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RESUMO 

 

A hepatite C é um grave problema de saúde pública que atinge milhares de pessoas 

todos os anos no mundo todo. Por muitos anos, o tratamento disponível era à base 

das formas de interferon. Entretanto, ele era acompanhado de diversos efeitos 

colaterais e uma baixa segurança terapêutica. A introdução das drogas de ação 

direta trouxe consigo uma elevada segurança terapêutica e baixos efeitos colaterais 

quando comparado as formas de interferon. Assim, esse estudo tem como objetivo 

realizar um compilado da literatura em torno do vírus da hepatite C e, enfatizando o 

seu tratamento e como evoluiu ao longo dos anos. Para isso, foi realizada a busca 

por artigos relevantes ao tema, nas bases de dados Medline/Pubmed, Scielo, 

periódicos Capes, teses e monografias de instituições fidedignas. Foi possível trazer 

estudos mais recentes no que se diz respeito a eficácia e segurança terapêutica das 

novas drogas utilizada no tratamento e ainda uma proposta de eliminação da 

hepatite C até o ano de 2030. 

Palavras chaves: hepatite, HCV, tratamento, livre de interferon  



ABSTRACT 

 

The hepatitis C is a serious public health issue which affects thousands of people 

every year across the world. For many years, the available treatment was based on 

forms of interferon. Nonetheless, it was followed by several collateral effects and a 

low therapeutic safety. The introduction of direct-action drugs resulted in a high 

therapeutic security and flat collateral effects when it is compared with the 

interferon’s forms. Therefore, this study aims to gather information from the literature 

about the Hepatitis C virus and, emphasizing its treatment and its evolution 

throughout the years. In this regard, a research was made for relevant articles to the 

theme in the data bases called Medline/Pubmed, Scielo, Capes, thesis and capstone 

projects from reliable and trustworthy institutions. It was possible to find most recent 

studies regarding the efficiency and therapeutic security from the new drugs used on 

the treatments and even a proposal of elimination Hepatitis C until 2030. 

Key words: hepatitis, HCV, treatment, interferon-free. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública e atinge milhões 

de pessoas no mundo todo. São causadas por diferentes agentes etiológicos que 

atacam apenas um órgão em comum, o fígado. Mais especificamente, a hepatite C 

atinge cerca de 3% da população mundial revelando uma epidemia silenciosa. 

Depois de instalada, a hepatite C pode tomar dois cursos: agudo ou crônico. Cerca 

de 85% dos casos progridem para o estágio crônico da doença. Quando não 

realizado corretamente o tratamento, a doença piora e quadros de cirrose e 

hepatocarcinoma são observados (SEEFF, 1997; OMS, 2017). 

Por muitos anos, o tratamento disponível era à base das formas de interferon 

(IFN) administrado em conjunto com a ribavirina (RBV). No entanto, esse regime era 

tomado por enormes injeções semanais e comprimidos diários. Trazendo consigo 

elevados efeitos colaterais e uma baixa segurança terapêutica. Novos fármacos 

foram desenvolvidos, e a era dos antivirais de ação direta (DAA) foi estabelecida. 

Com essa era, medicamentos como boceprevir (BOC) e telaprevir (TVR) foram 

criados. Entretanto, mesmo sendo classificados DAAs, os efeitos colaterais e a baixa 

segurança terapêutica perduraram, em virtude, do uso em conjunto com IFN e RBV 

(POYNARD, et al., 1998; YAU e YOSHIDA, 2014).  

Além dos problemas dos efeitos colaterais e o perfil de segurança terapêutica, 

a efetividade terapêutica pode ser limitada já que muitos das terapias não atingem 

respostas satisfatórias. Assim, mais uma vez, a ciência deu um passo, criando novas 

gerações drogas como sofosbuvir (SOF), daclatasvir (DAC), simeprevir (SMV) e 

diversas outras, trazendo consigo medicamentos com efeitos adversos reduzidos e 

elevada segurança e eficácia terapêutica. Com isso, foi possível estabelecer um 
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regime de tratamento livre de interferon (interferon-free regimen), onde esses 

medicamentos podem ser combinados ou não com RBV (RAMOS, et al., 2017). 

Nesse cenário, a literatura científica requer um compilado dessas informações 

para tomada de decisões e estratégias no âmbito da saúde pública. Assim, a revisão 

da literatura sobre o vírus e, principalmente, os avanços do tratamento são 

importantes nesse papel. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 Produzir uma revisão da literatura sobre o vírus da hepatite C e os 

avanços no tratamento. 

2.2. Objetivos específicos 

 Buscar evidências sobre o desempenho dos protocolos anteriores de 

tratamento da hepatite C crônica adotado pelo SUS; 

 Buscar evidências sobre o desempenho da terapia com o novo 

protocolo adotado pelo SUS; 

 Comparar a RVS do protocolo antigo com o novo; 

 Buscar perspectivas para o futuro do tratamento. 
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3. METODOLOGIA 

O presente estudo é uma revisão da literatura interativa, a respeito do 

vírus da hepatite C e as formas de tratamento. 

Foi realizada a busca por artigos relevantes ao tema, nas bases de dados 

Medline/Pubmed, Scielo, periódicos capes, teses e monografias de instituições 

fidedignas. A pesquisa bibliográfica considerou artigos publicados no idioma 

inglês e português, utilizando os seguintes descritores: HCV, hepatitis C, 

treatment, interferon-free, direct-acting antivirals, clinical tray, tratamento, 

hepatite C, Brasil. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1. Histórico 

Durante muito tempo, o vírus da hepatite C (HCV) ficou preso na escuridão da 

ciência. Com a evolução nas técnicas de diagnóstico das hepatites A e B, percebeu-

se que uma nova variante das hepatites existia. Essa nova variante foi classificada 

como hepatite não-A e não-B (HNANB) e foi observada em casos pós-

transfusionais. (FEINSTONE et al., 1975; GITNICK, 1984). A transmissão também 

era um enigma a ser desvendado. Estudos demonstraram que além da transmissão 

associada à transfusão sanguínea, existiam casos esporádicos de hepatites não-A e 

não-B transmitidos por via oral (KHUROO, 1980).  

Com a evolução das técnicas de biologia molecular, o genoma do então 

chamado vírus da hepatite não-A e não-B foi identificado e sequenciado: seu 

genoma era um ácido ribonucleico (RNA). Com isso, um novo vírus foi reconhecido e 

denominado vírus da hepatite C (HCV) (CHOO et al., 1989). Posteriormente, 

técnicas para a detecção através da pesquisa de anticorpos contra antígenos do 

HCV foram desenhados (KUO et al., 1989). 

 Após diversos estudos, em 1991, a primeira droga para o tratamento da 

hepatite C foi aprovada pelo órgão americano Food and Drug Administration (FDA), 

o alfa-interferon recombinante (IFN-alfa) (HOOFNAGLE et al., 1988; DAVIS et al., 

1989; MARCELLIN et al., 1991; CAUSSE et al., 1991). Em 2000, no Brasil, foi 

aprovado o uso do IFN-alfa para o tratamento de diversas doenças, incluindo as 

hepatites virais B e C crônica (BRASIL, 2018d). O esquema terapêutico foi alterado 

com a introdução da ribavirina (RBV) e o interferon peguilado (IFN-peg). Este, por 

muitos anos, foi o esquema adotado para o tratamento da hepatite C (SULKOWSKI 
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et al., 2011; BRASIL, 2011b). No entanto, os efeitos colaterais observados no 

esquema peg-IFN + RBV são severos e muito frequentes, fazendo com que o 

abandono do tratamento seja elevado (BRASIL, 2011b). De acordo com isso, novos 

medicamentos, denominadas drogas de ação direta (DAA) foram desenvolvidos. 

Tais medicamentos podem ser utilizados em esquemas terapêuticos sem o IFN, 

caracterizando as terapias interferon-free (OMS, 2014; AASLD, 2015; ZEUZEM et 

al., 2015; RAMOS et al., 2017). 

A introdução dessas novas terapias para o tratamento da hepatite C traz 

consigo uma redução nos efeitos colaterais, elevação na adesão terapêutica e, 

sendo assim, diminuição no abandono e aumento na resposta virológica sustentável 

(RVS), índice importante para a determinação da cura (ZEUZEM et al., 2015). A 

resposta virológica sustentável é compreendida como a indetectibilidade do material 

genético do HCV, RNA-HCV. Essa indetectibilidade é contabilizada a partir da 12ª ou 

24ª semana após o tratamento (BRASIL, 2018a). 

4.2. Epidemiologia do HCV e da hepatite C 

Muitos estudos do HCV vêm sendo realizados. Estima-se que 3% da 

população mundial está infectada com o vírus da hepatite C (OMS, 2017). Em 2015, 

no mundo todo, ainda havia 1,75 milhão de novas infecções pelo HCV com uma taxa 

de incidência global de 23,7 por 100.000. Ainda em 2015, 71 milhões de pessoas 

viviam com hepatite C crônica (OMS, 2017). Não existem dados específicos para 

cada país, devido à falta de informações sendo assim oferecidos por regiões, onde a 

maioria das estimativas baseadas em médias ponderadas e liberadas (MARTINS, 

NARCISO-SCHIAVON e SCHIAVON, 2011). As áreas com as maiores taxas de 

infecção estão localizadas na região do Oriente Médio (62,5 por 100.000) e na 
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região da Europa (61,8 por 100.000) (OMS, 2017). (Figura 1). Na América Latina, 

em 2005, mais de 7,6 milhões de pessoas estavam infectadas com o HCV 

(HANAFIAH et al., 2013). 

 

Figura 1: Incidência da infecção por HCV no mundo. Fonte: adaptado de (OMS, 2017) 

 

No Brasil, mais de um milhão de pessoas tiveram o contato com a hepatite C, 

o que reflete 0,71% da população brasileira. Desde o final da década de 90 até 2017 

foram notificados 331.855 casos. Em 2017, 24.460 casos de hepatite C foram 

notificados, atingindo uma taxa de incidência nacional de 11,9 por 100.000 

habitantes. Nas regiões Sudeste e Sul, foram confirmados, respectivamente, 63,2% 

e 25,2% de casos de hepatite C, seguido das regiões Nordeste (5,9%), Centro-

Oeste (3,2%) e Norte (2,5%). Em contrapartida, apesar dos casos confirmados de 

hepatite C no Sudeste serem mais elevados que no Sul, a taxa de incidência no Sul 
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(24,3 por 100.000) é mais elevada do que a observada no Sudeste (15,6 por 

100.000) (BRASIL, 2018b). 

 

 

Gráfico 1: Taxa de detecção de casos de hepatite C segundo faixa etária e sexo. Fonte: (BRASIL, 
2018b) 

 

A hepatite C acomete, principalmente, adultos de mais 40 anos. O Gráfico 1 

evidencia que, em 2017, as maiores taxas de incidência foram em homens adultos, 

na faixa etária de 55 a 59 anos, atingindo 42,4 casos por 100.000 habitantes. Já nas 

mulheres adultas, na mesma faixa etária citada anteriormente, foi detectada uma 

incidência de 25,2 por 100.000. Apesar do número de casos em homens ser 

superior, observou-se uma ligeira diminuição na razão de sexos, passando de 1,5 

(2007) para 1,3 (2017) (Gráfico 2) (BRASIL, 2018b). Essa concentração de 

indivíduos infectados nas faixas etárias mais altas insinua um possível contato com 

o vírus no passado (MARTINS, NARCISO-SCHIAVON e SCHIAVON, 2011). 
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Gráfico 2: Taxa de detecção de casos de hepatite C segundo sexo, razão de sexos e ano de 
notificação. Fonte: (BRASIL, 2018b) 

 

4.3. História natural da infecção 

A hepatite C representa um dos maiores problemas de saúde pública 

atualmente. Apesar de toda essa preocupação com a enfermidade, ainda subsiste 

um considerado desconhecimento (PASSOS, 2006; WESTBROOK e DUSHEIKO, 

2014). Após a infecção pelo HCV, a hepatite C pode tomar dois cursos: agudo ou 

crônico. A hepatite C aguda é infrequentemente diagnosticada, visto que, à maioria 

dos indivíduos são assintomáticos (CHEN e MORGAN, 2006). De acordo com o 

Ministério da Saúde, através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 

Hepatite C e Coinfecções (PCDT), a hepatite C aguda pode ser definida como: 

Soroconversão recente (há menos de seis meses) e com documentação do 
Anti-HCV: Anti- HCV não reagente no início dos sintomas ou no momento 
da exposição e Anti-HCV reagente na segunda dosagem, realizada com 
intervalo de 90 dias ou Anti-HCV não reagente e detecção do HCV-RNA em 
até 90 dias após o início dos sintomas ou a partir da data de exposição, 
quando esta for conhecida. (BRASIL, 2018a p.21) 
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A sintomatologia é bastante silenciosa e quando presente é semelhante a 

uma doença hepática, porém inespecíficos para o diagnóstico da hepatite C aguda, 

são eles: mal-estar, fraqueza, anorexia e icterícia. (CHEN e MORGAN, 2006). A 

resolução virológica espontânea (RVE) pode ocorrer em 15% a 45% dos casos 

agudos (WESTBROOK e DUSHEIKO, 2014; OMS, 2014). Ela está associada 

severamente à fatores ligados ao gene IL28b, que codifica o IFN-λ3 e o alelo 

DQB1*0301 do complexo principal de histocompatibilidade humano (HLA) classe II2 

(ALRIC et al., 1997; THOMAS et al., 2009; GE et al., 2009). 

 A detecção da hepatite C é comumente feita no curso crônico da doença. 

Isso ocorre devido à sintomatologia ser subclínica. Cerca de 85% dos casos de 

hepatite C aguda evoluem para a hepatite C crônica (SEEFF, 1997). Não é incomum 

que pacientes infectados com HCV permaneçam não diagnosticados até 

apresentarem complicações de doença hepática terminal (WESTBROOK e 

DUSHEIKO, 2014). De acordo com o Ministério da Saúde, através do Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (PCDT), a hepatite 

C crônica pode ser definida como: 

Anti-HCV reagente por mais de seis meses e confirmação diagnóstica com 
HCV-RNA detectável por mais de seis meses e/ou presença de sinais 
clínicos ou histológicos de hepatite crônica (European Association for the 
Study of the Liver, 2017) na presença de HCV-RNA, detectáveis por mais 
de seis meses. (BRASIL, 2018a p.22) 

 

O estágio crônico da infecção pelo HCV é a principal causa do 

hepatocarcinoma celular (HCC) e morte relacionada ao fígado no mundo ocidental. 

(WESTBROOK e DUSHEIKO, 2014). Geralmente, é uma doença lenta e progressiva 

caracterizada pela inflamação do parênquima hepático persistente que leva ao 

desenvolvimento de cirrose em aproximadamente 10 a 20% dos pacientes com mais 

de 20 a 30 anos de infecção. A cirrose pode permanecer indolente por muitos anos 
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em alguns pacientes, enquanto progride em outro para HCC (WESTBROOK e 

DUSHEIKO, 2014).  

O desenvolvimento da fibrose hepática na hepatite C é multifatorial. Estes 

incluem idade de infecção, sexo masculino, consumo de álcool, obesidade, 

resistência à insulina, diabetes tipo 2, coinfecção com hepatite B ou HIV, terapia 

imunossupressora e fatores genéticos (THEIN et al., 2008). A coinfecção com o HIV 

apresenta um impacto extremamente negativo na história natural da doença. Devido 

a níveis mais altos de RNA-HCV circulando, ocorre uma resposta diminuída ao 

tratamento com IFN, resultando em uma progressão mais rápida para fibrose e 2 a 3 

vezes o risco para cirrose e suas complicações (MARTIN‐CARBONERO et al., 

2009). 

As enzimas alanino aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase 

(AST) indicam agressão hepatocelular. Elas variam de acordo com o curso da 

doença. Na forma aguda, podem atingir níveis de 25 a 100 vezes acima do normal. 

Na forma crônica, elas chegam a não ultrapassar 15 vezes o limite normal (BRASIL, 

2011b). A Figura 2 mostra as alterações nos marcadores anti-HCV e ALT durante a 

infecção pelo HCV. 

 

Figura 2: Marcadores da infecção pelo HCV. Fonte: (BRASIL, 2011b) 
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4.4. Partícula viral 

O HCV é um vírus que mede cerca de 50nm, possui como material genético 

RNA de fita simples de polaridade positiva medindo cerca de 9,5Kb e pertence à 

família Flaviviridae, gênero Hepacivirus (STRAUSS, 2001; OMS, 2014; SAEED e 

YASIR WAHEED, 2014). Seu envelope é derivado das membranas celulares do 

hospedeiro e apresenta duas glicoproteínas virais E1 e E2, incumbidas ao 

reconhecimento e ligação aos hepatócitos (GOSERT et al., 2002; LINDENBACH e 

RICE, 2005). A estrutura do vírus pode ser observada na Figura 3. 

 

Figura 3: Estrutura do HCV. Fonte: (STRAUSS, 2001) 

 

O RNA de fita simples do HCV apresenta uma longa fase de leitura aberta 

(ORF) flanqueada por regiões não traduzidas (UTR) nas extremidades 5’ e 3’ (Figura 

4). Estudos demonstraram que além das principais proteínas ORF, a região central 

do HCV também codifica uma proteína de estrutura de leitura alternativa (ARFP 

ORF), cuja função na patogênese viral ainda não é clara (SAMRAT et al., 2014). A 

ORF codifica uma poliproteína única de 3.000 aminoácidos que, posteriormente, é 

processada co- e pós transcricionalmente e origina 10 proteínas virais com 

diferentes características (SAEED e YASIR WAHEED, 2014). A UTR 5’ contém uma 

sequência de reconhecimento para a entrada do ribossomo denominada de IRES, 
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essa sequência é importante para a inicialização do processo de tradução do 

genoma viral (KIM e CHANG, 2013)  As proteínas virais podem ser classificadas em 

estruturais e não estruturais. As estruturais constituem o envelope viral (E1 e E2) e o 

capsídeo (C). Em contrapartida, as proteínas não estruturais fazem partem da 

maquinaria responsável pela replicação do vírus e abarcam: p7 (viroporina), NS2 

(proteína transmembrana com atividade de autoprotease), NS3 (possui atividade 

protease e helicase a qual é complexada a proteína NS4A), NS4A (cofator da NS3), 

NS4B (proteína de membrana), NS5A (fosfoproteína moduladora) e NS5B (RNA-

polimerase RNA-dependente (BARTENSCHLAGER, COSSET e LOHMANN, 2010; 

LINDENBACH e RICE, 2011; KIM e CHANG, 2013). 

 

Figura 4: Genoma do HCV. Fonte: adaptado de (ECHEVERRÍA et al., 2015) 

 

Devido à grande taxa de erro da RNA-polimerase RNA-dependente (NS5B), 

por esta não possuir atividade de exonuclease (proofreding activity), e a pressão que 

o sistema imune exerce sobre o vírus, houve um impulso na evolução do HCV 

culminando com o desenvolvimento de uma diversidade global que resultou em sete 

linhagens genéticas (genótipos de 1 a 7) (ECHEVERRÍA et al., 2015)  

Os genótipos 1 a 6 do HCV contêm uma série de subtipos relacionados (67 

subtipos aceitos) que tipicamente diferem uns dos outros em pelo menos 15% em 

posições de nucleotídeo dentro da região de codificação (SMITH et al., 2014). Essas 
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variantes são denominadas quaisispecies. Os subtipos 1a, 1b e 3a são amplamente 

distribuídos e resultam na grande maioria das infecções nos países ocidentais 

(SIMMONDS, 2004). No Brasil, o genótipo mais prevalente em todas as regiões é o 

1, seguido do genótipo 3. O genótipo 3, é mais prevalente na região Centro-Oeste 

(CAMPIOTTO et al., 2005). 

4.5. Biossíntese viral 

Pelo seu genoma ser uma fita simples de RNA com polaridade positiva, o 

HCV segue a mesma tática básica que outros vírus compartilhantes do mesmo tipo 

de genoma, ou seja, a sua replicação ocorre no citoplasma das células. O ciclo 

replicativo pode ser observado na Figura 5. Os componentes do metabolismo das 

lipoproteínas estão associados ao transporte e entrada do HCV nas células, devido 

a partícula viral associar-se a várias lipoproteínas (apoE, apoB, apoC1, apoC2 e 

apoC3) para assim resultar em um complexo de partícula lipoviral (LVP) (KIM e 

CHANG, 2013). A adesão ao hepatócito envolve uma série de interações com 

receptores e glicosaminoglicanos (GAG) expressos na superfície da célula. Após 

aderido, os receptores de lipoproteína de baixa densidade (LDLR) promovem a 

ligação e, consequentemente, a entrada da partícula viral no interior da célula 

(AGNELLO et al., 1999; ZHU et al., 2014). Posteriormente, ao processo de adesão e 

ligação o HCV é internalizado via pH-dependente por endocitose mediado por 

claudinas e oclusinas (TANG e GRISÉ, 2009). 
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Figura 5: Ciclo de replicação do HCV. Fonte: adaptado de (KIM e CHANG, 2013) 

 

Com a entrada no hepatócito através da endocitose pH-dependente, a fita 

simples de RNA é liberada no citoplasma (TSCHERNE et al., 2006). Após isso, a 

maquinaria de tradução do hepatócito é redirecionada para o processo de tradução 

do genoma viral. Com finalização da tradução do genoma do HCV, uma poliproteína 

única é formada que, posteriormente, será processada por proteases celulares e 

virais e originará 10 proteínas virais, dentre elas as estruturais e as não estruturais. 

A fita simples de RNA também serve como modelo para o processo de replicação do 

genoma viral (KIM e CHANG, 2013). No seguimento do processamento da 

poliproteína, as proteínas do HCV e o genoma viral se associam e formam uma 

estrutura chamada de “teia membranosa”, no local de replicação do genoma viral. 

No processo de replicação, uma fita simples de RNA negativa é gerada como 

intermediário, para servir como molde no processo de síntese de uma nova fita 

simples de RNA, mas com a polaridade positiva (GOSERT et al., 2003; KIM e 

CHANG, 2013). Essa fita de RNA recém-sintetizada é empacotada em uma nova 

partícula viral que, seguidamente, é associada a moléculas lipoproteícas já citadas 
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anteriormente. Essa associação é importante para que a partícula viral se torne 

realmente infecciosa (HUANG et al., 2007; MERZ et al., 2011). Após isso, a partícula 

lipoviral é liberada por um processo não inteiramente elucidado que, entretanto, 

acredita-se que esteja ligada ao metabolismo de lipídeos (TARGETT-ADAMS et al., 

2010). 

4.6. Transmissão e fatores de risco 

A transmissão do HCV ocorre por diversas fontes. Sabe-se que, 

primariamente, ocorre através do contato com sangue contaminado, incluindo: 

transfusões, drogas injetáveis e inaláveis (cocaína), comportamento sexual, 

transplantes de doadores infectados, acidentes ocupacionais e nascidos de mães 

infectadas (CHEN e MORGAN, 2006). Em virtude da multiplicidade de atuações 

humanas com potencial exposição ao sangue, destacam-se outras possíveis vias de 

transmissão, sendo elas: tatuagens e piercings; serviços de barbearia; rituais de 

escarificação; circuncisão e acupuntura (MARTINS, NARCISO-SCHIAVON e 

SCHIAVON, 2011). 

Apesar dessa diversidade de fontes de transmissão da hepatite C, são 

realmente considerados como fatores de risco a transfusão sanguínea, o uso de 

drogas injetáveis e terapias invasivas com instrumento contaminado (ALTER, 2002) 

(CDC, 1998). No Brasil, foi verificado que a maior causa de infecção é referente ao 

uso de drogas (13,2%), seguido das transfusões (11,4%), e de comportamento 

sexual de risco (8,9%). Em contrapartida, no ano de 2017, a proporção de infecções 

por comportamento de risco (9,2%) superou as infecções referentes ao uso de 

drogas (8,1%) (Gráfico 3) (BRASIL, 2018b). 
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Gráfico 3: Proporção de casos de hepatite C segundo provável fonte ou mecanismo de infecção e 
ano de notificação. Fonte: (BRASIL, 2018b) 

 

Percebe-se que, no Brasil, os casos relacionados a transmissão vertical, 

acidentes de trabalho e hemodiálise não são alarmantes como os outros já 

evidenciados. Entretanto, a falta de informação em 53,7% dos casos torna difícil a 

caracterização da via de transmissão (BRASIL, 2018b). 

A transmissão vertical é pouco recorrente, com taxas que variam de 0 a 20% 

com uma média de apenas 5%. No entanto, se a mãe apresentar coinfecção ou 

carga viral elevada há uma maior probabilidade de transmitir o HCV ao filho (GIBB et 

al., 2000). 

4.7. Diagnóstico 

Após definido que um dos fatores de risco para a transmissão do HCV eram 

os processos transfusionais, no Brasil, em novembro de 1993, foi atribuído por meio 

da portaria nº 1.376, que todos os bancos de sangue seriam obrigados a realizar a 

triagem sorológica para o anti-HCV (BRASIL, 1993). 
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Figura 6: Fluxograma para diagnóstico do HCV utilizando testes rápidos. Fonte: (BRASIL, 2018c) 

 

O diagnóstico dos infectados pelo vírus da hepatite C pode ser feito mediante 

três tipos de testes: os rápidos (Figura 6), os sorológicos e os moleculares. Os testes 

rápidos e sorológicos são utilizados como triagem na suspeita de infecção. Eles 

detectam o anticorpo anti-HCV, que em primeira mão não define doença ativa e sim 

contato prévio com o vírus da hepatite C. A detecção do antígeno do core do HCV 

pode ser atribuída como presença de infecção ativa (BRASIL, 2018c). Devido a 

supressão do sistema imunológico em determinados indivíduos, a pesquisa dos 

anticorpos anti-HCV pode não ser efetiva devido a incapacidade de produção de 

anticorpos. A resolução disso é o emprego dos testes moleculares (BRASIL, 2018a). 
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Os testes moleculares são utilizados para a confirmação do diagnóstico de 

hepatite C, sendo considerado o padrão-ouro (HOUGHTON et al., 1991). Eles 

detectam e quantificam o material genético do vírus (RNA-HCV). A detecção do 

RNA-HCV confirma o diagnóstico de hepatite C e a quantificação determina a carga 

viral do indivíduo infectado, sendo fundamentais para o manejo clínico (BRASIL, 

2018a). 

A determinação do genótipo do HCV, ou exame de genotipagem, é de 

extrema importância para a definição do esquema terapêutico apropriado. Este 

exame utiliza testes moleculares para a definição do genótipo, subtipo e populações 

variadas do vírus da hepatite C. A premissa para que a genotipagem seja realizada 

é que a amostra apresente carga viral mínima de 500 UI/mL. Essa comprovação 

deverá ser feita no período anterior máximo de 12 meses, através da quantificação 

molecular do RNA-HCV, a carga viral (BRASIL, 2018a). 

 

Figura 7: Fluxograma para diagnóstico do HCV. Fonte: (BRASIL, 2018c) 
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4.8. Tratamento 

Os enormes avanços após o descobrimento do HCV tornaram possível o 

tratamento de pessoas infectadas pelo vírus. A primeira terapia a ser estipulada foi à 

base de formas de interferon, o interferon convencional e o interferon peguilado. A 

adição da ribavirina, uma droga antiviral, fez com que as chances de cura 

aumentassem dependendo do genótipo (OMS, 2017). Esse esquema terapêutico de 

peg-IFN + RBV é ainda adotado (SULKOWSKI et al., 2011; BRASIL, 2011b; 

BRASIL, 2018a). Entretanto, sabe-se que os tratamentos utilizando esse esquema 

terapêutico são poucos tolerados devido aos diversos efeitos adversos como 

depressão, resposta autoimune, sintomas semelhantes à gripe e disfunções 

hematológicas (MCHUTCHISON et al., 1998; MANNS et al., 2001; BLATT et al., 

2009). Após a introdução de sistemas de cultura de células, foi possível realizar um 

incremento no tratamento da hepatite C com a inclusão das drogas de ação direta 

(DAA) (FEENEY e CHUNG, 2014; ZEUZEM et al., 2015; RAMOS et al., 2017).  

É necessário compreender a existência de alguns termos extremamente 

utilizados no que se diz respeito ao tratamento. Alguns desses termos são: RVS 

(resposta virológica sustentada), RVR (resposta virológica rápida) e a falha 

virológica durante ou após a finalização do tratamento (OMS, 2014; BRASIL, 2018a). 

A resposta virológica sustentada é indicada pela indetectabilidade do RNA viral, ou 

RNA-HCV, a partir das 12 a 24 semanas após o final do tratamento (RVS12 e 

RVS24 são respectivamente a indetectabilidade do RNA-HCV após 12 e 24 

semanas após o fim do tratamento). A resposta virológica rápida é indicada pela 

indetectabilidade do RNA-HCV na 4ª semana de tratamento. A falha virológica é 

indicada pelo aparecimento RNA-HCV após esse ter sido indetectável, seja durante 

ou após o término da terapia (BRASIL, 2011b). 
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O principal objetivo do tratamento da hepatite C é atingir a chamada resposta 

virológica sustentada (RVS). Evitar a progressão da cirrose e o carcinoma 

hepatocelular (HCC), aumentando ainda mais a qualidade e expectativa de vida do 

infectado, é também um dos principais objetivos do tratamento da hepatite C 

(BRASIL, 2018a). 

O interferon é uma citocina com ampla e inespecífica ação antiviral, que 

apresentou um baixo sucesso terapêutico associado a diversos efeitos colaterais 

severos. Ele é apresentado nas formas: IFN convencional alfa-2a ou alfa-2b e peg-

IFN alfa-2a ou alfa-2b (POYNARD, et al., 1998; MANNS, et al., 2001; YENICE, et al., 

2006). Posteriormente, foi introduzida a RBV, um antiviral análogo de nucleosídeo, 

para o tratamento da hepatite C crônica. A RBV é combinada com as formas de IFN. 

Essa combinação apresentava uma RVS mais elevada do que apenas com a 

administração do peg-IFN com média entre 40% a 50% para infectados pelo 

genótipo 1 e de 70% a 80% para infectados pelo genótipo 2 e 3 (MANNS et al., 

2001; FRIED et al., 2002). Entretanto, os efeitos colaterais ainda foram observados 

trazendo consigo uma limitação em relação à eficácia e a segurança de quem 

estava sendo tratado (WARD e KUGELMAS, 2005) 

No Brasil, o tratamento com IFN + RBV é apresentado como IFN 

convencional alfa-2a ou alfa-2b, 3MUI, subcutânea (SC), 3 vezes por semana, 

juntamente ou não a RBV; ou peg-IFN alfa-2a, 180mcg, SC, 1 vez por semana, 

combinado ou não a RBV; e peg-IFN alfa-2b, SC, 1 vez por semana, associado 

(1,5mcg/kg), ou não (1mcg/kg) a RBV. A RBV, independente do genótipo, é 

administrada 15mg/kg/dia, via oral (VO) (BRASIL, 2011b). 

A eficácia e segurança da utilização da terapia peg-IFN e RBV por 24 e 48 

semanas foi demonstrada por Poynard e colaboradores (1998) em um ensaio 
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randomizado com mais de 800 pessoas. Foi observado que na terapia combinada, 

havia uma melhor resposta comparada com a utilização do peg-IFN apenas. A 

RVS24 foi de 43% dos pacientes que foram tratados por 48 semanas com o regime 

de combinação e 35% dos pacientes que foram tratados por 24 semanas com o 

regime de combinação. A descontinuação do tratamento por efeitos colaterais teve 

maior frequência na combinação das drogas em 42 semanas de tratamento (19%) e 

monoterapia (13%) quando comparado com 24 semanas de tratamento combinado 

(8%) (POYNARD et al., 1998).    

Os primeiros antivirais de ação direta foram desenvolvidos: o boceprevir 

(BOC) e o telaprevir (TVR). O alvo desses antivirais é a inibição da enzima serino-

protease NS3/4A (KWO et al., 2010; KUMADA et al., 2012). No entanto, a utilização 

dos antivirais BOC e TVR em monoterapia não se mostrou suficiente para assegurar 

uma RVS adequada, além de terem sido associadas a resistência viral (AGHEMO e 

COLOMBO, 2011). 

 Com isso, esses medicamentos precisam ser combinados em terapias duplas 

ou triplas com peg-IFN e RBV para atingir uma RVS adequada. Devido a essa 

associação, os efeitos colaterais já observados na peg-IFN e RBV (PR) são 

novamente observados. Além disso, tais combinações duplas ou triplas requerem 

um enorme número de injeções semanais de IFN e diversos comprimidos de RBV, 

BOC ou TVR, o que leva à redução na adesão ao tratamento (KWO et al., 2010; 

JACOBSON et al., 2011). 

No Brasil, a incorporação do BOC e TVR foi realizada através da Portaria nº 

20, de 25 de julho de 2012 por meio da Secretária de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos (SCTIE/MS) e tinha como exclusividade o tratamento de 

monoinfectados pelo genótipo 1 e com fibrose avançada (Metavir F3 e F4) ou cirrose 
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hepática compensada (Child-Pugh ≤ 6) (BRASIL, 2013). O TVR é apresentado em 

comprimidos de 375mg e sua dose recomendada é de 750mg (2 comprimidos) a 

cada 8 horas por VO, juntamente com a PR. O tempo de terapia com o TVR é de 12 

semanas, entretanto, o tempo total de tratamento são de 48 semanas. Em 

contrapartida, o BOC é apresentado em comprimidos de 200mg e sua dose 

recomendada é de 800mg (4 comprimidos) a cada 8 horas por via oral, juntamente 

com a PR. O BOC é indicado após uma indução de 4 semanas com PR, 

estendendo-se até 48 semanas de tratamento (BRASIL, 2013). 

A eficácia e segurança da utilização da terapia tripla PR + BOC foi 

demonstrada, em 2010, por Kwo e colaboradores em um ensaio de rótulo aberto, 

randomizado e multicêntrico de fase 2 com mais de 570 pessoas. Foi observado que 

quando incluindo o BOC ao tratamento PR, as RVS dobraram e variaram de 60-80% 

dependendo da dose e o tempo do tratamento quando comparado ao regime sem 

BOC (46%). A descontinuação do tratamento por efeitos adversos variou de 26-39% 

dos pacientes que estavam nos grupos que recebia BOC (KWO et al., 2010). 

A eficácia e segurança do TVR + PR foi demonstrada, em  2011, por 

Jacobson e colaboradores em um ensaio clinico de fase 2 com mais de 1000 

pessoas. Foi observado que quando incluindo o TVR ao tratamento PR, as RVS 

variou de 60-75% dependendo da dose e o tempo de tratamento quando comparado 

ao regime sem o TVR (44%). O abandono do tratamento por efeitos colaterais variou 

7-9% (JACOBSON, et al., 2011). 

Em 2013, foram aprovadas pelo Food and Drug Administration (FDA), as 

drogas simeprevir (SMV) e sofosbuvir (SOF). O SMV é um DAA de segunda 

geração, que tem como ação a inibição da enzima serino-protease NS3/4A do HCV 

(FRIED et al., 2013). O SOF é um DAA de segunda geração, que tem como ação a 
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inibição da polimerase NS5B (LAWITZ et al., 2013). No Brasil, a incorporação do 

SMV foi realizada através da portaria nº 29, de 22 de junho de 2015. Nessa mesma 

portaria, foram também incorporados os fármacos daclastavir (DAC) e sofosbuvir 

(SOF). O SMV é apresentado em comprimidos de 150mg e sua dose recomendada 

é 1 comprimido por dia, VO administrado juntamente com PR. O SOF é apresentado 

em comprimidos de 400mg e sua dose recomendada é 1 comprimido por dia, VO 

administrado juntamente com PR (BRASIL, 2018a). A combinação do SOF ou SMV 

com PR proporciona uma terapia mais curta, eficaz e segura. Entretanto, pela 

permanência da utilização do IFN e RBV, os efeitos colaterais e a intolerância 

persistiam (YAU e YOSHIDA, 2014). 

A eficácia e segurança da utilização do SOF e SMV foram demonstradas em 

um estudo prospectivo aberto realizado por Pearlman e colaboradores (2015) com 

82 tratados. Esse total de participantes foi dividido em dois grupos: um recebeu SOF 

+ SMV e outro recebeu PR + SOF. O primeiro grupo apresentou maior RVS (93%) 

comparado com o segundo grupo (75%). O segundo grupo apresentou maior falha 

virológica, descontinuação e efeitos colaterais. Não ocorreu nenhuma 

descontinuação no primeiro grupo por efeitos adversos (PEARLMAN, EHLEBEN e 

PERRYS, 2015). 

A ideia de um regime livre de interferon (interferon-free regimen) começou a 

ser estimulada e novamente, após anos de terapias peg-IFN e RBV, e com as DAA 

de primeira e segunda geração desenvolvidas, a medicina deu um novo grande 

passo e conduziu ao desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de 

hepatite C (POORDAD e DIETERICH, 2012). Com isso, foi possível uma maior 

tolerância, adesão ao tratamento e alcance de RVS superiores aos esperados e 

observados nas terapias passadas (EVERSON et al., 2014). 
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O daclatasvir (DAC) é um inibidor da proteína NS5A do HCV e atua 

impedindo a replicação viral. É apresentado em comprimidos de 30 e 60mg e sua 

dose recomendada é 1 comprimido por dia, VO (BRASIL, 2018a). A sua eficácia e 

segurança foi demonstrada em um estudo realizado por Pol e colaboradores com 

mais de 700 pacientes. Eles foram tratados com DAC + SOF com ou sem RBV 

durante um período de 12 ou 24 semanas. A RVS12 foi de mais 90% e variou entre 

92 a 99%. O abandono do tratamento foi observado em 7% dos pacientes que 

estavam no regime com RBV (POL et al., 2010). 

A combinação do ombistavir (inibidor da NS5A), veruprevir combinado com 

ritonavir (inibidor de protease NS3/4A), e dasabuvir (inibidor não nucleosídeo da 

polimerase NS5B), é também chamado de 3D. O ritonavir é usado como um 

potencializador farmacocinético (BRASIL, 2018a). No Brasil, o 3D foi incoporado 

através da portaria nº 40, de 30 de novembro de 2016 por meio da SCTIE/MS 

(BRASIL, 2016). O 3D é apresentado em 2 comprimidos: um revestido de ombistavir 

(12,5 mg), veruprevir (75mg) e ritonavir (50mg); e outro revestido de dasabuvir 

(250mg). Sua dose recomendada são 2 comprimidos de ombistavir + 

veruprevir/ritonavir por dia pela manhã e 1 comprimido de dasabuvir duas vezes ao 

dia (manhã e noite) (BRASIL, 2018a).  

A eficácia e segurança da administração do 3D foram realizadas através do 

SAPPHIRE-I, um estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por 

placebo em 631 pessoas, as quais foram divididas em dois grupos: um recebia 

ativamente o tratamento (grupo A) e outro o placebo (grupo B). A RVS12 observada 

em todos os pacientes foi de 96,2%. Atingindo até 98% quando observado os 

pacientes infectados pelo genótipo 1b. A descontinuação por algum efeito adverso 
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foi observado em 0.6%, em ambos os grupos. Os efeitos colaterais observados 

foram náuseas, prurido, insônia, diarreia e astenia (FELD et al., 2014). 

O ledispavir (LDV) é um inibidor da proteína NS5A, impedindo à replicação e 

montagem de novos vírions. No Brasil, o LDV foi incorporado através da portaria nº 

12, de 13 de março de 2018 por meio da SCTIE/MS (BRASIL, 2018e). É 

administrado juntamente com SOF e apresentado como 1 comprimido revestido com 

90mg de LDV e 400mg de SOF. Sua dose recomendada é apenas um comprimido 

por dia, VO (BRASIL, 2018a). A sua eficácia e segurança foram demonstradas em 

um ensaio de fase 2b, não randomizado, centro-único e aberto realizado por Osinusi 

e colaboradores (2015) em 50 pessoas. Eles foram divididos em dois grupos: um 

virgem de terapia antiviral (13 pessoas) e outro tratado com terapia antiviral (37 

pessoas). A RVS12 no grupo virgem de terapia foi de 100%, já dentre aqueles 

previamente tratados com antivirais foi observada uma RVS12 de 97%. Não houve 

nenhuma descontinuação observada nesse estudo. Efeitos adversos foram 

observados em 100% dos pacientes, sendo eles: congestão nasal, mialgia, cefaleia 

e fadiga (OSINUSI et al., 2015). 

O grazoprevir (GRA) é um inibidor da protease NS3/4A. O elbasvir (ELB) é 

um inibidor da NS5A do HCV. No Brasil, o GRA e ELB foram incorporados através 

da portaria nº 11, de 13 de março de 2018 por meio da SCTIE/MS (BRASIL, 2018h). 

Ambos os fármacos são administrados juntamente, por isso são apresentados em 1 

comprimido revestido de 50mg de ELB e 100mg de GRA. Sua dose recomendada é 

um comprimido por dia, VO (BRASIL, 2018a). A sua eficácia e segurança foram 

demonstradas através de um estudo de fase 3, randomizado, grupo paralelo, 

multisite e ensaio clínico aberto por Kwo e colaboradores em 420 pessoas. Eles 

foram randomizados para receber 12 ou 16 semanas do tratamento. A RVS12 no 
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grupo tratado com GRA + ELB foi de 92,4% e 94,2% dos que trataram com GRA + 

ELB + RBV (KWO et al., 2017). 

Até março de 2018, no Brasil, estavam disponíveis no arsenal terapêutico do 

SUS os seguintes medicamentos para o tratamento da hepatite C crônica: 

daclatasvir (DAC), simeprevir (SMV), sofosbuvir (SOF), a associação de ombistavir + 

dasabuvir + veruprevir/ritonavir (3D), a associação de ledispavir + sofosbuvir e a 

associação de elbasvir + grazoprevir (BRASIL, 2018a). No quadro 1 são retratadas 

todas as terapias já implantadas no tratamento da hepatite C no Brasil, onde é 

mostrado a sua resposta virológica sustentada, seguido da sua posologia e 

principais efeitos colaterais. 

 

Quadro 1: Evolução do tratamento da hepatite C 

Terapia 
Resposta virológica 

sustentada 
Posologia Efeitos colaterais 

IFN 19% 

IFN convencional alfa-2a 

ou 2b: 3MUI, SC, 3 

vezes na semana; 

IFN peguilado alfa-2a ou 

2b: 180mcg, SC, 1 vez 

na semana. 

Depressão, resposta 

autoimune, sintomas 

semelhantes à gripe 

e disfunções 

hematológicas 

IFN + RBV 35-43% 

IFN convencional alfa-2a 

ou 2b: 3MUI, SC, 3 

vezes na semana; 

IFN peguilado alfa-2a ou 

2b: 180mcg, SC, 1 vez 

na semana; 

RBV: 15mg/kg/dia, VO. 

Depressão, resposta 

autoimune, sintomas 

semelhantes à gripe 

e disfunções 

hematológicas 
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BOC + IFN + RBV 60-80% 

BOC: 4 comprimidos a 

cada 8h, VO; 

IFN convencional alfa-2a 

ou 2b: 3MUI, SC, 3 

vezes na semana; 

IFN peguilado alfa-2a ou 

2b: 180mcg, SC, 1 vez 

na semana; 

RBV: 15mg/kg/dia, VO. 

Anemia, fadiga, 

prurido, dor de 

cabeça, diarreia, 

insônia, pirexia 

TVR + IFN + RBV 69-75% 

TVR: 2 comprimidos a 

cada 8h, VO; 

IFN convencional alfa-2a 

ou 2b: 3MUI, SC, 3 

vezes na semana; 

IFN peguilado alfa-2a ou 

2b: 180mcg, SC, 1 vez 

na semana; 

RBV: 15mg/kg/dia, VO. 

Anemia, fadiga, 

prurido, dor de 

cabeça, diarreia, 

insônia, pirexia 

SOF + SMV 93% 

SOF: 1 comprimido/dia, 

VO; 

SMV: 1 comprimido/dia, 

VO. 

Fadiga, anemia, 

diarreia, dor de 

cabeça, pirexia 

DAC + SOF + RBV 94-100% 

DAC: 1 comprimido/dia, 

VO; 

SOF: 1 comprimido/dia, 

VO; 

RBV: 15mg/kg/dia, VO. 

Fadiga, anemia, 

diarreia, dor de 

cabeça, insônia 

3D 98% 

2 comprimidos/dia, pela 

manhã, VO; 

2 comprimidos/dia, pela 

Fadiga, anemia, 

diarreia, dor de 

cabeça, insônia, 
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manhã e noite. VO. prurido, astenia 

LDV + SOF 100% 1 comprimido/dia, VO 

Congestão nasal, 

mialgia, dor de 

cabeça e fadiga 

GRA + ELB + RBV 98% 1 comprimido/dia, VO. 
Fadiga, dor de 

cabeça e náusea 

 

 

4.8.1. Tratamento da hepatite C aguda no Brasil 

O tratamento na fase aguda tem como propósito diminuir o risco da 

progressão para a fase crônica da doença, bem como reduzir a transmissão do vírus 

na população (EASL, 2011). A detecção precoce da fase aguda, sintomática ou não, 

vem sendo determinada como uma medida de saúde para o controle da transmissão 

do HCV (BRASIL, 2018a). Os critérios para o início do tratamento da hepatite C 

aguda em paciente sintomáticos e assintomáticos é definido pelo Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (PCDT) que foi criado 

inicialmente em 2000 (BRASIL, 2000). Atualmente, a criação de protocolos e 

diretrizes é assegurada pela lei nº 12.401. (BRASIL, 2011a). 

Os tratamentos da hepatite C aguda disponíveis até 2015 eram uma 

monoterapia de alfa-IFN convencional por 24 semanas ou associação da ribavirina 

com o alfa-IFN convencional para pacientes que possuíam intolerância a doses altas 

de alfa-IFN. Um ponto a ser detalhado é que, nesse período já existiam as DAA para 

o tratamento da hepatite C crônica, mas não haviam sido testadas para o tratamento 

da fase aguda da doença (BRASIL, 2015). 
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Atualmente, no Brasil, os critérios para o início do tratamento da hepatite C 

aguda em paciente sintomáticos e assintomáticos é estipulado quando o RNA-HCV 

quantitativo é realizado no momento da suspeita clínica de infecção aguda pelo 

vírus. Quando realizado o primeiro exame de RNA-HCV, é necessário repetir o 

mesmo na quarta semana (BRASIL, 2018a). Sendo assim, caso não aconteça a 

redução da carga viral em 2log10, deve-se entrar com a terapia imediatamente. 

Caso ocorra essa redução em 2log10, deve avaliar na 12ª semana antes de iniciar o 

tratamento. Feito isso, se a viremia ainda persistir na 12ª semana, deve-se iniciar o 

tratamento (BRASIL, 2018a). 

Quando a carga viral for inferior a 12UI na 12ª semana, o tratamento não é 

recomendado, visto que, é possível uma resolução virológica espontânea (RVE). 

Para isso, é necessário o monitoramento da carga viral na 24ª e 42ª semanas. Após 

a realização de todos esses passos e o tratamento for estipulado, o mesmo deve ser 

feito seguindo todas as diretrizes terapêuticas de pacientes com hepatite C na fase 

crônica (BRASIL, 2018a). 

4.8.2. Tratamento da hepatite C crônica no Brasil 

O tratamento da hepatite C crônica é indicado para todo tipo de paciente, não 

dependendo do estágio de fibrose hepática. Todos os tratados deverão ser 

acompanhados periodicamente para detecção de recidivas ou de progressão do 

tumor (BRASIL, 2018a). Depois de elucidado, todos os medicamentos previstos para 

o tratamento da hepatite C apresentam facilidade posológica, menor tempo de 

terapia e efeitos adversos, e melhores RVS (BRASIL, 2018a). A PCDT define que o 

tratamento dos casos de hepatite C crônica deve ser realizado de acordo o tipo de 

genótipo definido pelo exame de genotipagem e, em caso de cirrose, a identificação 
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da cirrose compensada e descompensada. A cirrose descompensada é identificada 

utilizando o escore de Child-Turcotte-Pugh (Child-Pugh). Esse escore avalia o grau 

de deterioração do tecido hepático, através de alguns sintomas e exames (Figura 8). 

Depois de somado os pontos e obtendo o escore, os resultados são classificados 

em três classes: A (escore 5 a 6), B (escore 7 a 9) e C (escore acima de 10) 

(BRASIL, 2018a). Cada esquema de tratamento para cada genótipo está listado na 

tabela 1. 

 

Figura 8: Escore de Child-Pugh. Fonte: (BRASIL, 2018a) 

 

Quadro 2: Esquema de tratamento para hepatite C crônica. Fonte: adaptado de (BRASIL, 2018e) 

Esquema Genótipo 
Tempo de 

tratamento 

Tempo de 

tratamento 

Tempo de 

tratamento 

  Não cirrótico 
Cirrótico 

Child-Pugh A 

 

Cirrótico 

Child-Pugh B 

ou C 

 

 

SOF + SMV 

± RBV 

1a, 1b e 4 
12 semanas ± 

RBV (1a, 1b e 4) 

12 semanas + 

RBV (1a, 1b e 4) 

Esquema não 

indicado (1a, 1b 

e 4) 
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SOF + DAC ± 

RBV 

1a, 1b, 2, 3, 4, 5 

e 6 

12 semanas ± 

RBV (1a, 1b, 2, 

3, 4, 5 e 6) 

24 semanas ± 

RBV (500 mg) 

(1a, 1b, 2, 3, 4, 5 

e 6) 

24 semanas ± 

RBV (500 mg) 

(1a, 1b, 2, 3, 

4, 5 e 6) 

 

3D + RBV 1a e 1b 

12 semanas + 

RBV (1a) 

12 semanas (1b) 

 

12 semanas 

com RBV (1b) 

Esquema não 

indicado (1a) 

Esquema não 

indicado (1a e 

1b) 

SOF + LDV ± 

RBV 
1a e 1b 

12 semanas (1a 

e 1b) 

12 semanas (1a 

e 1b) 

24 semanas ± 

RBV (500 mg) 

(1a e 1b) 

SOF + LDV 1a e 1b 
8 semanas (1a e 

1b) 

Esquema não 

indicado (1a e 

1b) 

Esquema não 

indicado (1a e 

1b) 

ELB + GRA + 

RBV 
1a e 4 

16 semanas + 

RBV (1a) 

16 semanas (4) 

16 semanas + 

RBV (1a) 

16 semanas (4) 

Esquema não 

indicado (1a e 4) 

ELB + GRA 1a, 1b e 4 

8 semanas (1a) 

12 semanas (1b 

e 4) 

12 semanas (1a, 

1b e 4) 

Esquema não 

indicado (1a, 1b 

e 4) 

SOF + peg-IFN 

+ RBV 
3 12 semanas 12 semanas 

Esquema não 

indicado 

 

O tratamento de indivíduos coinfectados com HCV/HIV está indicado 

independentemente do grau de fibrose hepática ou contagem de células CD4+. 

Caso ocorra, concomitantemente, o diagnóstico de ambas as infecções é 

aconselhável iniciar-se a terapia antirretroviral (TARV) para o tratamento do HIV. Os 

esquemas terapêuticos para indivíduos coinfectados com HCV/HIV são os mesmos 

para os indivíduos monoinfectados com HCV. É de extrema importância o 
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conhecimento dos medicamentos utilizados na terapia para o tratamento do HCV, 

visto que podem ocorrer interações medicamentosas com os medicamentos 

utilizados na TARV (BRASIL, 2018a). As principais interações medicamentosas 

estão listadas na tabela 2. 

 

Quadro 3: Interações medicamentosas entre DAA e Antirretrovirais. Fonte: (BRASIL, 2018e) 

 SMV/SOF DAC/SOF 3D LDV/SOF ELB/GRA 

Atanavir/ritonavir      

Darunavir/ritonavir      

Tipranavir/ritonavir      

Nevirapina      

Efavirenz      

Etravirine      

Raltegravir      

Dolutegravir      

Maraviroque      

Tenofovir disoproxil 

fumarato 
     

Abacavir      

Lamivudina      



44 
 

Zidovudina      

 

Legenda 

 

 

 

5. PERSPECTIVAS FUTURAS 

A hepatite viral é um desafio no mundo inteiro de saúde pública, sendo 

classificada como uma “epidemia silenciosa”. Com a evolução na pesquisa da 

hepatite C, hoje em dia é possível realizar o seu tratamento e alcançar a cura. A 

facilidade posológica e a segurança observada na utilização dos novos 

medicamentos proporcionou a criação de estratégias eficazes no combate da 

doença (BRASIL, 2018b). Apesar disso, a hepatite tem sido ignorada como uma 

prioridade de saúde acarretando em uma desproporção de indivíduos infectados e 

testados e indivíduos tratados (Figura 9) (HAGAN e SCHINAZI, 2013; OMS, 2016b). 

A proposta de eliminação das cinco hepatites virais (A, B, C, D e E) até 2030, 

com foco particular nas hepatites B e C, devido à relativa preocupação em saúde 

pública que representam, foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) por 

meio de documentos publicados, os quais oferecem informações necessárias para 

colocar em prática. Em especial, o intitulado “Global Health Sector Strategy on Viral 

Hepatitis 2016–2021: Towards Ending Viral Hepatitis”, mostra que é possível através 

de uma visão do mundo onde a transmissão das hepatites virais é interrompida e 

todos que vivem com hepatite tenha acesso a todos os cuidados necessários; onde 

Não devem ser coadministradas 

Potencial interação 

Nenhuma interação 
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lançam metas que projetam a redução da incidência da infecção por hepatite crônica 

para 90% e a mortalidade a elas associada para 65%, realizar a erradicação da 

doença (OMS, 2016b). 

Com a eliminação das hepatites B e C até 2030, 7,1 milhões de mortes serão 

evitadas (OMS, 2016a; OMS, 2016b). A estratégia deve investigar novas 

oportunidades, incluindo: elevar a conscientização pública; avanços na terapia para 

hepatite, diagnósticos, vacinações e outras tecnologias; priorizar grupos específicos; 

e alcançar o compromisso da equidade em saúde (OMS, 2016b)

 

Figura 9: O contínuo dos serviços de hepatite viral e a cascata de retenção. Fonte: adaptado de 
(OMS, 2017) 

 

O Ministério da Saúde lançou um plano pactuado entre os estados e 

municípios que visam à eliminação da hepatite C no Brasil até 2030. A ideia é 

simplificar o diagnóstico, ampliar a testagem e fortalecer o atendimento aos 

infectados. O plano de eliminação está equiparado com as metas propostas pelo 

documento da OMS, trazendo como meta o tratamento de 19 mil pessoas no ano de 

2018, e a partir de 2019, 40 mil ao ano até 2030. No contexto da testagem, a meta é 

realizá-la 100% no público prioritário (BRASIL, 2018f). 
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Atualmente, alguns inibidores pan-genotípicos estão em fases finais de testes. 

São eles a combinação do glecaprevir e pribenstavir. O glecaprevir tem como sitio 

de ação a inibição da protease NS3/4A, enquanto que o pribestavir tem como local 

de ação a NS5A, também a inibindo. A combinação é utilizada para o tratamento de 

indivíduos cronicamente infectados pelo HCV dos genótipos 1 a 6 sem cirrose ou 

com cirrose compensada (BRASIL, 2018g). Estudos têm demonstrado enorme 

eficácia e segurança terapêutica com a utilização desses medicamentos no 

tratamento da hepatite C crônica. Zeuzem e colaboradores demonstram através do 

ENDURECE-1 que a taxa de resposta virologica sustentada de pacientes do 

genótipo 1 em 8 semanas de tratamento foi de 99,1% e 99,7% em 12 semanas de 

tratamento (RVS12). Os acontecimentos adversos levaram à descontinuação do 

tratamento em não mais de 1% dos pacientes em qualquer grupo de tratamento. Os 

efeitos adversos reportados foram dores de cabeça, fadiga e náuseas (ZEUZEM et 

al., 2018). 

Puoti e colaboradores demonstraram que o melhor esquema de tratamento na 

população em estudo foi de 8 semanas, devido a um não aumento significativo em 

mais quatro semanas de tratamento. A RVS em 8 semanas de tratamento foi de 

98%. O abandono do tratamento foi observado em <1% dos pacientes tratados. Os 

efeitos adversos relatados foram dores de cabeça e fadiga (PUOTI et al., 2018). 

6.  CONCLUSÃO 

O tratamento da hepatite C vem sendo aprimorado com o passar do anos 

desde a sua descoberta. Partindo de um tratamento inteiramente feito à base das 

formas de interferon + ribavirina (RBV) e chegando em um tratamento livre de 

interferon. O primeiro tratamento realizado apenas com as formas de interferon + 
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RBV, traz consigo baixa segurança e eficácia terapêutica com respostas virológica 

sustentada de 40 a 50%. São obsevados variados efeitos adversos, como distúrbios 

hematológicos, resposta autoimune e depressão, diminuindo muito as chances de 

cura. 

Com a chegada das drogas de ação direta (DAA) foi permitido estipular um 

tratamento com regimes livres de interferon. São observadas alta segurança e 

eficácia terapêutica. Com isso, os efeitos adversos foram drasticamente diminuídos, 

a resposta virológica sustentada atingiu quase a totalidade em quase todos os 

ensaios clínicos envolvidos. 

Além disso, novos medicamentos estão sendo desenvolvidos e testados. São 

esperadas altas taxas de cura e baixos efeitos colaterais em quase todos os 

pacientes. Essas novas terapias podem ser onerosas, no entanto, o tempo de 

tratamento reduzido com altas RVS, juntamente com a competição pelo mercado 

através da disponibilidade de diversos medicamentos pode torná-los rentáveis. 
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