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Panorama geral - taxas de incidência/detecção de hepatites virais 
segundo agente etiológico e ano de notificação. Brasil, 2003 a 2016.

FONTE: Sinan/SVS/MS.



Taxa de detecção casos de hepatite C, segundo região de residência e ano de notificação. 
Brasil, 2003 a 2016.

FONTE: Casos de hepatites virais: Sinan/SVS/MS.
NOTAS: (1) Até 2014 eram considerados casos confirmados de hepatite C aqueles que apresentavam ambos os testes anti-HCV e HCV-RNA reagentes; em 2015
passaram a ser considerados casos confirmados de hepatite C aqueles que apresentam pelo menos um dos testes anti-HCV ou HCV-RNA reagente.

Hepatite C

• 1,4 - 1,7 milhão de pessoas infectadas
• Concentração em população adulta
• Sul e Sudeste: 86% dos casos detectados
• Maior acesso ao diagnóstico



Distribuição dos casos de hepatite C segundo município de residência. 
Brasil, 2005-2015.

Casos de hepatite C, 
Brasil, 2005-2015

Total*: 245.138

Nota: *Total de casos georreferenciados (município de residência).
Fonte: MS/SVS/Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais.



Distribuição dos casos de hepatite C segundo município de residência e unidades de 
atendimento de hepatites virais. Brasil, 2005-2015.

Região Unidades de 
Hepatites Virais

Norte 32
Nordeste 63
Centro-Oeste 35
Sudeste 288
Sul 136
Brasil 554

Casos de hepatite C, 
Brasil, 2005-2015

Total*: 245.138

Nota: *Total de casos georreferenciados (município de residência).
Fonte: MS/SVS/Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais.



Taxas de detecção de hepatite C segundo faixa etária e sexo.
Brasil, 2016.

Hepatite C

• Mais concentrada na população de 50 a 59 anos.
• As taxas aumentam a partir dos 20 anos igualmente entre os sexos; 
• A partir dos 35 anos, as taxas são maiores entre homens.

Hepatites B e C

Fonte: MS/SVS/Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais.



Redes Sociais do MS, coletiva de imprensa com reafirmação do compromisso, foco no teste, filme documentário com 
depoimento de pacientes curados com os novos tratamentos, participação de academia e sociedade civil organizada

Acesso ao diagnóstico e prevenção



Acesso ao Diagnóstico
Hepatite C

Nota: *Distribuições até abril/2017.
Fonte: MS/SVS/Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais.
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Número de Testes Rápidos para Hepatite C distribuídos no Brasil, 2011-2017*



Tratamentos para Hepatite C distribuídos no Brasil,
2010-2017*

Acesso ao Tratamento

Nota: *Dados até junho/2017Fontes: MS/SVS/Departamento de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais.
MS/SVS/Departamento de Assistência Farmacêutica.
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Tratamentos para Hepatite C distribuídos no Brasil,
2010-2017*

Acesso ao Tratamento

Tratamento com DDA 
2015-2017*

Total: 57.000

2010- 2017

Total geral: 130.559
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Tratamento com DDA

Número inicial de 
pacientes (N=2.891)

Seguimento ≥ 4 semanas 
pós-tratamento (n=1.175)

Excluídos os pacientes sem 
avaliação de RVS ou tratamentos 
não conforme o PCDT (n=1.716)

Genótipo 1
(n=889)

Genótipo 2 (n=31)
Genótipo 4 (n=4)

Genótipo 3
(n=251)

Sofosbuvir
Daclatasvir
Simeprevir

Alfapeguinterferona
Ribavirina

N=1.175 pacientes
59,5+9,9 anos

59% Sexo masculino

47% Cirrose

4,9% Alteração funcional

59% Experimentados

8% Transplante hepático ou outro

3,3% Coinfecção

% Total 76% 21% 3%

Fonte: Sociedade Brasileira de Hepatologia.

Análise Preliminar da Efetividade do Tratamento



Análise Preliminar da Efetividade do Tratamento

RVS (%)

n=1.175251420889 17125 31

Fonte: Sociedade Brasileira de Hepatologia.

Resposta Virológica Sustentada (RVS) segundo genótipo e presença de cirrose
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Objetivos do PCDT
• Estabelecer novas diretrizes terapêuticas nacionais e orientar os

profissionais de saúde no manejo da hepatite C e coinfecções, visando
estabelecer uma política baseada nas melhores evidências da literatura
científica;

• Promover assistência humanizada e especializada;

• Buscar melhor qualidade na assistência e uso racional do arsenal
terapêutico e demais insumos estratégicos;

• Garantir: melhores resultados em saúde pública, sustentabilidade do
acesso universal ao tratamento e a economicidade ao SUS ;

• Reduzir a probabilidade de evolução para insuficiência hepática e câncer
hepático.



• Resposta Virológica Sustentada
– HCV-RNA indetectável na 12ª semana (para os tratamentos IFN free) 

ou 
– 24ª semana após tratamento

• Erradicação do Vírus

– Aumento de expectativa de vida
– Aumento de qualidade de vida
– Diminuição de complicações da doença hepática crônica
– Reduzir a transmissão do vírus da hepatite C
– Prevenir cirrose
– Prevenir carcinoma hepatocelular
– Prevenir óbito

Objetivos do Tratamento



• HCV RNA Quantitativo
– Confirmação do diagnóstico de hepatite C
– Caracterização do diagnóstico de hepatite C
– Em caso de acidentes com materiais biológicos
– Quantificação do HCV-RNA com o propósito de avaliar o tratamento

• Genotipagem
– Apenas para pacientes com definição de tratamento

• Definição de hepatite C aguda
– Soroconversão recente e documentada (menos de seis meses)
– Anti-HCV não reagente e detecção de HCV-RNA até 90d do início dos sintomas ou 

exposição

• Definição de hepatite C crônica
– Anti-HCV reagente ou confirmação com HCV-RNA detectável – conforme critério de 

notificação no SINAN 

Diagnóstico laboratorial



Caracterização da fibrose hepática

– APRI e FIB4

> 1,5 = METAVIR ≥ F3

> 3,25 = METAVIR ≥ F3

Caso o paciente não seja classificado como F3 ou F4 por esses métodos, recomenda-se a
realização de outros métodos complementares como: biópsia ou elastografia hepática.



– Biópsia hepática (F2 há mais de 3 anos), F3 e F4

• Contraindicações relativas: ascite, obesidade mórbida, possibilidade de lesões hepáticas

vasculares, amiloidose, incapacidade de cooperação do paciente

• Contraindicações absolutas: coagulopatia grave, infecção no parênquima hepático,

obstrução biliar extrahepática

– Elastografia hepática (F2 há mais de 3 anos), F3 e F4

• Apenas pacientes monoinfectados pelo HCV

Caracterização da fibrose hepática 



• Anamnese e Exame Físico
– Podem determinar a indicação de tratamento imediato
– Tratamento simplificado
– Mais pacientes com comorbidades e doença avançada
– Imunização para hepatites A e B
– Orientação para prática de sexo seguro
– Orientação para evitar ingestão de álcool
– Estímulo à adesão ao tratamento

• Periodicidade
– 4 vezes ao ano
– Individualizada em pacientes com terapêutica recém iniciada ou maior 

risco de eventos adversos
– Acompanhamento de crianças – clínico e laboratorial é mensal

Sobre as Consultas



Exames Complementares
1ª Consulta

Acompanhamento (sem cirrose)

Acompanhamento (com cirrose)

Rastreamento de câncer hepático



Situações Clínicas, Indicação de 
Tratamento - Novas Recomendações

Ampliação do acesso ao tratamento aos grupos de pacientes com 
diagnóstico de hepatite C crônica, mesmo na ausência de doença avançada, 

incluídos em qualquer uma das categorias abaixo definidas:

• Biópsia hepática ou elastografia hepática com resultado METAVIR F2 
presente há mais de três anos;

• Hepatite auto-imune;
• Hemofilia e outras coagulopatias hereditárias;
• Hemoglobinopatias e anemias hemolíticas;
• Coinfecção HBV/HCV. 



Situações Clínicas, Indicação de 
Tratamento - Novas Recomendações

Ampliação do tempo de tratamento com o regime sofosbuvir e daclatasvir
de 12 para 24 semanas em pacientes com diagnóstico de hepatite C crônica 

genótipo 3 com cirrose- PTC, 2016.

• As novas evidências científicas demonstraram melhores taxas de resposta
virológica sustentada (RVS) com o tratamento de 24 semanas nos casos de
hepatite C genótipo 3 com cirrose hepática;

• A proposta não elimina a opção terapêutica composta por sofosbuvir
associado à alfapeginterferona e ribavirina por 12 semanas na ausência de
cirrose hepática.



Situações Clínicas, Indicação de 
Tratamento - Novas Recomendações
Indicação de uso da associação medicamentosa composta por veruprevir, 

ritonavir, ombitasvir e dasabuvir, conhecida como esquema de tratamento 
"3D", para os pacientes portadores de hepatite C genótipo 1 nos seguintes 

esquemas de tratamento:

• Nos casos de genótipo 1a: 3D + ribavirina - por 12 semanas 
pacientes monoinfectados por HCV sem cirrose 

(F2 há mais de 3 anos e F3);
• Nos casos de genótipo 1b: 3D +/- ribavirina – por 12 semanas

pacientes monoinfectados por HCV com ou sem cirrose 
(F2 há mais de 3 anos, F3 e F4 – Child-Pugh A);



Situações Clínicas, Indicação de 
Tratamento - Novas Recomendações

Indicação de uso da associação medicamentosa composta por veruprevir, 
ritonavir, ombitasvir e dasabuvir, conhecida como esquema de tratamento 
"3D", para os pacientes portadores de hepatite C genótipo 1 nos seguintes 

esquemas de tratamento:

• Nos casos de genótipo 1a com insuficiência renal: 
Indicado para pacientes F2 há mais de 3 anos, F3 com ribavirina por 12 
semanas

• Nos casos de genótipo 1b com insuficiência renal: 
Indicado para pacientes F2 há mais de 3 anos, F3 e F4 com ou sem ribavirina
por 12 semanas



Situações Clínicas, Indicação de 
Tratamento - Novas Recomendações

• Tratamento para pacientes portadores de genótipos 5 e 6;
• Reinclusão do tratamento para crianças;
• Capítulo referente ao fluxo de dispensação dos medicamentos;
• Inclusão de critérios de interrupção de tratamento;
• Reintrodução da indicação do uso de filgastrina e eritropoietina 

no manejo dos eventos adversos;





Tratamento da Hepatite Viral C 
Crônica – G1a

Genótipo 1a Regime terapêutico Tempo

Monoinfecção HCV sem cirrose

Sofosbuvir + simeprevir +/- ribavirina

12 semanas
Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina

Ombitasvir + veruprevir + ritonavir e dasabuvir
com ribavirina

Monoinfecção HCV com cirrose
Child-Pugh A

Sofosbuvir + simeprevir +/- ribavirina
12 semanas

Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina

Coinfecção HCV/HIV com ou sem cirrose Child-
Pugh A

Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 12 semanas

Monoinfecção HCV ou coinfecção HCV/HIV 
experimentado com telaprevir ou boceprevir sem 
cirrose

Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 12 semanas

Monoinfecção HCV ou coinfecção HCV/HIV ou 
experimentado com telaprevir/boceprevir com 
cirrose  Child-Pugh B e C

Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 24 semanas

Quadro 7. Regimes terapêuticos para os pacientes com hepatite C crônica genótipo 1a
(American Association for the Study of Liver Diseases, 2016) (The European Association for the Study of the Liver, 2016).



Tratamento da Hepatite Viral C 
Crônica – G1b

Genótipo 1b Regime terapêutico Tempo

Monoinfecção HCV com ou sem cirrose Child-Pugh 
A

12 semanas
Ombitasvir + veruprevir + ritonavir e dasabuvir +/-

ribavirina

Coinfecção HCV/HIV com ou sem cirrose Child-
Pugh A

Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 12 semanas

Monoinfecção HCV ou coinfecção HCV/HIV 
experimentado com telaprevir ou boceprevir sem 
cirrose

Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 12 semanas

Monoinfecção HCV ou coinfecção HCV/HIV 
experimentado com telaprevir ou boceprevir com 
cirrose  Child-Pugh B e C

Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 24 semanas

(American Association for the Study of Liver Diseases, 2016) (The European Association for the Study of the Liver, 2016).



Tratamento da Hepatite Viral C 
Crônica – G2

Genótipo 2 Regime terapêutico Tempo

Tolerante à ribavirina sem cirrose Sofosbuvir + ribavirina 12 semanas

Intolerante à ribavirina sem cirrose Sofosbuvir + daclatasvir 12 semanas

Com cirrose Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 12 semanas

(Jacobson, et al., 2014); (Zeuzem, et al., 2014); (The European Association for the Study of the Liver, 2016)



Tratamento da Hepatite Viral C 
Crônica – G3

Genótipo 3 Regime terapêutico Tempo

Sem cirrose ou cirrose Child A Sofosbuvir + alfapeguinterferona+ ribavirina 12 semanas

PEG-IFN contra-indicado sem cirrose Sofosbuvir + daclatasvir+/- ribavirina 12 semanas

PEG-IFN contra-indicado com cirrose 
(Child A, B ou C)

Sofosbuvir + daclatasvir+/- ribavirina 24 semanas

David R. Nelson, 2015);2. (American Association for the Study of Liver Diseases, 2016); 3. (The European Association for the Study of the Liver, 2016) 4. (Foster GR & Group., 2015).



Tratamento da Hepatite Viral C 
Crônica – G4

Genótipo 4 Regime terapêutico Tempo

Sem cirrose ou com cirrose
Child A

Sofosbuvir + daclatasvir+/- ribavirina

12 semanas

Sofosbuvir + simeprevir+/- ribavirina

Cirrose Child B e C Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 24 semanas

1. (The European Association for the Study of the Liver, 2016)
2. (M. Buti, 2016)



Tratamento da Hepatite Viral C 
Crônica- G5 e G6

Genótipos 5 e 6 Regime terapêutico Tempo

Sem cirrose ou Cirrose Child A Sofosbuvir + daclatasvir+/- ribavirina 12 semanas

Cirrose Child B e C Sofosbuvir + daclatasvir +/- ribavirina 24 semanas

(The European Association for the Study of the Liver, 2016)



Recomendação sobre o uso de 
Ribavirina

• O acréscimo de ribavirina (quando seu uso for opcional) aos diferentes 
esquemas terapêuticos poderá ser realizado para qualquer paciente, 
sendo particularmente recomendado aos pacientes experimentados ou 
portadores de cirrose hepática, a fim de aumentar a taxa de RVS. 

• A posologia recomendada para esse antiviral é de 11mg/kg/dia. Pode-se 
utilizar, como regra, a administração de 1 g para pacientes com peso 
inferior a 75kg e 1,25g para pacientes com peso superior a 75kg.



Tratamento do paciente 
coinfectado HCV/HIV

• Estão Indicados esquemas de tratamento compatíveis com a terapia antirretroviral (TARV). 
Existe a necessidade de ajuste posológico dos medicamentos para hepatite C ou do 
antirretroviral (ARV) a fim de se evitarem interações medicamentosas e prejuízo ao sucesso 
terapêutico.

O Daclatasvir - deverá ser ajustada de acordo com o ARV em uso:
• Dolutegravir ou raltegravir – usar daclatasvir 60 mg 
• Efavirenz – usar daclatasvir 90 mg ou substituir efavirenz por dolutegravir* 
• Atazanavir/ritonavir – usar daclatasvir 30 mg ou substituir atazanavir/ritonavir por dolutegravir*
• Darunavir/ritonavir – usar daclatasvir 60 mg
• Lopinavir/ritonavir – usar daclatasvir 60 mg 
• Tenofovir, abacavir e lamivudina – usar daclatasvir 60 mg
• Zidovudina – usar daclatasvir 60 mg. Zidovudina está contra-indicado para uso com ribavirina
• Maraviroque – usar daclatasvir 60 mg
• Tipranavir é contra-indicado para uso com sofosbuvir
• Nevirapina e etravirina não são recomendados com daclatasvir



Tratamento do paciente coinfectado HCV/HIV

• O uso do esquema 3D está recomendado para 
pacientes HCV genótipo 1, coinfectados pelo HIV, 
apenas na presença de doença renal avançada.



2015
• Exclusão de Boceprevir e Telaprevir (Inibidores

de protease – IP) – Terapia Tripla;

• Inclusão dos Antivirais de Ação Direta (DAA):
Daclatasvir, Simeprevir, Sofosbuvir;

• Métodos não-invasivos para avaliar fibrose:
– Primeira escolha: Elastografia
– Segunda escolha: APRI e FIB4

• Indicações de tratamento:
– Fibrose avançada
– Cirrose
– Descompensação hepática
– Coinfecção HIV-HCV
– Manifestações neurológicas
– Insuficiência renal

• Exames de rotina;
• Recomendações para adesão ao tratamento.

Tratamento da Hepatite C
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas

2017
• Inclusão da Combinação Ombitasvir,

Paritaprevir, Ritonavir, Dasabuvir:
– Genótipo 1
– Coinfecção HIV-HCV com insuficiência renal crônica

• Métodos não invasivos para avaliar fibrose e
indicação de tratamento imediato:

– Primeira escolha: APRI e FIB4

• Tratamento para casos recém-diagnosticados
com doença hepática avançada;

• Novas indicações de tratamento:
– Coinfecção HCV-HBV
– Hemoglobinopatias e outras anemias hemolíticas
– Hemofilia e outras coagulopatias hereditárias

• Tratamento de crianças;

• Extensão do tratamento de 12 para 24 semanas
– Genótipo 3 com cirrose

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
para Hepatite C e Coinfecções. 2015.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Relatório de Recomendação. Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções. 2017.



Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

• Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável – Organização Mundial de
Saúde;

• A OMS tem apresentado um plano de ação que tem como base algumas linhas
estratégicas, quais sejam:

– a) promover uma resposta integrada e ampla;
– b) fomentar o acesso equitativo à atenção preventiva;
– c) fomentar o acesso equitativo à atenção clínica;
– d) fortalecer a informação estratégica;
– e) fortalecer a capacidade em insumos laboratoriais para possibilitar o diagnóstico, a vigilância e a

segurança no tratamento do sangue.

• A elaboração deste plano estratégico está em consonância com as linhas
estratégicas de ação e com os objetivos da iniciativa da OMS sobre as hepatites
virais (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE, 2014).



• Ações de enfrentamento às hepatites virais
– Incrementar a vigilância epidemiológica das 

hepatites virais a B, C e D; 
– Incentivar a ampliação da cobertura vacinal contra 

a hepatite B;
– Estimular ações para reduzir a transmissão vertical 

da hepatite B;
– Ampliar as ações de comunicação voltadas à 

prevenção;
– Elaborar estratégias e materiais educativos que 

possibilitem a conscientização de adolescentes 
sobre a temática hepatites virais;

– Elaborar estratégias e materiais educativos que 
possibilitem a conscientização da população sobre 
a temática hepatites virais;

– Incrementar ações de prevenção, diagnóstico e 
tratamento das hepatites virais por meio de 
projetos de pesquisa e extensão junto às 
universidades.

Plano de Enfrentamento às Hepatites Virais na Região Norte

Estados prioritários e unidades de atendimento de 
hepatites virais na Região Norte, Brasil



Objetivos

• Geral

Avaliar a organização de sistema e serviços de saúde, na perspectiva do
acesso e da integralidade da atenção às hepatites virais, para potencializar o
cuidado, por meio de prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites
virais, fornecendo subsídios para a proposição de estratégias em nível
regional, articulando as três esferas de poder no desenvolvimento ações de
prevenção, assistência, ensino e pesquisa.



MARCO LEGAL : INCORPORAÇÃO, INOVAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS NO SUS



DIRETRIZES DO NOVO MARCO LEGAL: 
LEI N0 12.401/2011

• Incorporação baseada em evidências (eficácia e segurança) e
estudos de avaliação econômica (custo-efetividade)

• Consulta Pública para todas as avaliações

• Prazo para avaliação: 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias

• Veda o uso de tecnologias sem registro na ANVISA e de
procedimentos experimentais

• Incorporações serão feitas mediante PCDT





http://hepaids2017.aids.gov.br/

26 a 29 de setembro/2017
Curitiba/PR



1 - 3 de novembro
São Paulo
http://hepaids2017.aids.gov.br/

World Hepatitis Summit 2017
1 - 3 November 2017, São Paulo, Brazil

118DAYS1HOUR2MINUTES8SECONDS

#HepSummit2017
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