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RESUMO  

 

A hepatite C crônica é uma doença que causa inflamação do fígado, ocasionado 
pelo vírus HCV. A hepatite C crônica é uma doença insidiosa que pode demorar 
cerca de 20 á 30 anos para apresentar sintomatologia clínica, por essa razão pode 
levar a patologias mais graves como cirrose e carcinoma hepatocelular. O vírus 
possui material genético que tem como característica a variabilidade genética, 
apresentando genótipos de 1 a 6. A partir do ano de 2015, foram implantados ao 
arsenal terapêutico para tratamento da hepatite C crônica três medicamentos 
considerados antivirais de ação direta. Os medicamentos são o daclatasvir, 
simeprevir e sofosbuvir; denominados de DAA. Eles atuam diretamente nas 
proteínas não estruturais que são responsáveis pela replicação viral. Esses 
medicamentos são disponibilizados pelo Componente Especializado de Assistência 
Farmacêutica (CEAF) que faz parte do Sistema Único de Saúde (SUS), onde através 
do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) será analisada a 
documentação do paciente  para saber se o mesmo está cumprindo as exigências 
do PCDT. 
 
Palavras-chave: HCV; Hepatite C Crônica; DAA; CEAF; Sofosbuvir; Simeprevir; 
Daclatasvir. 
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ABSTRACT 

Chronic hepatitis C is a disease that causes inflammation of the liver caused by the 
HCV virus. Chronic hepatitis C is an insidious disease that can take about 20 to 30 
years to present clinical symptoms, which can lead to more serious pathologies such 
as cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The virus has genetic material that has the 
characteristic of genetic variability, presenting genotypes from 1 to 6. From the year 
2015, three drugs considered as direct-acting antivirals were implanted in the 
therapeutic arsenal for the treatment of chronic hepatitis C. The drugs are 
daclatasvir, simeprevir and sofosbuvir; known as AADs. They act directly on non-
structural proteins that are responsible for viral replication. These drugs are available 
through the Specialized Component of Pharmaceutical Assistance (CEAF), which is 
part of the Unified Health System (SUS), where the Patient Documentation will be 
analyzed through the Clinical Protocol of Therapeutic Guidelines (PCDT) to 
determine if it is fulfilling the requirements of the PCDT. 
 

Key-words: HCV; Hepatitis C chronic; DAA; CEAF; Sofosbuvir; Simeprevir; 
Daclatasvir. 
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INTRODUÇÃO  

A hepatite C crônica é uma doença insidiosa que apresenta sintomas clínicos 

anos após o inicio da lesão, prolongando sua permanência e infectando milhares de 

pessoas pelo mundo. Caracteriza-se por causar a inflamação do fígado, órgão 

responsável pela homeostasia do nosso corpo. A infecção se dá através de sangue 

contaminado podendo ser um meio de transmissão os objetos perfuro cortante como 

agulhas, alicates de unha etc. O agente infeccioso causador da doença é o vírus 

com o nome denominado por vírus da hepatite C (HCV).  

O HCV é um vírus RNA fita simples com polaridade positiva, o vírus possui 

capacidade mutagênica que faz com que o seu genótipo varie, conseguindo 

estabelecer uma permanência no hospedeiro e impedindo que alguns medicamentos 

exerçam sua função com eficácia. Os genótipos possíveis pelo HCV vão de 1 a 6, 

tendo maior prevalência no Brasil genótipos de 1 a 4.  

A hepatite C crônica é uma doença silenciosa, podendo apresentar 

sintomatologia clínica cerca de três décadas após o inicio da infecção. Por 

permanecer em latência por muito tempo, o HCV prejudica as funções reguladoras 

do fígado, podendo levar o paciente para os quadros de fibrose, cirrose e carcinoma 

hepatocelular (CHC). 

Por muitos anos foram feitas pesquisas para encontrar medicamentos que 

fossem capazes de evitar a replicação do vírus, alcançando uma resposta virológica 

sustentada (RVS) ótima. No ano de 2015 chegou ao Brasil três medicamentos com a 

proposta de alcançar 90% da RVS e trazendo esperança de um novo tratamento aos 

pacientes. Os medicamentos são o sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir. São 

denominados antivirais de ação direta de segunda geração (DAA) e são 

responsáveis por controlar a replicação viral, agindo na estrutura proteica do vírus.  

Os DAA são também disponibilizados pelo sistema único de saúde (SUS). 

Eles são classificados como medicamentos excepcionais, pois estabelecem alto 

custo de uso. Para fazer a retirada dos DAA é necessário que o paciente esteja 

cadastrado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), 

cumprindo todas as exigências solicitadas pelo Protocolo Clínico de Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT). Após esse processo o paciente pode retirar os medicamentos 

pelo tempo que durar seu tratamento. 
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Com isso o trabalho teve como objetivo discutir a hepatite C crônica e a 

importância do tratamento com os antivirais de ação direta. Buscando como objetivo 

específico descrever a hepatite C crônica e seu agente infeccioso HCV, apresentar 

os possíveis genótipos do HCV e mecanismo de ação dos fármacos, e informar a 

funcionalidade e inserção do paciente ao programa do Componente Especializado 

de Assistência Farmacêutica para ser feita a retirada dos medicamentos no âmbito 

do SUS, respeitando os protocolos clínicos.  

A elaboração deste trabalho foi feita através de uma revisão narrativa com 

base na literatura de livros, artigos científicos e sites que abordam a hepatite C 

crônica e seu tratamento. O critério de inclusão na escolha dos artigos e livros foi 

encontrar informações científicas sobre a hepatite C visando sua forma de contágio, 

descrever sua patogenicidade e a evolução do vírus dentro do fígado infectado; e 

seu tratamento com os medicamentos sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir (antivirais 

de ação direta de segunda geração). Informar seus efeitos farmacológicos e na sua 

eficácia quanto à redução da RVS (resposta virológica sustentada). Artigos utilizados 

apenas em português, inglês e espanhol. Artigos científicos publicados nas bases de 

dados Scielo, MEDLINE, Lilacs, Revistas Científicas, Portal da Saúde, ANVISA e 

Ministério da Saúde, entre os anos de 2000 e 2017. 
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1.  HEPATITE C CRÔNICA E SEU AGENTE VIRAL 

 

A hepatite C crônica é a inflamação dos hepatócitos, células presentes no 

fígado. O fígado age como órgão regulador do nosso organismo incluindo o 

processamento de aminoácidos, carboidratos, lipídeos e vitaminas de dieta. O fígado 

ainda cumpre as funções de remoções de microrganismos e toxinas presentes no 

sangue que se direcionam para a circulação sistêmica, realiza síntese de proteínas 

plasmáticas e a destoxificação e excreção para a bile de produtos de eliminação 

endógenos e xenobióticos poluidores (GONÇALVES, 2003; KUMAR et al, 2005). 

Antes identificado como hepatite não A e não B, em 1989 foi descoberto o 

agente viral causador da doença, o HCV, a partir daí passaram a chamar de hepatite 

C (MELLO, 2014). A forma de infecção se dá através de sangue contaminado. No 

Brasil, antes do ano de 1993 era feita a doação de sangue remunerada e não 

possuía tecnologia capaz de diagnosticar a infecção, como forma de prevenir a 

transmissão de doenças parenterais o governo federal proibiu essa ação. Por ser 

uma doença assintomática, muitos pacientes perpetuaram a transmissão do vírus 

sem conhecimento da condição clínica e de diversas maneiras como 

compartilhamento de objetos perfuro cortantes (agulha, alicate de unha, etc), 

transfusão de sangue e hemoderivados até o início dos anos 90 (CONITEC, 2015). 

   O HCV é um vírus da família Flaviviridae, foi o primeiro membro do gênero 

Hepacivirus. Sua composição é feita por material genético ácido desoxirribonucleico 

(RNA), envelope lipoproteico, contendo as duas glicoproteínas de envelope (E1 e 

E2), e um capsídeo proteico, composto pela proteína de capsídeo (C), que envolve o 

genoma viral, como mostra a figura 1(BRASIL, 2015; STRAUSS, 2001). 
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Figura 1 – Estrutura da partícula do vírus da hepatite C (HCV)

 

       Fonte: Brasil, 2009. 

 

A análise filogenética das sequencias genômicas permitiu a caracterização de 

seis genótipos que são subdivididos em grupos a, b e c. Dentro de um mesmo 

genótipo e subtipos é possível ter variações do HCV, que são denominadas 

quasispecies. Isso é possível devido à replicação imperfeita do vírus, com o 

surgimento de pequenas e constantes mutações (STRAUSS, 2001). 

O genoma viral é traduzido através do sitio interno de entrada do ribossomo 

(IRES) para que ocorra a produção de uma poliproteína, que será clivada durante e 

após a tradução por proteases celulares e virais em produtos gênicos (BRASIL, 

2015). 

Na poliproteína, com uma longa fase de leitura aberta distinguem-se as 

proteínas estruturais e as não estruturais, as proteínas não estruturais são as 

responsáveis pela replicação viral, como mostra a figura 2 (STRAUSS, 2001). 
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Figura 2 – Sequencia de produção proteica do vírus  

 

Fonte: Brasil, 2015. 

 

A região 5’ codifica as proteínas estruturais que são incorporadas ao capsídeo 

e ao envelope as proteínas são a CORE, E1 e E2. A região 3’ codificam as proteínas 

não estruturais que são responsáveis pela replicação do vírus, nelas ocorrem a 

síntese de RNA viral, modula os mecanismos de defesa do hospedeiro e montagem 

da partícula viral. As proteínas não estruturais são p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, 

NS5A e NS5B (BRASIL, 2015). 

1.1 COMPROMETIMENTO DO FÍGADO 

O fígado como dito anteriormente é o órgão responsável pela homeostasia do 

organismo. Quando em algum momento ocorre o a infecção do mesmo algumas 

funções começam a ser alteradas de maneira discrepante (KUMAR et al, 2005). 

A infecção crônica pelo HCV é diagnosticada décadas após a lesão; e por não 

apresentar sintomatologia clínica específica e imediata compromete a detecção e o 

direcionamento para exames específicos. Dessa forma, é possível que o fígado 

evolua para quadros de fibrose hepática, cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. 

(STRAUSS, 2001; CONITEC, 2015). 

 Fibrose Hepática 

A fibrose hepática é uma cicatrização exuberante em que o excesso de tecido 

conectivo acumula-se no fígado. A matriz extracelular pode estar com produção 

excessiva, ou degradação deficiente, ou ambos. A fibrose hepática é o que 

desencadeia o processo necroinflamatório, prosseguindo mais ou menos rápido para 
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cirrose hepática. O acumulo de tecido fibroso leva a distorção da normalidade lobular 

hepática (SEREJO et al, 2007).  

Para que aja avalição do grau de fibrose e o comprometimento hepático 

existe uma escala específica, que se chama METAVIR. Essa escala é exclusiva para 

pacientes infectados pelo vírus da hepatite C e seu resultado apresenta estágios 

diferentes em cinco classificações. O METAVIR é caracterizado pelas letras “A” e 

“F”, seguidas por suas sequências numéricas. A letra “F” indica qual o grau de 

fibrose ou cirrose em que o paciente se encontra, seguida dos números de 0 a 4 

(VARALDO, 2014). 

- F0 – mostra o fígado na sua normalidade, sem apresentar nenhuma 

agressão pelo vírus (VARALDO, 2014). 

- F1 – fígado apresenta leve grau de fibrose (VARALDO, 2014). 

- F2 – apresenta grau de fibrose moderado, em algumas áreas do fígado, 

podendo atingir os vasos sanguíneos (VARALDO, 2014). 

- F3 – apresenta grau de fibrose avançado e unindo todas as áreas com 

fibrose (VARALDO, 2014). 

- F4 – aponta grau de fibrose extremamente avançado ou existência de um 

quadro cirrótico (VARALDO, 2014). 

A letra “A” especificada na escala aponta o grau de atividade 

necroinflamatória que possa existir no fígado. Os resultados são apresentados com 

números de 0 a 3, quando o resultado estiver entre A0 a A1 indica pequena 

atividade necroinflamatória, não menos importante, pois quando identificado 

precocemente, aumenta as chances de tratamento. Os resultados entre A2 e A3 

indicam maior atividade e assim avançando rapidamente, podendo causar danos 

mais severos ao fígado (CONITEC, 2015; VARALDO, 2014). 

 Cirrose hepática 

A cirrose hepática pode ser definida automaticamente como um processo 

difuso de fibrose e formação de nódulos, acompanhando-se frequentemente de 

necrose hepatocelular, decorrente de tecido fibrótico denso. A cirrose é o final de 

uma série de processos patológicos, a infecção pelo HCV é a forma mais comum em 

25% dos casos. A evolução de fibrose para cirrose é insidiosa, normalmente 
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assintomática ou causada por sintomas inespecíficos, dificultando o diagnóstico 

precoce (SILVA et al, 2005). 

A cirrose pode ser classificada de duas maneiras: compensada e 

descompensada. Quem delimita o grau de “compensação” da cirrose é o sistema 

Child- Pugh. Este sistema é classificado através de escore indicativo para grupos de 

risco, esses escores varias de 1 à 15. As classificações ocorrem da seguinte 

maneira: escores de 5 a 6 são classe “A” onde a cirrose está compensada, escores 

de 7 a 9 são classe “B” e escore de 10 a 15 são classe “C”; esses dois últimos são 

classificados como cirrose descompensada e podem ser usados como indicativo 

para transplante hepático (CONITEC, 2015). 

 

 Carcinoma Hepatocelular (CHC) 

Carcinoma hepatocelular (CHC) é geralmente uma complicação da cirrose. O 

CHC é o câncer primário do fígado, que são originados pelos hepatócitos. O CHC 

como a maioria dos cânceres, vem da decorrência de mutação gênica de uma célula 

que faz com que ela se multiplique descontroladamente. O HCV impulsiona o 

surgimento do CHC, na hepatite C crônica há decorrentes processos de 

multiplicação de células para regeneração de tecido hepático e dessa forma, 

aumenta-se o risco de mutação de genes (GOMES et al, 2013). 

O CHC caracteriza-se por ser muito agressivo, com maiores chances de óbito 

após o inicio dos sintomas clínicos de maior evidência que são icterícia e ascite. 

Dependendo da fase que se encontra o paciente os tratamentos disponíveis são 

limitados e pouco eficazes. O risco estimado de CHC é vinte vezes maior entre 

pacientes infectados pelo VHC, sendo um agravo a maior parte do risco de 

pacientes previamente identificados com fibrose hepática avançada e cirrose 

(GOMES et al, 2013). 

1.2 TESTES E EXAMES COMPLEMENTARES 

Os testes diagnósticos são importantes para definir o inicio da infecção pelo 

vírus e dar uma posição consolidada sobre a condição clínica em que se encontra o 

paciente. Os testes diagnósticos deram inicio em 1989, juntamente com a 
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descoberta do vírus. Os testes diagnósticos num geral captam a presença do vírus 

no organismo de modo qualitativo, quantitativo e de identificação viral (CONITEC, 

2015; BRANDÃO et al, 2001). 

Abaixo seguem os testes rápidos realizados para diagnóstico de hepatite C 

crônica. 

Testes rápidos – são testes para determinar ação qualitativa do anticorpo 

Anti-HCV no paciente, por meio de métodos imunocromatográficos, utilizando 

antígenos sintéticos e recombinantes imobilizados na membrana para identificação 

seletiva e amostra mínima de soro no sangue (CONITEC, 2015). 

Genotipagem - O exame de genotipagem do HCV utiliza testes moleculares 

baseados em amplificação do RNA viral, capazes de identificar os diversos 

genótipos, subgenótipos e populações mistas do HCV. A caracterização genotípica 

apenas complementa a avaliação clínico-laboratorial na definição da estratégia para 

o tratamento da hepatite crônica (CONITEC, 2015). 

Imunoensaios – exames sorológicos para detectar anticorpos Anti-HCV 

(CONITEC, 2015). 

Testes moleculares: detecção de ácidos nucleicos do HCV (HCV-RNA) – 

esses testes confirmam a presença do vírus no paciente, esses são testes 

confirmatórios recomendados. Por amplificar os ácidos nucleicos, é possível detectar 

o RNA viral de todos os genótipos e subgenótipos descritos do HCV (CONITEC, 

2015). 

Depois de confirmado o diagnóstico de hepatite C crônica, o paciente é 

orientado para fazer exames complementares para apurar mais a fundo o nível da 

doença (CONITEC, 2015). 

Os exames complementares são necessários para o acompanhamento da 

hepatite C crônica e investigação de possível comprometimento hepático (CONITEC, 

2015). Esses exames tem finalidade pré e pós-tratamento terapêutico, previamente 

os exames indicam a qual esquema terapêutico o paciente vai ser direcionado, pós-

tratamento avalia a resposta terapêutica obtida e auxilia no rastreio de CHC 

(CONITEC, 2017). 

Segundo o novo Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (2017), os 

exames que devem ser solicitados para todos os pacientes portadores de hepatite C 
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na primeira consulta e ao longo do tratamento, conforme apresentado na tabela 

abaixo.  

Quadro 1 - Exames complementares recomendados a todos os pacientes 

portadores de hepatite C crônica que devem ser solicitados em primeira consulta e 

durante o acompanhamento ambulatorial. 

Anti-HAV/HBsAg/Anti-HBc/Anti-HBs* 
Para indicar a imunização e 

detectar possíveis coinfecções 

Anti-HIV Rastreamento 

β-HCG 

A ser realizado quando o 
tratamento for indicado, 

ANTES da indicação desse 
tratamento. 

Endoscopia digestiva alta 
A cada 6-12 meses, conforme 

diagnóstico de cirrose. 

Ultrassonografia de abdome A cada 6 meses em cirróticos 

Biópsia hepática A cada 3-5 anos 

Elastografia hepática Individualizar 

Hemograma 

A cada 3-6 meses 

Coagulograma 

Na (sódio) /K (potássio) /ureia/creatinina 

Clearance de creatinina AST/TGO (aspartato aminotransferase), 
ALT/TGP (alanina aminotransferase) 

Fosfatase alcalina/gama glutamil transferase/bilirrubina total e frações 

Glicemia de jejum 

Proteína total/albumina 

Urina tipo 1 

TSH/T4L 
A cada 12 meses ou conforme 

tratamento instituído 

HCV-RNA quantitativo (carga viral) 

Na confirmação do diagnóstico, 
no pré-tratamento e após o 

tratamento, conforme a 
modalidade escolhida. 

Lipídios (colesterol total e frações, triglicérides) e ferritina. A cada 12 meses 

Fonte: Conitec, 2015. 

 

Para os pacientes que forem diagnosticados com cirrose existem mais alguns 

exames de acompanhamento ambulatorial para especificar e adequar o tratamento 

para o paciente, de acordo com sua condição clínica, como demonstrado no quadro 

1. Para os pacientes identificados com CHC existem dois exames diferenciados, 

para complementar o diagnóstico clínico e laboratorial, como demonstrado no 

quadro 2 (CONITEC, 2017).   
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Quadro 2 – Exames para pacientes portadores de hepatite C crônica com 

cirrose. 

Hemograma 

A cada 3-4 meses 

Coagulograma 

Na (sódio) /K (potássio) /ureia/creatinina 
AST/TGO (aspartato aminotransferase) ALT/TGP 
(alanina aminotransferase) 

Fosfatase alcalina/gama glutamil 
transferase/bilirrubina total e frações 

Glicemia de jejum 

Proteína total/albumina 
      Fonte: Conitec, 2017. 

 

Quadro 3 – Exames recomendados para rastreamento de câncer hepático. 

Ultrassonografia de abdome total 
A cada 6 meses 

Alfafetoproteína 
      Fonte: Conitec, 2017. 

 

Após a realização de todos os testes e exames, o paciente é direcionado para 

a terapia com os antivirais de ação direta (DAA) conforme o genótipo do vírus. A 

partir daí entra-se na etapa de tratamento terapêutico e a acompanhamento 

ambulatorial (MELLO, 2014; CONITEC, 2017). 
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2. ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA (DAA) E GENÓTIPOS 

 

Os antivirais de ação direta de segunda geração DAA atuam na inibição de 

replicação viral, são eles o sofosbuvir, simeprevir e daclatasvir. O sofosbuvir é 

inibidor do análogo de nucleotídeo pangenotípico, simeprevir é inibidor de protease e 

o daclatasvir é inibidor pangenotípico (BRASIL, 2015a; EASL, 2015). 

A replicação do HCV ocorre através de algumas proteínas não estruturais, 

como citado no capitulo um. O genoma viral é replicado pela NS5B; a proteína NS5A 

tem papel regulatório para a replicação do vírus e a proteína NS3 possui uma porção 

com função helicase, que também é importante para a replicação do genoma viral. A 

proteína NS4B tem papel importante no rearranjo de membranas da célula, levando 

à formação da chamada “teia membranosa” (ou complexo de replicação) que 

suporta e compartimentaliza a replicação do HCV. Esse complexo se associa a 

proteínas virais, componentes celulares do hospedeiro e fitas nascentes de RNA 

(BRASIL, 2015). 

Segundo o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de 2015 do 

Ministério da Saúde existem esquemas terapêuticos disponíveis pelo SUS para obter 

melhor resultado no tratamento da hepatite C crônica, de acordo com o genótipo do 

paciente. Dentro desses esquemas é visto associação entre os DAA e/ou também 

com os fármacos ribavirina e alfapeginterferona 2a e 2b, eles auxiliam o tratamento 

conforme a necessidade terapêutica do paciente. As alfapeginterferona exercem 

suas atividades celulares ligando-se a receptores específicos na membrana da 

superfície celular, após a ligação, é iniciada uma sequência complexa de eventos 

intracelulares que incluem a indução de determinadas enzimas. A ribavirina é um 

análogo nucleosídeo sintético que demonstrou possuir atividade in vitro contra 

alguns vírus ARN e ADN. Desconhece-se o mecanismo através do qual o ribavirina 

em associação com outros medicamentos exerce os seus efeitos relativamente ao 

HCV (CONITEC, 2015; SCHERING-PLOUGH, 2016; BLAU, 2013) 

A ribavirina e alfapeginterferona foram utilizados como primeira e na segunda 

linha de cuidado para hepatite C crônica. No entanto não alcançavam RVS acima de 

50%, não correspondendo com as expectativas do tratamento e para alguns 

pacientes não houve melhora; e o paciente vinha a óbito pela falta de resposta e 

comprometimento hepático já avançado (CONITEC, 2015; CATES, 2015). 
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O genótipo é o sequenciamento da parte do material genético do vírus, cada 

genótipo pode gerar subtipos e quasispecies diferentes caracterizando sua 

variabilidade. O paciente pode estar infectado com mais de um genótipo ou mais de 

um subtipo ou mais uma quasispecies (VARALDO, 2008).  

Para que seja realizado o tratamento, é necessário avaliar o genótipo 

predominante no paciente. Os esquemas terapêuticos são genótipo dependente, 

dessa forma o paciente será guiado ao esquema mais adequado a sua condição 

clínica. Nos testes solicitados ao paciente um deles é o de genotipagem, onde 

aponta qual o genótipo do vírus e partir daí segue o direcionamento para o esquema 

terapêutico (EASL, 2015; STRAUSS, 2001). 

A constituição genotípica do vírus HCV varia numericamente de 1 a 6 e 

possui processo contínuo de variação genética com grande tamanho das 

populações virais denominado de quasispecies que se dividem em a, b e c. No Brasil 

ao DAA cumprem tratamento para os todos os genótipos e suas possíveis Co-

infecções (DOMINGOS, 2012; CONITEC, 2017) 

Para que seja de compreensão o mecanismo de ação dos DAA, é necessário 

entender a influencia do genótipo do HCV ao tratamento. 

2.1 MECANISMOS DE AÇÃO DOS DAA - DACLATASVIR, SIMEPREVIR E 

SOFOSBUVIR. 

O mecanismo de ação consiste na interação bioquímica ao qual o fármaco 

produz efeito farmacológico (RANG e DALE, 2016).  

Os DAA contribuem para inibir a replicação viral do HCV, porem, cada um 

atua em diferentes áreas do vírus para obter efeito terapêutico desejado. 

 

 DACLATASVIR 

O daclatasvir é inibidor pangenotípico de NS5A indicado em combinação com 

outros medicamentos para o tratamento de hepatite C crônica pelo vírus HCV em 

pacientes com todos os genótipos (CONITEC, 2015). Possui fórmula molecular 

C40H50N8O6 com estrutura química apresentada na figura 3 (WHO, 2014).  

 

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR751BR752&q=quasispecies&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjPre7w5dfWAhVHIZAKHeImABYQvwUIJCgA
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Figura 3 - Estrutura química do fármaco daclatasvir 

 

Fonte: Who, 2014. 

 

Sua nomenclatura segundo á União Internacional de Química Pura e Aplicada 

(IUPAC) é: N- (2S) -1 - [(2S) -2- [5- [4- [4- [2 - [(2S) -1 - [(2S) -2- 

(metoxicarbonilamino) -3-metilbutanoil ] pirrolidin-2-il] -1H-imidazol-5-il] fenil] fenil] -

1H-imidazol-2-il] pirrolidin-1-il] -3-metil-1-oxobutan-2-il] carbamato (WHO, 2014). 

Comercialmente conhecido por DAKLINZA®, é apresentado em comprimidos 

revestidos contendo 30 ou 60 mg de daclatasvir em embalagens contento 28 

comprimidos.  (BRISTOL, 2015). 

Segundo a empresa responsável pela fabricação do fármaco Bristol-Myers 

Squibb, o mecanismo de ação do fármaco é realizado da forma descrita abaixo.  

Daclatasvir é um inibidor pangenotípico de NS5A, uma proteína 
multifuncional que é um componente essencial do complexo de replicação 
do HCV. Daclatasvir inibe a replicação do RNA viral e a montagem do vírion. 
Dados in vitro e de modelagem computadorizada indicam que daclatasvir 
interage com a terminação N no Domínio 1 da proteína, o que pode causar 
distorções estruturais que interferem nas funções de NS5A (BRISTOL, 
2015). 

Administrado com 60 mg o medicamento alcança concentrações plasmáticas 

máximas entre 1 e 2 horas, seu equilíbrio de distribuição correspondeu a 

aproximadamente 99%.  

O daclatasvir é um substrato de CYP3A, isoforma da CYP3A4 enzima 

responsável pelo metabolismo. O medicamento é excretado pelas fezes, através da 

via biliar (BRISTOL, 2015; CONITEC, 2015).  
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 SIMEPREVIR 

O simeprevir é inibidor da protease NS3/4A indicado em combinação com 

outros medicamentos para o tratamento de hepatite C crônica pelo vírus HCV em 

pacientes com genótipos 1 e 4 (CONITEC, 2015). Possui fórmula molecular 

C38H47N5O7S2 com estrutura química apresentada na figura 4 (WHO, 2014a).  

 

Figura 4 - Estrutura química do fármaco simeprevir 

 

Fonte: Who, 2014a. 

 

Sua nomenclatura segundo á IUPAC é: N(2R, 3aR, 10Z, 11aS, 12 aR, 14aR) -

N- (Cyclopr opilssulfonil) -2 - {[2 - (4-isopropil-1,3-t -iiazol-2-il) -7- metoxi- 8-metil-4-

quin olinil] oxi} -5-metil -l, 4-dioxo-2,3,3a , 4,5,6,7,8,9,11a, 12 , 13,14,14a -tetradec 

ahydrocycl openta [ c] cyclopropa [g] [1,6 ] diazacyclotetradec ine-12a (1H) -carboxa 

mide (WHO, 2014a). 

Comercialmente conhecido por OLYSIO®, é apresentado em cápsulas 

contendo 150 mg de simeprevir sódico em embalagens contento 28 cápsulas.  

(JANSSEN, 2015). 

Segundo a empresa responsável pela fabricação do fármaco Janssen-Cilag, o 

mecanismo de ação do fármaco é realizado da forma descrita abaixo.    

O simeprevir é um inibidor da protease NS3/4A do VHC, a qual é essencial 
para a replicação viral. Em um ensaio bioquímico, o simeprevir inibiu a 
atividade proteolítica das proteases NS3/4A do VHC genótipo 1a e 1b 
recombinantes (JANSSEN, 2015). 
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Administrado com 150 mg o medicamento alcança concentrações plasmáticas 

máximas de 4 a 6 horas, o fármaco se liga á  99% das proteínas plasmáticas, 

principalmente a albumina. O simeprevir é metabolizado no fígado, sofrendo 

metabolismo oxidativo pelo sistema CYP3A4 enzima responsável pelo metabolismo. 

O medicamento é excretado pelas fezes, através da via biliar (JANSSEM, 2015; 

CONITEC, 2015).  

 

 SOFOSBUVIR 

O sofosbuvir é inibidor da polimerase NS5B indicado em combinação com 

outros medicamentos para o tratamento de hepatite C crônica pelo vírus HCV em 

pacientes com todos os genótipos (CONITEC, 2015). Possui fórmula molecular 

C22H29FN3O9P com estrutura química apresentada na figura 5 (WHO, 2014a).  

 

Figura 5 - Estrutura química do fármaco sofosbuvir 

 

Fonte: Who, 2015. 

 

Sua nomenclatura segundo á IUPAC é: propan-2-il (2S) -2 - [[[(2R, 3R, 4R, 

5R) -5- (2,4-dioxopirimidin-1-il) -4-fluoro-3-hidroxi-4-metiloxolan- 2-il] metoxi-

fenoxifosforil] amino] propanoato (WHO, 2015). 

Comercialmente conhecido por SOVALDI®, é apresentado em comprimido 

resvestido contendo 400 mg de sofosbuvir em embalagens contento 28 comprimidos 

revestidos.  (GILEAD, 2015). 
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Segundo a empresa responsável pela fabricação do fármaco Gilead Sciences, 

o mecanismo de ação do fármaco é realizado da forma descrita abaixo. 

O sofosbuvir é um inibidor da polimerase NS5B do RNA do HCV, 

RNA-dependente, a qual é essencial para a replicação viral. O sofosbuvir é 

um nucleotídeo pró-fármaco que é submetido ao metabolismo intracelular 

para formar o trifosfato análogo de uridina farmacologicamente ativa (GS-

461203), o qual pode ser incorporado ao RNA do HCV pela polimerase 

NS5B e atua como um finalizador de cadeia. No ensaio bioquímico, o GS-

461203 inibiu a atividade de polimerase do NS5B recombinante do HCV 

genótipos 1b, 2a, 3a e 4a com valores de IC50 variando de 0,7 a 2,6 μM. O 

GS-461203 não é um inibidor das polimerases do DNA e RNA humanas e 

tampouco é um inibidor da polimerase do RNA mitocondrial (GILEAD, 

2015). 

Administrado com 400 mg o medicamento alcança concentrações plasmáticas 

máximas de 2 a 4 horas, o fármaco se liga á aproximadamente  61% - 65% das 

proteínas plasmáticas. O sofosbuvir é metabolizado no fígado, para formar o análogo 

do nucleosídeo farmacologicamente ativo o trifosfato GS-461203. O medicamento é 

excretado pela urina, através da via renal (GILEAD, 2015; CONITEC, 2015).  

2.2  ESQUEMA TERAPÊUTICO PARA CADA GENÓTIPO 

Genótipo define a composição genética do vírus. A variabilidade do genótipo 

consiste na capacidade de realizar mutações em seu RNA, fazendo com que seja 

possível mecanismo de escape e permanência no organismo. Os esquemas de 

tratamento são definidos com base no genótipo e subgenótipo, na presença ou não 

da coinfecção com HIV, na prévia experimentação com DAA e no estágio de fibrose 

avançada (VARALDO, 2006). 

 O paciente pode ser infectado por mais de um genótipo ou mais de um 

subtipo, por essa razão, é necessário que seja realizado o exame de genotipagem 

para que seja possível direcionar o paciente ao esquema terapêutico adequado, que 

possa ter resposta efetiva nos possíveis genótipos que o paciente possa vir a 

apresentar. Os DAA apresentam, como vantagens, a facilidade posológica, o 

tratamento por menor período de tempo e com menos efeitos adversos, a menor 

necessidade de exames de biologia molecular para avaliação do tratamento; e 

melhores resultados do que as modalidades de tratamento anteriormente indicadas 
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(CONITEC, 2017; EASL, 2015). Segue abaixo os esquemas terapêuticos referentes 

aos genótipos de 1 a 6. 

  

 GENÓTIPO 1a  

 

Os esquemas de tratamento são definidos com base no subgenótipo, na 

presença ou não da coinfecção com HIV, na prévia experimentação com DAA e no 

estágio de fibrose avançada (CONITEC, 2017; EASL, 2015). 

Para os pacientes portadores de genótipos 1a e 1b do HCV, recomenda-se os 

esquemas terapêuticos apresentados nos quadros 4 e 5. 

 

Quadro 4 - Esquemas terapêuticos para os pacientes portadores de hepatite 

C crônica genótipo 1a.  

 

           Fonte: Conitec, 2017; EASL, 2015. 
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Quadro 5 – Esquemas terapêuticos para os pacientes portadores de hepatite 

C crônica genótipo 1b. 

 

 

 Fonte: Conitec, 2017; EASL, 2015. 

 

 GENÓTIPO 2  

 

Os esquemas de tratamento são definidos segundo presença ou não de 

intolerância à ribavirina e de acordo com o grau de fibrose (CONITEC, 2017; EASL, 

2015). 

Para os pacientes portadores do genótipo 2 do HCV, recomenda-se os 

esquemas terapêuticos apresentados no quadro 6. 
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Quadro 6 - Esquemas terapêuticos para os pacientes portadores de hepatite 

C crônica genótipo 2. 

 

 

  Fonte: Conitec, 2017; EASL, 2015 

 GENÓTIPO 3 

 

Os esquemas terapêuticos referentes ao genótipo 3 são definidos segundo a 

presença ou não de intolerância à alfapeginterferona e ribavirina, bem como de 

acordo com o grau de fibrose do paciente (CONITEC, 2017; EASL, 2015). 

 

Para os pacientes portadores do genótipo 3 do HCV, recomenda-se os 

esquemas terapêuticos apresentados no quadro 7. 

 

Quadro 7 - Esquemas terapêuticos para os pacientes portadores de hepatite 

C crônica genótipo 3.  

 

 

     Fonte: Conitec, 2017; EASL, 2015. 

 

 GENÓTIPO 4  

Os esquemas terapêuticos referentes ao genótipo 4 são definidos segundo 

presença ou ausência da coinfecção pelo HIV, grau de fibrose avançada e custo do 

tratamento (CONITEC, 2017; EASL, 2015). 
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Para os pacientes portadores do genótipo 4 do HCV, recomenda-se os 

esquemas terapêuticos apresentados no quadro 8. 

 

Quadro 8 - Esquemas terapêuticos para os pacientes portadores de hepatite 

C crônica genótipo 4. 

 

 

  Fonte: Conitec, 2017; EASL, 2015. 

 

 GENÓTIPOS 5 e 6 

 

Os esquemas terapêuticos referentes aos genótipos 5 e 6, são moldados a 

partir do grau de fibrose avançada do paciente (EASL, 2015). 

 

Para os pacientes portadores do genótipo 5 e 6  do HCV, recomenda-se os 

esquemas terapêuticos apresentados no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Esquemas terapêuticos para os pacientes portadores de hepatite 

C crônica genótipo 5 e 6. 

 

 

  Fonte: Conitec, 2017; EASL, 2015. 
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A partir de agosto de 2017 foi incorporado á grade do programa três 

medicamentos antivirais para o combate da hepatite C crônica, eles são o 

ombistasvir, veruprevir, ritonavir e dasabuvir que são utilizados para os 

genótipos 1a e 1b, em caos de monoinfecção (BRASIL, 2017). 

Os pacientes portadores de hepatite C crônica têm por direito fazer a retirada 

de seus medicamentos para dar continuidade ao tratamento através do CEAF que é 

um programa do componente especializado, que é disponibilizado pelo SUS. O 

paciente precisa estar devidamente inserido ao programa, após ser feita uma análise 

documental e de critérios de inclusão pela equipe de farmacêuticos responsáveis 

pelo deferimento do paciente, de acordo com o PCDT vigente (BRASIL, 2015; 

CONITEC, 2017). 
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3. O CEAF NO ÂMBITO DO SUS 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instaurado no Brasil pela Constituição 

Federal de 1988 com o intuito de democratizar ações e serviços de saúde para toda 

a população. A formação do SUS se dá pelo conjunto de todas as ações e serviços 

de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público. A iniciativa privada é permitido participar desse Sistema de maneira 

complementar (BRASIL, 2000). 

A Assistência Farmacêutica (AS) tem papel importante no tratamento dos 

pacientes. Segundo o relatório de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, 

elaborado em 2002 pelo Ministério da Saúde, AS consiste em:  

AS é um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, 

destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. 

Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de 

suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a 

segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento 

e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre 

medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do 

paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos 

(Portaria GM n° 3916/98-Política Nacional de Medicamentos).  

O objetivo geral da AS é promover o acesso da população aos medicamentos 

sejam eles de caráter básico, especializado ou estratégico e informar aos pacientes 

o seu uso correto e cuidados para indicar o uso racional dos medicamentos 

(BRASIL, 2002). 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica criado em 2010 

teve como necessidade incorporar medicamentos, ampliar  a cobertura para novas 

doenças e ampliar o acesso aos medicamentos pelos usuários do SUS (BRASIL, 

2010). 

A proposta do CEAF baseou-se na garantia do tratamento integral de todas 

as doenças contempladas no respectivo Componente, desde o nível primário de 

atenção, o que envolve a utilização de medicamentos constantes no Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica, até medicamentos mais complexos do ponto de 

vista farmacêutico e da própria indicação terapêutica e que se exige, geralmente, um 

acompanhamento intensivo por profissionais da área da saúde. Essa lógica 
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possibilitou uma definição de que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

são ferramentas capazes de caracterizar as linhas de cuidado para as diversas 

possibilidades de tratamento medicamentoso, contemplando as diferentes fases 

evolutivas das doenças tratadas no âmbito do Componente (BRASIL, 2010). 

Cada liberação de medicamento gera um número, esse número corresponde 

à Autorização de Procedimento de Alto Custo (APAC), que é gerada por CID-10 para 

dispensação dos medicamentos que constam na tabela SIGTAP/DATASUS, que faz 

parte de um sistema de gerenciamento de tabela de procedimentos, medicamentos 

e OPM do SUS. A APAC tem duração de 3 meses, sendo necessário fazer a 

renovação para dar continuidade ao tratamento (BRASIL, 2010; BRASIL, 2014). 

Os medicamentos distribuídos pelo CEAF são divididos em três grupos e 1 

subgrupo, são os grupos 1, 2 e 3 e o grupo 1 é subdividido em 1A e 1B. Essa 

separação de grupos distintos colabora para definir os programas ao qual eles 

pertencem para ser feita a aquisição, direcionar para o local correto de 

armazenamento e posteriormente distribuir para os usuários. Essas definições estão 

apontadas no quadro 10 (BRASIL, 2010; BRASIL, 2014).  

 

Quadro 10 – Definições dos grupos de distribuição. 

 

 

Fonte: Brasil, 2014. 

 

Os medicamentos do grupo 1A são adquiridos pelo Ministério da Saúde, a 

partir, das programações anuais e trimestrais elaborados pelos estados. A 

distribuição desses medicamentos até os almoxarifados estaduais é de 

responsabilidade do Ministério da Saúde. Os estados são os responsáveis pela 

distribuição dos almoxarifados estaduais às unidades descentralizadas e pelo 

armazenamento. O Ministério da Saúde mantém um estoque estratégico dos 
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medicamentos desse Grupo para fins de reserva e ajustes das programações 

(BRASIL, 2010). 

Os medicamentos do grupo 1B As etapas de programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição dos medicamentos deste Grupo são de 

responsabilidade exclusiva dos estados (BRASIL, 2010). 

Os medicamentos do grupo 2 constituem as etapas de programação, 

aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos deste Grupo são de 

responsabilidade exclusiva dos estados, inclusive pelo seu financiamento. Os 

valores dos procedimentos deste Grupo na Tabela SIGTAP estão zerados, sendo o 

financiamento, também, responsabilidade dos estados. É fundamental que os 

estados apresentem as APAC para estes procedimentos, mesmo que os valores na 

Tabela SIGTAP estejam zerados. Isso é importante para a manutenção do histórico 

das dispensações, para fins da garantia do acesso às linhas de cuidado, para 

monitoramento constante do Componente e para a garantia da manutenção do 

equilíbrio financeiro entre estados e União (BRASIL, 2010). 

Os medicamentos do grupo 3 são de responsabilidade dos municípios e 

devem ser disponibilizados aos usuários do SUS, quando houver demanda local, 

visto que são importantes para tratamento da primeira linha de cuidados para 

diversas doenças do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(BRASIL, 2010). 

3.1 INDICAÇÃO AO TRATAMENTO DE HEPATITE C CRÔNICA E 

DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL 

Os pacientes portadores de hepatite C crônica que irão fazer uso de algum 

esquema terapêutico apontado no capitulo dois, os DAA fornecidos pelo CEAF 

fazem parte do grupo 1A de aquisição pelo Ministério da Saúde. Para serem 

inseridos ao programa os pacientes precisam de algumas indicações para fazer a 

retirada dos medicamentos. O CID-10 de hepatite C crônica é o B18.2 – Hepatite 

Viral Crônica C, no entanto, não basta o paciente estar infectado com o vírus HCV, é 

preciso ter uma indicação clínica. As indicações mais comuns são a fibrose e HIV, 

mas O PCDT disponibilizou quais são as indicações clínicas para iniciar o tratamento 

(CONITEC, 2017). 
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A terapia da hepatite C crônica está indicada, prioritariamente, para pacientes 

não tratados previamente com os DAA e que apresentem os seguintes resultados de 

exames (BRASIL, 2017): 

 METAVIR F3 ou F4 (fibrose hepática avançada) ou evidências clínicas de 

cirrose (varizes de esôfago, ascite, alterações da morfologia hepática 

compatíveis com cirrose) (BRASIL, 2017).  

 Biópsia hepática ou elastografia hepática com resultado METAVIR F2 

presente há mais de três anos (BRASIL, 2017). 

 

Na ausência de doença hepática avançada, o tratamento da hepatite C está 

indicado para os pacientes com diagnóstico de hepatite C crônica incluídos nas 

situações abaixo (BRASIL, 2017): 

 Coinfecção com o HIV; 

 Coinfecção com HBV; 

 Manifestações extra-hepáticas com acometimento neurológico motor 

incapacitante, porfiria cutânea, líquen plano grave com envolvimento de 

mucosa; 

 Crioglobulinemia com manifestação em órgão-alvo (glomerulonefrite, 

vasculites, envolvimento de olhos, pulmão e sistema nervoso periférico e 

central); 

 Poliarterite nodosa; 

 Insuficiência renal crônica; 

 Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI); 

 Pós-transplante de fígado e de outros órgãos sólidos; 

 Linfoma, gamopatia monoclonal, mieloma múltiplo e outras doenças 

hematológicas malignas; 

 Hepatite autoimune; 

 Hemofilia e outras coagulopatias hereditárias; 

 Hemoglobinopatias e anemias hemolíticas. 

 

Para ser feita a adesão ao tratamento o CEAF exige que o paciente leve 

exames específicos para que sejam avaliados por uma equipe técnica de 



 

 

 

38 

farmacêuticos (as) analisando suas condições clínicas para dispensação dos 

medicamentos (BRASIL, 2017; CONITEC, 2017). 

Os exames solicitados são:  

 Exame de HCV-RNA quantitativo nos últimos 12 meses; 

 Genotipagem: realizada em qualquer momento; 

 Relatório médico que comprove a indicação de tratamento; 

 LME (laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamento) 

preenchido. 

 

Existem exames adicionais para os pacientes que se encontra em quadros de 

fibrose hepática, cirrose hepática e HIV. Nos casos de fibrose hepática com 

resultados METAVIR ≥ F2, em qualquer momento, elastografia hepática com 

resultado compatível com METAVIR ≥ F2. Na ausência de elastografia hepática, 

considerar os cálculos dos escores APRI ou FIB4, acompanhado dos resultados dos 

exames AST, ALT e contagem de plaquetas, com exames datados até seis meses 

antes da solicitação dos medicamentos (BRASIL, 2017; CONITEC, 2017).  

Para os pacientes com evidências clínicas sugestivas de cirrose hepática 

Ultrassonografia, tomografia ou ressonância de abdome superior com sinais 

sugestivos de cirrose hepática ou hipertensão portal (esplenomegalia, ascite, 

circulação colateral, dilatação da veia porta). Endoscopia digestiva alta com sinais 

sugestivos de hipertensão portal (varizes de esôfago e/ou gastropatia hipertensiva), 

ambas realizada em qualquer momento. Para os pacientes com coinfecção por HIV 

precisam ter o número Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

(BRASIL, 2017; CONITEC, 2017). 

 

3.2 O PAPEL DO FARMACÊUTICO (A) NA ADESÃO AO TRATAMENTO 

Os tratamentos anteriores causaram muitos efeitos colaterais. Muitos dos 

pacientes desistiam no meio do processo e alguns que levavam o tratamento até o 

fim, não obtinham RVS desejável (VARALDO, 2003; BRASIL, 2015). 

Os DAA possuem posologia reduzida, menores efeitos colaterais (porém 

existentes) e melhoram a qualidade de vida. Para que os pacientes tenham 
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conhecimento dessas informações é necessário que o farmacêutico (a) esteja apto e 

com amplo estudo sobre o tema, para poder orientar o paciente e seus familiares 

sobre o tratamento (CONITEC, 2017).  

O farmacêutico (a) faz orientações importantes para a permanência e 

continuidade do paciente ao tratamento. Fazendo até o trabalho multidisciplinar, pois 

contribui para o acompanhamento do médico que se responsabiliza pela indicação à 

medicação, guiando o paciente até o fim do tratamento com objetivo de alcançar a 

cura (BRASIL; 2017). 

Algumas orientações são importantes para que o paciente tenha máxima 

cautela em seu dia-a-dia para não comprometer o tratamento.  

Após a retirada do medicamento o farmacêutico oriente ao paciente que é 

necessário o retorno dele ao médico hepatologista (BRASIL, 2017); 

Evitar exposição máxima ao sol (o uso do protetor é imprescindível), pois os 

medicamentos deixam a pele mais sensível (BRASIL, 2017);  

Não ingerir bebida alcoólica de maneira alguma, pois os DAA sofrem 

metabolização no fígado e a bebida alcoólica só atrasaria a farmacocinética dos 

fármacos (BRASIL, 2017);  

Não pode tomar associados os medicamentos AMIODARONA e DIGOXINA, 

pois em concomitância com os DAA, pois pode haver aumento de arritmia cardíaca 

(BRASIL, 2017); 

Qualquer sintoma que seja necessário o uso de outros medicamentos, 

somente com orientação do hepatologista, para evitar o risco de interação 

medicamentosa, mesmo os medicamentos de venda livre (BRASIL, 2017); 

É extremamente importante que os medicamentos sejam tomados na hora 

certa e que não aja interrupção, para que o tratamento realize seu efeito desejado 

(BRASIL, 2017). 

 É imprescindível a presença do farmacêutico frente a essa oferta de 

tratamento. Ajudando a reduzir as taxas de pacientes infectados por HCV, podendo 

oferecer-lhes melhores oportunidades e orientando para que cumpram as 12 ou 24 

semanas de tratamento para alcançarem a negativação do vírus (CONITEC, 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hepatite C crônica é uma infecção insidiosa que atinge milhes de pessoas 

em todo o mundo. Seu órgão alvo de atuação é o fígado, responsável por 

metabolizar substâncias em nosso organismo. Com a descoberta, no final da década 

de 80, do HCV que é o vírus responsável pela doença, foi possível começar a traçar 

métodos de preventivos e terapêuticos. 

A hepatite C crônica é caracterizada por ser uma doença “silenciosa”, onde a 

apresentação da sintomatologia clínica não aparece em curto prazo. É possível vir a 

surgir algum sintoma 30 anos após o início da infecção. A forma de contágio mais 

comum é pelo sangue contaminado, muitos pacientes foram infectados através de 

transfusão de sangue, em grande parte quando ainda era feita doação de sangue 

remunerada. A hepatite C crônica causa outras doenças como fibrose hepática, 

cirrose e carcinoma hepatocelular. Se não forem descobertas e nem tratadas a 

tempos, podem comprometer consideravelmente a homeostasia do paciente e ainda 

leva-lo á óbito. 

Ao longo dos anos foram estudados e feitos tratamento a fim de erradicar o 

vírus do organismo dos pacientes. No entanto, o vírus possui variabilidade genética, 

podendo atuar com mecanismos de escape terapêutico. Essa variabilidade é 

característica do genótipo viral que tem sua variação do 1 ao 6, que pode possuir 

quasispecies para garantir a replicação e permanência no paciente. Por essa razão, 

não foi possível criar uma vacina que previna a hepatite C.  

O sofosbuvir, simeprevir e daclatasvir são uma inovação no arsenal 

terapêutico do Brasil. Os novos medicamentos abrangem todos os genótipos 

acertando o esquema terapêutico conforme a indicação clínica, aumentando 

consideravelmente a resposta virológica sustentada e podendo tornar o vírus 

indetectável no organismo. Com a posologia de 1 dose do esquema terapêutico por 

dia, a aceitação pelos pacientes é maior e a permanência até o cumprimento das 12 

ou 24 semanas do tratamento.  

Estes medicamentos são disponibilizados pelo SUS através do CEAF, os 

pacientes são cadastrados e analisados para ver se há o cumprimento dentro do 

PCDT vigente. Toda essa análise é realizada por farmacêuticos, responsáveis por 

analisar os documentos enviados pelos pacientes através do cadastro na unidade, 
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além da dispensação e instrução para ajudar ao paciente a entender a importância 

do tratamento, dos benefícios que pode ser oferecido, a melhor qualidade de vida e 

que é necessário que o paciente cumpra exatamente o que é requerido para ter uma 

resposta eficaz. 

Para melhoria do programa de hepatite poderia ser feita a promoção de 

campanhas informativas para conscientizar a população em larga escala da 

existência da hepatite C crônica, conscientizar dos problemas emergentes e em 

longo prazo que a doença pode causar ao paciente, fazer a realização de exames 

de sangue gratuitos com a solicitação do PCR para identificar a doença e explicar 

que o tratamento é disponibilizado pelo SUS basta o paciente procurar o centro de 

atendimento do CEAF e ver se esta cumprindo as exigências do PCDT. Dessa 

forma, seria possível identificar a infecção em curto prazo, sem aguardar décadas 

para apresentar sintomas a fim de não comprometer o organismo do paciente. 
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