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PARECER Nº 1466/2006 DA COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E 
TRABALHO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 094/2006. 
Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que dispõe sobre a 
criação do Programa de Prevenção e atenção à saúde da pessoa com hepatite em todas as 
suas formas, no âmbito do Hospital do Servidor Público Municipal. 
Hepatite é toda e qualquer inflamação do fígado. Existem várias causas de hepatite, sendo 
as mais conhecidas as causadas por vírus, mas podem ser também por intoxicações por 
álcool e outras substâncias e medicamentos tóxicos. Em comum, todas as hepatites têm 
algum grau de destruição das células hepáticas. A grande maioria das hepatites agudas são 
assintomáticas ou leva a sintomas incaracterísticos como febre, mal estar, desânimo e dores 
musculares. 
O tratamento da hepatite viral depende da evolução clínica da doença e do tipo de vírus, 
dependendo se é aguda ou crônica. Para infecção aguda da hepatite A, B ou C , são 
utilizadas medicações sintomáticas que possam trazer conforto para o paciente. A hepatite A 
na grande maioria dos casos vai melhorar. É preciso fazer seguimento nos casos de hepatite 
C e B, através de exames laboratoriais, pois os sintomas não servem como parâmetros para 
a doença. Para hepatite B e C crônica não existe a cura. Porém com o uso de certas 
medicações anti-virais é possível freiar o processo de destruição do fígado. 
Desta forma, pessoas que possuem esta doença merecem a atenção especial que o presente 
projeto almeja, não somente no âmbito do Hospital do Servidor Público Municipal, mas em 
toda a rede de saúde pública. 
Desta forma, por revestir-se de elevado interesse público apresento-me FAVORÁVEL ao 
prosseguimento do presente projeto de lei. 
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