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Declaro não existir nos últimos 12 meses qualquer tipo de conflitos de 

interesse com a indústria farmacêutica ou órgãos governamentais.

DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE



Existem números muito diferentes nas 

estimativas da hepatite C. 

A OMS estimava no mundo 180 milhões 

infectados no mundo, mas atualmente 

estima que sejam 70 milhões. 

No Brasil no ano 2000 a OMS estimava 

em 8 milhões os infectados e os últimos 

estudos estimam em 1,4 milhões. 

Onde está HCV?



Brasil: entre 2,5% e 10% com hepatite C

2008



HCV no Mundo

A OMS estimou em 2002 que existiam no 180.000.000 de 

infectados no mundo. Em 2015, a LANCET estimou que 

150-200 milhões de pessoas estavam infectadas no 

mundo. Em 2017, a OPAS estima que sete milhões de 

pessoas seriam infectadas na América Latina. Em 2015, 

o CDC estima que nos Estados Unidos há entre 2,7 e 3,9 

milhões de infectados. Em 2011, EUA 5,3 milhões e 

Brasil 2,6 milhões. 

Em maio de 2017 no EASL e depois a “Lancet 

Gastroenterology e Hepatology" publicou o editorial 

“Viral hepatitis: will expanded screening measures pass

the test?” colocando que a estimativa mundial seria de 

110 milhões com anticorpos sendo 70 milhões com 

infecção ativa.(www.thelancet.com/gastrohep Vol 2 May 

2017) 



- Primeiro eles irão te ignorar,

- Depois tentarão te desmerecer,

- Depois tentarão te combater,

- E por fim você ganha.

Em 2008 estimava-se que no Brasil entre 2,5% e 10% estariam 

infectados com hepatite C. Até dezessete milhões infectados! 

Em 2010, pelo inquérito nacional, 1,5 milhões no Brasil. 

1,38% Aprox. 1.500.000 infectados com hepatite C



Ministério da Saúde 

- Casos com marcador anti-HCV reagente e HCV-RNA reagente por ano de 

notificação. Brasil.

Total de casos notificados 1999-2015:  139.264 

(Média de 8.704 a cada ano)

- - Casos confirmados de hepatite C segundo agravo associado 

HIV/AIDS. 

- Total de 120.167 pacientes com HCV testados,

- 11.980 positivos para HIV (10,0%)

FONTE: Sinan/SVS/MS. NOTAS: (1) Foram considerados casos confirmados aqueles que 

apresentaram os testes anti-HCV e HCV-RNA reagentes ; (2) casos notificados no Sinan até 31 de 

dezembro de 2015.

Casos Notificados – Brasil - Sinan NET 



Notificação no Brasil



Número de pacientes tratados na hepatite C de 

outubro/2015 até abril/2017:

Tratamentos de 12 semanas - 47.537

Tratamentos de 24 semanas - 7.972

Total : 55.509

Número de pacientes co-infectados tratados -

outubro/2015 até abril/2017:

Total de 3.217 tratados para HCV em 474.000 HIV positivos
*Fonte: DSF/SCTIE/MS

Mono-infecção HCV de 1,34%

Co-infecção HIV/HCV de 0,68% ????

Co-infecção HIV/HCV 

Quantos no Brasil?



Siclon - HIV



"Quantos estão infectados com hepatite C" e 

"Onde está o infectado com hepatite C". 

Encontrar Wally nos desenhos com milhares de 

pessoas é muito mais fácil que encontrar o HCV.
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