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RESUMO 

 

Considerada um grave problema de saúde pública, a hepatite C vem sendo 

estudada há vários anos. Estima-se que mundialmente 71 milhões de pessoas 

estejam infectadas com a forma crônica da doença. O tratamento desta doença vem 

sendo modificado ao longo dos últimos anos em função dos avanços em tecnologias 

para saúde, em busca de medicamentos mais seguros e efetivos. No final de 2015, 

foram publicados os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o 

tratamento da hepatite C crônica, que incluiu os antivirais de ação direta. Após, 

diversas atualizações foram realizadas, porém ainda são poucos os estudos 

realizados no Brasil avaliando a segurança no tratamento. O objetivo do trabalho foi 

a identificação de fatores associados ao desenvolvimento de reações adversas no 

tratamento com os antivirais de ação direta. Estudo multicêntrico e retrospectivo 

conduzido em três hospitais do Rio de Janeiro entre novembro/2015 e março/2018. 

Foram incluídos os pacientes acompanhados por meio de consulta farmacêutica no 

momento da dispensação dos medicamentos e que utilizaram sofosbuvir em 

associação com simeprevir, daclatasvir e/ou ribavirina. A análise estatística foi 

utilizada para comparar as reações adversas entre os tratamentos e seus fatores 

associados. Um total de 581 pacientes foi incluído no estudo, com média de idade 

59,6 ± 9,9 anos; e 88 % eram infectados pelo genótipo 1. O tratamento mais 

prescrito foi sofosbuvir, daclatasvir e ribavirina (38,4 %). A maior parte dos pacientes 

relatou pelo menos uma reação adversa a medicamentos (RAM) durante o 

tratamento (83,6 %), sendo a fadiga, anemia e cefaleia as mais frequentes. O sexo 

feminino (OR: 1,98; IC 95 % [1,26 – 3,11]) e o uso de ribavirina no tratamento foram 

preditores para o desenvolvimento de RAM (OR: 2,38; IC 95 % [1,51 – 3,74]), sendo 

esse principalmente no desenvolvimento de anemia (OR: 8,40; IC 95 % [4,33 – 

16,30]). Além disso, a idade do paciente (OR: 1,03; IC 95 % [1,01 – 1,06]) foi 

positivamente associada com a anemia. A efetividade no tratamento foi de 97,5 %. 

Os tratamentos com os antivirais de ação direta têm se mostrado seguros e efetivos. 

Com isso, o uso da ribavirina se torna questionável, devido às reações adversas 

associadas e taxa de respostas semelhantes. 

 

Palavras-chave: Reação adversa. Hepatite C crônica. Agentes antivirais. 



ABSTRACT 

 

Hepatitis C is a serious public health problem, and has been studied for several 

years. Approximately 71 million people worldwide are infected with the chronic form 

of hepatitis C. Treatment for this disease has changed over time, and a great deal of 

research has focused on development of safer and more effective medications. In 

2015, the direct-acting drugs were approved in Brazil. After its publication, several 

updates were performed. However, few studies have been conducted evaluating 

safety of these antivirals in the real world population. This study aimed to identify 

factors associated with the development of adverse drug reactions in therapeutic 

regimens. A multicenter, retrospective study was conducted in three public health 

hospitals in Rio de Janeiro between November, 2015 and March, 2018. Inclusion 

criteria were defined by patient follow-up at pharmaceutical consultation at the time of 

drug dispensing as those who used sofosbuvir in combination with simeprevir, 

daclatasvir, and/or ribavirin. Statistical analysis was used to compare adverse 

reactions between treatments and their associated factors. A total of 581 patients 

were included in the study (mean age 59.6 ± 9.9 years); 88 % were infected with 

genotype 1. The most prescribed treatment was the combination of sofosbuvir, 

daclatasvir, and ribavirin (38.4%). The majority of patients reported at least one 

adverse drug reaction (ADR) during treatment (83.6%), of which fatigue, anemia, and 

headache were the most common. Being female (OR = 1.98, [1.26 - 3.11]) and use 

of ribavirin (OR: 2.38; 95% CI [1.51-3.74]) were predictors for the development of 

ADR, which was also associated with development of anemia (OR: 8.40; 95% CI: 

[4.33-16.30]). In addition, patient age (OR = 1.03; [1.01 - 1.06]) was positively 

associated with anemia. Treatment efficacy was 97.5%. Direct-acting antiviral have 

been shown to be safe and effective. Therefore, the use of ribavirin is questionable 

due to associated adverse reactions and similar efficacy to other treatments. 

 

Keywords: Adverse drug reaction; Hepatitis C, chronic; Antiviral agents 
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1 INTRODUÇÃO 

Considerada um grave problema de saúde pública, a hepatite C vem sendo 

estudada há vários anos. Antes chamada de “hepatite não A não B”, é causada pelo 

vírus da hepatite C (HCV) que somente teve seu DNA complementar isolado em 

1989 (MARTINS, 2011). Estima-se que mundialmente 71 milhões de pessoas 

estejam infectadas com a forma crônica da doença (WHO, 2017). Ainda não existem 

vacinas contra o vírus da hepatite C, mas diversas pesquisas vêm sendo realizadas 

com este fim (VERMA, 2014; BAILEY, 2018). 

A hepatite C é uma doença silenciosa, que nem sempre apresenta sintomas. 

Portanto, se torna importante que o diagnóstico esteja presente nos exames de 

rotina. Em 80 % dos casos acontece a evolução para a forma crônica, podendo levar 

à cirrose hepática em 20 % dos pacientes e 1 a 5 % desenvolvem hepatocarcinoma, 

que são as principais causas de morte da doença (BRASIL, 2016a). 

O tratamento da hepatite C crônica vem sendo modificado ao longo dos anos em 

função dos avanços em tecnologias para saúde, em busca de medicamentos mais 

seguros e efetivos. Durante muitos anos o tratamento principal para a infecção pelo 

HCV era a combinação de alfa peginterferon e ribavirina. Em 2013, foram 

incorporados os inibidores de protease (IP), telaprevir e boceprevir. A terapia tripla 

aumentou o número de respondedores ao tratamento, porém apresentou aumento 

do número e gravidade das reações adversas (BRASIL, 2013a; PARISE, 2015). 

Em 2015, foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

(CONITEC), a versão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para 

hepatite C crônica que incluiu os antivirais de ação direta sofosbuvir, daclatasvir e 

simeprevir. Esses novos medicamentos foram considerados vantajosos por 

aumentarem a efetividade e reduzirem o tempo de tratamento. Além disso, o 

sofosbuvir é o primeiro medicamento capaz de ser utilizado em esquemas 

terapêuticos que não incluem o uso de interferon, porém ainda incluem a associação 

com a ribavirina (HUSSAR, 2014; BRASIL, 2016b; BANERJEE, REDDY, 2016). 

No entanto, poucos estudos foram realizados no Brasil avaliando a segurança 

no tratamento com os antivirais de ação direta desde a sua incorporação. Assim, 

este trabalho buscou determinar os fatores associados ao desenvolvimento de 

reações adversas a medicamento (RAM) no tratamento de pacientes com hepatite C 

crônica em uso de sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HEPATITE C 

A hepatite é a inflamação causada no fígado. As hepatites virais são doenças 

provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo tecido 

hepático, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais 

semelhantes, porém, com particularidades (BRASIL, 2005). 

 A hepatite C é a doença do fígado causada pelo vírus da hepatite C (HCV). 

Pode causar tanto a infecção aguda como crônica, que diferem em severidade de 

uma infecção de rápida resolução para um agravo permanente e que produz 

incapacidades e deficiências. Estima-se que mundialmente 71 milhões de pessoas 

são infectadas com a forma crônica da doença. Ainda não existem vacinas contra o 

vírus da hepatite C, mas diversas pesquisas vêm sendo realizadas com este fim 

(FABREGAS, 2013; VERMA, 2014; WHO, 2016; WHO, 2017; BAILEY, 2018). 

Antigamente denominada de hepatite não-A não-B, o HCV foi descoberto 

somente em 1989 por Choo e colaboradores (BRASIL, 2005). Trata-se de um vírus 

RNA da família flaviviridae, com genoma em fita simples de polaridade positiva e 

medindo 9,7 kilobases de comprimento. Este é constituído por proteínas estruturais 

(core, E1 e E2) e por proteínas não estruturais (NS 1 a 5), sendo estas as 

responsáveis pela replicação viral (STRAUSS, 2001). É subdividido em seis 

genótipos principais que se diferenciam em relação à distribuição geográfica e à 

susceptibilidade ao tratamento. O genótipo 1 é o mais prevalente no Brasil e cerca 

de 72 % a nível mundial (GONÇALVES, 2009).  

A principal via de contaminação é a parenteral, e as principais causas de 

transmissão estão relacionadas com a transfusão sanguínea e uso de drogas 

injetáveis. Outras formas de transmissão são: compartilhamento de material 

perfurocortantes (seringas, agulhas), materiais de higiene pessoal (lâminas de 

barbear e depilar, escovas de dente, alicate de unha), materiais para confecção de 

tatuagem e colocação de piercing, transmissão vertical e sexo sem camisinha 

(BRASIL, 2016a).  

A partir de 1993, todos os doadores de sangue são obrigados a passar por 

testes sorológicos. Com essa medida, a hepatite pós-transfusional se tornou rara, 

mas os outros meios citados anteriormente continuam disseminando a doença 

(STRAUSS, 2001). 
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É uma doença silenciosa, que pode não apresentar sintomas, mas quando 

apresenta pode ser caracterizada pela presença de cansaço, febre, mal-estar, 

tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e 

fezes claras (BRASIL, 2016a). 

Em 80 % dos casos, a infecção persiste por mais de seis meses e evolui para a 

forma crônica. Destes, 20 % evoluem para a cirrose hepática e 5 % para câncer de 

fígado. O objetivo do tratamento é a erradicação do vírus, de forma a se melhorar a 

qualidade de vida, diminuir a incidência de complicações e evitar desfechos 

primários da progressão da doença (BRASIL, 2016a). 

O Ministério da Saúde (MS) divulgou em 2015 o Boletim Epidemiológico para as 

hepatites virais no Brasil. Constatou-se que a região Sudeste concentra 60 % dos 

casos notificados de hepatite C, totalizando 86 % dos casos junto com a região Sul. 

Este grande número de casos pode estar superestimado devido a problemas de 

notificação nas demais regiões do Brasil (BRASIL, 2015). 

A hepatite C está na lista nacional de doenças de notificação compulsória, ou 

seja, sua comunicação é obrigatória às autoridades de saúde. O Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) deve ser alimentado por todos os 

profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente com as informações 

sobre casos de doenças e agravos. Este registro é importante para mapear as 

ocorrências de suspeita ou confirmação de doença e ajudar a traçar diretrizes de 

políticas públicas no setor (BRASIL, 2016c). 

Na forma crônica da doença, a célula infectada pelo vírus HCV é reconhecida 

pelo sistema imunológico e ocorre sua destruição, dando origem à lesão 

hepatocelular. Este processo inflamatório contínuo está relacionado à fibrogênese. A 

fibrose pode decorrer do desequilíbrio entre a síntese e a degradação da matriz 

extracelular, resultando no acúmulo de tecido conjuntivo no fígado. Este processo 

patológico hepático se desenvolve lenta e progressivamente, produzindo 

repercussões clínicas somente no estágio final de desenvolvimento da doença, a 

cirrose hepática (STRAUSS, 2001; GONÇALES, 2008). 

Apesar de ser considerado o padrão ouro para o estadiamento da fibrose, a 

biópsia hepática é um procedimento invasivo e pode resultar em complicações. Com 

isso, outros marcadores não invasivos são utilizados. A escala METAVIR que é uma 

classificação da fibrose hepática pode ser associada a exames como a elastografia 

hepática. O sistema METAVIR utiliza como classificação uma letra “F” que 
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representa o grau de fibrose, em uma escala de 0 a 4 (Quadro 1) (BEDOSSA, 1996; 

WHO, 2014). 

 

Quadro 1. Classificação do grau de fibrose segundo a escala METAVIR. 

Escala 

METAVIR 
F0 F1 F2 F3 F4 

Definição 
Ausência de 

fibrose 

Fibrose 

portal sem 

septos 

Fibrose 

portal com 

raros septos 

Numerosos 

septos sem 

cirrose 

Cirrose 

Fonte: BEDOSSA, 1996; WHO, 2014. 

 

A cirrose hepática pode ser classificada clinicamente pelo escore Child-Pugh, 

que é calculado somando os pontos de cinco fatores, que variam de 5 a 15. Os 

fatores analisados são albumina sérica, bilirrubina sérica, presença de ascite, 

presença de distúrbio neurológico e tempo de protrombina. As classes de Child-

Pugh são A (escore de 5 a 6), B (7 a 9) ou C (acima de 10), em que a cirrose 

descompensada está relacionada com escore de Child-Pugh > 7 (BRASIL, 2016b). 

A identificação do grau de fibrose e presença de cirrose hepática é importante 

para entender a evolução da doença e a indicação do tratamento (GONÇALES, 

2008).  

A erradicação do vírus é o principal objetivo do tratamento, de forma a evitar 

desfechos negativos da doença. Para avaliar o sucesso do tratamento, a melhor 

maneira é a obtenção da resposta virológica sustentada (RVS). A RVS é obtida pelo 

marcador HCV-RNA indetectável após 12 ou 24 (em uso de alfa peginterferon) 

semanas de tratamento. Esse é o primeiro marcador sérico a aparecer após a 

infecção e é utilizado para confirmar a cronicidade, monitorar resposta ao tratamento 

e confirmar resultados sorológicos indeterminados (SBH, 2014; BRASIL, 2016b) 

 

2.2 EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICA 

A hepatite C nem sempre necessita de tratamento, uma vez que em alguns 

pacientes o sistema imune é capaz de combater a infecção antes de chegar à 

doença crônica. Além disso, alguns pacientes com hepatite C crônica não 

desenvolvem dano hepático. Quando o tratamento é necessário, o objetivo é levar o 

paciente à cura, que depende de fatores como o genótipo do vírus e o tipo de 

tratamento utilizado (WHO, 2016). 
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O tratamento para hepatite C crônica vem mudando ao longo do tempo, em 

busca de medicamentos mais seguros e efetivos. Durante muitos anos, o tratamento 

principal para a infecção pelo HCV era a combinação de alfa peginterferon e 

ribavirina por 48 semanas. Tinha baixa taxa de cura, com a resposta virológica 

sustentada (RVS) menor que 50 % e apresentava frequentes reações adversas. 

Além disso, o alfa peginterferon deve ser administrado por via subcutânea uma vez 

na semana, gerando desconforto ao paciente, e a ribavirina é considerada um 

medicamento teratogênico, sendo evitado em grávidas portadoras do vírus HCV 

(HUSSAR, 2014; WHO, 2016). 

Segundo Silva e colaboradores (2014), em um estudo em seis hospitais 

universitários do Brasil, demonstraram em uma amostra constituída de 308 

pacientes cirróticos, que somente 34 % desses conseguiram atingir a RVS com o 

tratamento combinado de alfa peginterferon 2a ou 2b com ribavirina. Além da baixa 

resposta à terapia, muitas RAM foram encontradas, o que levou à interrupção de 

tratamento em 31 % dos pacientes. 

Em 2013, o Ministério da Saúde aprovou um novo PCDT para o tratamento da 

hepatite C no Brasil. Este incluía os medicamentos inibidores de protease (IP) 

telaprevir e boceprevir. O esquema de tratamento denominado terapia tripla, 

associava o IP com ribavirina e alfa peginterferon por 24 semanas. 

No entanto, esses medicamentos não atenderam as expectativas por 

apresentarem sérios eventos adversos, interação com outros medicamentos, curta 

duração de ação e baixa taxa de cura. Em estudo realizado em um hospital federal 

no Rio de Janeiro, a terapia tripla se mostrou pouco efetiva. Os pacientes 

desenvolveram graves reações adversas que levaram à interrupção do tratamento e 

a taxa de resposta foi de 55,4 % (DUARTE, 2015). 

Em 2013, o Food and Drug Administration (FDA) aprovou novos medicamentos 

para uso no tratamento da hepatite C crônica. O simeprevir e sofosbuvir são 

medicamentos de uso oral, administrados em regimes combinados uma vez ao dia. 

Considerados vantajosos por aumentarem a efetividade e reduzir o tempo de 

tratamento. Além disso, o sofosbuvir é o primeiro medicamento capaz de ser 

utilizado em esquemas terapêuticos que não incluem o uso de interferon (HUSSAR, 

2014). 

Além desses, outro medicamento de ação direta vem sendo utilizado para o 

tratamento da hepatite C, o daclatasvir. É um potente inibidor da proteína NS5A do 
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vírus do HCV, sendo capaz de atuar em diversos genótipos (1 ao 5). Sua utilização é 

associada ao sofosbuvir, podendo ser combinada à ribavirina e peginterferon (POL, 

2012; MANOLAKOPOULOS, 2016). 

Com a proposta de serem mais efetivos, melhor tolerados e apresentarem 

menor tempo de uso, os medicamentos de ação direta sofosbuvir, daclatasvir e 

simeprevir foram incorporados no Brasil pela CONITEC em 2015 (HUSSAR, 2014; 

BRASIL, 2016b). 

 

2.3 NOVOS PROTOCOLOS PARA TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICA  

No final de 2015, o Ministério da Saúde publicou o PCDT para o tratamento de 

Hepatite C e Coinfecções com os novos agentes virais de ação direta. O objetivo do 

tratamento é a erradicação do vírus por meio da inclusão de três medicamentos: 

sofosbuvir, análogo nucleotídeo que inibe a polimerase do HCV; o daclatasvir, 

inibidor da proteína NS5A; e o simeprevir, inibidor de protease de segunda geração. 

Desta forma, os inibidores de protease de primeira geração foram descontinuados 

da rede pública (BRASIL, 2016b). 

Em outubro de 2017 foi aprovado novo protocolo, que tem como objetivo 

oferecer, no âmbito do SUS, uma estratégia custo-efetiva para o tratamento da 

hepatite C – com novas opções terapêuticas e acesso flexibilizado ao tratamento. 

Foi incluída a associação Ombitasvir, Veruprevir/ Ritonavir e Dasabuvir (3D), 

aumentado o tempo de tratamento para alguns esquemas terapêuticos e ampliada a 

cobertura para os genótipos 5 e 6 do HCV (BRASIL, 2017c). Em dezembro de 2018 

houve uma nova atualização do PCDT, em que foram incorporados novas 

associações de medicamentos, ledipasvir e sofosbuvir, elbasvir e grazoprevir, 

glecaprevir/pibrentasvir e sofosbuvir/velpatasvir. Esse novo protocolo abrange todos 

os pacientes diagnosticados com hepatite C crônica, inclusive crianças, pacientes 

com doença renal crônica e aqueles já tratados anteriormente com algum antiviral de 

ação direta (BRASIL, 2018a). 

O tratamento no PCDT (2015) é indicado para os pacientes que não foram 

tratados anteriormente com esses medicamentos. E que apresentem resultados de 

exame indicando fibrose hepática avançada (Metavir F3 ou F4). Além destes, 

também tem indicação ao protocolo os pacientes que apresentam as doenças 

relacionadas no Quadro 2. 
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Quadro 2. Condições clínicas com indicação ao tratamento para hepatite C crônica segundo PCDT. 

INDICAÇÕES AO TRATAMENTO 

Coinfecção pelo HIV e 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 avançada 

Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) 

Pós-transplante de fígado e de outros órgãos sólidos 

Linfoma, gamopatia monoclonal, mieloma múltiplo e outras doenças hematológicas 

Hepatite autoimune 

Hemofilia e outras coagulopatias hereditárias 

Hemoglobinopatias e anemias hemolíticas 

Fonte: Brasil, 2017c.  

 

O tratamento da hepatite C crônica depende do tipo do vírus (genótipo) e do 

comprometimento do fígado (fibrose), conforme Quadro 3. Para isso, é necessária a 

realização de exames específicos (BRASIL, 2016b). 
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Quadro 3. Tratamentos para HCV distribuídos pelo genótipo do vírus segundo PCDT (2015). 

Genótipo  Regime Terapêutico  Tempo  

Genótipo 1  

  

Monoinfecção HCV  
Sofosbuvir + Daclatasvir  12 semanas  

Sofosbuvir + Simeprevir  
 

Coinfecção HIV/HCV sem cirrose Child B ou C  Sofosbuvir + Daclatasvir  12 semanas  

Cirrose Child B ou C  

Experimentado BOC-TEL  

Coinfecção HIV/HCV com cirrose Child B ou C  

Sofosbuvir + Daclatasvir  24 semanas  

   
Genótipo 2  

  

Único  Sofosbuvir + ribavirina  12 semanas  

   
Genótipo 3  

  
PR autorizado  Sofosbuvir + PR  12 semanas  

PR contraindicado  Sofosbuvir + Daclatasvir  12 semanas  

   
Genótipo 4  

  

PR autorizado  Daclatasvir + PR  24 semanas  

PR contraindicado  Sofosbuvir + Daclatasvir  12 semanas  

 Fonte: BRASIL, 2016b. Legenda: BOC: boceprevir; TEL: telaprevir; Child-Pugh B ou C: cirrose 

descompensada; PR: peginterferon + ribavirina. 

 

A atualização do PCDT em 2017 trouxe algumas modificações nos 

tratamentos em relação ao PCDT de 2015. O tratamento para o genótipo 1 foi 

subdividido para os subgenótipos 1a e 1b e suas complicações. Para o genótipo 2 

foi incluído esquema com daclatasvir e segundo presença ou não de intolerância 

à ribavirina e de acordo com o grau de fibrose avançada. O genótipo 3 com 

presença de cirrose teve o tempo de tratamento prolongado para 24 semanas. 

Além disso, foram incluídos no protocolo o tratamento dos genótipos 5 e 6.   

Desde o primeiro PCDT com os antivirais de ação direta, diversas alternativas 

terapêuticas foram incluídas para o tratamento da hepatite C crônica. A efetividade 

terapêutica entre elas vem se mostrando semelhante e somente algumas 

características são diferentes na escolha do melhor esquema de tratamento, tais 

como: indicações para determinadas populações, diferenças inerentes à 
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comodidade posológica, dispensabilidade da realização de exames em alguns casos 

e o preço praticado pelas indústrias fabricantes. Essa condição de similaridade 

permite que a análise da oferta dos esquemas terapêuticos no SUS seja baseada 

em uma análise de custo-minimização, ou seja, priorização das alternativas que 

implicam um menor impacto financeiro ao sistema (BRASIL, 2018a). 

Apesar dos resultados obtidos em outros trabalhos internacionais, as novas 

associações de medicamentos ainda são muito recentes no Brasil e ainda não 

estão amplamente distribuídas para o acesso dos usuários. Dessa forma, o 

interesse do estudo foi nos esquemas terapêuticos mais utilizados no Brasil até o 

momento, segundo o PCDT (2015), que incluem os medicamentos sofosbuvir, 

daclatasvir e simeprevir. 

 

2.3.1. Sofosbuvir 

O sofosbuvir é pró-fármaco análogo do nucleotídeo inibidor da polimerase NS5B 

do HCV, quando metabolizado forma o composto trifosfato análogo de uridina, que é 

incorporado ao RNA do HCV. Está disponível em comprimidos de 400 mg e deve ser 

administrado uma vez ao dia. A sua biodisponibilidade não é alterada pela presença 

de alimentos. Esse medicamento não deve ser coadministrado com rifampicina, 

rifabutina, rifapentina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, oxcarbamazepina, 

erva de são João, pois diminuem a sua concentração. Assim como alguns 

antiarrítmicos, como a amiodarona, pois provocam bradicardia por mecanismo ainda 

desconhecido. Da mesma forma, não se recomenda o tipranavir/ritonavir em 

associação ao sofosbuvir. Não se conhecem as interações do fármaco com 

anticoncepcionais hormonais. Apresenta como reações adversas relatadas: fadiga, 

cefaleia, náusea, insônia, prurido, anemia e irritabilidade (HUSSAR, 2014; BRASIL, 

2016b; GILEAD, 2015). 

2.3.2. Daclatasvir 

O daclatasvir é um inibidor altamente seletivo do complexo de replicação NS5A 

do HCV. Está disponível em comprimidos de 60 mg, que deve ser administrado uma 

vez ao dia. A coadministração de daclatasvir com fármacos que são fortes indutores 

de CYP3A4 está contraindicada, logo não deve ser administrado com fenitoína, 

carbamazepina, oxcarbamazepina, fenobarbital, rifampicina, rifabutina, rifapentina, 

dexametasona sistêmica e erva de São João. Apresenta interação medicamentosa 
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com antirretrovirais, merecendo ajustes desta terapia. É necessário reduzir a 

posologia de daclatasvir para 30 mg/dia quando coadministrado com 

atazanavir/ritonavir. Quando administrado com efavirenz, etravirina ou nevirapina 

recomenda-se elevar a dose de daclatasvir para 90 mg/dia; entretanto, essa 

apresentação do medicamento e a respectiva argumentação ainda se encontram 

sob apreciação da Anvisa. Solicita-se cautela na coadminstração de daclatasvir com 

antiarrítimicos (digoxina e outros substratos de glicoproteína P), bloqueadores de 

canal de cálcio (diltiazem, nifedipina, amlodipina e verapamil) e inibidores da β-

hidroxi-β-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) redutase (rosuvastatina, atorvastatina, 

fluvastatina, sinvastatina e pravastatina). Apresenta como reações adversas a 

anemia redução do apetite, insônia, dor de cabeça, tosse, náusea, diarreia, fadiga, 

irritabilidade, prurido (BRASIL, 2016b; BRISTOL, 2015). 

 

2.3.3. Simeprevir 

O simeprevir é um inibidor da protease NS3/4A do HCV, com atividade contra as 

proteases do HCV genótipos 1a e 1b. Está disponível em cápsulas de 150 mg, 

devendo ser administrada uma vez ao dia. A biodisponibilidade aumenta 

significativamente quando administrado com a alimentação. A exposição solar deve 

ser evitada durante o tratamento e medidas de proteção devem ser utilizadas. Não 

deve ser utilizado com os antirretrovirais efevirenz, nevirapina, etravirina, tenofovir e 

a classe de inibidores de protease. Além destes, apresenta interações com indutores 

ou inibidores de CYP3A, tais como carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, 

eritromicina, claritromicina, rifampicina, rifabutina, itraconazol, cetoconazol, 

fluconazol, voriconazol, dexametasona, erva de São João, pois é um substrato 

dessa enzima. As dosagens de alguns antiarrítmicos, bloqueadores de canais de 

cálcio, estatinas, inibidores da fosfodiesterase tipo 5 e sedativos/ansiolíticos – além 

da varfarina – devem ser ajustadas. Pode apresentar como principais reações 

adversas a fotossensibilidade, dispneia, constipação e rash cutâneo (HUSSAR, 

2014; BRASIL, 2016b; JANSEN, 2015). 

 

2.3.4. Ribavirina 

A ribavirina é um análogo de nucleosídeo sintetizado em 1970, que foi 

aprovado inicialmente para tratamento de infecções severas causadas pelo vírus 
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respiratório sincicial em crianças. Após este ocorrido, a ribavirina passou a ser usada 

em monoterapia contra o HCV e foi associada à melhora nos níveis das 

transaminases. A adição da ribavirina à terapia com interferon levou à melhora nas 

taxas de RVS. Os mecanismos propostos para explicar a atividade antiviral da 

ribavirina foram inibição da inosina monofosfato desidrogenase, efeito supressivo 

direto da RNA polimerase viral e atividade mutagênica. Além disso, a ribavirina 

possui efeitos imunomoduladores, que também podem contribuir para sua eficácia. 

Não deve ser coadministrada com antiácidos, análogos nucleosídeos e didanosina. 

A ribavirina não inibe as enzimas do citocromo P450. Pode apresentar como 

principais reações adversas fadiga, tosse, anemia hemolítica e dor no peito. (FELD; 

HOOFNAGLE, 2005; ROSA, 2009; TONG, 2016; BLAU, 2017). 

 

2.3.5. Principais reações adversas aos esquemas terapêuticos 

As principais reações adversas aos esquemas terapêuticos recomendados pelos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (2015) foram identificadas pelo 

levantamento de dados em trabalhos anteriores e sumarizadas no Quadro 4. 

 
Quadro 4. Reações adversas aos esquemas terapêuticos para hepatite C segundo PCDT 
(2015). 

Tratamentos 
Principais RAM 

(em >10 % dos pacientes) 

SOF+DCV+RBV 

Fadiga, anemia, cefaleia, náuseas, insônia, irritabilidade, 

prurido, leucopenia, ansiedade, tontura, diarreia, redução de 

apetite, dispneia, sentimentos de tristeza, aumento de apetite, 

febre, rash cutâneo, dor nas articulações e taquicardia 

SOF+SMV 

Fadiga, cefaleia, prurido, ansiedade, insônia, ressecamento da 

pele, redução de apetite, dispneia, febre, dor nas pernas, rash 

cutâneo, irritabilidade, sentimentos de tristeza, taquicardia e 

tontura 

SOF+DCV Cefaleia, fadiga e tontura 

SOF+SMV+RBV 
Anemia, aumento de apetite, cefaleia, náusea, fadiga, insônia, 

taquicardia e tontura 

SOF+RBV Anemia e ressecamento da pele 

SOF+RBV+INF Plaquetopenia, anemia, fadiga e febre 

Legenda: SOF – sofosbuvir; DCV – daclatasvir; RBV – ribavirina; SMV – simeprevir; INF – interferon. Fonte: 
elaboração própria. 
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2.4 COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

De forma a garantir a assistência terapêutica integral, em 29 de janeiro de 2007, 

a Portaria GM/MS nº 204 dividiu a Assistência Farmacêutica em três blocos de 

financiamento, o componente básico, o componente estratégico e o componente 

especializado. O componente especializado foi criado pela Portaria GM/MS nº 

2.987/2009 e se tornou regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1.554/2013, 

substituindo o componente de medicamentos de dispensação excepcional (CMDE). 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é definido 

pela Portaria GM/MS nº 1.554/2013 como: 

“O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma 
estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela 
busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível 
ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde” (BRASIL, 
2013d). 

 

As linhas de cuidado são definidas como “uma forma de articulação de recursos 

e das práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas”. Para a 

definição dessas linhas de cuidado, torna-se necessária a definição do elenco de 

medicamentos fundamentais para garantir o tratamento adequado (BRASIL, 2010a; 

BRASIL, 2010b). 

O MS, visando garantir o uso racional dos medicamentos, elaborou esquemas 

terapêuticos oficiais para doenças inseridas no CEAF, estes foram publicados no 

documento denominado Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).  Para 

cada doença estão descritos nos PCDT os critérios para diagnóstico, as formas de 

tratamento, os mecanismos para monitoramento clínico e laboratorial, e o 

acompanhamento dos efeitos adversos aos medicamentos. Estes dados são obtidos 

por meio de informação técnica e de qualidade utilizando as melhores fontes de 

evidência científica (BRASIL, 2014). 

Os PCDT apresentam também elementos essenciais para a prática do 

profissional farmacêutico, uma vez que possui fluxograma que orienta a dispensação 

dos medicamentos, além de fichas farmacoterapêuticas e guias de orientação ao 

paciente. Com isso, permite que a sua atuação seja voltada ao modelo da atenção 

farmacêutica (BRASIL, 2014). 

A garantia do tratamento integral de todas as doenças contempladas no CEAF 

envolve desde a utilização de medicamentos constantes no Componente Básico da 
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Assistência Farmacêutica, até medicamentos mais complexos do ponto de vista 

farmacêutico e da própria indicação terapêutica. As indicações mais complexas 

exigem, geralmente, acompanhamento intensivo por profissionais da área da saúde 

(BRASIL, 2010a). 

O acesso aos medicamentos presentes nas linhas de cuidado dos PCDT será 

garantido pela pactuação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. E 

estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas 

de organização (BRASIL, 2013d). 

Os medicamentos do Grupo 1 são de responsabilidade do Ministério da Saúde, 

e está dividido em 2 subgrupos. O Grupo 1A tem a aquisição centralizada pelo MS e 

fornecimento para as Secretarias Estaduais de Saúde (SES), que são responsáveis 

pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos. 

O Grupo 1B é financiado pelo MS, porém os recursos financeiros são repassados 

para a aquisição pelas SES, que também são responsáveis pelas demais atividades 

da assistência farmacêutica (BRASIL, 2013d). 

O Grupo 2 inclui os medicamentos sob responsabilidade das SES pelo 

financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e 

dispensação. O Grupo 3 é de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde 

(SMS) e inclui os medicamentos inseridos no Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica (BRASIL, 2013d). 

Os medicamentos para hepatite C crônica inseridos no CEAF são: 

alfapeginterferona 2a 180 mcg, daclatasvir 30 mg, daclatasvir 60 mg, ribavirina 250 

mg, simeprevir 150mg sofosbuvir 400 mg, ledipasvir 90mg/ sofosbuvir 400mg, 

elbasvir 50mg/ grazoprevir 100mg, glecaprevir 100mg/ pibrentasvir 40mg, sofosbuvir 

400mg/ velpatasvir 100mg, alfaepoetina 10.000 UI e filgrastima 300 mcg. Todos os 

medicamentos estão inseridos no Grupo 1A, sendo a aquisição centralizada pelo MS 

(BRASIL, 2017). 

 

2.5 FARMACOVIGILÂNCIA 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2005), a farmacovigilância é a 

“ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção 

de efeitos adversos ou qualquer problema relacionado a medicamentos”. 
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A farmacovigilância é uma ciência que contribui para a avaliação dos danos e 

benefícios, efetividade e riscos do medicamento, permitindo a prevenção de danos e 

maximizando os benefícios. Desta maneira, ela zela pelo cuidado e contribui para a 

segurança dos pacientes no tocante ao uso de medicamentos e quaisquer 

intervenções médicas. Por meio desta ciência é possível detectar problemas 

relacionados com o uso de medicamentos e melhorar a saúde pública, além de 

comunicar quaisquer achados de maneira oportuna (OPAS, 2011). 

Um dos casos de maior impacto e que levou ao aumento da monitorização da 

segurança dos medicamentos foi a epidemia de focomelia em recém-nascidos 

causada pelo uso da talidomida na década de 60. Em 1968, a OMS criou o centro 

internacional de farmacovigilância em Uppsala na Suécia, o Uppsala Monitoring 

Centre, em que participam oitenta e seis países-membros ativos (OPAS, 2011). 

Em 1984, foram instituídas a Sociedade Internacional de Farmacoepidemiologia 

e a Sociedade Europeia de Farmacovigilância, marcando formalmente a introdução 

da farmacovigilância na pesquisa e no mundo acadêmico. Além disso, houve 

também evolução nas atividades regulatórias, com a colaboração do Conselho para 

Organizações Internacionais das Ciências Médicas, que promoveu um fórum 

destinado a fazer recomendações sobre a comunicação de informações sobre 

segurança entre reguladores e a indústria farmacêutica. Nos anos noventa, muitas 

dessas recomendações tiveram impacto na regulação internacional de 

medicamentos (OPAS, 2005). 

No Brasil, com a aprovação da Política Nacional de Medicamentos (1998) e a 

criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (1999) foi possível a 

implantação do programa nacional de farmacovigilância. Esse programa é 

coordenado pelo Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM), 

sediado na área de farmacovigilância da Anvisa (ANVISA, 2016). 

Em 2001, a ANVISA criou a Rede Sentinela, uma forma de intensificar as 

notificações de reações adversas, agravos e queixas técnicas sobre produtos de 

saúde. A Rede Sentinela é um conjunto de instituições de saúde que atuam de 

forma articulada com os entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com o 

objetivo de identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar os riscos 

decorrentes do uso desses produtos. Além de contribuir na obtenção de informação 

qualificada, os hospitais participantes da rede apresentam ganhos significativos de 

qualidade para os serviços e pacientes (BRASIL, 2014b; BRASIL, 2017b). 
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Para que um novo medicamento seja lançado no Brasil, é preciso que seja 

registrado na ANVISA. Dessa forma, a qualidade, eficácia e segurança devem ser 

comprovadas por meio de estudos clínicos com padrões de evidência científica. 

Apesar dos estudos apresentarem o perfil de segurança do medicamento de forma 

satisfatória, possuem limitações relacionadas com o número de participantes e o 

tempo de exposição. Por isso, após a comercialização, deve-se continuar 

monitorando o uso desses medicamentos para a detecção de eventos raros ou 

decorrentes da exposição em longo prazo da população (ANVISA, 2016). 

Um sistema de farmacovigilância bem organizado é imprescindível para a 

detecção precoce dos riscos associados a medicamentos e para a prevenção de 

reações adversas aos mesmos. São necessários mecanismos que permitam avaliar 

o grau de segurança do uso clínico dos medicamentos, auxiliando os profissionais 

de saúde e os pacientes a conseguirem a melhor relação risco/benefício com o uso 

de uma terapêutica segura e efetiva (OPAS, 2011). 

O profissional de saúde possui diversas responsabilidades para o 

desenvolvimento de ações em farmacovigilância. Sendo as principais: diagnosticar e 

manejar os eventos adversos, encaminhar os pacientes graves aos hospitais de 

referência, realizar avaliação de causalidade básica, notificar toda suspeita de 

reação adversa grave ou inesperada e problemas relacionados com o uso de 

medicamentos, manter-se informado sobre os dados de segurança relativos aos 

medicamentos que habitualmente prescreve, dispensa ou administra, promover o 

uso racional de medicamentos (URM), seguir os protocolos e diretrizes terapêuticas, 

comunicar-se com os pacientes, dentre outras (OPAS, 2011). 

Uma fonte potencial e evitável de problemas é a dificuldade de comunicação 

entre os pacientes e profissionais de saúde. Para a redução dos riscos dos efeitos 

adversos e sua severidade podem ser realizadas ações, como: anamnese 

farmacológica dos medicamentos usados pelo paciente, prescrição e dispensação 

racionais, orientação apropriada e fornecimento de informações claras e 

compreensíveis sobre medicamento (OMS, 2005). 

Para evitar possíveis erros, a relação que se estabelece entre o farmacêutico e o 

paciente são fundamentais para o cuidado farmacêutico. Essa atuação do 

farmacêutico no sistema de saúde brasileiro apresenta diversos desafios, sendo um 

deles a padronização dos termos, conceitos e processos de trabalho relacionados à 
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sua atuação clínica (POSSAMAI; DACOREGGIO, 2008; CFF, 2016). Dessa forma, o 

cuidado farmacêutico foi definido como  

“O modelo de prática que orienta a provisão de diferentes serviços 
farmacêuticos diretamente destinados ao paciente, à família e à co-
munidade, visando à prevenção e resolução de problemas da farma-
coterapia, ao uso racional e ótimo dos medicamentos, à promoção, à 
proteção e à recuperação da saúde, bem como à prevenção de doenças e 
de outros problemas de saúde.” (CFF, 2016). 

 

 O cuidado farmacêutico para o paciente e para a sociedade é realizado por 

meio dos serviços farmacêuticos. Um desses serviços é o acompanhamento 

farmacoterapêutico, que apresenta definições muito semelhantes entre a OPAS 

(2002): 

 “Um componente da Atenção Farmacêutica e configura um processo no 

qual o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do usuário 

relacionadas ao medicamento, por meio da detecção, prevenção e 

resolução de Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM), de forma 

sistemática, contínua e documentada, com o objetivo de alcançar resultados 

definidos, buscando a melhoria da qualidade de vida do usuário”.  

 

E a definição padronizada no documento publicado pelo CFF (2016): 

 
“Serviço pelo qual o farmacêutico realiza o gerenciamento da 

farmacoterapia, por meio da análise das condições de saúde, dos fatores de 

risco e do tratamento do paciente, da implantação de um conjunto de 

intervenções gerenciais, educacionais e do acompanhamento do paciente, 

com o objetivo principal de prevenir e resolver problemas da farmacoterapia, 

a fim de alcançar bons resultados clínicos, reduzir os riscos, e contribuir 

para a melhoria da eficiência e da qualidade da atenção à saúde. Inclui, 

ainda, atividades de prevenção e proteção da saúde”. 

 

A gestão clínica dos medicamentos, que  inclui os serviços farmacêuticos, 

favorece o sistema de farmacovigilância. Com isso, há a identificação e avaliação de 

problemas/riscos relacionados à segurança, efetividade e desvios da qualidade de 

medicamentos. Isto inclui a documentação e a avaliação dos resultados, gerando 

notificações e novos dados para o Sistema, por meio de estudos complementares 

(OPAS, 2002; CORRER, 2011; CFF, 2016). 
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2.6 REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

As reações adversas a medicamento são definidas como “uma resposta a um 

medicamento, que é nociva e não intencional e que ocorre nas doses normalmente 

usadas em seres humanos”. Essa resposta se refere à resposta de cada paciente, e 

cujos fatores individuais podem ter papel importante (OPAS, 2004). Não constituem 

reações adversas, por exemplo, efeitos adversos oriundos de falhas de qualidade, 

sobredose intencional e conduta clínica imprópria (MARÍN, 2003). 

Os medicamentos são importantes ferramentas terapêuticas para a melhoria da 

qualidade e expectativa de vida da população. Mas precisam ter sua qualidade, 

segurança e eficácia monitoradas adequadamente. A ocorrência de reações 

adversas aos medicamentos (RAM) é fator intrínseco ao uso do fármaco, desta 

forma, as atividades de farmacovigilância são essenciais para a identificação de 

RAM (MARÍN, 2003).  

A atividade de identificação e notificação de reações adversas é citada como 

uma das atribuições clínicas do farmacêutico (BRASIL, 2013c) e é descrita como 

fundamental para a promoção do uso racional de medicamentos (Brasil, 2009a). 

Porém, estudo realizado no componente especializado do estado do Rio de Janeiro 

apontou que 95 % dos farmacêuticos entrevistados assinalaram possuir dificuldade 

para notificar reações adversas (CURSINO, 2014). 

As reações adversas podem ser classificadas de diversas formas. Uma dessas 

divide as RAM em dois grupos: reações do tipo A ou do tipo B. As reações do tipo A 

ou dose dependente são aquelas que dependem das características dos 

medicamentos. É considerada mais frequente, de menor gravidade e geralmente 

são previsíveis. As reações do tipo B ou dose independente são aquelas 

relacionadas à farmacocinética e farmacodinâmica. São divididas em três grupos: 

intolerância, idiossincrasia e reações de hipersensibilidade. São consideradas 

menos frequentes, imprevisíveis e de maior gravidade (MARÍN, 2003). 

As reações adversas também são classificadas de acordo com sua gravidade 

em leve, moderada e grave. As reações leves são aquelas pouco significativas ou de 

baixa intensidade, que não requerem nenhuma medida terapêutica importante ou 

que não justificam a suspensão do tratamento. As moderadas são manifestações 

clínicas importantes, sem ameaça imediata à vida do paciente, mas que requerem 

medidas terapêuticas ou suspensão do tratamento. E as graves são reações que 
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ameacem a vida, resultem em morte, em incapacidade significante ou permanente, 

em anomalia congênita ou processo maligno ou em hospitalização ou prolongue 

uma hospitalização existente (OPAS, 2011). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Determinar quais são os fatores associados ao desenvolvimento de reações 

adversas a medicamentos (RAM) no tratamento de pacientes com hepatite C crônica 

tratados com sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir acompanhados em três centros de 

referência da Rede Pública do Rio de Janeiro. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Identificar a frequência das RAM aos esquemas de tratamento; 

  Identificar os fatores associados com o desenvolvimento de RAM 

relacionados à ribavirina durante o tratamento; 

  Investigar se o uso do ácido fólico é fator protetor na anemia; 

  Identificar os fatores associados à efetividade do tratamento. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho faz parte de um estudo multicêntrico realizado em três hospitais da 

rede pública de saúde do Rio de Janeiro. Os centros de referência da pesquisa são 

Hospital Federal da Lagoa (HFL), Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e 

Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE).  

 
4.1 LOCAL DE ESTUDO 

O HFL oferece serviços especializados de média e alta complexidade e é 

pioneiro como hospital de ensino, ofertando programas de internato e residência 

médica. A unidade, que possui 243 leitos instalados, também se destaca em 

atendimento pediátrico, neonatal, oncológico e em terapia intensiva, além de ser 

referência estadual na área de cirurgia oftalmológica e no tratamento de catarata 

congênita (HFL, 2017). 

O HFSE é classificado como hospital geral, terciário e de grande porte, tem 

cerca de 450 leitos. Este hospital possui 43 especialidades médicas, 34 cursos de 

residência e não apresenta setor de emergência (HFSE, 2017). 

O HUAP também é um hospital de ensino e pesquisa, tem programas de 

estágios e residência médica e multiprofissional, é considerada atualmente a maior e 

mais complexa unidade de saúde da cidade de Niterói, é um hospital de nível 

terciário e quaternário, ou seja, uma unidade de saúde de alta complexidade de 

atendimento.  Atende a população da Região Metropolitana II que engloba, além de 

Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e 

Tanguá (HUAP, 2017). 

 

4.2 HISTÓRICO DA PESQUISA 

A pesquisa consistiu de duas etapas: o acompanhamento dos pacientes e a 

análise do banco de dados. O presente trabalho foi a execução da segunda etapa. A 

primeira etapa do estudo foi descrita na dissertação de Priscilla Garcia de Oliveira 

(2017). O estudo foi iniciado nos três centros de referência, em dezembro de 2015, 

por meio de acompanhamento farmacoterapêutico.  

O levantamento das informações foi realizado de forma ativa por meio de 

pesquisa em prontuários e entrevista estruturada (Apêndice A - Formulário para 

análise de reações adversas a simeprevir, sofosbuvir e daclatasvir para HCV), 
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realizada com o paciente no momento da dispensação dos medicamentos, a cada 

21-28 dias. Os pacientes foram convidados a participar da pesquisa na primeira 

dispensação dos seus medicamentos para HCV e todos eles foram informados 

sobre o uso de medicamentos, independentemente da participação no estudo. 

Na primeira entrevista, realizaram-se a anamnese inicial, com perguntas sobre o 

histórico de comorbidades, medicamentos utilizados e tratamentos anteriores para 

hepatite C. E na segunda e terceira entrevista foram coletadas as RAM do primeiro e 

segundo mês de tratamento por meio de um formulário confeccionado para pesquisa 

(Apêndice B – Registro de RAM). Para a coleta de RAM no último mês de 

tratamento, não foi obrigatória a entrevista estruturada na farmácia. Os dados foram 

coletados por contato telefônico, prontuário eletrônico ou presença voluntária do 

paciente à farmácia. 

Todos os dados coletados dos pacientes foram inseridos em uma tabela no 

programa Excel®, constituindo um banco de dados único com informações dos 

pacientes das três unidades analisadas. 

 
4.2.1. Ferramenta para coleta de dados 

Foi utilizado o formulário de elaboração própria (Apêndice A) para a coleta de 

dados dos pacientes em entrevista e na pesquisa em prontuário. Foram investigadas 

as características pessoais de cada paciente, incluindo dados socioeconômicos, 

comorbidades, medicamentos em uso, intercorrências durante o tratamento, reações 

adversas apresentadas e parâmetros bioquímicos, incluindo dosagem de HCV-RNA 

por meio do qual se obtém dado de Resposta Virológica ao tratamento.  

A ferramenta utilizada para a coleta dos dados passou por uma fase de teste 

com os cinco primeiros pacientes atendidos em cada um dos três hospitais no início 

da coleta de dados. Foram excluídos alguns pontos considerados menos relevantes. 

A exclusão destes pontos tornou a entrevista mais dinâmica e objetiva. Os pacientes 

que foram entrevistados durante esta fase de teste da ferramenta não foram 

excluídos do estudo. 

 

4.2.2. Análise de prontuários e Entrevista estruturada com o paciente 

Os dados pesquisados em prontuário e por meio de entrevista com o paciente 

são complementares. As pesquisas em prontuário foram realizadas pelo 
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farmacêutico, em sala específica, silenciosa e climatizada. Por meio da pesquisa em 

prontuário foram coletados alguns dados clínicos como genótipo do HCV, grau de 

fibrose, tratamento anterior, outras comorbidades, resultados de exames 

laboratoriais, possíveis intervenções e desfechos clínicos. 

O relatório emitido pela CONITEC em Julho/2015 expõe contraindicações, 

precauções e cuidados que devem ser tomados com relação à terapia, os quais 

foram considerados, assim como as reações adversas previstas neste relatório, além 

de também terem sido registradas outras reações adversas relatadas pelos 

pacientes, ainda desconhecidas.  

Na entrevista, o usuário foi questionado com relação ao seu conhecimento 

sobre a sua terapia medicamentosa; quais medicamentos ele utiliza diariamente; se 

ele fez uso de algum medicamento diferente no último mês; se ele sente algo 

diferente após ter iniciado o tratamento e a relevância disto para a vida dele. 

As entrevistas foram realizadas em local reservado e climatizado, foram feitas 

por um farmacêutico, a cada ida do paciente à Farmácia para adquirir os 

medicamentos. Se necessário, para maior esclarecimento sobre o uso dos 

medicamentos para hepatite C, foram marcados encontros extras com o paciente ou 

realizadas ligações para os mesmos. 

A pesquisadora responsável promoveu treinamentos com os demais 

pesquisadores antes do período de coleta dos dados. Foram realizadas reuniões 

para discussão sobre a ferramenta de coleta de dados e andamento do estudo. A 

pesquisadora responsável também realizou visitas nos hospitais para supervisionar 

as entrevistas para garantia da qualidade na obtenção dos dados. Além disso, todos 

os assuntos que geraram algum tipo de dúvida durante o estudo foram discutidos e 

esclarecidos. 

 
4.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO – ANÁLISE DO BANCO DE DADOS 

Foi realizado um estudo multicêntrico e retrospectivo com os dados dos 

pacientes acometidos por Hepatite C Crônica assistidos regularmente nos 

ambulatórios de gastroenterologia/ hepatologia dos três hospitais. O estudo é 

compreendido por pacientes que fizeram uso da nova terapia com sofosbuvir, 

daclatasvir e simeprevir entre os meses de dezembro/2015 e março/2018 e que 

foram monitorados durante todo o período de tratamento da doença. 
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Todos os pacientes do estudo usaram o esquema terapêutico recomendado pelo 

PCDT para Hepatite C Crônica publicado em 2015. O período de coleta de dados 

não abrange os pacientes após alterações incluídas no PCDT publicado no final de 

2017. 

Os resultados sobre os fatores associados com o desenvolvimento de RAM 

foram organizados por esquema terapêutico e tempo de tratamento em seis grupos 

de análise, sendo eles:  

Grupo 1.1 - pacientes em uso de SOF+DCV por 12 semanas 

Grupo 1.2 - pacientes em uso de SOF+DCV por 24 semanas 

Grupo 2.1 - pacientes em uso de SOF+DCV+RBV por 12 semanas 

Grupo 2.2 - pacientes em uso de SOF+DCV+RBV por 24 semanas 

Grupo 3 - pacientes em uso de SOF+SMV por 12 semanas 

Grupo 4 - pacientes em uso de SOF+SMV+RBV por 12 semanas 

Grupo 5 – pacientes em uso de SOF+RBV por 12 semanas 

Grupo 6 – pacientes em uso de SOF+RBV+INF por 12 semanas 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos no estudo os pacientes atendidos nos ambulatórios de 

gastroenterologia/ hepatologia do HFL, HFSE e HUAP com diagnóstico confirmado 

de Hepatite C Crônica, maiores de 18 anos e que completaram a terapia com 

Simeprevir, Sofosbuvir ou Daclastavir contra o vírus da Hepatite C durante o período 

de dezembro/2015 a março/2018.  

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos do estudo os pacientes com prontuários ou formulário para 

análise de RAM incompletos. 

 

4.6 COLETA DE DADOS      

A coleta de dados da pesquisa consistiu no levantamento de informações 

referentes à terapia contra o HCV. Foi identificada a resposta do paciente à 

farmacoterapia, considerando a gravidade das possíveis interações 

medicamentosas e reações adversas relatadas, complicações e necessidade de 
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intervenção, além dos resultados de exames laboratoriais e outros dados clínicos 

dos pacientes. 

 

4.7 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO  

A partir do banco de dados construído na pesquisa, foram analisadas as 

informações relativas às reações adversas a medicamentos e aos exames 

laboratoriais.  

 
4.7.1. Identificação das RAM 

As reações adversas a medicamentos foram identificadas e relacionadas para 

cada esquema de tratamento analisado. Somente as reações que foram relatadas 

por mais de 10 % dos pacientes da amostra total foram descritas neste trabalho, 

uma vez que em análise prévia não foram identificadas RAM graves (OLIVEIRA, 

2017). Foram incluídas as RAM relatadas pelos pacientes durante a consulta 

farmacêutica e confirmadas em prontuário. 

A identificação das desordens hematológicas foi baseada nos resultados de 

exames realizados pelos pacientes antes e durante o tratamento. A coleta foi 

realizada em prontuário e pela entrega dos resultados dos exames laboratoriais de 

forma voluntária pelo paciente durante as consultas farmacêuticas. Não foi possível 

a coleta de resultados de exames anteriores ao início do tratamento para alguns 

pacientes, sendo estes excluídos da análise dessas reações adversas. 

Os parâmetros laboratoriais analisados foram hemoglobina (Hb), contagem de 

plaquetas e de leucócitos. A anemia, plaquetopenia e leucopenia foram definidas 

com base nos exames dos pacientes que apresentavam níveis normais nesses 

parâmetros antes do inicio do tratamento e tiveram alteração após administrar os 

medicamentos. 

Os exames foram realizados pelo paciente no laboratório do próprio hospital ou 

em instituições privadas. A anemia foi definida com a obtenção de valores de Hb < 

10 g/dL ou redução >2 g/dL do valor de Hb antes do início do tratamento (TONG, 

2016; KOZUKA, 2017). E a anemia foi classificada em grave quando o valor de Hb < 

8 g/dL (BRASIL, 2013a). Os valores de referência do Programa Nacional de Controle 

de Qualidade (2016) foram utilizados para avaliar a leucopenia e plaquetopenia. 

 Leucócitos: 5.000 a 10.000/ mm3 
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 Plaquetas: 140.000 a 400.000/ mm3 

 

5.6.4. Identificação da Resposta ao Tratamento 

A Resposta Virológica ao tratamento foi identificada 3 ou 6 meses após o 

tratamento, dependendo do esquema terapêutico utilizado. É definida como 

Resposta Virológica Sustentada (RVS) a ausência de RNA-VHC detectável no soro 

três meses após o término do tratamento (esquemas de 12 semanas) e seis meses 

após o término do tratamento (esquemas de 24 semanas).   

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS  

A análise dos dados foi feita com base nas informações obtidas durante as 

entrevistas com os pacientes, prontuário e contatos telefônicos. Foi utilizado o 

programa Excel® 2010 para a tabulação e organização dos dados coletados.  

Para a análise estatística dos dados obtidos foi utilizado o programa SPSS 

versão 22.0 (IBM®SPSS®Statistics, Armonk, NY, USA). 

As características sociais dos pacientes e os dados clínico-epidemiológicos 

foram analisados por estatística descritiva, e as diferenças entre grupos foram 

avaliadas pelo teste qui-quadrado. 

As seguintes variáveis foram avaliadas para associação com o aparecimento ou 

não de RAM aos esquemas de tratamento e para obtenção de RVS: idade, sexo, 

genótipo do vírus, presença de cirrose, comorbidade, uso de ribavirina no tratamento 

atual e realização de tratamento anterior para HCV. 

As variáveis independentes foram selecionadas para associação com a 

presença de RAM ou a obtenção da RVS, e aplicado o teste qui-quadrado ou teste t-

student, quando pertinente. A partir da seleção das variáveis que apresentaram p < 

0,2, foi realizada análise de regressão logística binária e calculado o “odds ratio” 

(OR) com respectivos intervalos de confiança de 95 %. O modelo final considerou as 

variáveis que apresentaram p < 0,05 após ajuste. A qualidade do ajuste do modelo 

foi avaliada por meio do teste Hosmer-Lemeshow. 

 

4.9 QUESTÕES ÉTICAS 

A pesquisa foi realizada com base na Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde 466/2012, que normatiza pesquisas envolvendo, direta ou indiretamente, 
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seres humanos. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) (CAAE 50323115.4.1001.5243) e 

aprovado sob o número de parecer: 1.736.886, incluindo os hospitais HFL e HFSE 

como coparticipantes da pesquisa. Os pacientes tiveram seus dados incluídos no 

estudo somente após leitura e anuência do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 
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5 RESULTADOS 

Durante o período do estudo, entre os meses de dezembro de 2015 e março de 

2018 foram selecionados 599 pacientes das três unidades analisadas. Destes, 18 

pacientes não foram incluídos no trabalho, uma vez que estavam com prontuário ou 

ficha de análise de RAM incompletos. Dos 581 pacientes analisados, 162 pacientes 

foram originários do HFL, 269 do HFSE e 150 do HUAP. 

 

5.1 TRATAMENTOS PARA HEPATITE C CRÔNICA 

Os 581 pacientes incluídos no estudo foram separados em diferentes grupos 

pelos esquemas terapêuticos utilizados conforme a Tabela 1, seguindo as 

orientações do PCDT para hepatite C crônica, publicado em 2015. Os esquemas 

incluíam o medicamento sofosbuvir (SOF) associado com os medicamentos 

daclatasvir (DCV), simeprevir (SMV), ribavirina (RBV) e/ou alfa peginterferon (INF). 

 

Tabela 1. Distribuição dos pacientes por esquemas de tratamento para hepatite C atendidos nos três 

centros de referência (12/2015-03/2018) do estado do Rio de Janeiro. 

Esquemas de Tratamento 

Número de Pacientes 

Absoluto (N=581) Relativo (%) 

Grupo 1.1 – SOF+DCV por 12 semanas 69 11,9 

Grupo 1.2 – SOF+DCV por 24 semanas 32 5,5 

Grupo 2.1 – SOF+DCV+RBV por 12 semanas 223 38,4 

Grupo 2.2 – SOF+DCV+RBV por 24 semanas 75 12,9 

Grupo 3 – SOF+SMV por 12 semanas 92 15,8 

Grupo 4 – SOF+SMV+RBV por 12 semanas 79 13,6 

Grupo 5 – SOF+RBV por 12 semanas 6 1,0 

Grupo 6 – SOF+RBV+INF por 12 semanas 5 0,9 

Legenda: SOF – sofosbuvir; DCV – daclatasvir;  RBV – ribavirina; SMV – simeprevir; INF – alfa peginterferon. 

 
 

O esquema de tratamento mais utilizado foi a combinação de sofosbuvir com 

daclatasvir e ribavirina (38,4 %). Os grupos 5 e 6 apresentaram número reduzido de 

pacientes em relação aos demais. Em relação à duração do tratamento, foram 474 

(81,6 %) pacientes com esquema terapêutico de 12 semanas.  
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5.2 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 

As características sociais dos pacientes, os dados clínico-epidemiológicos e 

condições associadas foram descritas na Tabela 2. A média de idade entre esses 

pacientes foi 59,6 ± 9,9 anos (mediana de 61 anos). Destes pacientes, um pouco 

mais da metade são do sexo feminino (59,4 %). O genótipo 1 foi observado em 88 % 

dos pacientes, sendo o subgenótipo 1b o mais prevalente (35,5 %). 

Foram encontradas diferenças significativas (p < 0,05) entre os grupos de 

tratamento em relação ao genótipo, grau de fibrose e tratamento anterior. Porém, na 

escolha do esquema de tratamento para cada paciente, os dados do genótipo, grau 

de fibrose e realização de algum tratamento anterior influenciam na decisão da 

terapia segundo o PCDT de 2015. 
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Tabela 2. Características sociais e clinico-epidemiológicas dos pacientes com hepatite C atendidos nos centros de 

referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

Características 
Grupo 1.1 

(n=69) 

Grupo 1.2 

(n=32) 

Grupo 2.1 

(n=223) 

Grupo 2.2 

(n=75) 

Grupo 3 

(n=92) 

Grupo 4 

(n=79) 

Grupo 5  

(n=6) 

Grupo 6  

(n=5) 

Total 

(n=581) 

Faixa etária, n(%)          

Até 39 anos 3 (4,3) 2 (6,2) 5 (2,2) 8 (10,7) 5 (5,4) 4 (5,1) 1 (16,7) 0 (0) 28 (4,8) 

40-49 anos 8 (11,6) 4 (12,5) 18 (8,1) 7 (9,3) 13 (14,1) 5 (6,3) 1 (16,7) 0 (0) 56 (9,6) 

50-59 anos 24 (34,8) 7 (21,9) 71 (31,8) 13 (17,3) 24 (26,1) 28 (35,4) 1 (16,7) 2 (40,0) 170 (29,3) 

60-69 anos 24 (34,8) 15 (46,9) 100 (44,8) 37 (49,3) 39 (42,4) 35 (44,3) 2 (33,3) 3 (60,0) 255 (43,9) 

70-79 anos 9 (13,0) 2 (6,2) 24 (10,8) 10 (13,3) 10 (10,9) 7 (8,9) 1 (16,7) 0 (0) 63 (10,8) 

80-89 anos 1 (1,4) 2 (6,2) 5 (2,2) 0 (0) 1 (1,1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (1,5) 

Sexo, n(%)          

Feminino 38 (55,1) 23 (71,9) 127 (57,0) 43 (57,3) 56 (60,9) 52 (65,8) 3 (50,0) 3 (60,0) 345 (59,4) 

Masculino 31 (44,9) 9 (28,1) 96 (43,0) 32 (42,7) 36 (39,1) 27 (34,2) 3 (50,0) 2 (40,0) 236 (40,6) 

Genótipo, n(%)          

1 55 (79,7) 31 (96,9) 185 (83,0) 69 (92,0) 92 (100) 79 (100) 0 (0) 0 (0) 511 (88,0) 

1a 20 (29,0) 10 (31,2) 58 (26,0) 20 (26,7) 35 (38,0) 28 (35,4) 0 (0) 0 (0) 171 (29,4) 

1b 14 (20,3) 10 (31,2) 80 (35,9) 32 (42,7) 39 (42,4) 31 (39,2) 0 (0) 0 (0) 206 (35,5) 

NI 21 (30,4) 11 (34,4) 47 (21,1) 17 (22,7) 18 (19,6) 20 (25,3) 0 (0) 0 (0) 134 (23,1) 

2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (66,7) 0 (0) 4 (0,7) 

3 13* (18,8) 1 (3,1) 35 (15,7) 6 (8,0) 0 (0) 0 (0) 2 (33,3) 5 (100) 62* (10,7) 

4 1 (1,4) 0 (0) 3 (1,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (0,7) 

Tratamento anterior          

Virgem 43 (62,3) 20 (62,5) 131 (58,7) 23 (30,7) 56 (60,9) 47 (59,5) 6 (100) 3 (60,0) 329 (56,6) 

Experimentado 26 (37,7) 12 (37,5) 92 (41,3) 52 (69,3) 36 (39,1) 32 (40,5) 0 (0) 2 (40,0) 252 (43,4) 

IP 1 (1,4) 5 (15,6) 1 (0,4) 25 (33,3) 0 (0) 2 (2,5) 0 (0) 0 (0) 34 (5,8) 

Grau de Fibrose          

F0-F1 6 (8,7) 1 (3,1) 1 (0,4) 0 (0) 2 (2,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (1,7) 

F2 9 (13,0) 2 (6,2) 6 (2,7) 2 (2,7) 23 (25,0) 5 (6,3) 0 (0) 0 (0) 47 (8,1) 

F3 41 (59,4) 2 (6,2) 25 (11,2) 9 (12,0) 59 (64,1) 17 (21,5) 3 (50,0) 0 (0) 156 (26,9) 

F4 (cirrose) 13 (18,8) 27 (84,3) 191 (85,7) 64 (85,3) 8 (8,7) 57 (72,2) 3 (50,0) 5 (100) 368 (63,3) 

Grupos: 1.1- SOF+DCV 12 semanas; 1.2- SOF+DCV 24 semanas; 2.1- SOF+DCV+RBV 12 semanas; 2.2- SOF+DCV+RBV 24 semanas; 

3- SOF+SMV 12 semanas; 4- SOF+SMV+RBV 12 semanas; 5- SOF+RBV 12 semanas; 6- SOF+RBV+INF 12 semanas; NI – não 

informado ou desconhecido; IP – inibidores de protease (telaprevir ou boceprevir), subcategoria dos pacientes experimentados; * paciente 

com genótipo 3 coinfectado com genótipo 4; F0-F1- ausência ou grau de fibrose leve; F2- fibrose moderada; F3- fibrose avançada; F4- 

fibrose avançada com cirrose. 
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Identificou-se que 368 pacientes (63,3 %) possuíam cirrose hepática e a 

classificação desta segundo o escore Child-Pugh foi descrita na Tabela 3. A maior 

parte dos pacientes apresentava cirrose compensada, com escore A (57,6 %).  

 

Tabela 3. Classificação da cirrose segundo escore Child-Pugh dos pacientes com hepatite C atendidos nos 

centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

Características 
Grupo 1.1 

(n=13) 

Grupo 1.2 

(n=27) 

Grupo 2.1 

(n=191) 

Grupo 2.2 

(n=64) 

Grupo 3 

(n=8) 

Grupo 4 

(n=57) 

Grupo 5  

(n=3) 

Grupo 6  

(n=5) 

Total 

(n=368) 

Escore Child-Pugh n(%)         

A 5 (38,5) 2 (7,4) 132 (69,1) 20 (31,2) 0 (0) 45 (78,9) 3 (100) 4 (80,0) 212 (57,6) 

B 0 (0) 13 (48,1) 4 (2,1) 31 (48,4) 0 (0) 1 (1,8) 0 (0) 0 (0) 48 (13.0) 

C 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,3) 

NI 8 (61,5) 12 (44,4) 55 (27,8) 12 (18,8) 8 (100) 11 (19,3) 0 (0) 1 (20,0) 107 (29,1) 

Grupos: 1.1- SOF+DCV 12 semanas; 1.2- SOF+DCV 24 semanas; 2.1- SOF+DCV+RBV 12 semanas; 2.2- SOF+DCV+RBV 24 

semanas; 3- SOF+SMV 12 semanas; 4- SOF+SMV+RBV 12 semanas; 5- SOF+RBV 12 semanas; 6- SOF+RBV+INF 12 semanas; 

Escore A (5 e 6) – cirrose compensada; Escore B (7 a 9) e C (10 a 15) – cirrose descompensada; NI – não informado ou 

desconhecido. 

 

Dos pacientes analisados, 452 (77,8 %) possuíam pelo menos uma comorbidade 

além da Hepatite C Crônica. As doenças mais encontradas nos pacientes foram 

hipertensão (55,9 %) e diabetes (28,6 %). As comorbidades mais comumente 

encontradas nos pacientes foram sumarizadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Comorbidades dos pacientes com hepatite C atendidos nos centros de referência do estado do Rio 

de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

Características 
Grupo 1.1 

(n=69) 

Grupo 1.2 

(n=32) 

Grupo 2.1 

(n=223) 

Grupo 2.2 

(n=75) 

Grupo 3 

(n=92) 

Grupo 4 

(n=79) 

Grupo 5  

(n=6) 

Grupo 6  

(n=5) 

Total 

(n=581) 

Comorbidades, 

n(%) 
62 (89,9) 27 (84,3) 184 (82,5) 54 (72,0) 61 (66,3) 56 (70,9) 4 (66,7) 4 (80,0) 452 (77,8) 

Hipertensão 37 (53,6) 18 (56,2) 132 (59,2) 39 (52,0) 48 (52,2) 44 (55,7) 4 (66,7) 3 (60,0) 325 (55,9) 

Diabetes 24 (34,8) 7 (21,9) 76 (34,1) 14 (18,7) 20 (21,7) 24 (30,4) 1 (16,7) 0 (0) 166 (28,6) 

Hipotireoidismo 4 (5,8) 3 (9,4) 15 (6,7) 10 (13,3) 10 (10,9) 6 (7,6) 0 (0) 1 (20,0) 49 (8,4) 

HIV 24 (34,8) 3 (9,4) 9 (4,0) 1 (1,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 37 (6,4) 

Depressão 3 (4,3) 4 (12,5) 15 (6,7) 6 (8,0) 8 (8,7) 2 (2,5) 0 (0) 0 (0) 38 (6,5) 

Insônia 5 (7,2) 0 (0) 12 (5,4) 6 (8,0) 6 (6,5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 29 (5.0) 

Grupos: 1.1- SOF+DCV 12 semanas; 1.2- SOF+DCV 24 semanas; 2.1- SOF+DCV+RBV 12 semanas; 2.2- SOF+DCV+RBV 24 

semanas; 3- SOF+SMV 12 semanas; 4- SOF+SMV+RBV 12 semanas; 5- SOF+RBV 12 semanas; 6- SOF+RBV+INF 12 semanas. 
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5.3 FREQUÊNCIA DAS RAM 

A frequência das reações adversas aos medicamentos foi representada de 

forma global e por esquemas de tratamento na Tabela 5. Para cada um foram 

identificadas as principais RAM associadas, ou seja, aquelas que apareceram em 

pelo menos 10 % dos pacientes. A ocorrência de pelo menos uma reação adversa 

foi relatada pela maioria dos pacientes (83,6 %). As mais frequentes foram fadiga 

(50,3 %) e cefaleia (44,1 %). Houve diferença significativa na frequência de fadiga (p 

< 0,001), náusea (p = 0,004), prurido (p = 0,001), tontura (p = 0,002) e ansiedade (p 

= 0,002) entre os grupos de tratamento. A fadiga e náusea foram mais frequentes 

nos grupos 2 e 4 em relação aos grupos 1 e 3. Enquanto a ansiedade esteve mais 

presente no grupo 2. Tontura e prurido foram mais frequentes no grupo 4 em relação 

aos demais. 

 

Tabela 5. Frequência das reações adversas por esquemas de tratamento e na amostra total dos pacientes 

atendidos nos centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

 
Grupo 1.1 

(n=69) 

Grupo 1.2 

(n=32) 

Grupo 2.1 

(n=223) 

Grupo 2.2 

(n=75) 

Grupo 3 

(n=92) 

Grupo 4 

(n=79) 

Grupo 5 

(n=6) 

Grupo 6 

(n=5) 

P 

valor* 

Total 

(n=581) 

Reação adversa, n (%)
#
          

Presença de RAM 49 (71,0) 26 (81,3) 190 (85,2) 68 (90,7) 
71 

(77,2) 
73 (92,4) 

4 (66,7) 5 (100) 0,004 486 

(83,6) 

Fadiga 19 (27,5) 14 (43,8) 123 (55,2) 54 (72,0) 
37 

(40,2) 
42 (53,2) 1 (16,7) 2 (40) 

<0,001 

292 

(50,3) 

Cefaleia 29 (42,0) 11 (34,4) 96 (43,0) 42 (56,0) 
38 

(41,3) 
38 (48,1) 0 (0) 2 (40) 

0,125 

256 

(44,1) 

Náusea 9 (13,0) 7 (21,9) 60 (26,9) 26 (34,7) 
10 

(10,9) 
22 (27,8) 2 (33,3) 2 (40) 

0,004 

138 

(23,8) 

Prurido 8 (11,6) 10 (31,3) 38 (17,0) 26 (34,7) 
22 

(23,9) 
28 (35,4) 1 (16,7) 1 (20) 

0,001 

134 

(23,1) 

Insônia 12 (17,4) 7 (21,9) 48 (21,5) 16 (21,3) 
11 

(12,0) 
23 (29,1) 1 (16,7) 1 (20) 

0,299 

119 

(20,5) 

Tontura 7 (10,1) 8 (25,0) 29 (13,0) 17 (22,7) 9 (9,8) 24 (30,4) 0 (0) 1 (20) 0.002 95 (16,4) 

Ansiedade 2 (2,9) 4 (12,5) 34 (15,2) 19 (26,3) 8 (8,7) 6 (7,6) 0 (0) 0 (0) 0,002 73 (12,6) 

Grupos: 1.1- SOF+DCV 12 semanas; 1.2- SOF+DCV 24 semanas; 2.1- SOF+DCV+RBV 12 semanas; 2.2- SOF+DCV+RBV 24 

semanas; 3- SOF+SMV 12 semanas; 4- SOF+SMV+RBV 12 semanas; 5- SOF+RBV 12 semanas; 6- SOF+RBV+INF 12 semanas; 

* p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado; 
#
 > 10% na amostra. 

 
 

Em relação ao desenvolvimento de reações adversas hematológicas (Tabela 6), 

a anemia foi diagnosticada em 191 pacientes (45,9 %), com maior frequência nos 
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grupos 2.1, 2.2, 4, 5 e 6. A anemia grave foi identificada em sete pacientes (1,7 %), 

não havendo diferenças entre os grupos (p > 0,05). 

 

Tabela 6. Frequência das reações adversas hematológicas por esquemas de tratamento nos pacientes com 

hepatite C atendidos nos centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018).  

 
Grupo 1.1 

(n=48) 

Grupo 1.2 

(n=22) 

Grupo 2.1 

(n=168) 

Grupo 2.2 

(n=56) 

Grupo 3 

(n=57) 

Grupo 4 

(n=54) 

Grupo 5 

(n=6) 

Grupo 6 

(n=5) 
P valor* 

Total 

(n=416) 

Hematológica, n(%)#          

Anemia§ 3 (6,3) 7 (31,8) 105 (62,5) 31 (55,4) 6 (10,5) 30 (55,6) 4 (66,7) 5 (100) <0,001 191 (45,9) 

Anemia grave¥ 1 (2,1) 1 (4,5) 3 (1,8) 1 (1,8) 0 (0) 0 (0) 1 (16,7) 0 (0) 0,127 7 (1,7) 

Leucopenia 0 (0) 5 (22,7) 25 (15,3) 15 (27,8) 3 (5,7) 11 (20,8) 2 (40,0) 3 (60,0) <0,001 64 (15,4) 

Grupos: 1.1- SOF+DCV 12 semanas; 1.2- SOF+DCV 24 semanas; 2.1- SOF+DCV+RBV 12 semanas; 2.2- SOF+DCV+RBV 

24 semanas; 3- SOF+SMV 12 semanas; 4- SOF+SMV+RBV 12 semanas; 5- SOF+RBV 12 semanas; 6- SOF+RBV+INF 12 

semanas. * p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado; § definida como Hb <10 g/dL ou redução > 2 g/dL do valor 

antes do tratamento; ¥ definida como Hb < 8 g/dL, é uma subcategoria da anemia; 
#
 > 10% na amostra. 

 

5.4 FATORES ASSOCIADOS AO DESENVOLVIMENTO DE RAM 

As variáveis (idade, sexo, genótipo do vírus, comorbidade, cirrose, uso de 

ribavirina no tratamento atual e realização de tratamento prévio para hepatite C 

crônica) foram selecionadas para associação com o desenvolvimento de pelo menos 

uma RAM durante o tratamento. Para a identificação dos fatores associados foi 

realizada regressão logística binária.  

Na primeira etapa foi realizada a análise da presença de RAM para cada variável 

independente pelo teste qui-quadrado (Tabela 7). Após aplicação do teste qui-

quadrado, as variáveis com p < 0,2 foram selecionadas para inclusão no modelo de 

regressão. O genótipo (p = 0,585), a presença de comorbidade (p = 0,607), o uso de 

daclatasvir (p = 0,885), simeprevir (p = 0,844) e interferon (p = 0,239) foram 

excluídos da análise. 
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Tabela 7. Variáveis distribuídas pela presença ou ausência de RAM durante o tratamento. 

Características 
Presença de RAM 

p-valor* 
Sim (n=486) Não (n=95) 

Faixa etária   0,014 

Até 39 anos 24 4  

40-49 anos 49 7  

50 – 59 anos 140 30  

60-69 anos 223 32  

70-79 anos 44 19  

80-89 anos 6 3  

Sexo   0,005 

Feminino 301 44  

Masculino 185 51  

Genótipo   0,585 

1 431 80  

2 2 2  

3 50 12  

4 3 1  

Tratamento anterior   0,037 

Virgem 266 63  

Experimentado 220 32  

Cirrose   0,151 

Sim 314 54  

Não 172 41  

Uso de Ribavirina   <0,001 

Sim 340 47  

Não 146 48  

Comorbidade   0,607 

Sim 380 72  

Não 106 23  

Uso de Daclatasvir   0,885 

Sim 334 66  

Não 152 29  

Uso de Simeprevir   0,844 

Sim 143 27  

Não 343 68  

Uso de Interferon   0,239 

Sim 7 0  

Não 479 95  

Tempo de tratamento   0,193 

12 semanas 392 82  

24 semanas 94 13  

Legenda: * p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado (p < 0,2). 
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A regressão logística multivariada identificou que o sexo feminino (OR = 2,41; 

[1,35 – 3,39]) e o uso de ribavirina (OR = 3,02; [1,66 – 5,48]) foram preditores 

significativos para o desenvolvimento de pelo menos uma RAM durante o tratamento 

com os antivirais de ação direta (Tabela 8). As demais variáveis não foram 

estatisticamente significantes (p > 0,05 ou OR > 1,0). O modelo mostrou boa 

adequação de ajuste pelo teste de Hosmer-Lemeshow (p = 0,13). 

 
Tabela 8. Fatores associados ao desenvolvimento de RAM durante o tratamento dos pacientes 

com hepatite C nos centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

Fatores associados p-valor OR IC 95 % 

Sexo feminino 0,001 2,41 1,35 – 3,39 

Uso de ribavirina < 0,001 3,02 1,66 – 5,48 

Tratamento anterior 0,115 1,47 0,91 – 2,37 

Idade 0,045 0,98 0,95 – 1,00 

Duração do tratamento 0,235 1,52 0,76 – 3,06 

Cirrose 0,241 1,45 0,78 – 2,72 

Legenda: OR – Odds Ratio; IC 95 % - Intervalo de Confiança de 95 %. 

 

Foi realizada também regressão logística com todas as variáveis independentes. 

O modelo também identificou que o sexo feminino (OR = 2,01; [1,26 – 3,21]) e o uso 

de ribavirina (OR = 3,44; [1,86 – 6,34]) foram preditores significativos para o 

desenvolvimento de RAM durante o tratamento. As demais variáveis continuaram 

sem apresentar significância estatística. O modelo também apresentou boa 

adequação de ajuste pelo teste de Hosmer-Lemeshow (p = 0,81). 

 

5.5 RAM RELACIONADA À RIBAVIRINA 

O uso de ribavirina foi identificado como um preditor para o desenvolvimento de 

RAM durante o tratamento. Foi realizada a análise da presença de todas as 

principais RAM identificadas na amostra comparando os grupos que utilizaram 

ribavirina e aqueles que não utilizaram (Tabela 9).  
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Tabela 9. Reações adversas relacionadas com o uso de ribavirina durante o tratamento nos centros 

de referência do estado do Rio de Janeiro (12/ 2015 - 03/ 2018) 

Reações adversas 
N (%) 

Uso de ribavirina 

p-valor 

Sim (n = 387) Não (n = 194) 

Presença de RAM 340 (87,9) 146 (75,3) < 0,001 

Fadiga 222 (57,4) 70 (36,1) < 0,001 

Cefaleia 178 (46,0) 78 (40,2) 0,185 

Náusea 
112 (28,9) 26 (13,4) < 0,001 

Prurido 
94 (24,3) 40 (20,6) 0,322 

Insônia 89 (23,0) 30 (15,5) 0,034 

Tontura 71 (18,3) 24 (12,4) 0,066 

Ansiedade 59 (15,2) 14 (7,2) 0,006 

Anemia 175 (45,2) 16 (8,2) < 0,001 

Legenda: * p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado. 

  

5.5.1. Anemia 

O uso de ribavirina está associado com o desenvolvimento de anemia durante o 

tratamento. Além do seu uso, foram selecionadas outras variáveis para associação 

com a anemia. Foi realizada a análise pelo teste qui-quadrado para associação do 

desenvolvimento de anemia com cada variável independente (Tabela 10). Para a 

análise de anemia foi acrescentada a variável “uso de ácido fólico”. Após aplicação 

do teste qui-quadrado, as variáveis com p < 0,2 foram selecionadas para inclusão no 

modelo de regressão. A variável “sexo” (p = 0,329), “uso de ácido fólico” (p = 0,242) 

e “tempo de tratamento” (p = 0,581) foram excluídas da análise. 
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Tabela 10. Variáveis associadas com o desenvolvimento de anemia durante o tratamento da hepatite C 

nos centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

Características 

Anemia 

p-valor 

Sim (n=191) Não (n=225) 

Idade 
  

0,002 

Até 39 anos 5 14 
 

40-49 anos 8 33 
 

50-59 anos 59 60 
 

60-69 anos 93 98 
 

70-79 anos 25 17 
 

80-89 anos 1 3 
 

Sexo 
  

0,329 

Feminino 121 132 
 

Masculino 70 93 
 

Genótipo 
  

0,178 

1 160 198 
 

2 3 1 
 

3 25 26 
 

4 3 0 
 

Tratamento anterior 
  

0,077 

Virgem 99 136 
 

Experimentado 92 89 
 

Cirrose 
  

<0,001 

Sim 155 118 
 

Não 36 107 
 

Uso de Ribavirina 
  

<0,001 

Sim 175 114 
 

Não 16 111 
 

Uso de ácido fólico 
  

0,242 

Sim 51 49 
 

Não 140 176 
 

Uso de Daclatasvir 
  

0,012 

Sim 147 148 
 

Não 44 77 
 

Uso de Simeprevir 
  

0,001 

Sim 35 75 
 

Não 156 150 
 

Uso de Interferon 
  

0,015 

Sim 5 0 
 

Não 186 225 
 

Tempo de tratamento 
  

0,581 

12 semanas 153 185 
 

24 semanas 38 40 
 

Comorbidade 
  

0,080 

Sim 157 169 
 

Não 34 56 
 

Legenda: * p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado (p < 0,2). 
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A regressão logística multivariada identificou que o uso de ribavirina (OR = 7,90; 

[4,05 – 15,43]) foi preditor significativo para o desenvolvimento de anemia durante o 

tratamento com os antivirais de ação direta (Tabela 11). A variável realização de 

tratamento anterior e cirrose não foram estatisticamente significantes (p > 0,05 ou 

OR < 1,0). O modelo mostrou boa adequação de ajuste pelo teste de Hosmer-

Lemeshow (p = 0,89). 

 

Tabela 11. Fatores associados ao desenvolvimento de anemia durante o tratamento para 

hepatite C nos centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

Fatores associados p-valor OR IC 95 % 

Idade 0,006 1,03 1,01 – 1,06 

Uso de ribavirina < 0,001 7,90 4,05 – 15,43 

Tratamento anterior 0,446 1,19 0,76 – 1,88 

Cirrose 0,253 1,41 0,78 – 2,54 

Uso de daclatasvir 0,513 1,83 0,30 – 11,11 

Uso de simeprevir 0,419 2,13 0,34 – 13,39 

Uso de interferon* 0,999 - - 

Legenda: OR – Odds Ratio; IC 95 % - Intervalo de Confiança de 95 %; * não foi possível calcular o 

OR e IC 95 %. 

 
Foi realizada também regressão logística com todas as variáveis independentes. 

O modelo também identificou que o uso de ribavirina (OR = 11,39; [5,50 – 23,60]) foi 

preditor significativo para o desenvolvimento de RAM durante o tratamento. O uso 

do ácido fólico foi identificado como significante (p = 0,003; OR = 2,25; [1,31 – 3,88]) 

neste modelo, porém apresentando número reduzido de pacientes. As demais 

variáveis continuaram sem apresentar significância estatística. O modelo também 

apresentou boa adequação de ajuste pelo teste de Hosmer-Lemeshow (p = 0,36). 

 

5.6 RESPOSTA AO TRATAMENTO 

A resposta virológica sustentada foi avaliada para todos os esquemas de 

tratamento (Tabela 12). Os resultados de exames laboratoriais para identificação da 

RVS estavam disponíveis para 515 pacientes. Foram identificados apenas 13 



51 
 

pacientes (2,5 %) não respondedores aos tratamentos. Não houve diferença 

significativa entre as RVS dos grupos (p > 0,05). 

Tabela 12. Resposta Virológica Sustentada aos esquemas de tratamento dos pacientes com hepatite C 

atendidos nos centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

 

Grupo 
1.1 

(n=67) 

Grupo 
1.2 

(n=20) 

Grupo 
2.1 

(n=201) 

Grupo 
2.2 

(n=66) 

Grupo 3  
(n=82) 

Grupo 4 
(n=69) 

Grupo 5 
(n=5) 

Grupo 6 
(n=5) 

P 
valor* 

Total 
(n=515) 

Desfecho, n(%)  
       

 

 

RVS  66 (98,5) 20 (100) 
196 

(97,5) 
65 (98,5) 

79 
(96,3) 

67 
(97,1) 

4 (80,0) 5 (100) 0,343 
502 

(97,5) 

Não 
respondedor  1 (1,5) 0 (0) 5 (2,5) 1 (1,5) 3 (3,7) 2 (2,9) 1 (20,0) 0 (0) - 13(2,5) 

Grupos: 1.1- SOF+DCV 12 semanas; 1.2- SOF+DCV 24 semanas; 2.1- SOF+DCV+RBV 12 semanas; 2.2- SOF+DCV+RBV 

24 semanas; 3- SOF+SMV 12 semanas; 4- SOF+SMV+RBV 12 semanas; 5- SOF+RBV 12 semanas; 6- SOF+RBV+INF 12 

semanas; RVS – Resposta Virológica Sustentada; * p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado. 

 
A frequência de pacientes que tiveram resposta ao tratamento foi relacionada 

pelas unidades em que os pacientes foram atendidos (Tabela 13). Não houve 

diferença significativa entre os grupos (p > 0,05). 

 

Tabela 13. Resposta Virológica Sustentada dos pacientes com hepatite C estratificadas pelas unidades de 

atendimento do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

 
HFL 

 (n = 144) 
HFSE 

 (n = 232) 
HUAP 

 (n = 139) 
P valor* Total (n = 515) 

Desfecho, n(%)  
   

 

 

RVS  139 (96,5) 226 (97,4) 137 (98,6) 0,550 502 (97,5) 

Não respondedor  5 (3,5) 6 (2,6) 2 (1,4) - 13(2,5) 

Legenda: RVS – Resposta Virológica Sustentada; * p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado. 

 

A frequência de pacientes que responderam ao tratamento foi avaliada para os 

esquemas de tratamento que incluíram a ribavirina. Foi realizada a estratificação dos 

pacientes que obtiveram a RVS e aqueles não respondedores entre os grupos com 

e sem ribavirina (Tabela 14), não foi observado diferença significativa (p > 0,05). 

 

 



52 
 

 
Tabela 14. Resposta Virológica Sustentada dos pacientes com hepatite C de acordo com o uso de 

ribavirina nos centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

 

Uso de ribavirina 

p-valor 

Sim (n = 346) Não (n = 169) 

Desfecho, n (%)    0,874 

RVS  337 (97,4) 165 (97,6)  

Não respondedor  9 (2,6) 4 (2,4)  

Legenda: RVS – Resposta Virológica Sustentada; * p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado. 

 
Também para a RVS foi analisada a associação entre as variáveis: idade, sexo, 

genótipo do vírus, comorbidade, cirrose, uso de ribavirina e realização de tratamento 

prévio para hepatite C crônica. Para a identificação dos fatores associados foi 

realizada a regressão logística binária.  

Na primeira análise foi realizada a seleção das variáveis independentes 

associadas com a obtenção da RVS (Tabela 15). Após aplicação do teste qui-

quadrado, as variáveis com p < 0,2 foram selecionadas para inclusão no modelo de 

regressão. As variáveis, sexo (p = 0,005), genótipo (p < 0,001) e presença de RAM 

(p = 0,033), foram selecionadas para inclusão no modelo. 
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Tabela 15. Variáveis associadas com a obtenção da RVS após o tratamento dos pacientes com 

hepatite C nos centros de referência do estado do Rio de Janeiro (12/2015 – 03/2018). 

Características 

RVS 

p-valor 

Sim (n=502) Não (n=13) 

Idade 
  

0,827 

Até 39 anos 23 1 
 

40-49 anos 42 0 
 

50-59 anos 149 3 
 

60-69 anos 229 7 
 

70-79 anos 53 2 
 

80-89 anos 6 0 
 

Sexo 
  

0,005 

Feminino 310 3 
 

Masculino 192 10 
 

Genótipo 
  

< 0,001 

1 444 8 
 

2 3 1 
 

3 53 4 
 

4 2 0 
 

Tratamento anterior 
  

0,680 

Virgem 280 8 
 

Experimentado 222 5 
 

Cirrose 
  

0,941 

Sim 314 8 
 

Não 188 5 
 

Uso de Ribavirina 
  

0,874 

Sim 337 9 
 

Não 165 4 
 

Comorbidade 
  

0,563 

Sim 391 11 
 

Não 111 2 
 

Tempo de tratamento 
  

0,378 

12 semanas 417 12 
 

24 semanas 85 1 
 

Presença de RAM 
  

0,033 

Sim 421 8 
 

Não 81 5 
 

Uso de Daclatasvir 
  

0,234 

Sim 348 7 
 

Não 154 6 
 

Uso de Simeprevir 
  

0,453 

Sim 145 5 
 

Não 357 8 
 

Uso de Interferon 
  

0,668 

Sim 7 0 
 

Não 495 13 
 

Legenda: RVS – Resposta Virológica Sustentada; * p valor entre os grupos calculado pelo qui-quadrado (p < 

0,2). 
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A regressão logística multivariada não identificou preditores significativos para a 

RVS após o tratamento com os antivirais de ação direta. O modelo mostrou boa 

adequação de ajuste pelo teste de Hosmer-Lemeshow (p = 0,14). O modelo sem a 

inclusão da presença de RAM como varivael apresentou melhor adequação de 

ajuste pelo teste de Hosmer-Lemeshow (p = 0,83). Neste caso, o sexo feminino em 

comparação ao masculino (OR = 4,04; [1,05 – 15,50]) foi preditor significativo para a 

RVS após o tratamento. 

Foi realizada também regressão logística com todas as variáveis independentes. 

O modelo também não identificou preditores significativos para a resposta ao 

tratamento, O modelo apresentou boa adequação de ajuste pelo teste de Hosmer-

Lemeshow (p = 0,11). 
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6 DISCUSSÃO 

Este estudo investigou os fatores associados ao desenvolvimento de reações 

adversas nos tratamentos com os antivirais de ação direta para o tratamento da 

hepatite C. Um fator importante observado neste estudo é que a ribavirina, 

considerada opcional em alguns casos segundo o protocolo, é fator preditivo para 

várias reações adversas ao tratamento da hepatite C, não interferindo da efetividade 

do tratamento. Esses achados estão de acordo com outros estudos (HUNG, 2006; 

KOH, LIANG, 2014; TONG, 2016). 

O esquema terapêutico mais utilizado pelos pacientes foi sofosbuvir, daclatasvir 

e ribavirina por 12 semanas. Esse esquema combinado é utilizado pelos pacientes 

com infecções pelo genótipo 1, 3 e 4, o que abrange quase todos os genótipos da 

amostra. O PCDT recomenda também o uso preferencial de daclatasvir para os 

pacientes coinfectados (menor probabilidade de interações medicamentosas e 

facilidade no ajuste posológico), pacientes que utilizaram os inibidores de protease 

telaprevir/boceprevir (probabilidade de resistência cruzada com simeprevir) e em 

pacientes com cirrose descompensada (maior risco de descompensação hepática 

com os inibidores de protease). Isso demonstra que os esquemas terapêuticos estão 

sendo utilizados conforme as recomendações em protocolo (BRASIL, 2017). 

A Associação Americana de Estudo das Doenças do Fígado (AASLD) sugere o 

uso da associação de sofosbuvir com daclatasvir como alternativa para o tratamento 

de pacientes com genótipo 1, 2 e 3. Os tratamentos preferenciais incluem 

associações com outros antivirais de ação direta, ainda não disponível no Sistema 

Único de Saúde. Para os pacientes infectados com o genótipo 4 não há indicação do 

uso de SOF + DCV, somente naqueles em que há diagnóstico de cirrose 

descompensada (AASLD, 2019). 

Assim como a AASLD, a Associação Europeia de Estudo do Fígado (EASL) em 

suas recomendações para o tratamento da hepatite C crônica em 2018 traz as 

associações de outros antivirais de ação direta pangenotípicos como as melhores 

opções de terapia. Somente para os pacientes com diagnóstico de cirrose 

descompensada a associação de SOF+DCV ainda é uma opção aceitável de 

tratamento. A recomendação de 2016 trazia a associação de daclatasvir e sofosbuvir 

com ou sem ribavirina como opção de tratamento para todos os pacientes (EASL, 

2016; EASL, 2018).  
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Desde a primeira publicação em 2015, o PCDT para tratamento da hepatite C 

com os antivirais de ação direta vem sofrendo atualizações com base em novas 

pesquisas e incorporação de novos medicamentos. Houve mudanças nos esquemas 

terapêuticos para todos os genótipos, a inclusão do tratamento para os genótipos 5 

e 6; e a incorporação das associações dos fármacos ombitasvir, dasabuvir, 

veruprevir e ritonavir (3D), ledipasvir e sofosbuvir, elbasvir e grazoprevir. No final de 

2018, mais duas associações foram incorporadas no SUS, glecaprevir/pibrentasvir e 

sofosbuvir/velpatasvir, que passaram a fazer parte do arsenal terapêutico para a 

hepatite C (BRASIL, 2016b; BRASIL, 2017c; BRASIL, 2018a). 

Apesar da grande variedade de opções terapêuticas, a ribavirina continua sendo 

um medicamento muito utilizado. Os protocolos recentes recomendam que seja 

utilizada para aqueles pacientes com cirrose e menor chance de resposta virológica 

(genótipo 3, sexo masculino, idade > 40 anos, experimentados). Neste estudo, mais 

da metade dos pacientes utilizaram esquemas de tratamento em associação com 

ribavirina, uma vez que a amostra tem perfil de pacientes de difícil tratamento 

(BRASIL, 2018a; EASL, 2018; AASLD, 2019). 

O perfil dos pacientes atendidos é de uma população com idade mais avançada, 

maioria do sexo feminino, infectados pelo genótipo 1 do HCV, virgens de tratamento 

e com cirrose hepática. No Brasil, a maior proporção de pacientes com HCV 

possuem os genótipos 1 e 3. Cerca de 2/3 da população brasileira com hepatite C 

crônica apresenta o genótipo 1, sendo o subtipo 1b capaz de causar formas mais 

graves. O genótipo 3 está presente em 20-30 % e o genótipo 2 em menor proporção. 

Assim, a população estudada reflete essa distribuição nacional, com grande parte 

dos pacientes do genótipo 1 e prevalência do genótipo 1b (BARONE, 2008; 

PEREIRA, 2013; BRASIL, 2018b). 

A maioria dos pacientes possui idade superior a 50 anos. Essa prevalência pode 

ser explicada pela ausência da triagem para hepatite C nas bolsas de doação de 

sangue antes de 1993 e ao uso inseguro de equipamentos injetáveis, que ainda é 

uma das formas mais frequentes de transmissão da doença. A proporção de 

indivíduos infectados com o HCV aumenta com a idade e, no Brasil, a maior parte se 

concentra na faixa etária acima de 60 anos, indicando infecção em passado distante, 

com a maioria dos casos em indivíduos idosos (STRAUSS, 2001; MARTINS, 2011; 

WHO, 2017; BRASIL, 2018b). 
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A proporção de pacientes do sexo feminino foi maior do que o sexo masculino 

na amostra analisada. Em contrapartida, segundo o Boletim Epidemiológico de 

2018, o número de casos notificados de hepatite C entre os homens é superior, 

apesar da diminuição da razão entre os sexos ao longo dos anos. Alguns estudos 

identificaram maior parte de homens em tratamento de acordo com os dados 

nacionais, somente os estudos realizados no estado do Rio de Janeiro encontraram 

proporção maior de mulheres , assim como neste estudo (ROSA, 2010; MELO, 

2014; MEDEIROS, 2017; MIOTTO, 2017; HOLZMANN, 2018; FERREIRA, 2018). 

Os pacientes incluídos no estudo tiveram seu tratamento baseado no PCDT 

publicado em 2015, dessa forma, as indicações de tratamento incluíam os pacientes 

com grau de fibrose avançada (Metavir F3 ou F4) ou com alguma condição 

relacionada (coinfecção com HIV, manifestações extra-hepáticas, entre outras). Com 

isso, a maior parte dos pacientes possuíam cirrose hepática ou fibrose em grau 

avançado. Estudos brasileiros realizados no mesmo período (2015-2017) 

identificaram perfil semelhante, com a maior parte dos pacientes apresentando 

condições de fibrose avançada (BRASIL, 2016b; HOLZMANN, 2018; MEDEIROS, 

2017; MIOTTO, 2017). 

Pesquisou-se também se os pacientes apresentavam alguma outra 

comorbidade. As mais frequentes foram hipertensão e a diabetes. São doenças com 

elevada prevalência na população brasileira, principalmente em pacientes idosos 

(SBD, 2017; GUIBU, 2017). O HCV está relacionado com o metabolismo da glicose, 

e é considerado por diversos autores como importante fator envolvido no diabetes. 

Portadores de hepatite C crônica apresentam aumento significativo na prevalência 

de DM2, independentemente do estágio de fibrose hepática, quando comparados 

com paciente infectados pelo vírus da hepatite B. E a presença desta comorbidade 

leva a desfechos hepáticos desfavoráveis, incluindo maior evolução para fibrose, 

cirrose e hepatocarcinoma (DAS, BOLUSANI, 2016; DAWOOD, 2017; HUANG, 

2017; SBD, 2017). 

A hipertensão arterial é uma doença comum, com frequência de 10-15% em 

pacientes com idade acima de 40 anos. Alguns estudos vêm demonstrando uma 

relação entre a hipertensão e a evolução da cirrose hepática, em que esses 

pacientes teriam melhor prognóstico da doença hepática, porém poderia aumentar a 

dificuldade no diagnóstico precoce do HCV. Em contrapartida, ainda não foi 
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demonstrado se esse efeito benéfico seria pelo uso dos anti-hipertensivos 

(HENRIKSEN, MOLLER, 2004; PARRILLI, 2007). 

Outra importante comorbidade identificada foi a coinfecção com HIV. Entre 2007 

e 2017, no Brasil, foram 9,4 % de casos notificados de coinfecção HIV/HCV, estando 

este de acordo com o valor encontrado no presente estudo. Ainda, segundo dados 

da OMS, das 71 milhões de pessoas infectadas com HCV, 3,3 % também estão 

infectadas com o HIV. A hepatite C pode afetar de forma negativa a evolução clínica 

do HIV, acelerando a progressão para a AIDS, a progressão da fibrose hepática e 

também o aparecimento de carcinoma hepatocelular. Os tratamentos anteriores 

apresentavam diversas limitações para os pacientes coinfectados, porém os 

esquemas terapêuticos com antivirais de ação direta (DAA) estão indicados para 

esses pacientes com maior tolerabilidade e menos interações medicamentosas 

(BRASIL, 2016b; WHO, 2017; BRASIL, 2018b).  

A ocorrência de pelo menos uma reação adversa durante o tratamento foi 

relatada por mais de dois terços dos pacientes da amostra, e as RAM mais 

frequentemente identificadas foram fadiga, anemia e cefaleia. Solund et.al. (2018) 

identificou que 97 % dos pacientes apresentaram RAM, valor acima do encontrado 

nesse estudo. Porém, as reações adversas mais encontradas foram também anemia 

(78%), fadiga (74%) e cefaleia (46%). Uma explicação para essa diferença pode ser 

por todos os pacientes do estudo terem utilizado esquema de tratamento em 

associação com ribavirina. Também Tong et.al. (2016) relataram que 87,5 % dos 

pacientes do estudo desenvolveram reações adversas durante o tratamento e as 

principais RAM foram fadiga (71,1%), anemia (57%) e cefaleia (35,9%). Esses 

achados foram semelhantes aos encontrados neste estudo, assim como a 

identificação de maior frequência no desenvolvimento de anemia nos grupos que 

utilizaram a ribavirina (grupos 3, 4 e 6).  

No estudo de fase 3, ALLY-3+, pacientes com genótipo 3 foram tratados com 

esquema combinado de sofosbuvir e daclatasvir, com ou sem ribavirina, e foi 

encontrado  boa tolerabilidade aos medicamentos. Apesar disso, 94 % relataram 

pelo menos uma reação adversa ao tratamento. Foram descritas também como 

reações adversas comuns ao tratamento como fadiga (26%), cefaleia (24%) e 

insônia (30%) (LEROY, 2016). 

Um dos fatores preditivos encontrados para o desenvolvimento de RAM durante 

o tratamento foi o sexo feminino. A diferença entre os sexos em relação às reações 
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adversas vem sendo investigada para as diversas classes de medicamentos devido 

às diferenças farmacocinéticas e farmacológicas, imunológicas e genéticas. Devido 

às suas características, as mulheres tem se mostrado mais propensas ao 

desenvolvimento de reações adversas no uso de medicamentos (RADEMAKER, 

2001; BHATTACHARYA, 2010; PAREKH, 2011; YU, 2016). 

O aumento no risco de desenvolver reações adversas pode estar associado 

com a maior atividade da citocromo P450 em mulheres, uma vez que metabólitos 

intermediários podem ser responsáveis pelas reações adversas, e também devido a 

fatores hormonais. Nos últimos quarenta anos, o FDA vem atualizando suas 

regulamentações e guidelines em relação aos ensaios clínicos para que as 

diferenças interindividuais sejam consideradas para a aprovação de novos 

medicamentos (RADEMAKER, 2001; PAREKH, 2011). 

Uma meta-analise comparou 3 grandes estudos clínicos em relação aos fatores 

preditivos para o desenvolvimento de RAM e o efeitos das diferenças entre os sexos 

no tratamento de pacientes coinfectados HIV/HCV.  Identificou-se que as mulheres 

apresentavam mais reações adversas do que os homens que levavam a 

descontinuação do tratamento ou alterações no esquema terapêutico. Aguiar (2018) 

também identificou o sexo feminino como preditor para o aparecimento de RAM no 

tratamento com antivirais de ação direta. Porém ainda são poucos os estudos que 

analisaram o efeito da diferença entre os sexos para os medicamentos da hepatite 

C, principalmente em relação aos antivirais de ação direta (BHATTACHARYA, 

2010). 

Identificou-se que a presença de cirrose e o genótipo do vírus não possuíam 

diferenças significativas para o desenvolvimento de RAM durante o tratamento. 

Solund et.al. (2018) também não identificou diferenças entre os pacientes com ou 

sem cirrose para a presença de RAM. Em contrapartida, um estudo realizado com 

pacientes em uso de DAA em São Paulo, identificou a cirrose como fator preditivo 

para o desenvolvimento de RAM (SOLUND, 2018; AGUIAR, 2018). 

O uso de ribavirina foi identificado como preditor significativo para o 

desenvolvimento de RAM. Os pacientes que utilizam esse medicamento possuem 2 

vezes mais chances de experimentar algum tipo de reação adversa e ainda, está 

relacionado com o aparecimento de fadiga, náusea, insônia, tontura, ansiedade e 

anemia. Identificou-se que os pacientes com esquema utilizando RBV tem 8 vezes 

mais chance de apresentar anemia. 
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A fadiga pode ser classificada de duas formas: como fadiga muscular e pode 

ser medida objetivamente, com a redução da capacidade de gerar força; ou como 

fadiga autopercebida, que faz parte dos resultados relatados pelo próprio paciente 

(PROs), e é classificada como fadiga de origem central. No estudo, a fadiga foi 

relatada pela metade dos pacientes, e em um pouco mais da metade dos pacientes 

que apresentaram anemia. No estudo realizado por Gerber e.al. (2016) foi 

identificado que a ribavirina era preditor para o desenvolvimento de fadiga, 

mostrando também que esse medicamento age de forma independente da influencia 

nos níveis de Hb. 

Observou-se que muitos pacientes relataram náusea associada ao tratamento, 

sendo esta reação conhecido por estar associada ao uso de RBV no tratamento da 

hepatite C crônica e esquemas combinados com interferon. O manejo deste tipo de 

reação adversa pode ser feito pela mudança de hábitos alimentares durante o 

tratamento, com a adequada hidratação, evitando comidas temperadas, ácidas ou 

com muita gordura. Além disso, a prescrição de antieméticos, quando necessário, 

pode ser uma opção (SUNG, 2011). 

A anemia foi diagnosticada em grande parte dos pacientes do estudo, 

principalmente naqueles que fizeram uso de ribavirina. A ribavirina é conhecida por 

se acumular na forma trifosfatada dentro dos eritrócitos, causando alterações na 

função da célula e consequentemente, hemólise. A anemia hemolítica por este 

fármaco é dependente da dose. A chance de desenvolver anemia em pacientes 

utilizando 1000 mg por dia de ribavirina é de 9 %, diminuindo para 1 % nos que 

utilizam 750 mg por dia. Com isso, as alterações nas dosagens utilizadas por dia 

podem ser eficazes no controle desta RAM. Os níveis de Hb nos pacientes em 

tratamento para hepatite C podem reduzir nas primeiras 2 a 4 semanas de terapia. A 

anemia associada a ribavirina pode aumentar a fadiga, diminuir a qualidade de vida 

e é indicação para redução de dose da RBV.  (FRIED, 2002; SMITH, 2008).  

Os pacientes que utilizaram RBV em uma das unidades iniciaram também o 

uso de ácido fólico. O uso do ácido fólico não se mostrou benéfico em reduzir a 

incidência de anemia. GONZALEZ et.al. (2003) avaliaram o uso de ácido fólico para 

pacientes em tratamento com ribavirina e interferon peguilado e não observou 

benefício no seu uso para prevenir a anemia induzida por ribavirina. Para o manejo 

da anemia é recomendado o uso de alfaepoetina, sendo esta indicada na 

atualização do PCDT em 2018 (GONZALEZ, 2003; SUNG, 2011; BRASIL, 2018b). 
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Um importante achado é a deficiência do gene ITPA que vem sendo 

demonstrado como fator protetor para a anemia hemolítica induzida por ribavirina. 

Porém, o exame para identificação do polimorfismo do gene ITPA não está 

disponível no sistema de saúde brasileiro (THOMPSON, 2010; KOZUKA, 2017; 

MURAKAWA, 2017). 

O desenvolvimento de anemia, além de estar associado com o uso de ribavirina, 

pode também estar relacionado com a idade mais avançada. Hung et.al. (2006) 

identificou associação de idade > 50 anos e desenvolvimento de anemia e anemia 

grave no tratamento com alfa peginterferon e ribavirina. Diferentemente, neste 

estudo o diagnóstico de anemia grave não foi associado às variáveis analisadas. 

Diversos estudos analisaram os fatores para o desenvolvimento de anemia com o 

uso de RBV e corroboram a associação entre a idade mais avançada e a maior 

chance de anemia em diferentes populações (NOMURA, 2004; SAAB, 2007). 

A anemia é um problema muito encontrado nos esquemas terapêuticos que 

utilizam a ribavirina quando comparados aos sem esse medicamento. A ribavirina 

como agente no tratamento da hepatite C ainda se mostra eficaz, porém a 

ocorrência de reações adversas ainda leva à interrupção do tratamento. Novos 

tratamentos que não incluem este fármaco vêm sendo estudados e podem melhorar 

a qualidade da terapêutica (FELD, 2012; TONG, 2016). 

Cabe ressaltar que a ribavirina não foi associada com menor efetividade no 

tratamento com os antivirais de ação direta. Sendo a RVS alta para todos os 

tratamentos utilizados. Esse dado está de acordo com outros estudos brasileiros que 

encontraram RVS de 91,6% - 95% (MIOTTO, 2016; SETTE-JR, 2017; FERREIRA, 

2018). Os estudos internacionais também apresentaram altas taxas de resposta ao 

tratamento, com variações entre 78,6 % - 90 % dependendo do esquema de 

tratamento utilizado (TONG, 2016; MODI, 2016; LEROY, 2016; MAAN, 2016; 

SOLUND, 2018). 

Em relação às RVS dos pacientes de acordo com o genótipo do HCV, os valores 

não foram discrepantes. Porém os pacientes com genótipo 3 apresentaram uma 

taxa reduzida quando comparados aos pacientes do genótipo 1. Todos os pacientes 

infectados com genótipo 4 e que possuíam dados de exames conseguiram atingir a 

RVS. Dos quatro pacientes infectados com o genótipo 2, 3 atingiram a RVS. Esses 

dados estão de acordo com o descrito por Werner et.al. (2016), em que os pacientes 

do genótipo 3 (90 %) e genótipo 1 (1a – 95 %/ 1b – 93 %) apresentaram menores 
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taxas de resposta ao tratamento em comparação aos demais (genótipo 2 e 4 – 100 

%). Esse dado também foi encontrado em estudo realizado com pacientes no 

Paraná, em que o genótipo 3 também apresentou menores chances de obter a RVS 

(FERREIRA et.al., 2018). 

Além disso, para aqueles pacientes de difícil tratamento (cirrose hepática, idade 

superior a 60 anos e experimentados), as taxas de RVS também foram altas. 

Diferentemente desse estudo, Ferreira et.al. (2018) encontraram taxas menores de 

RVS para os pacientes com presença de cirrose ou que tivessem realizado algum 

tratamento anterior.  

As pacientes do sexo feminino podem apresentar maiores chances de obter a 

RVS após o tratamento com os antivirais de ação direta, porém outras investigações 

devem ser realizadas para confirmar essa associação. Werner et al. (2016) 

identificou que outras variáveis como o sexo não foram preditores de resposta.  

Os pacientes em uso de ribavirina não apresentaram taxas de RVS diferentes 

daqueles que não fizeram uso desse medicamento. Outros estudos também não 

identificaram o uso de RBV como um preditor de sucesso na terapia.  O protocolo 

brasileiro mais recente recomenda o uso de ribavirina para os pacientes com cirrose, 

com menor chance de RVS (genótipo 3, homens e idade > 40 anos) ou a critério da 

equipe médica, considerando-se intolerância prévia. Apesar do uso de ribavirina ter 

se mostrado necessário para atingir RVS em pacientes de genótipo 3 em estudos 

clínicos, a experiência brasileira se diferencia desse resultado (LEROY, 2016; 

FERREIRA, 2018; HOLZMANN, 2018). 

Uma limitação do trabalho foi a dificuldade na coleta de dados de RAM no último 

mês de tratamento e na obtenção dos resultados de exames. Alguns pacientes não 

retornavam após o fim do tratamento para a entrega dos exames e última entrevista, 

assim como não foi possível o contato telefônico. Dessa forma, pode ter ocorrido a 

perda de dados importantes para o estudo. Em estudo na Dinamarca, os pacientes 

foram acompanhados até 12 semanas após o fim do tratamento. Foram identificadas 

RAM possivelmente relacionadas com os DAA na semana 4 (45 %) e na semana 12 

(11 %). Essa informação é importante na correta orientação dos pacientes não só 

durante o tratamento como também no seu término (SOLUND et.al., 2018). 
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7 CONCLUSÃO 

Todos os esquemas terapêuticos estudados apresentaram boa tolerabilidade, 

apesar da alta frequência de RAM, que foram em sua maioria consideradas 

toleráveis. O esquema de tratamento com maior número de pacientes foi sofosbuvir, 

daclatasvir e ribavirina. As principais reações adversas foram: fadiga, cefaleia, 

anemia e náusea, corroborando com os dados presentes na literatura. A ribavirina 

ainda é muito utilizada nos esquemas terapêuticos, principalmente para os pacientes 

de mais difícil tratamento (idade> 60 anos, presença de cirrose, experimentados e 

genótipo 3). 

Os fatores preditivos encontrados para o desenvolvimento de reações adversas 

a medicamentos durante a terapia com os novos antivirais de ação direta foram ser 

do sexo feminino e o uso concomitante de ribavirina nos esquemas com os antivirais 

de ação direta para hepatite C. 

A ribavirina conhecida por aumentar as chances para o desenvolvimento de 

RAM também foi associada com a fadiga, cefaleia e anemia. A chance de 

desenvolver anemia é oito vezes maior nos pacientes que fazem uso de ribavirina no 

esquema terapêutico. A anemia também parece estar associada com os pacientes 

em idade mais avançada. O uso do ácido fólico não foi identificado como fator de 

proteção para a anemia.  

Não houve diferenças significativas entre os esquemas terapêuticos em relação 

à efetividade do tratamento. O sexo feminino parece estar associado com melhores 

chances de atingir a RVS após o tratamento, porém outros estudos devem ser 

realizados. O uso de ribavirina, a presença de cirrose e a realização de algum 

tratamento prévio não foram associados com melhora nas taxas de RVS no 

tratamento com os antivirais de ação direta. 

Os tratamentos com os antivirais de ação direta têm se mostrado seguros e 

efetivos no tratamento da hepatite C crônica no Brasil e no mundo. Com as diversas 

opções de tratamento, o cuidado ao paciente busca cada vez mais melhorar a 

qualidade de vida durante o tratamento com altas taxas de RVS. Com isso, o uso da 

ribavirina associada ao tratamento precisa ser discutido e reavaliado a nível 

nacional. Visto que esse medicamento foi associado com aumento da frequência de 

RAM e taxas de RVS similares aos outros tratamentos em que não foi incluída.  
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9 APÊNDICE A – FORMULÁRIO PARA ANALISE DE RAM 

 
FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE RAM 

 
 
Características Gerais: 
 
Nome: __________________________________________________   Prontuário:________________ 

Idade:_______  Sexo: (    ) F  (    ) M      Nível de Escolaridade:_______________________________ 

Endereço:____________________________________________ Telefone (s):___________________ 

 
Dados Clínicos 
 
o História clínica do paciente: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
o Outras comorbidades e medicamentos em uso 

Comorbidades apresentadas Medicamentos em uso Posologia 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

o Automedicação (incluindo fitoterápicos, chás): (   )Sim (   )Não  Qual (is):____________________ 

o Fuma?  (   )Sim (   )Não   Qual a frequência?______________________________ 

o Ingere bebidas alcoólicas? (   )Sim (   )Não  Qual a frequência?____________________________ 

o Faz uso de outras drogas? (   )Sim (   )Não   

Qual(is)?_________________________________Qual a frequência?__________________________ 

o Alergia a medicamentos: (   )Sim (   )Não   Qual (is):_____________________________________ 

o Consulta com outros médicos: (   )Sim (   )Não   Qual (is):_________________________________ 
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 Sobre Hepatite C Crônica e seu Tratamento: 

1° Visita 2° Visita 3° Visita 4° Visita 5° Visita 6° Visita 7° Visita 8° Visita 

__/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ 

 

1. Perfil de evolução da doença:  

Genótipo:____________________  

Cirrose? (   )Sim  (   )Não       Grau de evolução?_________________ 

Coinfecção com HIV? (   )Sim  (   )Não 

 

2. Esquema terapêutico atual:_________________________________________________________ 

 Início do tratamento:_______________________   Previsão de término:________________________ 

 

3. Medicamentos contra HCV utilizados anteriormente:  (   )Sim   (   )Não 

Quais? Período de tempo?____________________________________________________________ 

 
4. Parâmetros Bioquímicos 

Exame Referência ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Hemoglobina      

RNI      

Leucócitos      

Plaquetas      

Glicemia      

HCV-RNA      

Proteínas Totais      

Albumina      

Alfa - feto proteína      

Sódio 
 

     

Potássio      

Ureia      

Creatinina      

Ácido úrico      

Clearance      

AST/ TGO*      

ALT/TGP**      

Fosfatase Alcalina      

Gama glutamil 
transferase 

     

Bilirrubina Total      

Bilirrubina frações      

Neutrófilos      

Peso corporal      

*AST/TGO: Aspartato aminotransferase; **ALT/TGP: Alanina  aminotransferase. 
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o Eletrocardiograma  

- Resultado do exame antes do início do tratamento: 

Data do exame: __/__/__ 

Registro:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- Próximos resultados: 

Data do exame: __/__/__ 

Registro:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Reações Adversas apresentadas (Apêndice C) 

 

6. Necessidade de intervenção/internação (Se sim, registrar neste espaço) 

 Intercorrência Intervenção Internação Quantos dias? 

2° Visita     

3° Visita     

4° Visita     

5° Visita     

6° Visita     

7° Visita     

8° Visita     

 

7. Investigação das Reações Adversas a Medicamentos (RAM) 

 

o Durante investigação das reações adversas, verificar: 

- Quando a RAM iniciou? 

- O paciente começou a tomar algum medicamento diferente nos dias imediatamente anteriores ao 

dia que a RAM iniciou? (Ressaltar sobre analgésicos, chás, fitoterápicos) 

- Como o paciente está armazenando e tomando o medicamento? (Verificar se ele está tomando o 

medicamento da mesma maneira que foi orientado pelo profissional de saúde) 

- Em algum momento diminuiu a dose ou deixou de tomar o medicamento por conta da RAM? 
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Acompanhamento dos pacientes 

 
Data: __/__/____ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data: __/__/____ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data: __/__/____ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data: __/__/____ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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10 APÊNDICE B – REGISTRO DE RAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Data do registro da RAM 

Reações Adversas __/__/____ __/__/____ __/__/____ __/__/____ __/__/____ __/__/____ __/__/____ __/__/____ 

Cefaleia          

Dispneia         

Náuseas         

Vômitos         

Fadiga          

Febre         

Distúrbios 

Gastrintestinais 

 

Constipação         

Diarreia         

Aumento do apetite         

Redução do apetite  
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Registro das RAM 
 

Nome do paciente:____________________________________________________________________ Prontuário:_______________________ 
 

 

 Data do registro da RAM 

Reações Adversas __/__/____ __/__/____ __/__/___ __/__/___ __/__/____ __/__/___ __/__/___ __/__/___ 

Distúrbios da Pele  

 

 

 

 

Rash cutâneo         

Fotossensibilidade         

Prurido         

Distúrbios Psiquiátricos  

Ansiedade         

Depressão         

Insônia         

Diminuição da libido         

Distúrbios Hematológicos  

Anemia         

Leucopenia         

Plaquetopenia         
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11 APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Estudo do perfil de reações adversas a Simeprevir, Sofosbuvir e 

Daclatasvir no tratamento de Hepatite C Crônica 

Pesquisadora Responsável: Priscilla Garcia de Oliveira (HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro)  

Pesquisadores Assistentes: Camille Nigri Cursino (HFL – Hospital Federal da Lagoa) e  

                                          Gabriel da Silva Duarte (HFSE – Hospital Federal dos Servidores) 

Telefone e e-mail para contato: 

- Pesquisador Responsável: Priscilla (HUAP): (21) 2629-9145 / priscillagdo@gmail.com 

- Pesquisadores Assistentes: Camille (HFL): (21) 3111-5247/ camille_cursino@hotmail.com 

Gabriel (HFSE): (21) 2291-3131 (Ramal 3617) / gabrielsd307@gmail.com 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Estudo do perfil de 

reações adversas a Simeprevir, Sofosbuvir e Daclatasvir no tratamento de Hepatite C 

Crônica”, de responsabilidade da pesquisadora Priscilla Garcia de Oliveira. 

O objetivo deste projeto é avaliar a segurança no uso de Simeprevir, Sofosbuvir e Daclatasvir 

para Hepatite C Crônica, por meio da detecção, investigação e classificação de reações que 

estes medicamentos podem provocar (reações adversas). Esses medicamentos são seguros 

para uso, porém qualquer problema que você apresente como: cansaço, dor no estômago, 

dificuldade para dormir, dentre outros, o (a) senhor (a) deve informar ao médico e/ou ao 

farmacêutico. Essas informações são muito importantes para garantir melhor tratamento.  

Para o senhor (a) participar da pesquisa deverá apenas responder algumas perguntas feitas 

pelo farmacêutico, a primeira entrevista demorará em média 20 minutos, e toda vez que o 

senhor (a) vier pegar seus medicamentos na farmácia faremos outra entrevista que demorará 

em média 10 minutos. Além disso, também pedimos autorização para consultar o seu 

prontuário.  

A pesquisa não tem intenção de trazer desconforto ao paciente e sim, de deixá-lo à 

vontade para responder os questionamentos durante a entrevista. Serão garantidos anonimato 

e confidencialidade. O principal benefício aos pacientes será a detecção e investigação de 

problemas relacionados ao tratamento para Hepatite C Crônica. O (A) Senhor (a) irá 

contribuir para a resolução de possíveis problemas relacionados aos medicamentos. 

           Sua participação é completamente voluntária e não está prevista qualquer forma de 

pagamento. Se não concordar em participar da pesquisa nada lhe será perguntado e nenhum 

dado de seu prontuário será anotado. Seu tratamento e acompanhamento médico bem como 

seus medicamentos para Hepatite C serão os mesmos independentemente da participação no 

estudo. 
Rubrica do pesquisador responsável: 

Rubrica do pesquisador auxiliar: 

Rubrica do paciente:  

 

 

 

mailto:priscillagdo@gmail.com
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 Se o(a) senhor(a) desejar, poderá interromper sua participação na pesquisa a qualquer 

momento, sem penalidades ou perda de benefícios aos quais tem direito, como o fornecimento 

de medicamentos e o atendimento médico. Nesse caso a equipe do estudo deve ser 

comunicada.  

Seu nome não será revelado, ainda que informações de seu registro médico sejam 

utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que ocorrerão independentemente dos 

resultados obtidos. 

Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio 

Pedro para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/ fax: (21) 2629-9189 

  

Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por _________________________________________, declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______. 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 

___________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 ___________________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

___________________________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador assistente  

 

 

mailto:etica@vm.uff.br

