessões 
de depilação.2 Os sintomas são semelhan-
tes aos das outras hepatites virais, mas a 
hepatite B pode cronificar e provocar a 
cirrose hepática. A prevenção é feita 
utilizando preservativos nas relações 
sexuais e não utilizando materiais cortan-
tes ou agulhas que não estejam devida-
mente esterilizadas. Recomenda-se o uso 
de descartáveis de uso único. Quanto 
mais cedo se adquire o vírus, maiores as 

chances de ter uma cirrose hepática. 
Existe vacina para hepatite B, que é dada 
em três doses intramusculares e não pre-
cisa ser repetida, com as três doses apli-
cadas nas datas indicadas pelo laborató-
rio, o indivíduo ficará imune pelo resto da 
vida. O período de incubação do vírus da 
hepatite B é de 90 dias. Pode passar tam-
bém de mãe para filho no momento do 
parto. 

Hepatite C 

Hepatite que pode ser adquirida através 
de transfusão sanguínea, tatuagens, uso 
de drogas, piercings, e em manicure, já 
foi comprovado que pode ser contagiosa 
por relações sexuais. É de grande preo-
cupação para a Saúde Pública. A maioria 
dos pacientes é assintomática no período 
agudo da doença, mas podem ser seme-
lhantes aos das outras hepatites virais. 
Estima-se que 3 % da população mundial 
esteja contaminada,3 atingindo níveis dez 
vezes maiores no continente africano. A 
hepatite C é perigosa porque pode croni-
ficar e provocar a cirrose hepática e o 
hepatocarcinoma, neoplasia maligna do 
fígado. 

A prevenção é feita evitando-se o uso de 
materiais cortantes ou agulhas que não 
estejam devidamente esterilizadas. Reco-
menda-se o uso de descartáveis de uso 
único, bem como material próprio em 
manicures. A esterilização destes materi-
ais é possível, porém não há controle e as 
pessoas que ‘dizem’ que esterilizam não 
têm o preparo necessário para fazer uma 
esterilização real. Não existe vacina para 
a hepatite C e é considerada pela Organi-
zação Mundial da Saúde como o maior 
problema de saúde pública, é a maior 
causa de transplante hepático e transmi-
te-se pelo sangue mais facilmente do que 
a AIDS. 

O anti-HCV positivo detecta infecção 
atual ou pregressa. Pode ser necessário 
biópsia hepática para descartar maligni-
dade e determinar o grau da doença. A 
detecção do ácido ribonucleico (RNA) do 
vírus caracteriza a presença do vírus no 
hospedeiro.Aproximadamente metade 
dos pacientes tratados irão se curar. Pos-
suem melhores resposta ao tratamento os 
pacientes com idade inferior a 40 anos, 
do sexo feminino, com genótipos 2 ou 3, 
que não apresentem cirrose e de peso 
inferior a 85 quilogramas. O período de 
incubação do vírus da hepatite C é de, 
em média, 45 dias.3 

HEPATITE 
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fere à dieta, é indicado evitar o ex-
cesso de sal, frituras e carne verme-
lha. O consumo de álcool é comple-
tamente proibido e as refeições de-
vem ser realizadas sempre em pe-
quenas porções, divididas ao longo 
do dia.  

guns tipos de medicamentos. 

O diagnóstico de cirrose combina 
avaliação médica, realização de exa-
mes laboratoriais e de exames de 
imagem, como o ultrassom. Em al-
guns casos, é necessária a realização 
de biópsia das células do fígado, 
para avaliar também o desenvolvi-
mento de um possível câncer. 

A reversão da cirrose ainda não se 
mostrou viável. O tratamento consis-
te em medidas para evitar o avanço 
do problema. A cura da cirrose, atu-
almente, só é possível a partir do 
transplante de fígado. No que se re-

Julho Amarelo começa em Santos com 

importante medida para detecção pre-

coce das hepatites virais 

Mês que chama a atenção para a preven-

ção e controle das hepatites virais, o Julho 

Amarelo inicia com importante medida 

tomada pelo Município com vistas à de-

tecção precoce da doença. A partir de 

agora é obrigatória a testagem sorológica 

na rede pública de saúde, conforme esta-

belece a lei 3.156/2015Quem passar nas 

consultas médicas nas policlínicas será 

submetido aos exames Anti HCV, AntiHBc 

Total, HBsAg e Anti HBs. Serão prioridade 

pacientes na faixa etária a partir de 40 

anos, considerada de maior prevalência. 

O procedimento já é realizado nas unida-

des durante o pré-natal de gestantes e 

seus acompanhantes. Caso o resultado 

seja positivo, os pacientes serão encami-

nhados ao Serviço de Atenção Especiali-

zada (SAE – Rua Silva Jardim, 94)  

PRIORIDADE 
Para o presidente do Grupo Esperança, 
Jeová Pessin Fragoso, entidade parceria 
da Prefeitura nas ações de prevenção e 
controle da doença, a testagem é priori-
dade em todas as esferas. “A meta é eli-
minar o vírus da hepatite C no mundo até 
2030”, diz ele, que há um ano se subme-
teu a um transplante de fígado. 

A medida também vale para a rede priva-
da. Conforme a legislação, as operadoras 
de planos de saúde deverão orientar os 
profissionais conveniados e disponibilizar 

material sobre as hepatites fornecidos 
pelo SUS (Sistema Único de Saúde). 

M E D I C A M E N T O S 

Os três novos medicamentos para trata-

mento da hepatite C, que aumentarão em 

mais de 90% a chance de cura, devem 

estar disponíveis na rede municipal de 

saúde a partir de agosto. São eles: Sofos-

buvir, Simeprevir e Daclatasvir, importa-

dos dos Estados Unidos e já aprovados 

pela Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária (ANVISA). Eles serão incorporados 

nas medicações gratuitas fornecidas em 

todo país pelo Ministério da Saúde. Sem 

efeitos colaterais, terão média de três a 

seis meses de tratamento.  

proteínas totais e frações(albuminas glo-
bulina: alteração positiva se já apresenta 
lesão hepatocelular prévia), 

atividade de protrombina, 

coagulograma (TAP/KPTT alterados, ge-
ralmente em indivíduos com dano hepa-
tocelular prévio), 

hemograma (inespecífico, com preferen-
cial de linfócitos) 

amônia e ácidos biliares, 

Testes laboratoriais úteis na avaliação 
hepática são:   as dosagens de:  

bilirrubinas (principalmente bilirrubinas 
diretas indicando dano dentro da célula 
hepática), 
transaminases (AST e ALT, antigamente 
denominadas respectivamente TGO e 
TGP), 
aumento das enzimas canalicula-
res(fosfatase alcalina, gama-glutamil-
transpeptidase - antes denominada gama-
glutamil-transferase e geralmente abrevi-
ada como gama-GT ou GGT), 

pesquisa de marcadores virais 

execução de exames complementares de 
diagnóstico por imagem, como o ultra-
som e a tomografia computadorizada. 

Se for necessária a análise histopatológi-

ca do fígado, pode ser necessária a biop-

sia hepática, que pode ser feita por agu-

lha, videolaparoscopia ou a céu aberto. 

Cada exame tem validade em situações 

específicas. 

CIRROSE HEPÁTICA 

EXAMES COMPLEMENTARES 

A formação de nódulos e de fibrose 
no fígado caracteriza um quadro de 
cirrose, doença comumente associa-
da ao consumo desmedido de álcool 
e a algumas doenças, como a hepati-
te C e a hepatite B. Num caso de cir-
rose, as células do fígado são destru-
ídas e o órgão tem suas funções com-
prometidas ou mesmo paralisadas.  

FATORES DE RISCO: O consumo de 
álcool em excesso, o alcoolismo e o 
contágio por hepatite, principalmen-
te hepatite C, aparecem como os 
principais fatores de risco para o 
problema. Hepatite B é outro fator de 
risco, assim como o consumo de al-
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Reportagem  vinculada na Internet pelo  Grupo  A TRIBUNA em 30/06 sobre 

a situação da Caixa de Saúde de São Vicente. Aborda a falta de repasse  do 

valor cabível a instituição pela Prefeitura e a consequente  falta de paga-

mento  de muitos credenciados que estão sem atender o servidor. 

Hospitais Frei Galvão e Santa Casa não estão atenden-

do a Caixa a partir de julho 2015  

Em virtude da falta do repasse financeiro da Prefeitura para a Caixa nos últimos meses, muitos 

credenciados externos estão limitando e até mesmo suspendendo temporariamente os atendi-

mentos  até a regularização  dos seus vencimentos.  Já os atendimentos interno estão ocorrendo 

normalmente.  


