MANIFESTAÇÃO DA SOCIEDADE DE INFECTOLOGIA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO REFERENTE À CONSULTA PÚBLICA SOBRE PROTOCOLO
CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA HEPATITE C E COINFECÇÕES

Após avaliação do PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA
HEPATITE C E COINFECÇÕES colocado em consulta pública, gostaríamos de
ratificar algumas considerações presentes no documento encaminhado, anteriormente,
em resposta à consulta pública sobre o relatório de recomendação em hepatite C.
Consideração 1:
Apesar dos elevados preços dos medicamentos disponibilizados, considera-se
que seja de suma importância a abrangência do acesso aos medicamentos pelos
pacientes com fibrose grau 2 (classificação histológica), e principalmente aqueles já
tratados previamente com interferon peguilado e ribavirina sem resposta ao tratamento.
Preço não é igual a custo e com certeza existe a possibilidade de se aumentar o custo do
tratamento caso o paciente perca o momento ideal para receber o medicamento.
É preocupante no contexto da saúde pública, quando se pensa em redução de custos, se
aventar a possibilidade do acesso judicialmente. Da forma em que foi conduzido o
relatório, há margem para esse feito.
Consideração 2:
Quanto maior o número de pacientes estudados melhor a evidência considerada.
Nesse contexto, os estudos com os medicamentos orais aprovados pela ANVISA, mas
apenas mencionados no relatório e não incorporados no relatório, como o “Combo 3D”
que é a associação do paritaprevir/ritonavir com ombitasvir e dasabuvir, são demasiado
promissores para pacientes cirróticos e com insuficiência renal, além da alternativa de
tratamento para o genótipo 1, incluindo pacientes coinfectados pelo HIV.
(Andreone P et al, 2014; Ferenci P et al, 2014; Poordad F et al, 2014; Pockros
PJ, 2015)
Consideração 3:
O genótipo 3 passou a ser considerado como pior respondedor ao tratamento
quando comparado ao genótipo 1 e, definitivamente, não pode ser colocado em
igualdade com o genótipo 2.
Considerando-se os pacientes cirróticos com genótipo 3, seria ideal a opção com
interferon peguilado, ribavirina e sofosbuvir ou daclatasvir associado ao sofosbuvir com
ribavirina , por 24 semanas.
Para os não cirróticos, interferon peguilado, ribavirina e sofosbuvir ou daclatasvir
associado ao sofosbuvir, por 12 semanas.

(EASL, 2015; Foster G et al, 2015; Nelson DR et al, 2015; Poordad F et al, 2015)
Consideração 4:
O grupo de pacientes transplantados deve ter atenção diferenciada devido às
medicações utilizadas pós-transplante e aos diferentes órgãos envolvidos (fígado, rim e
outros).
Há necessidade da individualização do tratamento, além da priorização do mesmo.
(EASL, 2015)
Consideração 5:
Existem inúmeras interações medicamentosas com os novos medicamentos e
medicamentos usados habitualmente por esses pacientes, principalmente aqueles
coinfectados com o HIV
Sugerimos que as interações medicamentosas sejam ressaltadas em tabelas e que os
links para consulta sejam fornecidos.
(DHHS, 2015; EASL, 2015; Wyles DL, Ruane P, Sulkowski M et al. Daclatasvir in
Combination With Sofosbuvir for HIV/HCV Coinfection: ALLY-2 Study. CROI 2015)
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