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RESUMO 

 

A hepatite C é uma doença infecciosa causada pelo vírus da Hepatite C (VHC), assintomática 

na fase aguda e uma das principais doenças crônicas hepáticas do mundo. No final de 2015, o 

Ministério da Saúde incorporou os antivirais sofosbuvir (SOF), daclatasvir (DCV) e 

simeprevir (SMV) ao tratamento da hepatite C com o objetivo de reduzir a prevalência do 

VHC. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a segurança dos tratamentos recém-

incorporados para Hepatite C Crônica em pacientes monoinfectados acompanhados em três 

centros de referência da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro. Este estudo prospectivo e 

multicêntrico foi realizado entre os meses de dezembro/2015 e setembro/2016 e aprovado 

pelo Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos. A metodologia da pesquisa consistiu 

no levantamento de informações referentes à nova terapia por meio de pesquisa em 

prontuários e entrevista estruturada com os pacientes. Avaliou-se a segurança da 

farmacoterapia por meio da identificação das Reações Adversas a Medicamentos (RAM). As 

RAM foram analisadas quanto a sua frequência e classificadas quanto à causalidade, de 

acordo com o algoritmo de Naranjo. O estudo foi realizado com 401 pacientes. O esquema 

terapêutico mais frequente foi SOF+DCV+RBV (ribavirina) por 12 semanas (44,1 %). Os 

genótipos mais frequentes foram 1 e 3; a maioria dos pacientes eram virgens de tratamento 

(54,6 %) e apresentavam grau de fibrose F4 (64,4 %). A maior parte dos pacientes tinham 

idade ≥ 60 anos (56,6 %) e eram do sexo feminino (59,4 %). Cefaleia (40,9 %) e fadiga (54,1 

%) foram as reações mais frequentes. A ocorrência de cefaleia foi independente dos 

tratamentos e a fadiga foi mais presente nos pacientes que usaram SOF+DCV+RBV. A 

anemia foi mais frequente nos grupos SOF+DCV+RBV e SOF+SMV+RBV. As principais 

intervenções para minimizar as RAM foram a redução de comprimidos de RBV e o uso de 

eritropoietina, indicados para casos de anemia severa. A avaliação de causalidade classificou 

as RAM como “prováveis”. Os desfechos clínicos observados foram um caso de suspensão de 

tratamento por reação alérgica e cinco óbitos considerados independentes do tratamento 

medicamentoso. O estudo permitiu analisar primariamente a segurança do uso dos 

medicamentos recém-incorporados para Hepatite C Crônica.  

Palavras-chave: Daclatasvir; Simeprevir; Sofosbuvir; Reação adversa; Segurança do 

paciente. 
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ABSTRACT 

 

Hepatitis C is an infectious disease caused by the hepatitis C virus (HCV). It is asymptomatic 

in the acute phase and represents a major concern in the health system all over the world. At 

the end of 2015, the Brazilian Ministry of Health incorporated the antivirals sofosbuvir 

(SOF), daclatasvir (DCV) and simeprevir (SMV) in the hepatitis c treatment with the aim of 

reducing the prevalence of HCV. Thus, the aim of this study was to analyze the safety of 

newly incorporated treatments for chronic hepatitis C in monoinfected patients followed at 

three reference centers of the Public Health System in Rio de Janeiro. This prospective and 

multicentric study was conducted between December / 2015 and September / 2016 and 

approved by the Ethics Committee in human research. The research methodology consisted in 

the collection of information regarding the new therapy through medical records research and 

structured interviews with the patients. The safety of the new pharmacotherapy was evaluated 

through the identification of Adverse Drug Reactions (ADR). The ADRs were analyzed with 

regard to their frequency and classified by causality, according to the Naranjo algorithm. The 

study was performed with 401 patients. The most frequent therapeutic regimen was SOF + 

DCV + RBV (ribavirin) for 12 weeks (44.1%). The most frequent genotypes were 1 and 3; the 

majority of patients were treatment virgins (54.6%) and F4 degree of fibrosis (64.4%). Most 

of the patients were female (59.4%) and aged ≥ 60 years (56.6%). All patients had at least one 

ADR. Headache (40.9%) and fatigue (54.1%) were the most frequent reactions. The cases of 

headache occurred regardless of the treatment and fatigue was mainly found in patients using 

SOF + DCV + RBV. Anaemia was more frequent in the SOF + DCV + RBV and SOF + 

SMV + RBV groups. The use of folic acid was not effective in preventing anaemia. The main 

interventions to lessen ADR were reduction of RBV’s tablets and the use of erythropoietin, 

indicated for severe cases of anaemia. The causality assessment classified the ADRs as 

“likely”. The following clinical outcomes were observed: one case of treatment interruption 

due to an allergic reaction and five cases of death, considered independent of drug treatment. 

This study allowed a safety analysis in the use of new drugs for chronic hepatitis C primarily. 

Although the majority of patients presented at least one ADR, the new therapeutic regimens 

were considered safe since most of reactions were classified as mild. 

Keywords: Daclatasvir, Simeprevir, Sofosbuvir, Adverse reaction; Patient safety. 
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1. INDRODUÇÃO 

 

 A hepatite C é uma doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite C (VHC), 

considerada uma das principais doenças crônicas hepáticas do mundo, atingindo entre 130 e 

170 milhões de pessoas (TONG et. al., 2016; SANTANA; RODRIGUES, 2015). 

 A fase aguda da doença é de difícil diagnóstico, sendo assintomática na maioria dos 

casos e os pacientes não costumam realizar espontaneamente o teste para identificar a 

presença do vírus. Isso favorece a progressão lenta, estimando-se que 50 a 90 % dos casos 

atinjam a fase crônica e 10 a 40 % destes casos evoluam para cirrose. Podendo ainda 

desenvolver carcinoma hepatocelular (CHC) ou descompensação hepática, cuja principal 

indicação é o transplante hepático (CONTEDUCA et. al., 2013;PARISE, 2015; CARRION et. 

al., 2013). 

            O tratamento da doença visa prevenir a progressão da infecção por inibição da 

replicação do vírus (HOOFNAGLE; SEEFF, 2006; MELO; MONTEIRO; RODRIGUES, 

2014). No entanto, a terapia tem como objetivo a Resposta Virológica Sustentada (RVS), o 

que significa carga viral indetectável, três ou seis meses após término do tratamento 

(BRASIL, 2015b). Para indicar o tratamento, deve-se considerar o risco de progressão da 

doença, a probabilidade de resposta terapêutica, as reações adversas aos medicamentos 

(RAM) e a presença de comorbidades (MELO; MONTEIRO; RODRIGUES, 2014). 

            O primeiro fármaco aprovado para o tratamento Hepatite C foi o alfa interferon em 

1997, seguido por ribavirina (RBV) em 1998. Em 2001, foi aprovado o uso de peginterferon 

(PEG-IFN) com RBV, mas apenas 40 % dos pacientes atingiram a RVS (TONG et. al., 

2016;TROMBATT et. al., 2016). 

 Em 2011 foi aprovado outro tratamento, constituído pela associação dos inibidores de 

protease (IP) boceprevir e telaprevir com PEG-IFN e/ou RBV. No Brasil, este tratamento 

começou a ser disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2013. Estes fármacos 

eram indicados para pacientes com Hepatite C Crônica em fase avançada e infectados apenas 

pelo genótipo 1 do vírus, dos seis genótipos identificados. Também conhecido como terapia 

tripla, este tratamento aumentou o número de respondedores a terapia, atingindo a RVS em 66 

a 72 % dos casos, porém provocou aumento do número e gravidade das RAM e potenciais 

interações medicamentosas, podendo resultar em mais 30 % de interrupção do tratamento 

(TROMBATT et. al., 2016, PARISE, 2015). 

 Visando alcançar maior número de pacientes que atingissem a RVS, redução das 

interações medicamentosas e das RAM, foram aprovados recentemente novos fármacos para 
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tratamento da Hepatite C Crônica, a saber: Daclatasvir (DCV), Simeprevir (SMV) e 

Sofosbuvir (SOF). Esses fármacos foram aprovados internacionalmente em 2013. No Brasil, a 

inclusão dessas recentes propostas farmacoterapêuticas foi recomendada pela Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) em 2015. Esses medicamentos 

são indicados para tratamento de pacientes com genótipo do VHC 1, 2, 3 e 4 e fibrose 

avançada, incluindo pacientes coinfectados com o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) 

e vírus da hepatite B(PARISE, 2015, TROMBATT et. al., 2016, BRASIL, 2015b). 

Mediante à complexidade de diagnóstico e terapêutica da Hepatite C, a reorientação da 

assistência farmacêutica, prevista na Portaria nº 3.916/1998, promove ao profissional 

farmacêutico a adequação de suas habilidades com finalidade de garantir a eficácia, segurança 

e qualidade dos medicamentos, bem como a manutenção dos serviços de assistência 

farmacêutica na rede pública de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a 

necessária articulação e a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias 

gestoras do SUS (BRASIL, 1998). 

Englobado no princípio da integralidade descrito no SUS, o cuidado também está 

contido nessa ação, onde tal direito à assistência terapêutica integral (inclusive farmacêutica) 

está descrito na Lei nº 8.080/90, artigo 6º, visando garantir que o paciente obtenha os 

melhores resultados possíveis no tratamento por meio de seus medicamentos e atinja os 

objetivos terapêuticos desejados (BRASIL, 2010a). 

Diante desse contexto, inserida na assistência farmacêutica, a farmacovigilância se 

torna essencial para o monitoramento constante da farmacoterapia. Conforme o relatório da 

CONITEC, a recomendação desta recente terapia está condicionada aos esforços do 

Ministério da Saúde para a obtenção de dados de efetividade e segurança após sua 

implementação no SUS. Os estudos de farmacovigilância são capazes de alcançar dados 

referentes à segurança do tratamento, por meio deles há o desempenho do papel relevante que 

promove o uso racional dos medicamentos, contribuindo para o sucesso da terapia 

(NOGUEIRA, 2011). 

Portanto, faz-se necessário traçar o perfil de como o tratamento com DCV, SMV e 

SOF para VHC se mostra na realidade, auxiliando o aprimoramento dos dados da fase de pós-

comercialização dos medicamentos no Brasil. O presente estudo tem como objetivo a análise 

da segurança no uso de DCV, SMV e SOF por meio da investigação das principais RAM e  

potenciais interações medicamentosas em pacientes portadores de hepatite C crônica. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Dados epidemiológicos 

 

 A hepatite C afeta entre 130 e 170 milhões de pessoas no mundo, totalizando 

aproximadamente 3 % da população mundial. Uma recente revisão de estudos mostrou que a 

prevalência de infecção pelo VHC tem aumentado nos últimos anos, sendo considerado um 

problema de saúde pública. Além disso, muitos casos não são diagnosticados, favorecendo a 

transmissão do vírus (TONG et. al., 2016; SANTANA; RODRIGUES, 2015). 

 No Brasil, estudo de coorte realizado entre 2005 e 2009 demonstrou prevalência de 

1,38 % de indivíduos com anticorpos contra o VHC (anti-VHC), com taxas crescentes em 

função da idade (PEREIRA et al., 2013; RAZAVI et. al., 2014; VENÂNCIO et al., 2014). Em 

2010, outro estudo demonstrou prevalência semelhante, igual a 1,4 % de indivíduos com anti-

VHC, o que representou um total de 2.609.670 infectados (LAVANCHY, 2010). 

 A taxa de detecção de casos de hepatite C com anti-HCV e RNA do vírus (VHC-

RNA)reativos no Brasil tem apresentado tendência de aumento ao longo dos anos; o mesmo 

se observa para as regiões do país. De 2002 a 2009, a região Sudeste apresentou a maior taxa 

e, a partir de 2010, a região Sul passou a liderar o ranking. Em 2015, a taxa de detecção da 

região Sul foi de 14,1 casos para cada 100 mil habitantes, seguida pelo Sudeste (8,1), Norte 

(3,5), Centro-Oeste (1,9) e Nordeste (1,2) (BRASIL, 2015c). 

 No Sistema Único de Saúde (SUS), especula-se que essa doença requeira políticas 

específicas devido a sua complexidade de diagnóstico e terapêutica, formas de transmissão e 

diversidade virológica. Com isso, a Hepatite C constitui um grave problema de saúde pública 

devido às altas porcentagens de cronicidade, com potencial evolutivo para cirrose (BEZERRA 

& OLIVEIRA, 2007, SBH, 2017). 

 

2.2. Aspectos gerais da Hepatite C  

 

 A hepatite C é uma doença caracterizada por inflamação hepática causada pelo VHC. 

Identificado em 1989 e pertencente à família Flaviviridae, o VHC é um vírus de fita simples 

que possui como material genético o ácido ribonucleico (RNA) (TAFAREL, 2015; LIANG; 

GHANY, 2013). Ele é subdividido em seis genótipos principais que se diferenciam em 

relação à distribuição geográfica (CONTEDUCA et. al., 2013). O genótipo 1 é o mais 

prevalente no Brasil (GONÇALVES, 2009) (Figura 1). 
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Figura 1. Distribuição global dos genótipos do VHC.  

Fonte: OMS, 2014 

 

A transmissão da Hepatite C ocorre por via parenteral, sendo considerado como 

fatores de risco o compartilhamento de agulhas contaminadas (drogas injetáveis, tatuagem), 

os procedimentos medico - cirúrgicos não seguros e a transfusão de sangue realizada antes do 

ano 1992, quando ainda não se realizavam testes para detectar indivíduos portadores do vírus 

(TROMBATT et. al., 2016). Também pode ser transmitido por via sexual, apresentando como 

principais riscos a não utilização de preservativos e a presença de doenças sexualmente 

transmissíveis (LAVANCHY, 2010). 

O vírus infecta os hepatócitos e seu RNA codifica uma proteína, a qual é clivada em 

dez polipeptídios com funções distintas. As proteínas estruturais consistem em dois envelopes 

glicoproteicos, ambos alvos da resposta imune do hospedeiro, e a proteína do núcleo, a qual 

interage com o genoma viral para a montagem do vírus. As proteínas não-estruturais NS2, 

NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B formam um complexo com o RNA viral para iniciar o 

processo replicativo em uma estrutura membranosa citoplasmática. Para montagem final do 

vírus C são necessários interação com vesículas lipídicas e metabolismo de lipoproteínas. 

Assim, os vírus maduros deixam as células infectadas através de partículas lipovirais 

(TAFAREL, 2015; LIANG; GHANY, 2013). 

             O período de incubação do vírus é, em média, de seis a sete semanas e tem início com 

a exposição pelo VHC, causando infecção aguda, que pode levar à forma crônica da doença. 

A infecção aguda é definida como presença do VHC dentro de seis meses de exposição e 

infecção. A depuração espontânea da infecção aguda pelo VHC ocorre dentro de seis meses 



20 

 

após a infecção em 15-45% dos indivíduos infectados na ausência de tratamento. Quase todos 

os restantes 55-85% das pessoas abrigam o VHC para o resto de suas vidas se a doença não 

for tratada e são considerados com a sua forma crônica (Figura 2). Os anticorpos anti-VHC se 

desenvolvem como parte da infecção aguda e persistem ao longo da vida. Em pessoas que 

possuem esses anticorpos, é necessária a realização do exame laboratorial para detecção do 

vírus e confirmação do diagnóstico de infecção crônica (OMS, 2014).  

 A infecção crônica pelo VHC, quando não tratada, pode causar cirrose hepática, 

insuficiência hepática, podendo evoluir para carcinoma hepatocelular (CHC) (Figura 2). Das 

pessoas com infecção crônica, o risco de cirrose hepática é de 15-30% em 20 anos. O risco de 

CHC em pessoas com cirrose é de aproximadamente 2-4% ao ano. Além disso, a doença 

associada ao VHC não se limita ao fígado. As manifestações extra-hepáticas aparecem em 

cerca de 30 a 40% dos pacientes com Hepatite C Crônica. Alterações hematológicas, doenças 

autoimunes, doenças renais, dermatológicas e diabetes mellitus são exemplos dessas 

manifestações (ROSA, 2009; OMS, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Progressão natural da infecção pelo VHC. Fonte: OMS 2014 

(VHC: Vírus da Hepatite C; CHC: Carcinoma hepatocelular). 

 

 As pessoas com infecção crônica ainda têm maior probabilidade de desenvolver 

disfunção cognitiva, fadiga e depressão. Esses resultados podem estar associados à replicação 

do vírus no cérebro; Entretanto, a relação causal entre essas manifestações e a infecção 

crônica pelo VHC ainda não está confirmada (OMS, 2014). 

Alguns cofatores têm papel importante no desenvolvimento da cirrose como a idade 

no momento da infecção, pois os indivíduos com idade mais avançada têm evolução mais 

rápida da doença. O abuso de álcool favorece o seu aparecimento precoce. Além disso, a 

coinfecção com o HIV e os vírus das hepatites B e D agravam a evolução da doença 

(CARRIÓN et al., 2013). 
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            O diagnóstico laboratorial pode ser realizado qualitativamente por testes rápidos de 

identificação de anti-VHC e imunoensaio, que é um exame sorológico para a detecção de anti-

VHC. Porém, a presença deste anticorpo apenas sugere contato prévio com o VHC (BRASIL, 

2015a). 

 O teste para confirmação da infecção ativa é o que detecta a carga viral, isto é, 

identificação do RNA do vírus, atestando a presença do mesmo. Os testes confirmatórios 

recomendados atualmente são sensíveis e específicos que amplificam o RNA viral permitindo 

detectar o RNA de todos os genótipos e subgenótipos do VHC descritos (GONÇALVES, 

2009; BRASIL, 2015a). 

 

2.3. Evolução do tratamento para Hepatite C Crônica 

 

 O avanço no desenvolvimento de fármacos antivirais para Hepatite C é notável desde 

a descoberta do VHC. Por meio da identificação de proteínas não estruturais na replicação 

viral, foi possível o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Além disso, a 

caracterização molecular de genótipos virais levou ao desenvolvimento de regimes 

terapêuticos específicos (SANTANA; RODRIGUES, 2015). 

 No início da década de 1990, a terapia padrão para Hepatite C era baseada no 

interferon por via subcutânea com administração 3 vezes por semana. Esta terapia teve taxa de 

cura de apenas 6 % e foi acompanhada por RAM graves, que freqüentemente levaram à 

interrupção do tratamento. Após alguns anos, o interferon peguilado - PEG-IFN - passou a ser 

coadministrado com um análogo de guanosina, a ribavirina (RBV), que substituiu o interferon 

padrão como regime mais seguro e melhor tolerado. Este esquema foi rotineiramente utilizado 

para tratar pacientes independentemente do genótipo do VHC (BANERJEE; REDDY, 2016; 

MANNS et. al., 2001; MCHUTCHISON et. al., 2009; POYNARD et. al., 2009). Porém, o 

progresso foi limitado, pois esta terapia dupla ainda produzia RAM consideráveis, incluindo 

fadiga, “sintomas de gripe”, depressão, distúrbios hematológicos e sintomas 

neuropsiquiátricos (BANERJEE; REDDY, 2016; FRIED, 2002; MCHUTCHISON et. al., 

2009). 

 O alfa-interferon é uma glicoproteína, produzida por células imunes em resposta a 

antígenos. Possui múltiplos mecanismos de ação, incluindo inibição da transcrição, da 

tradução e do processamento pós-traducional, inibição da maturação e da liberação do vírus 

do hepatócito (BURMAN; KWO; KOWDLEY, 2014). Devido à sua curta meia-vida, os 

níveis plasmáticos sustentados do interferon não são mantidos, o que poderia explicar as taxas 
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de resposta não ideais quando usado no tratamento da hepatite C (SANTANA; RODRIGUES, 

2015). Enquanto que a combinação do polímero de polietilenoglicol (PEG) ao IFN criou com 

sucesso uma molécula com meia-vida maior, perfil farmacocinético melhorado, permitindo 

assim a administração uma vez por semana (SANTANA; RODRIGUES, 2015). 

 A RBV é um análogo de guanosina de primeira classe, sintetizado em 1970 

(BANERJEE; REDDY, 2016). O mecanismo para sua atividade antiviral se baseia na inibição 

da inosina monofosfato desidrogenasee no efeito supressivo direto da RNA polimerase viral. 

É um fármaco rapidamente absorvido após administração por via oral e com 

biodisponibilidade de aproximadamente 50 % (SANTANA; RODRIGUES, 2015). A 

principal reação adversa da RBV é a anemia hemolítica. Este fármaco é transportado 

ativamente por eritrócitos e provoca uma relativa deficiência de trifosfato e aumento da 

suscetibilidade a danos oxidativos, resultando finalmente no rompimento dos eritrócitos 

(BANERJEE; REDDY, 2016;RUSSMANN et. al., 2006; DE FRANCESCHI et. al., 2000; 

SANTANA; RODRIGUES, 2015). 

 A anemia é aumentada quando a RBV é administrada com PEG-IFN, fármaco 

conhecido por suprimir a produção de células pela medula óssea e assim bloquear resposta 

compensatória à anemia induzida por RBV.Outras RAM associadas incluem erupção cutânea, 

tosse e potencial teratogenicidade (FELD, HOOFNAGLE, 2005; POORDAD et. al., 2013; 

KRAMPERA et. al., 2006; FRIED, 2002; BANERJEE; REDDY, 2016). 

 O advento e a posterior aprovação de agentes antivirais de ação direta (DAA), 

administrados por via oral, inaugurou a nova era de tratamento do VHC. Em contraste com a 

não especificidade da terapia baseada em IFN, os DAA têm sua ação direcionada a várias 

proteínas envolvidas na replicação do VHC no hospedeiro. As principais classes de DAA são 

os IP NS3/4A (boceprevir, teleprevir, simeprevir), inibidores da proteína multifuncional 

NS5A (daclatasvir) e inibidores de polimerase NS5B (sofosbuvir).  

 Os primeiros inibidores de protease (IP) recomendados para a terapia contra o VHC 

foram boceprevir e telaprevir. Estes são fármacos IPNS3/4A de primeira geração e foram 

utilizados na terapia tripla em combinação com PEG-IFN e RBV. Esta estratégia conseguiu 

aumentar as taxas de RVS de cerca de 50 % para aproximadamente 70 % entre os pacientes 

com infecção pelo genótipo 1. No entanto, a sua efetividade foi limitada pelas graves reações 

secundárias, como citopenias, depressão, erupção cutânea e doenças auto-imunes 

(SANTANA; RODRIGUES, 2015). 

 As RAM frequentemente notificadas no tratamento com boceprevir foram fadiga, 

anemia, náuseas, cefaleia e disgeusia; para o telaprevir foram anemia, farmacodermia, 
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trombocitopenia, linfopenia, náusea e desconforto/prurido anorretal (PICARD; CACOUB, 

2012). 

 Os IP têm papel essencial na auto-clivagem do VHC durante a replicação viral. Após a 

entrada do VHC nas células do hospedeiro, seu RNA é traduzido em proteína. No entanto, 

esta poliproteína longa deve ser clivada para exercer suas atividades enzimáticas necessárias. 

Desta maneira, proteases são responsáveis pela clivagem da poliproteína não processada. A 

inibição dessas proteases mostrou restaurar a resposta à terapia baseada em IFN e também 

interromper diretamente a replicação viral (PERNI et. al., 2006; BANERJEE; REDDY, 

2016). 

          Os IP de primeira geração foram proscritos e o tratamento da Hepatite C Crônica 

passou a ser realizado com DAA de segunda geração, como DCV, SMV e SOF (SANTANA; 

RODRIGUES, 2015). 

 Os DAA de segunda geração DCV, SMV e SOF foram aprovados internacionalmente 

em 2013. Em 2015 a CONITEC emitiu um relatório de recomendação destes fármacos no 

Brasil. Neste relatório é descrita a análise das evidências tendo-se como questionamento se 

estes DAA são eficazes e seguros em adultos com hepatite viral C. A análise foi guiada por 

evidências científicas para cada genótipo do VHC, incluindo algumas condições clínicas dos 

pacientes, tais como realização ou não de tratamento anterior, presença ou ausência de cirrose 

e coinfecção. Obteve-se como considerações finais desta análise que as associações entre 

antivirais de ação direta representam avanço no tratamento da hepatite C, principalmente em 

indivíduos refratários ou intolerantes às terapias anteriores. Pelo exposto, apesar das 

limitações metodológicas das evidências científicas analisadas, os membros da CONITEC, 

considerando as melhores taxas de RVS obtidas com os novos agentes, o balanço favorável de 

riscos e benefícios e os custos associados aos tratamentos propostos, deliberaram recomendar 

a incorporação no SUS dos medicamentos DCV, SMV e SOF para o tratamento da hepatite 

viral C. Tal recomendação ficou condicionada a alguns critérios, são eles: a revisão do PCDT 

de hepatite viral C, a priorização dos indivíduos com fibrose avançada (metavir* F3 ou F4),  

 

*A escala Metavir é a mais utilizada para caracterizar a fibrose hepática avançada, é um sistema que avalia as 

características patológicas básicas numa biópsia e determina um escore de grau da atividade inflamatória e 

fibrose. Ela estárepresentada no Quadro 4 (OMS, 2014). 

EscalaMetavir F0 F1 F2 F3 F4 

Definição 
Ausência 

de fibrose 

Fibrose portal 

semseptos 

Fibrose portal 

com septos 

Numerososseptossemcirrose Cirrose 

Quadro 1. Escore da escala Metavir. Fonte: OMS, 2014 
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o devido esclarecimento dos pacientes sobre os objetivos do tratamento, benefícios esperados 

e riscos, as propostas de preço apresentadas pelos fabricantes independente de volumes 

mínimos de compra, a exclusão dos medicamentos boceprevir e telaprevir em revisão do 

PCDT, os esforços do Ministério da Saúde para a obtenção de dados de efetividade e 

segurança após sua implementação no SUS e a revisão deste documento frente a fatos novos, 

novas evidências em prol do aperfeiçoamento do tratamento da hepatite C no SUS (BRASIL, 

2015b). 

            A terapia com estes DAA tem se mostrado efetiva internacionalmente, promovendo o 

aumento das taxas de RVS e também na redução das RAM. Além disso, o tempo de 

tratamento foi reduzido de 48 semanas (terapia tripla) para 12 ou 24 semanas e a 

administração dos medicamentos se tornou mais simples, os medicamentos são administrados 

uma vez ao dia. (CONTEDUCA et. al., 2013; KISER; BURTON; EVERSON, 2013). 

Comparado ao tratamento com IP de primeira geração, os antivirais de ação direta de segunda 

geração também demonstraram ter potencial reduzido para ocorrência de interações 

medicamentosas (KISER; BURTON; EVERSON, 2013). 

 

2.4 Tratamento atual constituído por Daclatasvir, Simeprevir e Sofosbuvir 

 

 O esquema terapêutico recém-incorporado para Hepatite C Crônica é compreendido 

por associação de um ou dois novos fármacos, ou também a RBV e/ou PEG-IFN. A 

associação com RBV é indicada para paciente portador de cirrose hepática, paciente com 

resposta nula à terapia prévia e pacientes portadores de coinfecção com HIV, 

independentemente do grau de fibrose hepática (BRASIL, 2015a). 

 O tratamento atual tem um período de tempo reduzido, de 12 a 24 semanas, e é 

possível que se atinja percentual de RVS de 90 % pelos pacientes em terapia (KISER; 

BURTON; EVERSON, 2013; SCHNEIDER et al., 2015). Além disso, a adição de dois ou 

mais agentes diretos de segunda geração à PEG-IFN com RBV pode alcançar RVS de quase 

100%, mesmo em pacientes com histórico de dificuldade de tratamento (KISER; BURTON; 

EVERSON, 2013). 

 Os Quadros 1, 2 e 3 apresentam as principais indicações terapêuticas aprovadas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de cada um dos agentes antivirais de 

segunda geração.  
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Peginterferon e ribavirina Sofosbuvir

1. Adultos com HCV genótipo 1 

virgens de tratamento. 2. Adultos com 

genótipo 1 que apresentaram falha 

terapêutica a tratamento anterior com 

interferon e ribavirina. 3. Adultos com 

genótipo 1 co-infectados com o vírus 

HIV. 4. Adultos com genótipo 4 

virgens de tratamento ou com 

tratamento prévio falho

Pacientes com genótipo 1 virgens 

de tratamento ou com resposta 

nula a tratamento prévio 

Em combinação com 

Daclatasvir

 

Quadro 2. Indicações terapêuticas de DCV, aprovadas pela ANVISA 

Fonte: BRASIL, 2015b. 

 

Outros agentes Peginterferon e ribavirina Sofosbuvir

Em combinação com 

Adultos infectados com HCV-1 com 

doença hepática compensada 

(incluindo cirrose)

Simeprevir

1. Genótipo 1 com ou sem 

tratamento prévio com 

alfapeguinterferona e ribavirina. 2. 

Genótipo 4 para pacientes virgens 

de tratamento. 

1. Genótipo 1 virgens de 

tratamento. 2. Genótipo 1 e com 

tratamento prévio e falho com 

inibidores de protease. 3. 

Genótipo 2 sem tratamento 

prévio. 4. Genótipo 3 com ou 

sem tratamento prévio 
 

Quadro 3. Indicações terapêuticas de SMV, aprovadas pela ANVISA 

Fonte: BRASIL, 2015b. 

 

Em combinação de regime Em monoinfectados Em co-infectados com HCV/HIV

Eficaz para genótipos 1, 2 e 

3, incluindo co-infectados 

com HIV

1. Genótipo 1 em indivíduos virgens 

de tratamento (e associado à 

ribavirina ou alfapeguinterferona). 2. 

Genótipos 2 ou 3, adultos sem 

tratamento anterior, adultos que não 

desejam utilizar interferon e em 

adultos já anteriormente tratados (em 

combinação com alfapeguinterferona 

e/ou ribavirina). 

1. Genótipo 1 em indivíduos virgens de 

tratamento (e associado à ribavirina ou 

alfapeguinterferona). 2. Genótipos 2 ou 

3, adultos sem tratamento anterior, 

adultos que não desejam utilizar 

interferon e em adultos já 

anteriormente tratados (em 

combinação com alfapeguinterferona 

e/ou ribavirina). 

Sofosbuvir

 

Quadro 4. Indicações terapêuticas de SOF, aprovadas pela ANVISA 

Fonte: BRASIL, 2015b. 
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 O tratamento poderá ser priorizado para os pacientes portadores do VHC, virgens de 

tratamento ou previamente tratados, com fibrose significativa (metavir* ≥ F2) e/ou 

manifestações extra-hepáticas importantes, com potencial de evolução para lesão em órgão 

alvo e/ ou com impacto na qualidade de vida, que devem ser tratados, independentemente do 

grau de fibrose. Pacientes não respondedores parciais ou nulos poderão ter maior chance de 

alcançar RVS com esta terapia oral livre de IFN, mesmo na presença de fibrose avançada 

(metavir* F3/ F4). O tratamento também pode ser priorizado, independentemente do grau de 

fibrose, nas seguintes situações: coinfectados por HIV e vírus da hepatite B, pacientes pré e 

pós-transplante de órgãos sólidos, e na presença de manifestações extra-hepáticas 

clinicamente significativas associadas à hepatite C. Também devem ser priorizados pacientes 

do gênero feminino em idade fértil que desejem engravidar e pacientes com alto risco de 

transmissão da doença, como pacientes em hemodiálise, profissionais de saúde, usuários de 

drogas intravenosas, entre outros (BRASIL, 2015a).  

 As contra-indicações de uso dos DAA de segunda geração são em caso de arritmia 

cardíaca e gravidez, devido à ausência de estudos sobre suas interações medicamentosas e que 

comprovem a segurança nesses grupos de pacientes (BRASIL, 2015b). 

 Todos os medicamentos atualmente utilizados para o tratamento da Hepatite C 

Crônica integram o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). As 

linhas de cuidado do CEAF estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde.  (FAGUNDES, 2016) 

 

2.3.1 Daclastasvir 

 

 O DCV é inibidor da proteína não estrutural 5A (NS5A), proteína multifuncional que 

é um componente essencial do complexo de replicação do VHC. Este fármaco é administrado 

na dose de 60mg uma vez ao dia e possui amplo espectro de ação para os genótipos 1 ao 

6(KISER; BURTON; EVERSON, 2013; MCCORMACK, 2015). 

 Daclatasvir é biotransformado pela CYP3A. Por isso, não é recomendada a sua 

administração com medicamentos considerados fortes indutores ou inibidores hepáticos. 

Rifampicina, fenitoína, fenobarbital, dexametasona, carbamazepina e erva de são João 

(Hypericumperforatum) são exemplos de fármacos que interagem com este antiviral. No caso 

de manter o uso de fármacos com potencial interação medicamentosa, deve-se ajustar a dose 

de DCV para 30 ou 90 mg, de acordo com o tipo de interação. O DCV é um inibidor do 

transportador de glicoproteína P, de OATP1B1 (polipeptídeo transportador de ânions 
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orgânicos 1 B1) e BRCP(proteína de resistência ao câncer de mama – também atua como 

transportador). Assim, é necessário ter cuidado especial quando se utiliza DCV juntamente 

com dabigatrana, digoxina e estatinas porque são substratos desse transportador. Além disso, 

interações dos DAA com antirretrovirais devem ser consideradas no caso de pacientes 

coinfectados VHC/ HIV (KISER; BURTON; EVERSON, 2013; MCCORMACK, 2015; 

GARIMELLA et al., 2016).Recomenda-se evitar a coadministração com medicamentos sem a 

elucidação de interação medicamentosa (BRASIL, 2015a; EUROPEAN MEDICINES 

AGENCY, 2017a). 

 A combinação de DCV com SOF tem demonstrado ser efetiva no tratamento para 

Hepatite C Crônica. Em um estudo americano foi avaliado o uso concomitante de DCV e SOF 

em pacientes que apresentaram falha terapêutica ao tratamento prévio com telaprevir ou 

boceprevir e em pacientes virgens de tratamento. Obteve-se como resultado uma RVS de 98% 

nos pacientes portadores do VHC genótipo 1, independente de terem sido tratados 

previamente ou não, e RVS de 91 % nos pacientes com genótipo 2 e 3.  (SULKOWSKI et al., 

2014). A combinação de DCV e SOF permitiu alcançar em 12 semanas RVS de 96 % em 

pacientes não-cirróticos e de 63 % em pacientes com cirrose hepática (MCCORMACK, 

2015). 

 Como o DCV possui mecanismo de ação diferente dos outros antivirais, ele 

proporciona uma rota alternativa de inibição e grande potencial de ser utilizado em 

combinação. Alcança altas taxas de RVS quando utilizado em combinação com RBV 

associado a PEG-IFN e taxas ainda maiores quando utilizado em regime livre de PEG-IFN em 

combinação com o SOF (com ou sem RBV). Possui alta barreira genética para a resistênciae é 

efetivo para tratamentos de 12 semanas com alta tolerabilidade (MCCORMACK, 2015). 

 

2.3.2 Simeprevir 

 

 Simeprevir é um inibidor de protease NS3/4A de segunda geração, atua contra os 

genótipos 1, 2, 4, 5 e 6 do VHC, tendo efetividade limitada apenas para o genótipo 3 do vírus. 

A recomendação da Associação Europeia para o Estudo do Fígado (EASL) sugere que o SMV 

seja eficaz no tratamento dos genótipos 1 e 4 do VHC em regimes de IFN com RBV (INF/ 

RBV/ SMV) ou com SOF (SANTANA; RODRIGUES, 2015; EASL, 2015). 

 O SMV é administrado na dose de 150mg uma vez ao dia, sendo biotransformado pela 

CYP3A, podendo interagir com fármacos inibidores ou indutores dessa enzima 

(MCCORMACK, 2015; SANTANA; RODRIGUES, 2015; TAFAREL, 2015). 



28 

 

Simeprevir não deve ser utilizado com os antirretrovirais efavirenz, nevirapina, etravirina, 

tenofovir e a classe de IP, visto que é biotransformado pela CYP3A4 e CYP1A2 e inibe os 

transportadores de glicoproteína P e de ânions orgânicos OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1. 

Não deve ser utilizado carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, eritromicina, claritromicina, 

itraconazol, cetoconazol, fluconazol, dexametasona, cisaprida, erva de são joão 

(Hypericumperforatum) e utilizados com cautela amiodarona, bloqueadores de canais de 

cálcio, estatinas, inibidores da fosfodiesterase tipo 5 pois interferem na atividade das CYP3A4 

e CYP1A2. Recomenda-se a prévia consulta de potenciais interações. Recomenda-se também 

evitar a coadministração com medicamentos sem a elucidação de interação medicamentosa 

(KISER; BURTON; EVERSON, 2013; BRASIL, 2015a; EUROPEAN MEDICINES 

AGENCY, 2017b). 

             Em estudos de fase 3, o SMV foi administrado em combinação com PEG-IFN e RBV 

a pacientes não tratados anteriormente (QUEST 1 e 2) e a pacientes que tiveram recidiva ou 

que não responderam a terapia prévia com PEG-IFN e RBV (PROMISE e ASPIRE, 

respectivamente). A eficácia desta terapia combinada foi comparada ao placebo. A terapia 

tripla com PEG-IFN/ RBV/ SMV obteve RVS de cerca de 80 % e em doentes recidivantes 

após terapia prévia baseada em IFN e RBV, foi atingida uma taxa muito mais elevada do que 

a terapia dupla com PEG -INF/ RBV/ placebo. O perfil de segurança foi muito favorável com 

relação ao tratamento com SMV, pois a descontinuação devido a reações adversas ocorreu em 

apenas 0,9 % dos pacientes (JABOBSON et. al., 2014; MANNS et. al., 2014; FORNS et. al.; 

SANTANA; RODRIGUES, 2015). 

 O estudo COSMOS incluiu pacientes com genótipo 1 (previamente tratados e virgens 

de tratamento), os quais foram subdivididos em 4 grupos: tratamentos com 24 semanas (2 

grupos: SOF e SMV com e sem RBV) ou 12 semanas (2 grupos: SOF e SMV com e sem 

RBV). Observou-se resposta virológica sustentada em 12 semanas de 92 % dos pacientes 

estudados (154 dos 167) (LAWITZ et al., 2014; TAFAREL, 2015) 

 

2.3.3 Sofosbuvir 

 

 Sofosbuvir é inibidor específico da polimerase NS5B do VHC, atuando como análogo 

nucleotídeo. Os inibidores de nucleotídeos atuam por meio de ligação competitiva, têm uma 

barreira elevada à resistência e são eficazes para maior número de genótipos de VHC. Em 

contraste, os inibidores não nucleotídeos têm uma barreira mais baixa à resistência e exibem 

seus efeitos somente em genótipos específicos do VHC. Sendo assim, o SOF possui ação 
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pangenotípica e elevada barreira genética (BEAULIEU, et. al., 2007; HONG et. al., 2001; 

WANG et. al., 2003; CORNPROPST et. al., 2012; BANERJEE; REDDY, 2016). Este 

medicamento é um pró-fármaco, sujeito a metabolismo intracelular para formar o análogo de 

uridina trifosfato (GS-461203). Assim, se integra à crescente cadeia de RNA que está sendo 

produzida, levando à interrupção da produção do RNA (TAFAREL, 2015). 

 Este fármaco não deve ser coadministrado com alguns medicamentos, tais como 

rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, erva de são joão (Hypericumperforatum) 

por interferirem no processo de biotransformação e alguns antiarrítmicos, como amiodarona, 

podendo provocar bradicardia, por mecanismo desconhecido. As interações do fármaco com 

anticoncepcionais hormonais não são conhecidas e recomenda-se evitar a coadministração 

com medicamentos sem a elucidação de interações medicamentosas (BRASIL, 2015a; 

EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2017c). 

 Em um ensaio bioquímico, o metabólito ativo do SOF (GS-461203) inibiu a atividade 

da polimerase do VHC NS5B recombinante de genótipos 1b, 2a, 3a e 4a, com valores da 

concentração inibitória de 50%. O GS-461203 não é um inibidor da DNA e RNA polimerase 

humanas, nem é inibidor da RNA polimerase mitocondrial (EUROPEAN MEDICINES 

AGENCY, 2017c). 

 Os estudos de Fase 3 deste medicamento envolveram mais de 1700 pacientes com 

hepatite C e incluíram pacientes virgens de tratamento, pacientes que haviam sido submetidos 

a tratamento e não haviam respondido ou tiveram recidiva, e pacientes com coinfecção por 

VHC/ HIV. Os resultados foram muito promissores com RVS maior que 90 % em quase 

todos os grupos. Os doentes portadores do genótipo 3 apresentaram resposta menos efetiva 

(LAWITZ et. al., 2013; JACOBSON et. al., 2013; ZEUZEM et. al., 2014; SANTANA; 

RODRIGUES, 2015). 

            A eficácia de SOF foi estabelecida em indivíduos com todos os genótipos de VHC, 

incluindo aqueles com carcinoma hepatocelular (à espera de transplante hepático) e aqueles 

com coinfecção VHC/ HIV. O regime de tratamento e a duração são dependentes do genótipo 

viral e do perfil de pacientes, geralmente durante 12 ou 24 semanas. A dose recomendada é 

um comprimido de 400 mg administrado uma vez por dia (SANTANA; RODRIGUES, 2015). 

As recomendações da EASL sobre o tratamento da hepatite C sugerem que o SOF possa ser 

utilizado em regimes contendo IFN em associação com RBV (INF / RBV / SOF) em todos os 

genótipos do vírus. O SOF também é eficaz em regimes livres de IFN com RBV (RBV/ SOF) 

nos genótipos 2 e 3, em combinação com outros DAA, como SMV, no tratamento de 
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portadores de genótipos 1 e 4, ou em associação com DCV em todos os genótipos do vírus 

(SANTANA; RODRIGUES, 2015; EASL, 2015). 

 

2.5 Principais reações adversas descritas sobre Daclatasvir, Simeprevir e Sofosbuvir 

 

 As reações adversas mais comuns dos três medicamentos de ação direta foram 

descritas no PCDT do tratamento atual para Hepatite C e no relatório de recomendação da 

CONITEC. Elas estão representadas no quadro a seguir (Quadro 5). 

 

Medicamento Reações adversas 

Daclatasvir 

Neutropenia, anemia e linfopenia. Em associação com RBV e PEG-IFN: 

infecções, distúrbios do sistema sanguíneo e linfático, distúrbios do 

metabolismo e nutrição e distúrbios do sono e humor. 

Simeprevir 

Em associação com PEG-IFN e RBV pode levar a distúrbios hepatobiliares, 

distúrbios da pele (rash moderado, prurido e reação de fotossensibilidade) e 

respiratórios, dispneia e distúrbios gastrointestinais. 

Sofosbuvir 
Em associação com RBV: cefaleia e fadiga. Com a adição de PEG-IFN: 

fadiga, cefaleia, insônia e anemia. 

Quadro 5. Principais reações adversas associadas ao uso dos novos DAA. 

Fonte: BRASIL, 2015a; BRASIL, 2015b; BURMAN; KWO; KOWDLEY, 2014. 

 

 Estudo realizado internacionalmente com pacientes de diferentes genótipos do VHC (n 

= 128) relata fadiga (71,1 %), cefaleia (35,9 %) e insônia (25 %) como principais reações aos 

diferentes tratamentos com SOF, sendo anemia uma reação comum em grupos de pacientes 

em uso de RBV (65,6 - 69,2 %) (TONG et. al., 2016). Fadiga (38,9 e 50 %), anemia (19,1 e 

36,8 %), náuseas (18 e 13,2 %) e cefaleia (15,6 e 18,4 %) também foram as principais RAM 

presentes durante o tratamento de pacientes com genótipo 2 do VHC em uso de SOF + RBV 

12 (n=283) e 16 semanas (n=38), respectivamente (WELZEL et. al., 2016). 

 Um grupo de pacientes com genótipo 1 do VHC que fizeram uso de SMV associado a 

SOF (n=35) e a SOF + RBV (n=7) relatou as mesmas RAM citadas anteriormente. Porém, 

também foi observado que ¾ dos pacientes que tiveram anemia faziam uso de RBV no 

tratamento e que 57% dos pacientes não relataram RAM (MODI et. al., 2016). Rash, prurido e 

anemia foram mais relatadas por pacientes em uso de RBV. As frequências de RAM foram 
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semelhantes entre os grupos de pacientes experimentados e virgens de tratamento 

(BANERJEE; REDDY, 2016). 

 Em se tratando de DCV, estudo de segurança com relação a seu uso para Hepatite C 

Crônica mostrou que as principais reações a este medicamento foram cefaleia (14%), fadiga 

(14%), náuseas (8%) e diarreia (5%)(PAWLOTSKY, 2013; NELSON et. al., 2015; 

MANOLAKOPOULOS et. al., 2016). As RAM mais comuns no tratamento com DCV 

combinado a SOF foram fadiga, cefaleia e náuseas (SULKOWSKI et. al, 2014; 

MANOLAKOPOULOS et. al., 2016).A inclusão de RBV no esquema terapêutico aumentou o 

número de RAM graves de 2,7 para 7,9 % e o número de interrupções do tratamento de 0,2 

para 7,9 %, principalmente devido à anemia. A presença de cirrose e a duração do tratamento 

não demonstrou diferenças com relação às RAM (LANDIS et. al., 2015; 

MANOLAKOPOULOS et. al., 2016). 

 O tratamento para Hepatite C Crônica deverá ser interrompido, independentemente do 

esquema terapêutico, nas seguintes situações: ocorrência de reações adversas importantes, 

ausência de adesão ao tratamento, identificação de situação que contraindique o tratamento 

(ex.: gestação, arritmias cardíacas), identificação de situação que demande substituição do 

tratamento (ex.: insuficiência hepática, diagnóstico de coinfecção HIV/ VHC) (BRASIL, 

2015a). 

 

2.6. Farmacovigilância no contexto da Segurança do Paciente 

 

 A Segurança do Paciente é um componente essencial da qualidade do cuidado e tem 

adquirido sua importância para os pacientes e familiares, para os gestores e profissionais de 

saúde no sentido de oferecer uma assistência segura. Os incidentes associados ao cuidado de 

saúde, em particular as reações adversas, representam elevada morbidade e mortalidade em 

todos os sistemas de saúde (BRASIL, 2014). 

 A Política Nacional de Medicamentos, aprovada em 1998, que possui como objetivo 

“garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 

racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais” foi importante iniciativa 

para garantir a segurança dos medicamentos. No ano seguinte, foi criada a ANVISA, com a 

missão de proteger e promover a saúde, garantindo a segurança sanitária dos produtos e 

serviços. Por fim, no ano de 2001 foi estruturado o sistema de farmacovigilância no Brasil 

com a instituição do Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (NOGUEIRA, 

2011). 
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 A Farmacovigilância é uma ciência por meio da qual monitora-se o uso de 

medicamentos em sua fase pós-comercialização. Ela 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 contribui para o cuidado e segurança do 

paciente no tocante ao uso de medicamentos e quaisquer intervenções médicas. Por meio 

desta ciência é possível detectar problemas relacionados ao uso de medicamentos, RAM e 

melhorar a saúde pública, além de comunicar quaisquer achados de maneira oportuna.  

(OPAS, 2011). Dentre os objetivos mais importantes da farmacovigilância destacados 

pelaOMS (2002), tem-se a detecção de reações adversas desconhecidas e interações, 

identificação dos fatores de risco e os possíveis mecanismos de desenvolvimento de reações 

adversas, análise dos benefícios/ riscos e disseminação da informação necessária para 

promover a prescrição e regulação dos medicamentos, educação e informação aos pacientes. 

A RAM é definida como qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresente após a 

administração de doses de medicamentos normalmente utilizadas no homem para profilaxia, 

diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade. Seu conceito expressa o risco inerente frente 

à utilização de medicamentos. (MENDES et al., 2005; OMS, 1972). 

 Mediante à complexidade de diagnóstico e terapêutica da Hepatite C e se tratando de 

propostas farmacoterapêuticas recém incorporadas ao SUS, a farmacovigilância, inserida na 

assistência farmacêutica, se torna essencial para o monitoramento constante da 

farmacoterapia. Por meio de estudos deste tipo é possível reduzir as interferências negativas 

das RAM, contribuindo para o sucesso do tratamento (NOGUEIRA, 2011). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

            Analisar a segurança do uso de Daclatasvir, Simeprevir e Sofosbuvir para tratamento 

da Hepatite C Crônica em pacientes acompanhados em três centros de referência da Rede 

Pública do Rio de Janeiro. 

 

3.2 Específicos 

 

            - Descrever o perfil clínico e sócio-epidemiológico dos pacientes em uso de 

Sofosbuvir, Daclatasvir e Simeprevir; 

            - Identificar, quantificar e classificar quanto à causalidade as principais RAM 

observadas; 

            - Identificar as principais interações medicamentosas potenciais;  

            - Analisar as intervenções realizadas para minimizar as principais RAM; 

 - Analisar os desfechos clínicos ocorridos durante o acompanhamento dos pacientes. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Locais do estudo 

 

 O estudo foi realizado em três hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, centros de 

referência para tratamento de Hepatite C, são eles: Hospital Federal da Lagoa (HFL), Hospital 

Federal dos Servidores do Estado (HFSE) e Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).  

 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, 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 considerado atualmente a maior e mais complexa 

unidade de saúde da cidade de Niterói, com 140 leitos ativos. As áreas de atendimento de alta 

complexidade incluem cirurgias cardíacas, vasculares, traumato-ortopédicas e neurocirurgias 

(HUAP, 2017). 

 

4.2. Delineamento do estudo 

 

 Foi realizado um estudo multicêntrico e prospectivo com pacientes acometidos por 

Hepatite C Crônica assistidos regularmente nos ambulatórios de gastroenterologia/ 

hepatologia dos três hospitais participantes. O trabalho foi compreendido por pacientes em 

uso de DCV, SMV e SOF, terapia recomendada pela CONITEC no final do ano de 2015, 

sendo iniciada a dispensação destes medicamentos no Estado do Rio de Janeiro em dezembro 

de 2015. O estudo foi realizado entre os meses de janeiro a setembro/2016.  

 Os resultados foram organizados por esquema terapêutico e tempo de tratamento, 

assim existiram oito grupos de pacientes, a saber:  

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 
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Grupo 2.1 - 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+PEG-IFN por 12 semanas 

 

Foram organizadas reuniões com a pesquisadora responsável e os pesquisadores 

assistentes antes e durante o período de coleta dos dados para discussão sobre a ferramenta de 

coleta e andamento do estudo. A pesquisadora responsável também realizou visitas nos 

hospitais para verificar como estavam sendo realizadas as entrevistas e coleta dos dados. 

Além disso, todos os assuntos que geraram algum tipo de dúvida durante o estudo foram 

discutidos e esclarecidos prontamente. 

 

4.3. Critérios de inclusão 

 

           Foram incluídos no estudo pacientes atendidos no ambulatório de gastroenterologia/ 

hepatologia do HFL, HFSE e HUAP com diagnóstico confirmado de Hepatite C Crônica e 

que iniciaram a terapia com DCV, SMV e SOF contra o VHC até junho/2016 - para pacientes 

com período de tratamento de 12 semanas - e até março/2016 – para pacientes com período de 

tratamento de 24 semanas.  

 

4.4. Critérios de exclusão 

 

           Foram excluídos do estudo pacientes com idade inferior a 18 anos, pacientes com 

prontuários ilegíveis e impossibilitados de responder aos questionamentos durante o estudo. 

Também foram excluídos os pacientes coinfectados por HIV e vírus da hepatite B, pois 

formam um grupo com suas particularidades e demandam análise específica. 

 

4.5. Coleta de dados 

 

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

prontuários e entrevista estruturada (Apêndice 1 - Formulário para análise de reações adversas 

a DCV, SMV e SOF no tratamento da Hepatite C Crônica), realizada com o paciente no 

momento da dispensação dos medicamentos, a cada 21-28 dias.  
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 Os pacientes foram convidados a participar da pesquisa na primeira dispensação dos 

seus medicamentos para VHC. Ao optar por participar da pesquisa, o paciente era convidado 

a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2).  

 

4.6. Desenvolvimento do estudo  

 

 A metodologia da pesquisa consistiu no levantamento de informações referentes à 

nova terapia contra o VHC. Além dos dados sociais, foram verificadas informações clínicas 

sobre genótipo do VHC, tratamento anterior ou não para Hepatite C, grau de fibrose, 

tratamento atual para Hepatite C e outras comorbidades e medicamentos em uso. A segurança 

do tratamento foi avaliada pela resposta do paciente à farmacoterapia, considerando a 

gravidade das possíveis interações medicamentosas e as RAM relatadas, possíveis 

complicações e necessidade de intervenção.  

 

4.6.1 Elaboração da ferramenta para coleta de dados 

 

 Com o auxílio de um formulário padronizado (Apêndice 1), a coleta de dados foi 

efetuada tendo como fonte de dados o prontuário e a entrevista com o paciente. Foram 

coletados dados sócio epidemiológicos, comorbidades e medicamentos em uso, intervenções 

médicas durante o tratamento, reações adversas apresentadas e parâmetros que refletissem as 

principais RAM hematológicas: hemoglobina (anemia), contagem de plaquetas (redução de 

plaquetas) e leucócitos (redução de leucócitos). Estes são alguns dos parâmetros que devem 

ser monitorados durante o tratamento, segundo o PCDT atual para Hepatite C e coinfeccções 

(BRASIL, 2015a). 

 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 apenas alguns pontos considerados menos relevantes e que tornaram 

a entrevista longa. A exclusão destes pontos tornou a entrevista mais dinâmica e objetiva para 

o estudo em questão. Os pacientes que foram entrevistados durante esta fase de teste da 

ferramenta não foram excluídos do estudo, pois as alterações realizadas na ferramenta não 

comprometeram o conteúdo e qualidade das informações obtidas. 
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4.6.2 Análise prospectiva de prontuários e Entrevista estruturada com o paciente 

 

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

complementares. De acordo com Basch (2013), é essencial coletar informações diretamente 

com o paciente. A entrevista realizada com o paciente cria uma parceria entre o profissional e 

o paciente; por meio desta comunicação os pacientes aumentam a sua compreensão sobre a 

segurança no uso dos medicamentos (BASCH, 2013). 

As pesquisas em prontuário foram realizadas mensalmente pelo farmacêutico, em 

alguns momentos auxiliado por estagiário em farmácia, em sala específica, silenciosa e 

climatizada. Por meio da pesquisa em prontuário foram coletados alguns dados clínicos 

comogenótipo do VHC, grau de fibrose (por meio de diagnóstico clínico), tratamento anterior, 

comorbidades, resultados de exames laboratoriais, possíveis intervenções e desfechos 

clínicos. 

Na entrevista, o paciente foi questionado com relação ao seu conhecimento sobre a sua 

terapia medicamentosa, quais medicamentos ele utilizava diariamente, se ele fez uso de algum 

medicamento diferente no último mês. Para a coleta dos dados de outros medicamentos em 

uso, foi solicitado na primeira entrevista que o paciente trouxesse no próximo encontro a 

receita médica com os medicamentos que ele fazia uso diariamente. Em caso de não ter 

receita médica, o próprio paciente era questionado sobre o uso de seus medicamentos. 

Ainda durante a entrevista, o paciente era questionado se ele sentia algo diferente após 

ter iniciado o tratamento com os medicamentos do novo PCDT. Neste momento foram 

coletados dados sociais, analisadas as interações medicamentosas potenciais e RAM.  

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. As 

entrevistas foram realizadas a cada 21-28 dias. Se necessário, para maior esclarecimento sobre 

o uso dos medicamentos, foram marcados encontros extras com o paciente ou realizadas 

ligações para os mesmos. 

 

4.6.3. Análise de parâmetros hematológicos 

 

 Os parâmetros hematológicos considerados para análise foram hemoglobina, 

contagem de plaquetas e leucócitos, pois podem refletir as principais RAM hematológicas 

estudadas, a saber: anemia, redução do número de plaquetas e leucócitos. Os resultados desses 

exames foram acessados nos prontuários dos pacientes e alguns resultados o próprio paciente 
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levava até a Farmácia. Foram considerados os resultados obtidos antes do início do tratamento 

– exames realizados até seis meses antes do início do tratamento - e os resultados dos exames 

realizados durante o tratamento – considerados exames realizados entre um e seis meses após 

o início do tratamento. 

 A maioria dos exames foram realizados nos hospitais onde os pacientes realizaram o 

tratamento. As RAM hematológicas foram caracterizadas como anemia (mulheres: Hb< 

12g/dL e homens: Hb< 13,5 g/dL), anemia grave (Hb< 8 g/dL), número reduzido de 

leucócitos (leucócitos < 5000/mm3) e plaquetas (plaquetas < 140.000/mm3)(PNCQ, 2017; 

BRASIL, 2012). 

 Os valores de referência considerados foram: Hemoglobina: Mulheres -12 a 16 g/dL,  

Homens- 13,5 a 17,5 g/dL; Leucócitos: 5.000 - 10000/ mm³; Plaquetas: 140.000 - 400.000/ 

mm³ (PNCQ, 2017). 

 

4.6.4. Análise de interações medicamentosas potenciais 

 

 Para análise das interações medicamentosas potenciais entre os antivirais e outros 

medicamentos em uso pelos pacientes foi utilizada a ferramenta de busca específica para 

fármacos utilizados no tratamento de hepatites. Esta ferramenta está disponível na web 

(www.hep-druginteractions.org), desenvolvida pela Universidade de Liverpool e de acesso 

livre. Foram consideradas as dez mais frequentes interações potenciais e com contraindicação 

de coadministração, as quais são clinicamente significantes (VERMEHREN et. al., 2016; 

MANOLAKOPOULOS et. al., 2016). 

 

4.6.5. Análise das RAM 

 

 Os sinais e sintomas relacionados às principais RAM descritas na literatura foram 

coletados por profissional farmacêutico através de entrevista estruturada, utilizando-se como 

ferramenta o Formulário para análise de reações adversas a DCV, SMV e SOF no tratamento 

da Hepatite C Crônica (Apêndice 1). Neste formulário há uma parte específica para registro 

das possíveis RAM, com as principais RAM descritas na literatura e espaços em branco para 

que fossem adicionadas outras possíveis RAM relatadas. Este registro foi realizado a cada 21-

28 dias, quando os pacientes iam até a Farmácia ambulatorial buscar os seus medicamentos, 

até o término do tratamento. 
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 Para a coleta das informações do último mês de tratamento, o participante da pesquisa 

foi orientado a retornar à Farmácia assim que seu medicamento acabasse para a última 

entrevista. Os que não retornaram foram contatados por telefone, marcando um dia e horário 

na unidade de atendimento. Na impossibilidade de comparecimento, ele era questionado sobre 

as RAM via telefone. 

            Foram consideradas como principais RAM aquelas que acometeram pelo menos 10 % 

dos pacientes em algum grupo de tratamento específico. No tópico “presença de RAM” foram 

considerados todos os pacientes que tiveram pelo menos uma RAM durante o tratamento. 

Para as RAM hematológicas, foram considerados todos os casos de anemia, anemia grave, 

redução do número de leucócitos e plaquetas. As RAM foram classificadas quanto à 

causalidade. 

 

4.6.6. Classificação das RAM quanto à causalidade 

 

 Várias abordagens têm sido desenvolvidas na tentativa de racionalizar a avaliação de 

causalidade de reações indesejáveis, embora com valor limitado. Dentre as mais utilizadas 

está o Algoritmo de Naranjo, que foi utilizado neste estudo.  

 O Algoritmo de Naranjo é composto por dez perguntas, cujas respostas são objetivas, 

com duas opções (Sim ou Não), e tem a finalidade de buscar informações sobre as RAM. Para 

cada resposta são atribuídos pontos, por meio do somatório (escore) dos quais torna-se 

possível classificar as RAM em categorias de probabilidade: Definida (comprovada); 

Provável; Possível; Duvidosa (condicional) (Anexo 1) (NARANJO et. al., 1981). 

 

4.7. Análise Estatística 

 

           Para a análise estatística dos dados da pesquisa foi utilizado o programa SPSS 21.0 

(IBM®SPSS®Statistics, Armonk, NY, EUA). As características de perfil social e clínico foram 

analisadas por meio de estatística descritiva (TONG et. al., 2016). O teste qui-quadrado foi 

utilizado para avaliar a diferença entre os grupos.Considerou-se que um valor de p inferior a 

0,05 era estatisticamente significativo(TONG et. al., 2016; MODI et. al., 2016). 
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4.8. Questões éticas 

 

 O estudo foi realizado de acordo com as exigências da Resolução 466/12 e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP sob o número de CAAE 50323115.4.1001.5243 

- número do parecer 1.326.730 (Anexo 2).  

Os participantes da pesquisa foram incluídos após assinarem o TCLE (Apêndice 2). O 

TCLE foi assinado em duas vias, sendo uma retida pelo participante da pesquisa ou por seu 

representante legal e a outra arquivada pelo pesquisador.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Durante o período de estudo, 401 pacientes foram analisados com relação ao seu 

esquema terapêutico para Hepatite C Crônica, principais interações medicamentosas 

potenciais e RAM.  Foram incluídos 79 pacientes do HFL, 169 pacientes do HFSE e 153 

pacientes do HUAP.  

 

5.1 Tratamentos para Hepatite C crônica 

 

 Os pacientes incluídos no estudo foram distribuídos por esquema terapêutico, de 

acordo com a Tabela 1. Os esquemas continham DCV, SMV, SOF, RBV e/ou PEG-INF.  

 

Tabela 1. Frequência de uso dos esquemas de tratamento para Hepatite C Crônica em pacientes 

acompanhados em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

Esquemas de tratamento Número de pacientes 

N= 401 % 

Grupo 1.1. SOF+ DCV 12 semanas 32 8,0 

Grupo 1.2. SOF + DCV 24 semanas 12 3,0 

Grupo 2.1. SOF+ DCV + RBV 12 semanas 177 44,1 

Grupo 2.2. SOF + DCV + RBV 24 semanas 57 14,2 

Grupo 3. SOF + SMV 12 semanas 72 18,0 

Grupo 4. SOF + SMV + RBV 12 semanas 42 10,5 

Grupo 5. SOF + RBV 12 semanas 4 1,0 

Grupo 6. SOF + RBV + PEF-IFN 12 semanas 

SSESEMANASsemanas 

5 1,2 

SOF – Sofosbuvir; DCV – Daclatasvir; SMV – Simeprevir. 

 

 O grupo de tratamento com maior número de pacientes foi o de esquema terapêutico 

SOF+DCV+RBV por 12 semanas (Grupo 2.1). Segundo o PCDT, este esquema é indicado 

para pacientes com genótipo 1 do VHC e monoinfectados, além de pacientes com genótipo 3 

e 4. Cento e quarenta e cinco pacientes (81,9%) do grupo 2.1 têm genótipo 1 do vírus; os 

pacientes com genótipo 3 representam 17,5 %deste grupo (Tabela 2). Segundo Amaral 

(2014), os genótipos possuem distinta distribuição geográfica. No Brasil, os genótipos 1 e 3 

são os mais prevalentes, seguidos pelo genótipo 2. O genótipo 4 é encontrado no norte da 

África e Oriente Médio.  
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            A adição de RBV pode ser justificada pela presença de cirrose hepática em 151 

pacientes (85,3 % deste grupo) e pacientes experimentados, com resposta nula à terapia prévia 

(41,2%). De acordo com recomendação do PCDT, os pacientes que fizeram uso de inibidor de 

protease, devem fazer tratamento durante um período de 24 semanas (BRASIL, 2015a; 

BRASIL, 2015b), porém no grupo 2.1, cujo tratamento foi por 12 semanas, tiveram 4 

pacientes que fizeram uso de inibidores de protease previamente.  

 O tratamento com SOF + SMV por 12 semanas (grupo 3) também é indicado para 

pacientes com genótipo 1 do VHC, o que correspondeu a 100% dos pacientes deste grupo 

(Tabela 2). A minoria dos pacientes deste grupo tinham cirrose (8,3 %) e 41 pacientes eram 

virgens de tratamento (56,9%).  Apenas um paciente (13,9%) fez uso de inibidor de protease 

anteriormente, o que é coerente com o tempo de tratamento de 12 semanas deste grupo 

(BRASIL, 2015a; BRASIL, 2015b; SANTANA; RODRIGUES, 2015; EASL, 2015). 

            O tratamento do grupo 2.2, assim como o tratamento 2.1, é indicado para pacientes 

com genótipo 1 do VHC (94,7 % deste grupo) e genótipo 3 (5,3 %) (Tabela 2). Este 

tratamento por 24 semanas é indicado para pacientes experimentados e que fizeram uso de 

inibidor de protease, sendo neste grupo 74,5% e 47,4 %, respectivamente. Quarenta e sete 

pacientes (82,5%) deste grupo têm cirrose, o que justifica o uso de RBV, juntamente com a 

informação da maioria ser experimentado (BRASIL, 2015a; BRASIL, 2015b; SANTANA; 

RODRIGUES, 2015; EASL, 2015). 

 Os grupos 5 e 6 têm número reduzido de pacientes pois esses tratamentos são 

indicados para pacientes com genótipo 2 e 3 do VHC. Apenas 2 (0,5 %) e 54 (13,5 %) 

pacientes de todo o estudo possuem o genótipo 2 e 3, respectivamente (BRASIL, 2015a; 

BRASIL, 2015b; SANTANA; RODRIGUES, 2015; EASL, 2015). 

 Vale ressaltar que as análises anteriores de relação dos grupos de tratamento com as 

informações sobre a doença dos pacientes foram realizadas com base no PCDT, relatório de 

recomendação da Conitec e artigos científicos, porém, podem haver exceções às 

recomendações de acordo com as particularidades dos pacientes e avaliação médica. 

 

5.2 Perfil sócio e clínico-epidemiológico dos pacientes 

 

 A maioria dos pacientes que fizeram parte deste estudo são idosos (56,6 %) e grande 

parte deles possui idade entre 60 e 69 anos (43,1 %). O sexo predominante dos pacientes foi 

feminino (59,4 %) (Tabela 2).  

 



43 

 

Tabela 2. Características sócio e clínico-epidemiológicas de pacientes em tratamento para Hepatite C 

Crônica em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

Características  

Grupo 

1.1 

n=32 

Grupo 

1.2 

n=12 

Grupo 

2.1 

n=177 

Grupo 

2.2 

n=57 

Grupo 

3 

n=72 

Grupo 

4 

n=42 

Grupo 

5 

n=4 

Grupo 

6 

n=5 

Total 

 

N=401 

Faixa etária,  

n (%) 
                 

Até 39 anos 1 (3,1) 1 (8,3) 4 (2,2) 6 (10,5) 4 (5,5) 3 (7,1) 1 (25,0) 0 (0) 20 (5,0) 

40-49 4 (12,5) 0 (0) 12(6,8) 6 (10,5) 11 (15,3) 2 (4,8) 1 (25,0) 0 (0) 36 (9,0) 

50-59 10 (31,3) 2 (16,7) 54 (30,5) 12 (21,1) 21 (29,2) 16 (38,1) 1 (25,0) 2 (40,0) 118 (29,4) 

60-69 12 (37,5) 7 (58,4) 81 (45,8) 25 (43,9) 26 (36,1) 18 (42,9) 1 (25,0) 3 (60,0) 173 (43,1) 

70-79 4 (12,5) 1 (8,3) 23 (13,0) 8 (14,0) 9 (12,5) 3 (7,1) 0 (0) 0 (0) 48 (12,0) 

80-89 1 (3,1) 1 (8,3) 3 (1,7) 0 (0) 1 (1,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (1,5) 

Sexo                  

Feminino 20 (62,5) 7 (58,3) 104 (58,8) 32 (56,1) 43 (59,7) 27 (64,3) 2 (50,0) 3 (60,0) 238 (59,4) 

Masculino 12 (37,5) 5 (41,7) 73 (41,2) 25 (43,9) 29 (40,3) 15 (35,7) 2 (50,0) 2 (40,0) 163 (40,6) 

Genótipo do 

VHC 
         

1 19 (59,4) 12 (100,0) 145 (81,9) 54 (94,7) 72 (100,0) 42 (100,0) 0 (0) 0 (0) 344(85,8) 

1a 9 (28,1) 2 (16,7) 43 (24,3) 12 (21,1) 27 (37,5) 14 (33,3) 0 (0) 0 (0) 107 (26,7) 

1b 5 (15,6) 4 (33,3) 59 (33,3) 29 (50,9) 30 (41,7) 18 (42,9) 0 (0) 0 (0) 145 (36,2) 

NI* 5 (15,6) 6 (50,0) 43 (24,3) 13 (22,8) 15 (20,8) 10 (23,8) 0 (0) 0 (0) 92 (22,9) 

2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (50,0) 0 (0) 2 (0,5) 

3 13 0 (0) 31 (17,5) 3 (5,3) 0 (0) 0 (0) 2 (50,0) 5 (100,0) 54 (13,5) 

4 0 (0) 0 (0) 1 (0,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,2) 

Tratamento 

anterior 
         

Virgem 22 (68,8) 6 (50,0) 104 (58,8) 14 (24,6) 41 (56,9) 25 (59,5) 4 (100,0 3 (60,0) 219 (54,6) 

Experimentado 10 (31,2) 6 (50,0) 73 (41,2) 43 (75,4) 31 (43,1) 17 (40,5) 0 (0) 2 (40,0) 182 (45,4) 

Inibidor de 

protease 
0 (0) 4 (33,3) 4 (2,3) 27 (47,4) 1 (13,9) 2 (4,8) 0 (0) 1 (20,0) 39 (9,7) 

Grau de fibrose          

F2 4 (12,5) 1 (8,3) 5 (2,8) 1 (1,7) 17 (23,6) 3 (7,1) 0 (0) 0 (0) 31 (7,7) 

F3 19 (59,4) 2 (16,7) 21 (11,9) 9 (15,8) 49 (68,1) 10 (23,8) 2 (50,0) 0 (0) 112 (27,9) 

F4 (cirrose) 9 (28,1) 9 (75,0) 151 (85,3) 47 (82,5) 6 (8,3) 29 (69,0) 2 (50,0) 5 (100,0) 258 (64,4) 

Grupo 1.1 - SOF+DCV por 12 semanas; grupo 1.2 - SOF+DCV por 24 semanas; grupo 2.1 - SOF+DCV+RBV 

por 12 semanas; grupo 2.2 - SOF+DCV+RBV por 24 semanas; grupo 3 - SOF+SMV por 12 semanas; grupo 4 - 
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SOF+SMV+RBV por 12 semanas; grupo 5 - SOF+RBV por 12 semanas; grupo 6 - SOF+RBV+PEG-IFN por 12 

semanas. Grau de fibrose: F0 - Ausência de fibrose; F1 - Fibrose portal sem septos; F2 - Fibrose portal com 

septos; F3 - Numerosos septos sem cirrose; F4 - Cirrose. NI*- Não informado 

 

 A prevalência da população idosa no estudo pode ser justificada pela inexistência do 

teste de rastreamento para a Hepatite C anterior a 1980. Acredita-se que a taxa relativamente 

baixa de 5,0 % de infecção na população com até 39 anos de idade deve-se ao período de 

amadurecimento e adoção governamental da prática de teste para Hepatite C nos últimos anos 

(BRASIL, 2013). 

            Os genótipos também podem classificados de acordo com o subtipo. Neste caso, foi 

possível classificar o genótipo 1 em 1a e 1b. Alguns não foram informados nos prontuários e 

documentos dos pacientes. Dentre os subtipos informados, 1b foi o mais predominante na 

população (Tabela 2). Tal resultado corrobora os estudos de Teixeira (2005), que sugerem que 

a infecção pelo genótipo 1b se associa à doença hepática mais grave, ou seja, grau de fibrose 

maior que 2 (de acordo com classificação Metavir). Dessa forma, os dados da Tabela 2 

demonstram que a maioria dos pacientes estudados apresentava estado de comprometimento 

hepático F3 e F4 (totalizando 92,3% do total de pacientes avaliados). 

            A maioria dos pacientes participantes do estudo não fez tratamento prévio para 

Hepatite C (Tabela 2). O perfil de pacientes em tratamento para Hepatite C Crônica estudados 

por Tong e colaboradores (2016) na Califórnia também foi caracterizado pela maioria de 

pacientes virgens de tratamento (56,3 %) e pacientes idosos, com idade média igual a 62,0 ± 

12,4 anos.  

            A maior parte dos pacientes estudados (64,4 %) possuía grau de fibrose F4, que é 

caracterizado pela presença de cirrose.  

 As comorbidades mais frequentes foram hipertensão (56,8 %) e diabetes (28,8 %) 

(Tabela 3). Neste caso, foram analisadas as informações referentes ao total de 396 pacientes, 

devido à falta destas informações nos prontuários dos outros cinco pacientes. Era esperado 

que a hipertensão fosse uma das principais comorbidades, pois se sabe que a idade acima de 

60 anos é fator de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Ao correlacionar a 

população de pacientes hipertensos com a população de idosos (teste qui-quadrado), verifica-

se que 66,7 % (150/ 225) dos pacientes hipertensos são idosos. 
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Tabela 3. Comorbidadese medicamentos em uso por pacientes em tratamento para Hepatite C Crônica 

em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

Características  

n (%) 

Grupo  

1.1 

n=32 

Grupo 

1.2 

n=12 

Grupo 

2.1 

n=175 

Grupo  

2.2 

n=56 

Grupo 

3 

n=71 

Grupo 

4 

n=41 

Grupo 

5 

n=4 

Grupo 

6 

n=5 

Total 

 

N=396 

Outras 

comorbidades 

 

         

Depressão 1 (3,1) 2 (16,7) 9 (5,1) 6 (10,7) 7 (9,9) 1 (2,4) 0 (0) 0 (0) 26 (6,6) 

Diabetes 11 (34,4) 2 (16,7) 62 (35,4) 11 (19,6) 19 (26,8) 8 (19,5) 1 (25,0) 0 (0) 114 (28,8) 

Hipertensão 19 (59,4) 8 (66,7) 108 (61,7) 29 (51,8) 36 (50,7) 20 (48,8) 2 (50,0) 3 (60,0) 225 (56,8) 

Hipercolesterolemia 3 (9,4) 0 (0) 12 (6,9) 0 (0) 7 (9,9) 1 (2,4) 0 (0) 0 (0) 23 (5,8) 

Hipotireoidismo 3 (9,4) 0 (0) 12 (6,9) 7 (12,5) 7 (9,9) 4 (9,8) 0 (0) 1 (20,0) 34 (8,6) 

Insônia 3 (9,4) 0 (0) 10 (5,7) 7 (12,5) 6 (8,4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 26 (6,6) 

Outros 

medicamentos 
         

0 4 (12,5) 2 (16,7) 26 (14,8) 15 (26,8) 21 (29,6) 12 (29,3) 1 (25,0) 2 (40,0) 83 (21,0) 

1 – 4 16 (50,0) 9 (75,0) 101 (57,7) 26 (46,4) 34 (47,9) 23 (56,1) 3 (75,0) 3 (60,0) 215 (54,3) 

≥ 5 12 (37,5) 1 (8,3) 48 (27,5) 15 (26,8) 16 (22,5) 6 (14,6) 0 (0) 0 (0) 98 (24,7) 

Grupo 1.1 - SOF+DCV por 12 semanas; grupo 1.2 - SOF+DCV por 24 semanas; grupo 2.1 - SOF+DCV+RBV 

por 12 semanas; grupo 2.2 - SOF+DCV+RBV por 24 semanas; grupo 3 - SOF+SMV por 12 semanas; grupo 4 - 

SOF+SMV+RBV por 12 semanas; grupo 5 - SOF+RBV por 12 semanas; grupo 6 - SOF+RBV+PEG-IFN por 12 

semanas. 

 

            Sobre os medicamentos que os pacientes faziam uso, foi verificado que 54,3 % 

utilizavam entre 1 e 4 medicamentos, além dos indicados para a doença em questão. 

Trezentos e treze pacientes (79 %) fazem uso de pelo menos um medicamento, consequência 

da presença de outras comorbidades relatadas. 

            A análise das comorbidades e medicamentos em uso serve como base para o estudo 

das possíveis interações medicamentosas. Além disso, ela colabora com o conhecimento do 

perfil da população estudada e pode servir como ferramenta para a implantação de programas 

de atenção farmacêutica direcionados, que atendam de forma mais adequada às necessidades 

do paciente. 

 

5.3 Interações medicamentosas potenciais 

 Os dez possíveis tipos de interações medicamentosas potenciais mais frequentes foram 

organizados na Tabela 4. Neste caso também foi considerado um total de 396 pacientes.Essas 
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interações foram analisadas de acordo com a literatura e não foi possível avaliar a sua possível 

consequência durante o tratamento do paciente.Um total de 92 pacientes estavam susceptíveis 

a apresentar uma ou mais interações medicamentosas, sendo sinalizado 129 interações 

potenciais. 

 

Tabela 4. Possíveis interações medicamentosas potenciais dos antivirais para Hepatite C crônica em 

pacientes acompanhados em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 

2016. 

Medicamentos 

para Hepatite 

C Crônica 

Outros 

medicamentos 
Frequência 

(N= 396) 

Consequência 

Daclatasvir 

Anlodipino 24 
Possível aumento da concentração de DCV devido a inibição 

da CYP3A4 por anlodipino. 

Levotiroxina 22 
T3 e T4 endógenos podem ser transportados por OATP1B1, 

que é inibido por DCV. 

Sinvastatina 13 
Possível aumento da concentração de sinvastatina devido a 

inibição da OATP1B1 e BRCP por DCV. 

Nifedipino 9 
Possível aumento da concentração de DCV devido a inibição 

da CYP3A4 por nifedipino. 

Carvedilol 7 
Possível aumento da concentração de DCV e carvedilol, visto 

que ambos são substratos e inibidores da glicoproteína P. 

Simeprevir 

Anlodipino 8 

Possível aumento da concentração de anlodipino devido a 

"discreta" inibição de CYP3A4 e glicoproteína P por SMV e 

possível aumento da concentração de simeprevir devido 

"discreta" inibição de CYP3A4 por anlodipino. 

Sinvastatina 8 Aumento da concentração de sinvastatina. 

Glibenclamida 5 
Possível aumento da concentração de glibenclamida devido a 

inibição da CYP3A4 por simeprevir. 

Ribavirina 

Levotiroxina 25 
RBV pode causar hipo ou hipertireoidismo, deve-se monitorar 

a função da tireoide durante o tratamento. 

Carvedilol 8 
O uso de carvedilol é contraindicado para pacientes com 

disfunção hepática, pode causar rash e anemia. 

  

            Os tipos de interações potenciais mais frequentes foram RBV x levotiroxina, DCV x 

anlodipino, DCV x levotiroxina e DCV x sinvastatina. Vermehren e colaboradores (2016) 

investigaram a segurança do uso dos novos DAA considerando as possíveis interações 

medicamentosas.  Dentre os esquemas terapêuticos estudados, foram incluídos SOF + DCV ± 

RBV e SOF + SMV ± RBV. Dentre os pacientes que faziam uso de SOF + DCV ± RBV, as 

interações potenciais mais frequentes incluíam os beta-bloqueadores e hormônios da tireoide, 
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fármacos também identificados no atual estudo, como carvedilol (beta-bloqueador) e 

levotiroxina (hormônio da tireoide). Dentre os pacientes que faziam uso de esquemas com 

SMV, as interações potenciais mais frequentes incluíam beta-bloqueadores e estatinas, como 

sinvastatina, identificada também neste estudo.  Não foi observado aumento da ocorrência de 

reações adversas devido às interações medicamentosas por Vermehren e colaboradores 

(2016). 

            As consequências teóricas sinalizadas como possíveis pela literatura devem ser 

acompanhadas na prática avaliando-se os riscos e benefícios da utilização dos medicamentos 

em conjunto. Este acompanhamento pode ser realizado por meio de exames, como de 

hormônios da tireoide (para possível interação com levotiroxina), exames para a avaliação do 

colesterol (para possível interação com sinvastatina) e também a análise das RAM e resposta 

ao tratamento para Hepatite C Crônica, nos casos de possível redução ou aumento da 

concentração dos antivirais. 

 

5.3.1 Intervenções para as possíveis interações medicamentosas 

 

 Dentre as interações medicamentosas potenciais apresentadas, foi suspenso o uso de 

sinvastatina em cinco casos. Nestes casos os pacientes faziam uso de daclatasvir e 

sinvastatina. Este medicamento foi suspenso assim que a equipe médica verificou a interação 

na literatura e avaliou os possíveis riscos e benefícios da mesma para o paciente, ainda no 

início do tratamento.  

 

5.4 Reações adversas ao tratamento 

 

 Todos os tratamentos propiciaram o aparecimento de RAM, sendo que no grupo 6, em 

que os pacientes fizeram uso de SOF + RBV + PEG-IFN por 12 semanas, todos eles 

apresentaram RAM. Do total de pacientes acompanhados, 81,5 % relataram o aparecimento 

de RAM. 

 A análise por meio do teste qui-quadrado entre os seis maiores grupos de tratamento 

mostrou que há diferença significativa entre os grupos com relação a presença de RAM (p = 

0,001: < 0,05).Ao se avaliar cada tratamento separadamente, destaca-se a maior frequência de 

RAM nos grupos 2.2 - SOF + DCV + RBV por 24 semanas (94,7 %), 4 - SOF + SMV + RBV 

por 12 semanas(85,7 %) e 2.1 - SOF + DCV + RBV por12 semanas (83,6 %). Cabe ressaltar 
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queestes grupos de maior incidência de RAM continham RBV no seu esquema terapêutico 

(Tabela 5). 

            Para as reações de rash cutâneo, irritabilidade e redução de apetite não foi possível a 

realização do teste qui-quadrado entre os grupos de tratamento devido ao número reduzido de 

pacientes que manifestaram essas reações. 

Tabela 5. Principais reações adversas aos medicamentos recém-incorporados para Hepatite C Crônica 

(exceto reações hematológicas) em pacientes acompanhados em ambulatórios públicos do Rio de 

Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

RAM, 

n (%) 

Grupo  

1.1 

n=32 

Grupo  

1.2 

n=12 

Grupo 

2.1 

n=177 

Grupo 

2.2 

n=57 

Grupo 

3 

n= 72 

Grupo  

4 

n= 42 

Grupo 

5 

n= 4 

Grupo  

6 

n= 5 

P 

valor* 

Total 

 

N=401 

Presença de RAM 
19 

(59,4) 

10 

(83,3) 
148* 

(83,6) 

54* 

(94,7) 

53 

(73,6) 
36* 

(85,7) 

2  

(50,0) 

5 

(100,0) 
0,001 

327 

(81,5) 

Dermatológicas 
          

Prurido 
4  

(13,3) 

3  

(25,0) 

30 

(16,9) 

17 

(29,8) 

17  

(23,6) 

12  

(28,6) 

1  

(25,0) 

1  

(20,0) 
0,178 

85  

(21,2) 

Rash cutâneo 
2  

(6,3) 

1  

(8,3) 

11  

(6,2) 

6  

(10,5) 

4  

(5,5) 
0 (0) 

1  

(25,0) 

1  

(20,0) 
--- 

26  

(6,5) 

Neuropsiquiátricas 
          

Ansiedade 
1  

(3,1) 

1  

(8,3) 

17  

(9,6) 
13* 

(22,8) 

6  

(8,3) 

3  

(7,1) 
0 (0) 0 (0) 0,033 

41  

(10,2) 

Insônia 
4  

(12,5) 

2  

(16,7) 

36 

(20,3) 

11 

(19,3) 

8  

(11,1) 
16* 

(38,1) 
0 (0) 

1  

(20,0) 
0,019 

78 

(19,4) 

Irritabilidade 0 (0) 0 (0) 
24 

(13,6) 

8 

(14,0) 

5  

(6,9) 

2  

(4,8) 
0 (0) 0 (0) --- 

39  

(9,7) 

Outras RAM 
          

Cefaleia 
12 

(37,5) 

3  

(25,0) 

70 

(39,5) 

29 

(50,9) 

31  

(43,1) 

17  

(40,5) 
0 (0) 

2  

(40,0) 
0,551 

164 

(40,9) 

Diarreia 
3  

(9,4) 
0 (0) 

26* 

(14,7) 

10* 

(17,5) 

3  

(4,2) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,009 

42 

(10,5) 

Dor nas pernas 
5  

(15,6) 

4  

(33,3) 

27 

(15,2) 

10 

(17,5) 

7  

(9,7) 

4  

(9,5) 
0 (0) 

1  

(20,0) 
0,294 

58 

(14,5) 

Fadiga 
7  

(21,9) 

6  

(50,0) 
108* 

(61,0) 

43* 

(75,4) 

30  

(41,7) 

20  

(47,6) 

1  

(25,0) 

2  

(40,0) 
< 0,001 

217 

(54,1) 

Náuseas 
4  

(12,5) 

1  

(8,3) 
42* 

(23,7) 

21* 

(36,8) 

6  

(8,3) 
16* 

(38,1) 

1  

(25,0) 

2  

(40,0) 
< 0,001 

93 

(23,2) 

Redução de apetite 0 (0) 0 (0) 
22 

(12,4) 

8 

(14,0) 

4  

(5,5) 

2  

(4,8) 
0 (0) 0 (0) --- 

36  

(9,0) 

Tontura 
3  

(9,4) 

1  

(8,3) 

22 

(12,4) 

12 

(21,0) 

5  

(6,9) 

6  

(14,3) 
0 (0) 

1  

(20,0) 
0,265 

50 

(12,5) 

Grupo 1.1 - SOF+DCV por 12 semanas; grupo 1.2 - SOF+DCV por 24 semanas; grupo 2.1 - SOF+DCV+RBV 

por 12 semanas; grupo 2.2 - SOF+DCV+RBV por 24 semanas; grupo 3 - SOF+SMV por 12 semanas; grupo 4 - 

SOF+SMV+RBV por 12 semanas; grupo 5 - SOF+RBV por 12 semanas; grupo 6 - SOF+RBV+PEG-IFN por 12 

semanas. *Grupos mais incidentes para a RAM em questão. **p valor foi calculado por meio do teste qui-

quadrado. Para o cálculo de p valor só foram considerados os seis primeiros e maiores grupos de tratamento: 
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grupos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3 e 4. Os grupos 5 e 6 foram excluídos desta análise pois o número de pacientes que 

fazem parte destes grupos de tratamento é reduzido, n < 10. 

 

 Não houve diferença significativa entre os grupos analisados com relação a ocorrência 

de prurido,cefaleia, dor nas pernas e tontura (p > 0,05). Diferente do resultado apresentado em 

um estudo de revisão, o qual demonstrou que prurido foi mais incidente nos pacientes em uso 

de RBV (BANERJEE; REDDY, 2016). Cefaleia demonstrou ser uma RAM frequente, 

independente do tratamento, sempre superior a 25 % de ocorrência, chegando a atingir 50,9 % 

dos pacientes no grupo de tratamento 2.2 (Tabela 5). 

            Dentre as outras RAM, a ocorrência de diarreia foi mais frequente nos grupos 2.1 e 2.2 

(p = 0,009), assim como fadiga (p < 0,001), a qual chegou a atingir 75,4 % dos pacientes no 

grupo 2.2. A ocorrência de náuseas foi maior nos pacientes que faziam uso do tratamento 2.1, 

2.2 e 4 (p < 0,001). Todas essas reações foram mais frequentes em grupos de tratamento com 

RBV (Tabela 5). 

 A RAM mais frequente foi fadiga, seguida por cefaléia, independente do tratamento 

(Tabela 5). Estes resultados estão de acordo como o encontrado por Tong e colaboradores 

(2016), os quais observaram que os pacientes em uso de esquemas com SOF tiveram maior 

frequência de fadiga (71,1 %) e cefaleia (35,9 %). Modi e colaboradores (2016) também 

estudaram pacientes em uso de SOF + SMV com ou sem RBV e também relatou fadiga (14 

%) e cefaleia (12 %) como principais RAM, seguido por náuseas (10 %) e insônia (10 %). Um 

estudo de revisão realizado por Banerjee e colaboradores (2016) demonstrou que as principais 

reações adversas ao tratamento com SOF, SMV com e sem RBV foram fadiga (31%), cefaleia 

(20%), náuseas (16%), insônia (14%), prurido (11%) e rash (11%). 

            As RAM mais frequentes observadas nos esquemas de DCV com SOF foram 

semelhantes as apresentadas na literatura, a saber: cefaleia, fadiga e náuseas (SULKOWSKI 

et. al., 2014; MANOLAKOPOULOS et. al., 2016). 

 Dentre as RAM neuropsiquiátricas, a ocorrência de ansiedade foi mais frequente no 

grupo de tratamento 2.2 (p = 0,033) e insônia foi mais frequente no grupo 4 (p = 0,019), 

ambos com RBV nos esquemas terapêuticos.  

            Embora na avaliação de causalidade das RAM tenham sido considerados fatores como 

temporalidade, plausibilidade biológica e possíveis explicações alternativas para as reações, 

não é possível descartar a hipótese de que os relatos de ansiedade e insônia possam não estar 

associados ao uso dos medicamentos. Estas reações, assim como outras, podem ocorrer por 

conta da “vontade do paciente se curar logo”, do próprio “receio, medo” deste tratamento lhe 
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causar as mesmas RAM que os tratamentos anteriores (no caso de pacientes experimentados) 

ou do mesmo não ficar curado. A maioria dos pacientes lutam contra a doença há anos e 

busca ansiosamente pela cura. Esta pode ser considerada uma limitação do trabalho que não 

pode ser evitada.  

 Deve-se ressaltar também que todos os pacientes foram questionados sobre RAM 

durante o primeiro mês de tratamento, porém em alguns casos, não foi possível a coleta destes 

dados nos meses subsequentes, principalmente no último mês de tratamento. Isso ocorreu pois 

alguns pacientes faleceram, alguns não compareceram à Farmácia no dia marcado e outros, 

que tinham retirado o tratamento do último mês na Farmácia, não retornaram para informar ao 

farmacêutico sobre seu tratamento. Nos casos em que não foi possível realizar contato com o 

paciente, não houve informação nestes meses. Esta pode ser considerada uma limitação para a 

contabilização das RAM, podendo ter ocorrido “subnotificação” em alguns casos que as RAM 

não foram relatadas. Porém, pode-se observar que esta possível falta de informação sobre 

RAM não ocorreu para um número considerável de pacientes por meio da análise temporal 

das RAM, explorada no tópico 5.4.3. 

 Todos os tratamentos propiciaram o aparecimento de RAM hematológicas, com 

exceção do grupo 1.2 (SOF + DCV 24 semanas). Do total de pacientes acompanhados, 44,6 

% apresentaram o aparecimento de pelo menos uma RAM hematológica. No entanto, é nítido 

que os grupos 2.1, 2.2 e 4 se destacaram com relação à presença destas RAM. 

 Para o cálculo das RAM hematológicas foram considerados 222 pacientes, pois em 

muitos casos não foi possível o acesso aos resultados dos exames de hemoglobina, leucócitos 

e plaquetas realizados antes e durante o tratamento, principalmente pela dificuldade de acesso 

a prontuários e pela falta destas informações nos mesmos. Desta maneira, pode-se considerar 

esta dificuldade como limitação no desenvolvimento do trabalho. 
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Tabela 6. Reações hematológicas aos medicamentos recém-incorporados para Hepatite C Crônica em 

pacientes acompanhados em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 

2016. 

RAM  

n (%) 

Grupo  

1.1  

n=16 

Grupo 

1.2  

n=2 

Grupo 

2.1  

n=102 

Grupo 

2.2  

n=35 

Grupo  

3  

n=33 

Grupo  

4  

n=26 

Grupo  

5  

n=4 

Grupo  

6  

n=4 

P 

valor* 

Total  

 

N=222 

Presença de RAM 

hematológicas 

4  

(25,0) 
0 (0) 

54* 

(52,9) 

19* 

(54,3) 

3 

(9,1) 
12* 

(46,1) 

3 

(75,0) 

4 

(100,0) 
0,000 

99 

(44,6) 

RAM hematológicas 
          

Anemia 
2  

(12,5) 
0 (0)  

48*  

(47,1) 

 18* 

(51,4) 

1 

(3,0) 
8* 

(30,7) 

3  

(75,0) 

1 

(16,7) 
0,000 

 81 

(36,5) 

Leucopenia 0 (0) 0 (0) 
8 

(7,8) 

3 

(8,6) 

1 

(3,0) 

3 

(11,5) 

2 

(50,0) 

3 

(50,0) 
0,552 

20 

(9,0) 

Plaquetopenia 
2  

(12,5) 
0 (0) 

1 

(0,9) 

1 

(2,8) 

1 

(3,0) 

2 

(7,7) 
0 (0) 

1  

(16,7) 
0,109 

8 

(3,6) 

Grupo 1.1 - SOF+DCV por 12 semanas; grupo 1.2 - SOF+DCV por 24 semanas; grupo 2.1 - SOF+DCV+RBV 

por 12 semanas; grupo 2.2 - SOF+DCV+RBV por 24 semanas; grupo 3 - SOF+SMV por 12 semanas; grupo 4 - 

SOF+SMV+RBV por 12 semanas; grupo 5 - SOF+RBV por 12 semanas; grupo 6 - SOF+RBV+PEG-IFN por 12 

semanas. *Grupos mais incidentes para a RAM em questão. **p valor foi calculado por meio do teste qui-

quadrado. Para o cálculo de p valor só foram considerados os cinco maiores grupos de tratamento: grupos 1.1, 

2.1, 2.2, 3 e 4. Os grupos 1.2, 5 e 6 foram excluídos desta análise pois o número de pacientes que fazem parte 

destes grupos de tratamento é bem reduzido, n < 10. 

 Dos 99 pacientes que tiveram RAM hematológica, 92 (92,9 %) estavam fazendo uso 

de esquemas terapêuticos com RBV. A análise por meio do teste qui-quadrado entre os cinco 

maiores grupos de tratamento mostrou que há diferença significativa entre os grupos com 

relação à presença de RAM hematológicas (p < 0,001). Os grupos que apresentaram maior 

frequência de RAM hematológicas foram 2.1 (SOF + DCV + RBV 12 semanas), 2.2 (SOF + 

DCV + RBV 24 semanas) e 4 (SOF + SMV + RBV 12 semanas), todos contendo RBV em 

seus esquemas terapêuticos.Tong e colaboradores (2016) e Modi e colaboradores (2016) 

também encontraram a relação da presença de RAM hematológica com RBV. Ambos os 

estudos demonstram que mais de 65 % dos pacientes que tiveram RAM hematológica faziam 

uso da RBV. Neste sentido, Landis e colaboradores (2015) e Manolakopoulos e colaboradores 

(2016) afirmaram que a inclusão de RBV no esquema terapêutico aumentou o número de 

RAM graves de 2,7 para 7,9 % e o número de interrupções do tratamento de 0,2 para 7,9 %, 

principalmente devido à anemia. 

 Não houve diferença significativa entre os grupos analisados com relação a ocorrência 

de leucopenia e plaquetopenia (p > 0,05). No geral, também se pode considerar que a 

frequência de ocorrência destes distúrbios hematológicos foi baixa (máximo de ocorrência em 

11,5 e 12,5 % dos pacientes em grupo específico analisado). Portanto, em comparação à 

ocorrência de anemia, observa-se que este distúrbio foi o que mais colaborou para os 
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resultados de frequência da presença de RAM, visto que no tópico “presença de RAM 

hematológicas” foram considerados todos os pacientes que tiveram pelo menos uma RAM 

hematológica durante o tratamento. 

 Apenas uma paciente apresentou anemia grave, ela fazia uso de SOF + DCV + RBV 

12 semanas (grupo 2.1), era do sexo feminino, idosa, virgem de tratamento e apresentava grau 

de fibrose F4. Além de anemia grave, esta paciente teve náuseas, fadiga, rash cutâneo, 

prurido, insônia e tontura.  

 

5.4.1. Intervenções para as RAM apresentadas 

            Apesar da alta incidência de RAM, observada em todos os tratamentos o número de 

intervenções foi relativamente baixo (27). As intervenções mais frequentes foram a redução 

da dose de RBV (9 pacientes – 2,2 %) e uso de eritropoetina (8 pacientes – 2,0 %), que 

ocorreram mediante à redução “brusca” de hemoglobina (anemia considerada preocupante 

pela equipe médica). O grupo que mais apresentou intervenções foi o grupo 2.1, que apresenta 

RBV em seu esquema terapêutico (total de 12 intervenções) (Tabela 7). A redução da dose de 

RBV é pertinente pois muitos estudos relatam a ocorrência de RAM na presença deste 

medicamento (TONG et. al., 2016; MODI et. al., 2016; LANDIS et. al., 2015; 

MANOLAKOPOULOS et. al., 2016), porém por outro lado ela é importante para a 

efetividade do tratamento (FELD, HOOFNAGLE, 2005; SANTANA; RODRIGUES, 2015).A 

eritropoetina é indicada em casos de anemia grave, ela estimula a eritropoiese melhorando o 

quadro de anemia (BRASIL, 2013). 

 

Tabela 7. Intervenções para as reações apresentadas por pacientes em uso do tratamento recém-

incorporado para Hepatite C Crônica em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e 

setembro de 2016. 

Intervenção 

n (%) 

Grupo 

1.1 

n=32 

Grupo  

1.2 

n=12 

Grupo  

2.1 

n=177 

Grupo  

2.2 

n=57 

Grupo  

3 

n=72 

Grupo  

4 

n=42 

Grupo  

5 

n=4 

Grupo  

 6 

n=5 

Total 

 

n=401 

Redução da dose de 

RBV 
0 (0) 0 (0) 5 (2,8) 1 (1,7) 0 (0) 2 (4,8) 0 (0) 1 (20,0) 9 (2,2) 

Suspensão de RBV 0 (0) 0 (0) 1 (0,6) 1 (1,7) 0 (0) 1 (2,4) 0 (0) 0 (0) 3 (0,7) 

Uso de analgésico 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2,8) 0 (0) 0 (0) 1 (20,0) 3 (0,7) 

Uso de antialérgico 1 (3,1) 0 (0) 1 (0,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (25,0) 0 (0) 3 (0,7) 

Uso de clonazepam 0 (0) 0 (0) 1 (0,6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,2) 

Uso de 

eritropoetina 
0 (0) 0 (0) 4 (2,3) 2 (3,5) 0 (0) 3 (7,1) 0 (0) 0 (0) 8 (2,0) 
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Grupo 1.1 - SOF+DCV por 12 semanas; grupo 1.2 - SOF+DCV por 24 semanas; grupo 2.1 - SOF+DCV+RBV 

por 12 semanas; grupo 2.2 - SOF+DCV+RBV por 24 semanas; grupo 3 - SOF+SMV por 12 semanas; grupo 4 - 

SOF+SMV+RBV por 12 semanas; grupo 5 - SOF+RBV por 12 semanas; grupo 6 - SOF+RBV+PEG-IFN por 12 

semanas. 

 

5.4.2. Análise temporal das RAM durante os tratamentos 

 

 As RAM foram analisadas com relação ao seu aparecimento ao longo do tratamento, a 

cada 4 semanas (exceto para os grupos de tratamento 5 e 6, devido ao seu número reduzido de 

pacientes). É importante ressaltar que não foi possível a realização desta análise para as RAM 

hematológicas. Para analisar as mesmas, são necessários resultados constantes dos exames, os 

quais variavam com relação ao momento e frequência de realização pelos pacientes, de 

acordo com avaliação médica. Desta maneira, não havia uma ordem cronológica. 

            Deve-se salientar também que em alguns casos houve redução do número pacientes 

analisados ao longo do tratamento, o que pode ter colaborado com uma possível 

“subnotificação” das RAM. Porém, esta redução não foi significativa. 

 

Reações dermatológicas 

            As RAM dermatológicas se comportaram de maneira diferente ao longo do tempo de 

tratamento nos diferentes grupos de tratamento (Figuras 3, 4 e 5). A ocorrência de rash teve 

um aumento com uma redução subsequente na maioria dos tratamentos, exceto nos grupos 1.2 

e 4. Ressalta-se que todos os tratamentos induziram prurido. Não houve intervenção 

farmacoterapêutica na maioria dos casos de reações dermatológicas, o que pode indicar 

melhora espontânea destas RAM ao longo da farmacoterapia. A presença de RBV nos 

esquemas terapêuticos parece não ter colaborado significativamente para a ocorrência das 

RAM dermatológicas, pois prurido e rash também foram presentes nos grupos de tratamento 

livres de RBV. Porém, a suspensão de RBV no tratamento de um paciente em uso de SOF + 

DCV + RBV por 24 semanas (grupo 2.2) colaborou para a redução de um caso de ambas 

reações dermatológicas a partir da décima terceira semana de tratamento.  
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Figura 3.Análise temporal das reações dermatológicas apresentadas ao longo dos tratamentos de 

pacientes dos grupos 1.1 (SOF + DCV por 12 semanas) – 3A e 1.2(SOF + DCV por 24 semanas) – 3B 

em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

 

3A

A 

3B 
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Figura 4. Análise temporal das reações dermatológicas apresentadas ao longo dos tratamentos de 

pacientes dos grupos 2.1 (SOF+DCV+RBV por 12 semanas) – 4A e 2.2(SOF+DCV+RBV por 24 

semanas) – 4B em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

 

 

4A 

4B 
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Figura 5. Análise temporal das reações dermatológicas apresentadas ao longo dos tratamentos de 

pacientes dos grupos 3 (SOF+SMV por 12 semanas) – 5A e 4 (SOF+SMV+RBV por 12 semanas) – 

5B em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

 

 

RAM neuropsiquiátricas 

 A frequência de todas as reações neuropsiquiátricas foi bem diferente ao longo do 

tempo de tratamento nos diferentes grupos (Figuras 6, 7 e 8). Porém, é possível observar que 

a ocorrência dessas reações foi menor nas últimas semanas de tratamento com relação ao 

início da terapia, com exceção apenas da frequência de ansiedade e irritabilidade no grupo 4 

(Figura 8B). 

 Ansiedade e insônia se destacam como reações freqüentes em todos os grupos de 

tratamento (Figuras 6, 7 e 8). Em um paciente que fazia o tratamento com SOF+DCV+RBV 

por 12 semanas, houve intervenção para insônia com uso de clonazepam por recomendação 

médica a partir da nona semana de tratamento. O uso deste fármaco foi efetivo, portanto, esta 

5A 

5B 
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intervenção justifica a redução de um caso de insônia nas últimas semanas do tratamento 

(Figura 7A). Mas também pode-se supor que essas reações estejam intimamente ligadas com 

a dúvida sobre o tratamento que o paciente possui. Em muitos casos uma doença crônica gera 

distúrbios neuropsiquiátricos, devido as dúvidas que são geradas e a apreensão em busca da 

cura. Muitos destes pacientes vinham de um ou mais tratamentos que não promoveram a 

negativação da RVS, e isso pode gerar alterações da esfera psicológica no paciente. Em 

muitos casos a ansiedade, a insônia e a irritabilidade estão intimamente ligadas, gerando um 

ciclo. Cabe ressaltar que as reações neuropsiquiátricas foram obtidas de acordo com o relato 

do paciente e isso pode ser considerado uma limitação do estudo, pois em muitos casos o 

paciente pode ter dificuldade de distinguir os sintomas, os quais são bastante subjetivos e 

pessoais.  

 

 
 

 
Figura 6. Análise temporal das reações neuropsiquiátricas ao longo dos tratamentos de pacientes dos 

grupos 1.1 (SOF + DCV por 12 semanas) – 6A e 1.2(SOF + DCV por 24 semanas) – 6B em 

ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

6A 

6B 
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Figura 7. Análise temporal das reações neuropsiquiátricas ao longo dos tratamentos de pacientes dos 

grupos 2.1 (SOF+DCV+RBV por 12 semanas) – 7A e 2.2(SOF+DCV+RBV por 24 semanas) – 7B em 

ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 
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Figura 8. Análise temporal das reações neuropsiquiátricas apresentadas ao longo dos tratamentos de 

pacientes dos grupos 3 (SOF+SMV por 12 semanas) – 8A e 4(SOF+SMV+RBV por 12 semanas) – 8B 

em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

 

Outras RAM 

 A frequência de grande parte das outras RAM relatadas teve redução ao longo do 

tratamento na maioria dos grupos e algumas foram ausentes nas últimas semanas de 

tratamento.Fadiga e cefaléia se destacaram como reações mais freqüentes em todos os grupos 

de tratamento (Figuras 9, 10 e 11). O uso de analgésico foi prescrito como intervenção 

farmacoterapêutica para um paciente que apresentava cefaleia do grupo 3 (SOF+SMV por 12 

semanas). A presença de RBV nos esquemas terapêuticos parece não ter colaborado 

significativamente para a ocorrência dessas RAM, visto que elas também foram presentes nos 

grupos com esquema terapêutico sem RBV. 

8A 

8B 
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Figura 9. Análise temporal das outras reações ao longo dos tratamentos de pacientes dos grupos 1.1 

(SOF + DCV por 12 semanas) – 9A e 1.2(SOF + DCV por 24 semanas) – 9B em ambulatórios 

públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

 

9A 

9B 
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Figura 10. Análise temporal das outras reações ao longo dos tratamentos de pacientes dos grupos 2.1 

(SOF+DCV+RBV por 12 semanas) – 10A e 2.2 (SOF+DCV+RBV por 24 semanas) – 10B em 

ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

 

 

10A 
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Figura 11. Análise temporal das outras reações ao longo dos tratamentos de pacientes dos grupos 3 

(SOF+SMV por 12 semanas) – 11A e 4 (SOF+SMV+RBV por 12 semanas) – 11B em ambulatórios 

públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016. 

 

            Deve-se destacar que não foi encontrado na literatura informações relativas a análise 

temporal das reações adversas induzidas pelos medicamentos estudados neste trabalho. Não 

sendo possível comparar os resultados. Mas observou-se que a presença de nenhuma das 

RAM relatadas está relacionada a presença de RBV, pois mesmo nos grupos sem RBV estas 

RAM estiveram presentes. Um fator limitante desta parte do estudo é o número de 

participantes nos grupos, sendo assim, para esta análise propõe-se uma continuidade do 

estudo para tentar fazer a correlação da incidência de RAM e tempo de tratamento. Outro 

fator limitante é que nas últimas semanas de tratamento não se conseguiu obter contato com 

11B 

11A 
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alguns pacientes, logo pode-se ter perdido algumas informações sobre as RAM neste período 

final do tratamento. 

 

5.4.3. Avaliação de causalidade segundo Naranjo e colaboradores 

 

 A avaliação de causalidade das RAM foi realizada por meio da aplicação do 

Algoritmo de Naranjo e colaboradores (1981) (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Análise de causalidade das reações observadas durante o tratamento atual para Hepatite C 

Crônica em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016 segundo 

Naranjo e colaboradores. 

 

RAM Escore 

Prurido 5 

Rash cutâneo 6 

Ansiedade 5 

Insônia 5 

Irritabilidade 5 

Cefaleia 5 

Diarreia 5 

Dor nas pernas 5 

Fadiga 5 

Nauseas 5 

Redução de apetite 5 

Tontura 5 

Anemia 6 

Leucopenia 6 

Plaquetopenia 6 

 

 É possível inferir que o escore ficou entre 5 e 8 para as RAM selecionadas, indicando 

que há uma causa provável entre elas e os medicamentos em questão. Nessa discussão há a 

necessidade de citar as limitações para esta análise, pois algumas questões foram respondidas 

como “desconhecido”. Isto aconteceu justamente por se tratar de um tratamento específico 

onde a possibilidade de suspensão do medicamento é a última escolha tomada, bem como a 
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readministração dos medicamentos não é possível uma vez interrompida a farmacoterapia. De 

forma geral, a aplicação de Naranjo coube nesse estudo visto que os pacientes foram 

acompanhados desde o início do tratamento e os medicamentos que eles utilizavam 

anteriormente não desencadeavam os sintomas relatados. Podendo então correlacionar o que 

foi verificado na realidade com o que é descrito na literatura. 

 

5.5 Desfechos clínicos observados durante o tratamento 

 

            Os desfechos clínicos observados foram suspensão do tratamento e óbito. Eles foram 

relacionados abaixo. 

 

5.5.1 Suspensão de tratamento 

 

 Houve somente um caso de suspensão do tratamento (1/401 – 0,25 %), por motivo de 

reação alérgica. Paciente do sexo feminino, faixa etária entre 70 e 79 anos, fazia uso de SOF + 

DCV por 24 semanas (Grupo 1.2). A paciente apresentou rash cutâneo e prurido no primeiro 

mês do tratamento, reações que caracterizaram a alergia. Tong e colaboradores (2016) 

mostraram que 8,6 % (11/ 128) dos pacientes em uso de SOF não terminaram o tratamento, 

porém a maioria dos casos devido a anemia e não a reação alérgica.  

Trombatt e colaboradores (2016) realizaram um estudo com análise retrospectiva dos 

tratamentos com SOF + SMV para VHC e demonstrou a descontinuação de tratamento de 

treze pacientes, devido a ocorrência de RAM. Na maioria destes casos (9/13), os pacientes 

faziam uso de esquemas terapêuticos com PEG-IFN. Algumas das RAM que levaram à 

descontinuação dos tratamentos foram insônia, distúrbios psiquiátricos e de memória, 

náuseas, anemia, leucopenia, dispneia, fadiga, redução do apetite.  

 

5.5.2 Óbito 

 

 Foram identificados cinco óbitos durante o tratamento (1,25 % dos pacientes). 

Segundo a equipe médica, parece que em todos os casos foram associados à evolução da 

Hepatite C, tais como cirrose, ascite, dentre outros fatores relacionados a doença. Dentre os 

pacientes que faleceram, todos tinham cirrose. Essa frequência de óbito corrobora os 

resultados de Welzel e colaboradores (2016), que estudaram pacientes em tratamento para 

hepatite C Crônica. Todos os pacientes que faleceram (6) também eram cirróticos e as causa 
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das mortes foram disfunção dos órgãos, parada cardíaca e encefalopatia hepática. Todas as 

mortes foram consideradas não ter nenhuma relação com os fármacos antivirais. 

            As características principais dos pacientes que faleceram estão representadas na 

Tabela 9. Todos os pacientes tinham idade superior a 50 anos e quatro eram do sexo feminino. 

Três pacientes faziam uso de SOF + DCV+RBV 24 semanas (Grupo 2.2) e dois pacientes 

faziam uso de SOF + DCV24 semanas (Grupo 1.2). As RAM relatadas por eles não foram 

diferentes dos outros participantes do estudo. Três pacientes apresentaram anemia durante o 

tratamento e um tinha leucopenia e plaquetopenia, mas todos estavam com estes distúrbios 

antes do início do tratamento (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Características dos pacientes que faleceram durante os tratamentos recém-incorporados para 

Hepatite C Crônica em ambulatórios públicos do Rio de Janeiro entre janeiro e setembro de 2016.  

Sexo Faixa etária 
Grau de 

Fibrose 

Esquema de 

tratamento 

RAM 

apresentadas 

Momento do 

óbito 

durante o 

tratamento 

F 50-59 F4 

Grupo 2.2.  

SOF + DCV + 

RBV 24 semanas 

Náuseas, fadiga e 

ansiedade 

(anemia, 

leucopenia  e 

plaquetopenia 

antes e durante o 

tratamento). 

Semana 8  

F 70-79 F4 

Grupo 2.2.  

SOF + DCV + 

RBV 24 semanas 

Cefaleia, náuseas, 

fadiga. 
Semana 24 

F 70-79 F4 

Grupo 2.2.  

SOF + DCV + 

RBV 24 semanas 

Ansiedade, fadiga, 

redução de apetite 

(anemia antes e 

durante o 

tratamento). 

Semana 16 

F 50-59 F4 

Grupo 1.2.  

SOF + DCV  

24 semanas 

--- Semana 12 

M 60-69 F4 

Grupo 1.2.  

SOF + DCV  

24 semanas 

Dor nas pernas 

(anemia antes e 

durante o 

tratamento) 

Semana 24 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo permitiu analisar primariamente a segurança no uso dos medicamentos 

recém incorporados para Hepatite C Crônica pelo Ministério da Saúde no Brasil. Foi possível 

observar as principais interações medicamentosas potenciais e RAM durante os tratamentos, 

bem como conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes. 

            O esquema terapêutico mais frequente foi SOF + DCV + RBV 12 semanas, indicado 

para vários genótipos do VHC. Os genótipos mais frequentes foram 1 e 3, a maioria dos 

pacientes eram virgens ao tratamento e com grau de fibrose F4 (cirrose). A maior parte dos 

pacientes eram idosos e do sexo feminino. Hipertensão foi considerada a comorbidade de 

maior ocorrência nos pacientes e pode ser relacionada com a idade mais frequente ≥ 60 anos. 

            As interações medicamentosas potenciais observadas incluíram os medicamentos 

anlodipino, levotiroxina e sinvastatina, identificados também em estudos internacionais. 

            A maioria dos pacientes apresentou algum tipo de RAM. Cefaleia e fadiga foram as 

reações mais frequentes. A ocorrência de cefaleia foi independente dos tratamentos e fadiga 

foi mais presente nos pacientes que usaram SOF + DCV + RBV, portanto, é possível dizer que 

a ocorrência desta reação pode ser favorecida pela presença de RBV, assim como a ocorrência 

de anemia. Esta RAM hematológica foi presente em pacientes em uso de esquemas com e 

sem RBV,porém foi mais frequente nos pacientes que tinham RBV em seus esquemas. 

            A análise temporal das RAM colaborou com o entendimento de como cada reação se 

comporta ao longo dos tratamentos. A RBV parece não ter colaborado com a presença das 

RAM dermatológicas. Em relação às reações neuropsiquiátricas e outras RAM, houve 

redução do seu número entre o início e final da farmacoterapia na grande maioria dos casos. 

            A possível ocorrência de interações medicamentosas potenciais exige um 

acompanhamento de perto do paciente pela equipe médica para melhores decisões com 

relação à sua farmacoterapia.  

            No geral, as RAM mostraram ser toleráveis; em caso de dificuldade de tolerância, foi 

possível a realização de intervenções para minimizar as reações. O uso de RBV é priorizado 

em muitos casos pelo médico, porém este fármaco mostrou potencializar a ocorrência de 

algumas reações. Neste caso, os pacientes devem ser acompanhados pela equipe médica para 

avaliar o risco-benefício, de forma que não comprometa o sucesso da terapia dos pacientes, 

incluindo a efetividade dos esquemas terapêuticos e a qualidade de vida dos indivíduos 

envolvidos. 
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8. ANEXOS E APÊNDICES 

8.1. Anexo 1 - Questionário do algoritmo de Naranjo e classificação das RAM 

 

 

 

Fonte: NARANJO et al., 1981. 
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8.2. Anexo 2 – Parecer do CEP 
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8.3 Apêndice 1 - Formulário para análise de reações adversas a Daclatasvir, Simeprevir 

e Sofosbuvir no tratamento da Hepatite C Crônica 

ESTUDO DA SEGURANÇA DO USO DE DACLATASVIR, SIMEPREVIR E 

SOFOSBUVIR NO TRATAMENTO DA HEPATITE C CRÔNICA  

 

FORMULÁRIO PARA ANÁLISE DE RAM 
 

Características Gerais: 

Nome: __________________________________________________   Prontuário:________________ 

Idade:____________     Sexo: (    ) F  (    ) M     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:____________________ Grau de Fibrose (Metavir)?__________  Child?____________ 

Coinfecção com HIV? (   )Sim  (   )Não Coinfecção com Hepatite B? (   )Sim  (   )Não 

2. Esquema terapêutico atual:_________________________________________________________ 

Início do tratamento:_______________________   Previsão de término:_______________________ 

3. Medicamentos para VHC utilizados anteriormente:  (   )Sim   (   )Não 

Quais? Período de tempo?____________________________________________________________ 

 

4. Parâmetros Hematológicos em acompanhamento 

Exame ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 

Hemoglobina      

Leucócitos      

Plaquetas      

RNI      

Glicemia      

VHC-RNA      

Proteínas Totais      

Albumina      

Alfa - feto proteína      

Sódio 

 

     

Potássio      

Ureia      

Creatinina      

Ácido úrico      

Clearance de creatinina      

AST/ TGO*      

ALT/TGP**      

Fosfatase Alcalina      

Gama glutamil transferase      

Bilirrubina Total      

Bilirrubina frações      

Peso corporal      

*AST/TGO: Aspartato aminotransferase; **ALT/TGP: Alanina aminotransferase. 
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5. Reações Adversas apresentadas (Formulário em anexo) 

 

6. Intercorrência / Necessidade de Intervenção/ Internação (Se sim, registrar neste espaço) 

 Intercorrência Intervenção Internação Quantos dias? 

1° Visita     

2° Visita     

3° Visita     

4° Visita     

5° Visita     

6° Visita     

7° Visita     

8° Visita     

 

6. Investigação das Reações Adversas a Medicamentos (RAM) 

Durante investigação das RAM, verificar: 

o Quando a RAM iniciou?  

o O paciente começou a tomar algum medicamento diferente nos dias imediatamente anteriores 

ao dia que a RAM iniciou? (Ressaltar sobre analgésicos, chás, fitoterápicos) 
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Registro das RAM 
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Nome do paciente:___________________________________Prontuário:________________ 
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8.4 Apêndice 2 – 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

