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• O tratamento da hepatite C crônica com o 

uso de antivirais de ação direta tem 

alcançado taxas de resposta virológica

sustentada acima de 90%, tanto em 

pacientes coinfectados HIV/HCV quanto 

monoinfectados HCV

• A adesão ao uso dos medicamentos é fator 

de suma importância para o sucesso do 

tratamento e diminuição do risco de 

desenvolvimento de resistência 



Equipe Multiprofissional

• Ambulatório de hepatites CRT: 2500 pacientes

(2005)

• 8:00 – 20:00h

• 16 médicos (1 PQ)

• 2 psicólogas

• 2 assistentes socias

• 4 enfermeiros



Grupo de Adesão

• 2 psicólogas

• 2 assistentes socias

• 4 enfermeiros

• Diretores do Hospital Dia e Amb de Hepatites



Meses antes
• Resultados dos 

principais estudos

• Efeitos colaterias

• Bula

• Interações

medicamentosas e 

não medicamentosas

• Contribuições de cada

profissional na sua área



Meses antes
• Objetivo: linguagem

única entre todos da 
equipe

• Fluxos

• Parceria com a 
farmácia

• Estratégias de busca

• Grupo whatsapp

• Proposta apresentada
à toda a equipe
médica



Fluxo

Tratamento liberado

Aviso aos profissionais
Agendamento para inicio

do tratamento

Aviso via e-mail à
diretoria do amb. hepatite

Paciente passa na
farmácia e pega

SOMENTE receita



Fluxo

Ambulátorio/médico

Recebe orientações
Cartilha

Profissional do grupo de 
adesão







Cartilha de orientação



Receita carimbada

Farmácia só entrega o medicamento, para 1 mês, 
com a receita carimbada



Busca ativa

21 e  28 dias



A equipe multiprofissional na orientação de 
adesão aos antivirais de ação direta no tratamento 
da hepatite C crônica: uma estratégia de sucesso

Tenore SB, Azevedo AB, Cruz VIF, Klimas AMM, Azevedo MV, Quartim RF, Fernandes 
A, Gomes MFAS, Bezerra DP, Piedade JR 

• De 11/ 2015 a 4/2017, 578 pacientes terminaram o 

tratamento com DAA

• 357 (61,7%) masculinos

• 131 (22,6%) coinfectados com HIV 



Estadiamento de Fibrose Tipo de Tratamento

45,10%

33%

9,60% 3,60%

F4

F3

F2

F1/F0

81,10%

12,60%
2,40% 1,20%

SOF/DCV 60mg

SOF/SIME

SOF/DCV 90 mg

SOF/DCV 30 mg

57,9% utilizaram ribavirina



• Somente uma paciente abandonou o tratamento 

por 30 dias, por questões pessoais, retornando ao 

serviço após este período. 

• Foi obtida uma taxa de 99,8% de adesão ao 

tratamento proposto, todos com seguimento 

completo pelo GA 



Conclusão

• A equipe multiprofissional tem um trabalho 

relevante com esta população para orientação e 

promoção da adesão ao tratamento da HCV com 

DAA, com alta taxa de sucesso.



Reflexões
• Equipe multidisciplinar:

✓ Informações repetidas, porém com 

“linguagem”diferente

✓ Maior espaco para

questionamentos/esclarecimento de dúvidas

✓ Vínculo

✓ Apoio

✓ Atendimento fora de consulta/telefone



Reflexões

• Busca ativa foi fundamental

• E se eu não tenho tantos profissionais assim??

Boa vontade
Boa comunicação
Co-participação
profissional
saúde/paciente
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