
1

Alguns dados sobre 
a situação da Hepatite C 
no Brasil para ativistas 

de HIV/AIDS

Jorge A. Beloqui

GIV – GRUPO DE INCENTIVO À VIDA

São Paulo, Novembro de 2017



2



3

Prefácio

Este texto nasceu da necessidade observada no GIV e em outras 

ONG/AIDS de nos familiarizarmos com o campo da Hepatite C no Brasil. 

Com efeito, a Hepatite C é um problema de saúde importante para as PVHA, 

e dada a ausência de ONG de Hepatites na Região Metropolitana de São 

Paulo, decidimos nos aproximar do tema. Portanto, o propósito deste texto 

é o de apresentar alguns dados sobre Hepatite C para ativistas e membros 

do movimento de HIV-AIDS (ONG, Redes de Pessoas com HIV/AIDS, etc.). 

O texto pretende ser só introdutório. Os dados podem ser úteis para 

promover a cobertura do tratamento no Brasil, para pessoas coinfectadas  

HIV-Hepatite C, mas também para as pessoas monoinfectadas pela Hepatite C. 

Em alguns capítulos também apresentamos informações sobre ou-

tras hepatites virais.

Agradecemos as contribuições do Departamento de Vigilância, Pre-

venção e Controle das IST, Hepatites Virais e AIDS do Ministério da Saúde, 

do Programa de Hepatites Virais do Estado de São Paulo e do Programa de 

Hepatites Virais da Cidade de São Paulo, e dos ativistas do movimento de 

Hepatites Virais, Jeová Pessin (Grupo Esperança) e Carlos Varaldo (Grupo 

Otimismo). Agradecemos também a Tomio Akiyama pela formatação.

Agradecemos especialmente à Dra. Sirlene Caminada (Programa de 

Hepatites Virais do Estado de São Paulo) que gentilmente revisou este texto.

Agradecemos à Coalition Plus e Unitaid que financiaram este projeto.

Erros ou omissões eventuais são de nossa completa reponsabilidade.

O texto não precisa ser lido na sua totalidade, nem sequencialmente. 

Assim, diversos leitores poderão fazer leituras diferentes conforme seus in-

teresses. Por exemplo, não é necessário ler com detalhe a parte epidemio-

lógica. Alguns leitores até podem preferir ler a partir da Discussão e Conclu-

sões. Neste capítulo abordamos, entre outros, o tema dos altos preços dos 

medicamentos de Hepatite C praticados a partir dos monopólios concedidos 

pelas patentes, que resulta em obstáculos para o acesso. 

Se este texto estimular o leitor a aprofundar as informações recorren-

do a outras fontes, seu propósito estará cumprido.. 
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1. O que são Hepatites virais? (*)
As hepatites virais são doenças silenciosas que provocam inflamação do fígado. Pelo fato 

de que nem sempre apresentam sintomas são chamadas de “silenciosas”. No Brasil, são cau-

sadas mais comumente pelos vírus A, B, C ou D. Existe ainda o vírus E, com predominância 

na África e na Ásia.

Representam um problema de saúde pública de grande importância, pois é significativo o 

número de pessoas atingidas e não identificadas.

Quando não diagnosticadas, as hepatites virais podem acarretar complicações das formas 

agudas e crônicas, muitas vezes levando à cirrose ou ao câncer de fígado.

Assim, um dos principais desafios é o diagnóstico precoce das Hepatites, pois a pessoa 

pode não apresentar sintomas inicialmente. Podem evoluir por 10, 20, 30 anos ou mais sem 

que o paciente apresente sintomas e sem saber que está doente.

Como diagnosticar?
As hepatites A, B, C e D só podem ser diagnosticadas por meio de exames de sangue 

específicos para essas hepatites virais. Há testes rápidos para Hepatite B e C pelo SUS.

Hepatite A

É uma doença viral aguda de transmissão fecal-oral, ou seja, pode ser transmitida por 

contato entre indivíduos, pela água ou por alimentos contaminados, por mãos mal lavadas ou 

sujas de fezes e por objetos que estejam contaminados pelo vírus.

Geralmente, a infecção é benigna em crianças e mais grave em adultos, mas podem ocor-

rer formas fulminantes da doença, levando o indivíduo a óbito. Segundo a  Secretaria Municipal 

de Saúde de São Paulo, em 2017 a  cidade registrou 559 casos de hepatite A de janeiro a 23 

de setembro - 773% mais do que todos os registros de 2016, quando houve 64 infectados. Em 

2017, quatro pessoas evoluíram para a forma grave da doença e duas morreram.

Hepatite B

É uma doença sexualmente transmissível, mas também pode ocorrer por meio do com-

partilhamento de seringas e agulhas contaminadas, colocação de piercing, procedimentos de 

tatuagem e manicure/ pedicure com materiais não esterilizados, compartilhamento de utensílios 

e objetos de higiene contaminados com sangue (escovas de dente, lâminas de barbear ou de 

depilar), acupuntura, procedimentos médico-odontológicos, transfusão de sangue, hemoderiva-

dos e hemodiálise sem as adequadas normas de biossegurança. Ela pode ser aguda ou crônica.
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Gestantes e recém-nascidos
As gestantes devem fazer o exame para diagnosticar a Hepatite B no pré-natal e as 

que não receberam a vacina da hepatite B devem ser imunizadas. Outra ação importante para 
prevenir a transmissão da Hepatite B para o recém-nascido é a aplicação da primeira dose 
da vacina nas primeiras 24 horas de vida da criança, ação que acontece de rotina nas ma-
ternidades do SUS.

Em mulheres com a doença ativa, a transmissão vertical – de mãe para filho − do vírus 
da hepatite B (HBV) pode ocorrer durante o parto, pela exposição do recém-nascido ao sangue. 
Outros líquidos orgânicos, como sêmen e secreção vaginal, podem constituir fonte de infecção. 
Ressalta-se que não há evidências de que o aleitamento materno aumente o risco de trans-
missão da hepatite B da mãe para o bebê. Por isso, a amamentação não está contraindicada 
em mães portadoras da doença, desde que o filho receba a vacina e a imunoglobulina, prefe-
rencialmente, nas primeiras 12 horas de vida.

Hepatite C
A transmissão da hepatite C ocorre principalmente pelo sangue. Por exemplo, contato 

com sangue contaminado ao compartilhar objetos como lâminas de barbear, agulhas, serin-
gas, alicates. O vírus da Hepatite C (HCV) foi identificado em 1989.

Indivíduos que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993, 
quando ainda não era realizada a triagem sorológica, podem ter a doença. Nesse caso, reco-
menda-se que os indivíduos procurem as Unidades Básicas de Saúde para maiores esclareci-
mentos. A via sexual e a vertical são menos frequentes. 

A transmissão da Hepatite C em homens que têm sexo com homens (HSH) também foi 
informada na Austrália, nos EUA e na Europa (**). (**)

Ela pode ser aguda ou crônica.

Hepatite D
Só terão Hepatite D aquelas pessoas que já estão infectadas pelo vírus da Hepatite B. Sua trans-

missão é igual à das hepatites B e C. No Brasil,  essa  doença é mais comum  na Região Amazônica.

Hepatite E
Sua transmissão assemelha-se à da hepatite A. É fecal-oral, ocorrendo principalmente 

pela água e alimentos contaminados, por dejetos humanos e de animais.  A sua disseminação 
está relacionada à infraestrutura de saneamento básico e a aspectos ligados às condições de 
higiene praticadas.

No Brasil, é uma doença rara, sendo comumente  encontrada em países  da  Ásia  e África.
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Como se proteger das Hepatites B, C e D?
• Usar sempre camisinha nas relações sexuais;

• Exigir material esterilizado ou descartável nos consultórios médicos, odontológicos, acu-

puntura;

• Exigir material esterilizado ou descartável nas barbearias e nos salões de manicure/ pedicure. 

O ideal é que cada pessoa tenha o seu kit de manicure/pedicure, composto de: Tesourinha, 

alicate, cortador de unha, lixa de unha, lixa de pé, empurrador/ espátula, escovinha e toalha;

• Exigir material esterilizado ou descartável nos locais de realização de tatuagens e coloca-

ção de piercings;

• Não compartilhar escovas de dente, lâminas de barbear ou de depilar;

• Não compartilhar equipamentos para uso de drogas (agulhas, seringas, cachimbos ou 

canudos);

• Não compartilhar agulhas ou seringas, em outras situações;

• Buscar atendimento médico se apresentar qualquer sinal ou sintoma da doença ou em 

caso de exposição a alguma situação de transmissão das hepatites virais.

• A transfusão de sangue e derivados atualmente não oferece risco de transmissão devi-

do à realização da pesquisa dos vírus das Hepatites B e C em todos os doadores de sangue.

Como confirmar se uma pessoa tem Hepatite A, B ou C?
Para saber se uma pessoa tem as Hepatites A, B ou C devem ser feitos exames de sangue 

específicos. Para realizar os exames procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou um 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Procure no telefone 156 ou na página: www.buscasaude.prefeitura.sp.gov.br

Imunização
• Existem vacinas para a prevenção das hepatites A e B. 

• A vacina contra Hepatite B é bastante eficaz, mas são necessárias as três doses para ga-

rantir a proteção. Está disponível no SUS. Estando imunizado para a Hepatite B também 

estará imunizado para a Hepatite D.

• Não existe vacina contra a hepatite C, o que reforça a necessidade de um controle ade-

quado da cadeia de transmissão no domicílio e na comunidade, bem como entre grupos 

vulneráveis, por meio de políticas de redução de danos. 
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Tratamentos
Para a Hepatite B existem tratamentos na atualidade para controle de infecção. Ver na 

página www.aids.gov.br Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para  Hepatite B e coinfec-

ções (2016; atualmente em revisão)

Para a Hepatite C existem tratamentos na atualidade que levam à cura em mais de 90% dos casos. 

Acesse: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-hepatite-c-e-coinfeccoes

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e coinfecções (Data da publica-

ção: 04.09.2017) 

(*) Material condensado a partir da cartilha A B C D E das Hepatites Virais para Agentes Comunitários de Saú-

de (http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2010/b-c-d-e-das-hepatites-virais-para-agentes-comunitarios-de-saude), 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/ 

 Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais (Ministério da Saúde, 2015). CDU 61636002

(**) World Health Organization, Global hepatitis report 2017, ISBN 978-92-4-156545-5.
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2. Epidemiologia da Hepatite C no Brasil 

Introdução

Este Capítulo do Informe traz dados epidemiológicos da Hepatite C no Brasil, estimativas 

de prevalência da Hepatite C e estimativas da população de Usuários de Drogas Injetáveis 

segundo a PCAP. Para os Gráficos e Tabelas, optamos por manter a numeração do Boletim Epi-

demiológico (1), para facilitar o acesso à referência ao leitor interessado. Incluimos os Gráficos, 

mas não as Tabelas.

Brasil e Regiões

De 1999 a 2016, foram detectados no Brasil 319.751 casos de hepatite C que apresenta-

ram um dos marcadores – anti-HCV ou HCV-RNA – reagente. Considerando-se os casos que 

possuíam ambos marcadores anti-HCV e HCV-RNA reagentes, foram detectados 155.032 ca-

sos (Tabelas 23 e 24). 

A distribuição dos 155.032 casos com anti-HCV e HCV-RNA reagentes por regiões, 64,1% 

ocorreram no Sudeste, 24,5% no Sul, 5,5% no Nordeste, 3,3% no Centro-Oeste e 2,5% no 

Norte (Tabela 24).

A taxa de detecção de casos de hepatite C com anti-HCV e HCV-RNA reagentes no Brasil 

mostrou tendência de aumento entre 2003 e 2016, em todas as regiões. Na quase totalidade 

do período, a região Nordeste apresentou as menores taxas de detecção.

Em 2016, a taxa de detecção da região Sul foi a maior, com 12,0 casos para cada 100 mil 

habitantes, seguida pelo Sudeste (9,6), Centro-Oeste (3,9), Nordeste (1,6) e Norte (1,0) (Gráfi-

co 19; Tabelas 23 e 24). 

Vale salientar que a análise do Gráfico 19 deve levar em consideração a mudança do cri-

tério diagnóstico ocorrida em 2015: os casos, que previamente eram confirmados com dois 

marcadores reagentes, passaram, então, a ser confirmados com apenas um deles. Dito isso, 

pôde-se observar uma tendência de elevação na taxa de detecção em todas as regiões a partir 

de 2015, quando a definição de caso se tornou mais sensível. 
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Gráfico 19. Taxa de detecção(1) de casos de hepatite C segundo região de residência e ano de no-
tificação. Brasil, 2003 a 2016.

FONTE: Sinan/SVS/MS.
NOTA: (1) Até 2014 eram considerados casos confirmados de hepatite C aqueles que apresentavam ambos os testes anti-HCV e 

HCV-RNA reagentes; em 2015, passaram a ser considerados casos confirmados de hepatite C aqueles que apresentam pelo menos um dos 
testes anti-HCV ou HCV-RNA reagente.

Estados e Capitais
Em 2016, o ranking das capitais com as maiores taxas de detecção de hepatite C apre-

sentou onze capitais com taxas superiores à nacional (13,3 casos por 100 mil habitantes). 
Destaca-se Porto Alegre-RS (94,1 casos por 100 mil habitantes) com a maior taxa entre as capi-
tais, seguida de São Paulo-SP (38,4), Curitiba-PR (33,1), Florianópolis-SC (26,4), Rio Branco-AC 
(22,3), Boa Vista-RR (19,9), Belo Horizonte-MG (18,7), Porto Velho-RO (18,2), Vitória-ES (15,0), 
Brasília-DF (14,9) e Rio de Janeiro-RJ (13,4). A menor taxa entre as capitais foi observada em 

João Pessoa-PB, com 2,5 casos para cada 100 mil habitantes (Gráfico 20; Tabelas 23 e 25).

Gráfico 20. Taxa de incidência de casos de hepatite C segundo UF e capital de residência. Brasil, 2016.
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FONTE: Sinan/SVS/MS.
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Distribuição por sexos
Desde 1999, entre os 182.389 casos confirmados de hepatite C, 106.637 (58,5%) ocor-

reram em indivíduos do sexo masculino e 75.683 (41,5%) no sexo feminino. Apesar de o 

número de casos entre homens ser superior, observou-se ligeira diminuição ao longo dos 

anos analisados. Nos quatro primeiros anos (1999 a 2002), a razão de sexos observada foi de 

aproximadamente 2,0. Em 2016, foram notificados 30% de casos a mais em homens: razão 

de 1,3 (Gráfico 21).

Gráfico 21. Taxa de detecção de casos de hepatite C segundo sexo e de notificação. Brasil, 
2003 a 2016. 

FONTE: Sinan/SVS/MS.

Distribuição por faixas de idade
Os casos confirmados de hepatite C ocorreram, em sua maioria, na faixa etária acima de 

60 anos (18,8%); no entanto, quando estratificados por sexo, pôde-se observar que, entre os 
homens, a maioria dos casos ocorreu em indivíduos com idade entre 45 e 49 anos (16,4%), 
enquanto que, entre as mulheres, a maior parte observou-se entre as de 60 anos ou mais 
(24,2%).
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Em 2016, as maiores taxas de detecção foram observadas, em ambos os sexos, na faixa 

etária de 55 a 59 anos, chegando a uma taxa de detecção de 46,6 casos por 100 mil habitantes 

para os homens e 33,7 para mulheres. Em relação às pessoas mais jovens (até 34 anos de 

idade), as taxas de detecção observadas foram similares entre os sexos (Gráfico 22).

Gráfico 22. Taxa de detecção de casos de hepatite C segundo faixa etária e sexo. Brasil, 2016.

FONTE: Sinan/SVS/MS.

Etnia e Escolaridade

Houve uma melhoria no preenchimento da variável raça/cor para os casos de hepatite C ao 

longo dos anos. Em 1999, essa informação era conhecida em apenas 26,7% dos casos notifi-

cados. Desde 2004, mais de 80,0% das notificações de casos contaram com o preenchimento 

dessa informação. Em 2016, entre os casos que incluíram a informação de raça/cor, 61,3% 

foram referidos como brancos, 28,8%como pardos, 8,8% como pretos, 0,8% como amarelos 

e 0,3% como indígenas.

Em relação à escolaridade dos indivíduos com casos notificados, 28,9% dos registros 

têm a informação registrada como “ignorada”. De modo similar à hepatite B, a maioria possuía 

escolaridade da 5ª à 8ª série incompleta, em ambos os sexos. Os indivíduos analfabetos repre-

sentaram menos de 2,5% de todos os casos. 

A principal forma clínica dos casos de hepatite C notificados no Sinan foi a crônica, em 

todas as faixas etárias. Se considerados os indivíduos de 15 anos ou mais, essa forma clí-

nica correspondeu a cerca de 97% dos casos notificados. O percentual de casos fulminan-

tes foi baixo (até 0,2%) e não apresentou grandes variações ao longo do período analisado.
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Formas ou Mecanismos de Infecção

Quanto à provável fonte ou mecanismo de infecção, ressalte-se a falta de informação em 

52,1% de casos notificados, tornando difícil a caracterização das formas prevalentes. Entre os 

casos em que esse dado foi preenchido, verificou-se que a maior provável fonte foi relacionada 

ao uso de drogas (29,2%), seguida de transfusão sanguínea (25,3%) e da relação sexual des-

protegida (18,3%).

Em 2016, o percentual de infecções relacionadas ao uso de drogas foi de 24,8%, e a pro-

porção de infecções por via sexual foi maior que por via transfusional: 24,2% e 21,7%, respec-

tivamente (Tabela 31; Gráfico 23).

Gráfico 23. Proporção de casos de hepatite C segundo provável fonte ou mecanismo de infecção 
e ano de notificação. Brasil, 2003 a 2016.

FONTE: Sinan/SVS/MS.

NOTA: (1) tratamento cirúrgico + tratamento dentário + pessoa/pessoa + outras formas.

Casos de Coinfecção HIV-Hepatite C

Do total de casos confirmados de hepatite C entre 2007 e 2016 (149.537), 9,8% (14.654) 

apresentaram coinfecção com o HIV. No entanto, observou-se, ao longo desses anos, uma re-

dução no percentual de coinfecção, que em 2007 foi de 14,4% e, em 2016, passou para 9,3% 

(Tabela 32). Entre as regiões brasileiras, a maior proporção de indivíduos coinfectados com HIV 

observou-se no Sul, com 13,2% do total dos casos de hepatite C (Tabela 33).
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Mortalidade por Hepatite C

Os óbitos por hepatite C são a maior causa de morte entre as hepatites virais. O número 

de óbitos devidos a essa etiologia vem aumentando ao longo dos anos em todas as regiões 

do Brasil. De 2000 a 2015, foram identificados 25.080 óbitos associados à hepatite C; desses, 

54,2% tiveram essa infecção como causa básica. Quando analisada a distribuição proporcional 

entre as regiões brasileiras, 57,0% foram registrados no Sudeste, 23,5% no Sul, 10,7% no 

Nordeste, 4,7% no Norte e 4,2% no Centro-Oeste. Em 2016 houve 2.028 mortes relacionadas 

com a hepatite C no Brasil. Desde 2009 o número de mortes anuais é de aproximadamente 

2000 pessoas.

Quanto ao coeficiente de mortalidade por hepatite C como causa básica, observou-se 

uma tendência de estabilização para o Brasil como um todo, a partir de 2007. Em 2015, as 

regiões Sul (1,5 por 100.000 habitantes) e Sudeste (1,3) apresentaram coeficiente de mortali-

dade superior à média nacional observada (1,0) (Gráfico 24).

Gráfico 24. Coeficiente de mortalidade por hepatite C segundo região de residência e ano do 
óbito. Brasil, 2000 a 2015.

FONTE: Sinan/SVS/MS.

A diferença entre o número de óbitos por hepatite C segundo sexo é de aproximadamente 

50,0% a mais de casos em homens do que entre as mulheres (razão de sexos de 1,5). Além 

disso, observou-se que coeficiente de mortalidade superior entre os homens: em 2015 foi de 

1,2, enquanto o observado entre as mulheres foi de 0,8 óbitos para cada 100 mil habitantes 

(Gráfico 25).
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Gráfico 25. Coeficiente de mortalidade por hepatite C segundo sexo, razão de sexos e ano do óbi-
to. Brasil, 2000 a 2015.

FONTE: Sinan/SVS/MS.

Uma observação: para obtermos o número atual de infectados com Hepatite C, será ne-

cessário subtrair o número daqueles que já foram tratados com sucesso.

Estimativas de Prevalência da Hepatite C
O Boletim Epidemiológico traz os dados dos casos diagnosticados. Por outro lado, exis-

tem estimativas de prevalência da hepatite C no Brasil. Com efeito, no Brasil, a estimativa de 

prevalência de Hepatite C é de 1,38 % entre as pessoas de 10 a 69 anos, segundo o Estudo de 

Prevalência de Base Populacional das Infecções pelos vírus das Hepatites A, B e C nas Capitais 

do Brasil (2010) (2,3). Esta prevalência é muito superior entre as pessoas com idades de 20 a 

69 anos do que naquela com 10 a 19 anos. 

Segundo o mesmo estudo, a estimativa do DATASUS (2015, consultado em 01/10/2017) 

para a população de 10 a 69 anos é de 163.634.452. Assim, estimando a mesma prevalência 

para este ano (1,38%) teríamos mais de 2.250.000 pessoas com Hepatite C no Brasil. Já na 

Região Sudeste a prevalência estimada é de 1,3% e a estimativa do DATASUS (2015 ) para 

a população entre 10 e 69 anos no Estado de São Paulo é de 36 milhões de pessoas, o que 

resulta em aproximadamente 468.000 pessoas vivendo com Hepatite C. Usando a mesma 

estimativa para a Cidade de São Paulo, a estimativa seria de 114.000 pessoas vivendo com 

Hepatite C na cidade. De qualquer modo, a estimativa para a atualidade pode ser um pouco 

menor, dado que a prevalência menor nas populações mais jovens na época do Estudo deve 

ter mais peso na atualidade ou seja, 8 anos depois, na proporção geral. 
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Estimativa mais recente de prevalência no Brasil

No 11º Congresso de HIV/ AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais ocorrido em Curitiba 

de 26 a 29 de setembro de 2017, o DIAHV anunciou uma nova estimativa de 0,7% dos casos 

de Hepatite C que resumimos na Tabela embaixo.

Tabela Estimativa Prevalência de Pessoas com Hepatite C entre 15 e 69 anos (2016)

Prevalência Anticorpos 0,7%

Total de Infectados 1.032.000

Prevalência Virêmicos 60,7% dos anteriores

Casos Virêmicos 656.000

No mesmo Congresso foram apresentadas estimativas de casos por estágio da doença, 

que reproduzimos:

Estimativa de Distribuição por Estágio da Doença

2016 2017

F0 116.368 108.462

F1 226.395 217.381

F2 124.731 116.793

F3 112.842 110.148

F4    (cirrose) 69.795 69.208

Cirrose descompensada 3.161 3.125

Hepato Carcinoma 1.685 1.643

Mortes Relacionadas 2.334 2.310

Totais 657.311 627.070

Também, segundo o Boletim Epidemiológico de Hepatites virais 2017 (pg. 21) há entre 

2007 e 2016 149.537 casos confirmados com Hepatite C, dos quais 9,8% correspondem à 

coinfecção pelo HIV, ou 14.654 pessoas.

Observemos que na notícia divulgada em 27/07/2017, às vêsperas do Dia Mundial das 

Hepatites, o Ministério estimava tratar no futuro próximo mais 135.000 pacientes com Hepa-

tite C para assim brindar tratamento para todos. Este número contrasta com a estimativa de 

prevalência (656.000 pacientes com necessidade de tratamento) divulgada em Curitiba. Não 

podemos concordar com o espírito otimista no comunicado que anuncia como sucesso o fim 

da fila para pacientes com F3 e F4, dado que estes pacientes são pelo menos 180.000 pelas 

estimativas acima.  
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A seguinte Tabela mostra os dados de tratamentos com DAA, gentilmente fornecidos por 

esse Departamento e pelo Programa de Hepatites Virais do Estado de São Paulo.

Local Total Coinfectados HIV-Hep. C

Cidade de São Paulo 7.185 (18/09/2017) 1.031 (18/09/2017) (14,4%)

Estado de São Paulo 23.466 (18/09/2017) 3.070 (18/09/2017) (13,1%)

Brasil 57.080 (até o terceiro trimestre) 3.649 (03/07/2017) (6,4 %)

O DIAHV também informou que a partir do dia 15 de outubro serão disponibilizados 25.000 

novos tratamentos.

Assim, é claro que a maior parte dos tratamentos para coinfectados foi fornecida no Es-

tado de São Paulo, numa proporção de mais de 70%, que não corresponde com a proporção 

populacional do Estado a respeito do Brasil nem com a proporção das pessoas coinfectadas 

no Brasil. Isto indica a necessidade de ações estaduais e municipais para acelerar a cobertura. 

Com efeito, há diagnosticados mais de 14.000 casos de coinfectados, quando os tratamentos 

acumulados desde outubro de 2015 são menos de 4.000. Desde que todas estas pessoas de-

vem provavelmente frequentar os serviços de saúde para o tratamento para HIV, é necessário 

e possível aumentar rapidamente a quantidade destes tratamentos. 

A proporção de tratamentos para coinfectados comparados com os monoinfectados por 

Hepatite C no Brasil e no Estado de São Paulo também chama a atenção. Esta proporção du-

plica no Estado e na Cidade de São Paulo a respeito do Brasil, passando para 41% do total. 

Isto é surpreendente desde que o tratamento para monoinfectados depende de exames de 

fibroscan, não disponíveis em todos os serviços de saúde, diferentemente do tratamento para 

coinfectados. Saliente-se que o diagnóstico da hepatite C é fundamentalmente uma atribuição 

de Estados e Municípios.

Como consta no capítulo de Preços de Medicamentos, o governo brasileiro paga pre-

ços muito altos pelos medicamentos, o que se traduz em restrição de tratamento, optando 

por exemplo pelas Fibroses ou algum outro. Já outros países em desenvolvimento oferecem 

tratamento universal para a Hepatite C. Com efeito, o Egito tratou já mais de 1,4 milhões de 

pessoas pagando na atualidade um preço inferior a U$180 por tratamento.  A Malásia decretou 

o licenciamento compulsório para uso governamental e provavelmente pagará menos de U$ 

300 por tratamento. 

Portanto solicitamos desse Ministério que:

1. Intervenha junto a estados e municípios para que as pessoas coinfectadas com Hepatite 

C e HIV sejam tratadas;

2. Encabece campanhas de diagnóstico para localizar e tratar as pessoas com estágios F2 e 

mais avançados;
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3. Obtenha preços mais vantajosos, como tantos outros países em desenvolvimento, para 

tratar as pessoas com Hepatite C, usando as salvaguardas estabelecidas na nossa Lei 

9279 de patentes e no Acordo ADPIC;

4. Se abstenha de divulgar notícias ufanistas como “zerar filas”, quando na verdade o que 

está acontecendo é o fracasso do diagnóstico e acesso à assistência, e convoque os bra-

sileiros a se  testarem para a Hepatite C.

Outros dados

Já sobre a coinfecção, o Boletim Epidemiológico do Município de São Paulo no período 

2007-2012 informa que foram notificados mais de 26.000 casos de Hep. C no município, dos 

quais 3.354 (12,7%) pelo menos também tinham HIV.

Um estudo exploratório sobre coinfecção no Estado de São Paulo, informa que dos 46.969 

casos notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) entre 2007 e 

2010 de hepatites virais, 1.318 (2,8%) corresponderam a casos de coinfecção HIV/VHB, 3.032 

(6,45%) de coinfecção HIV/HCV e 201 (0,43%) de coinfecção HIV/VHB/VHC (4).

 

Dispensação de antirretrovirais para HIV e Hepatite C e diagnóstico de coinfecções

O SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) foi criado com o objetivo 

do gerenciamento logístico dos medicamentos antirretrovirais. O sistema permite que o De-

partamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais se 

mantenha atualizado em relação ao fornecimento de medicamentos aos pacientes em TARV, 

nas várias regiões do país. As informações são utilizadas para o controle dos estoques e da 

distribuição dos ARV, assim como para a obtenção de informações clínico-laboratoriais dos 

pacientes e uso de diferentes esquemas terapêuticos.

O Formulário de Solicitação de Medicamentos - Tratamento foi atualizado em 28/04/17. 

Agora o campo 11 inclui a possibilidade de informar sobre pacientes coinfectados – com as 

opções de hepatite B, hepatite C e tuberculose. (consultado em 6 de outubro de 2017, http://

www.aids.gov.br/pt-br/gestores/sistemas-de-informacao/sistema-de-controle-logistico-de-me-

dicamentos-siclom)

Provavelmente isto facilitará o diagnóstico destas coinfecções entre as PVHA que rece-

bem antirretrovirais.  

Estimativas de Uso de Cocaína Injetável No Brasil na população de 15 a 

64 anos
No Brasil, segundo a PCAP 2013 (5), foram estimados em 1% da população aqueles que 

fizeram uso alguma vez na vida e em 0,2 % os que usam na atualidade.
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A distribuição por Região foi de:

Região N NE SE Sul CO Valor de p

Alguma vez 0,1 0,9 1,4 0,6 1 0,016

Na atualidade 0,1 0,1 0,4 0 0,1 0,117

Observação: note-se que o valor de p=0,117 mostra que estas estimativas sobre uso “na 

atualidade” não alcançaram significação estatística.
(1) Boletim Epidemiológico. Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde. Volume 48, N° 24 – 2017. 

ISSN 2358-9450
(2) L. M. M. B. Pereira, C. M. T. Martelli, R. C. Moreira et al., “Prevalence and risk factors of Hepatitis C virus in-

fection in Brazil, 2005 through 2009: a cross-sectional study,” BMC Infectious Diseases, vol. 13, no. 1, article 
60, 2013. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus

(3) Boletim Epidemiológico Hepatites Virais, ano II, n 1, MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Vigilância em 
Saúde Departamento de Aids, DST e Hepatites Virais 

 http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2011/50073/boletim_hepatites2011_pdf_64874.
pdf.

(4) Farias N. et al. Coinfecção pelos vírus das hepatites B ou C e da imunodeficiência adquirida: estudo explora-
tório no Estado de São Paulo, Brasil, 2007 a 2010 Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 21(3):475-486, jul-set 2012

(5) Pesquisa de Conhecimento e Atitudes e Práticas da População Brasileira . Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Departamento de IST, AIDS e Hepatites Virais. ISBN 9788533418523. 

 (http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2016/pesquisa-de-conhecimentos-atitudes-e-praticas-na-populacao-brasilei-
ra-pcap-2013)
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3. Estimativas e Cascatas de PVHA no Estado de São 
Paulo e Brasil
No estado de São Paulo estimou-se que, em 2015, aproximadamente 208.649 viviam 

com HIV/Aids. Dessas PVHA, 87% (181.525/208.649) haviam sido diagnosticadas.  Aproxima-

damente  82%  (171.324/208.649)  destas  foram  vinculadas a um serviço de saúde naquele 

ano; 71% (148.014/208.649) continuavam retidas em algum desses serviços. Cerca de 57% 

(119.136/208.649) das PVHA em TARV nos últimos 100 dias, sendo que 52% (108.644/208.649) 

apresentavam carga viral indetectável (Figura 7).

Figura 7. Cascata do cuidado contínuo do Estado de São Paulo, 2015.

Fonte: Sinan, SISCEL e SICLOM - VE do Programa Estadual DST/AIDS-SP

208.649
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No Brasil estimava-se em 2016, que aproximadamente 830.000 viviam com HIV/Aids. 

Dessas PVHA, 84% haviam sido diagnosticadas.  Aproximadamente 79% destas foram vincu-

ladas a um serviço de saúde naquele ano; 68% continuavam retidas em algum desses servi-

ços. Cerca de 60% das PVHA em TARV nos últimos 100 dias, sendo que 53% apresentavam 

carga viral indetectável (Figura 8).

(*) Nota: Vinculados: pelo menos um CD4 ou CV ou dispensa de ARV no ano; retidos: pelo menos dois CD4 ou CV ou estar em TARV.
Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.
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4. Breve Introdução ao Tratamento da Hepatite C no 
Brasil (*)

(condensado a partir do PCDT para Hepatite C de 2017)

Populações em maior risco de Transmissão do HCV

O risco para infecção pelo HCV é maior nas seguintes populações:

a) Pessoas que receberam transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993; 

b) Usuários de drogas e que compartilham seringas e agulhas; 

c) Que possuem tatuagem ou piercing; ou

d) Que apresentam outras formas de exposição percutânea, sem os cuidados adequados de 

biossegurança – como procedimentos odontológicos, podologia, manicure e pedicure.

No Brasil, a hepatite C teve como formas preferenciais de transmissão o uso de drogas 

injetáveis, hemodiálise, transfusão de sangue e hemoderivados e outros procedimentos médi-

cos invasivos, sobretudo até o início dos anos 90. Atualmente, as pessoas que usam drogas, 

injetáveis ou inaláveis, ainda constituem um grupo de risco no Brasil, embora em número bem 

menor do que na Ásia, Europa e Estados Unidos. 

No entanto, a transmissão do vírus não se restringiu a esses grupos. Foram identificados 

outros mecanismos de transmissão: procedimentos de manicure e pedicure; piercings e ta-

tuagens; tratamentos odontológicos; uso de seringas de vidro; endoscopia digestiva alta; e 

relações sexuais desprotegidas. 

O vírus da Hepatite C
O HCV é um vírus cujo genoma é constituído por uma única molécula de RNA ácido ri-

bonucleico. Em 1993, foi demonstrado que o vírus podia ser classificado em seis principais 

genótipos com subtipos importantes. Esses seis grandes grupos genéticos são numerados 

de 1 a 6. 

As cepas mais relacionadas dentro de cada genótipo são denominadas subtipos e são 

indicadas por letras (a, b, etc). 

A alta taxa de mutação do HCV tem sido atribuída a erros no processo de replicação do 

ácido ribonucleico (RNA) pela polimerase do vírus.
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A distribuição dos vários genótipos e subtipos do HCV apresenta significativa variação 

geográfica. Os genótipos 1, 2 e 3 são predominantemente encontrados na Europa, no Japão 

e nos Estados Unidos; o genótipo 4 é encontrado principalmente no Egito e no Zaire; o genó-

tipo 5, na África do Sul; e o genótipo 6, na Ásia. No Brasil há estes seis genótipos, mas com 

prevalências diferentes.

Em 2013, foi atualizada a classificação do HCV. Essa revisão definiu critérios para a clas-

sificação do HCV em 7 genótipos e 67 subtipos. O alto nível de heterogeneidade genética 

do genoma do HCV tem grandes implicações para o diagnóstico, tratamento e estudos para 

desenvolvimento de uma vacina eficaz no futuro. 

Definição de hepatite C crônica:
Exame anti-HCV reagente por mais de seis meses;

E confirmação diagnóstica com HCV-RNA detectável por mais de seis meses; 

E/OU a presença de sinais clínicos ou histológicos de hepatite crônica na presença de 

HCV-RNA detectáveis por mais de seis meses.

Genotipagem:
Na atualidade, os tratamentos são de 12 ou 24 semanas e os medicamentos variam se-

gundo caraterísticas do paciente e o genótipo do vírus. Por isto é necessário realizar o exame 

de genotipagem. Este exame utiliza testes moleculares baseados em amplificação do RNA 

viral, capazes de identificar os diversos genótipos, subgenótipos e populações mistas do HCV. 

A caracterização genotípica apenas complementa a avaliação clínico-laboratorial na definição 

da estratégia para o tratamento da hepatite crônica.

O PCDT 2017 incorporou os resultados divulgados em duas publicações prévias:

• Os Relatórios de Recomendação da Conitec: Ampliação do Tempo de Tratamento HCV – 

Genótipo 3 com Cirrose, para 24 semanas (BRASIL, 2016) e

• Veruprevir, ritonavir, ombitasvir e dasabuvir para o tratamento de hepatite C crônica cau-

sada por infecção pelo genótipo 1 do HCV (BRASIL, 2017).

Objetivos do tratamento
O resultado esperado é a resposta virológica sustentada, indicada pela indetectabilidade 

do HCV-RNA, em 24 semanas (em esquemas com alfapeguinterferona) ou em 12 ou 24 sema-

nas (em esquemas com medicamentos de ação direta) após o término do tratamento.
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Cuidados com as pessoas com hepatite C

O paciente com hepatite C deve ser imunizado para as hepatites A e B. 

O paciente também deve receber insumos e orientações para praticar sexo seguro e 

evitar a ingestão de álcool. Todos os profissionais de saúde devem estimular a adesão do pa-

ciente ao tratamento. 

Os pacientes devem ser orientados sobre o risco inerente ao consumo de drogas e à 

prática de sexo desprotegido. Em abordagem individualizada, o profissional de saúde deve 

oferecer acolhimento e aconselhamento – estabelecendo uma relação de confiança com o 

paciente para a promoção da saúde e a atenção integral. 

Tratamento

No Brasil o PCDT2017 determina que serão tratadas as pessoas com fibroses  F2, F3 ou F4.

Também a partir do PCDT2015, todas as pessoas com HIV e Hepatite C devem ser trata-

das, independentemente do grau da fibrose.

A fibrose hepática é o resultado de uma resposta cicatricial do fígado a agressões 

repetidas.

Os tratamentos são de 12 ou 24 semanas e os medicamentos variam segundo cara-

terísticas do paciente e o genótipo do vírus.

A determinação da fibrose hepática é uma forma de avaliar o estágio da hepatite. 

Ela vai de F0 a F4, da maior gravidade.  Para determinar o grau de fibrose utilizam-se os 

exames fibroscan, ou a biópsia. A fibrose também pode ser estimada mediante fórmulas 

calculadas a partir de resultados de exames de sangue.

Fibroscan é um dispositivo médico, criado na França e aprovado pela FDA (Food and 

Drug Administration dos EUA), que fornece uma alternativa eficiente e de confiança para 

a biópsia hepática. Também conhecido como elastografia hepática, é um procedimento 

não invasivo, utilizado para avaliar a fibrose hepática, que reflete saúde e os danos no 

fígado causados por doenças, como hepatite, cirrose e presença de gordura. As imagens 

são captadas por ondas sísmicas e possui mais precisão do que a biópsia, sem dor e com 

resultado imediato.
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Medicamentos

O arsenal terapêutico do SUS para o tratamento da hepatite C crônica dispõe dos seguin-

tes fármacos: 

• Daclatasvir (inibidor do complexo enzimático NS5A);

• Simeprevir (inibidor de protease); 

• Sofosbuvir (análogo de nucleotídeo que inibe a polimerase do HCV); 

• Também está disponível no SUS a associação dos fármacos ombitasvir (inibidor de NS5A), 

dasabuvir (inibidor não nucleosídico da polimerase NS5B), veruprevir (inibidor de protease 

NS3/4A) e ritonavir (potencializador farmacocinético) – 3D. 

Todos os medicamentos elencados atuam diretamente no HCV, interrompendo a sua re-

plicação, e constituem avanços recentes no tratamento da hepatite C crônica.

 As atuais opções terapêuticas apresentam as seguintes vantagens: facilidade posológica; 

tratamento por menor período de tempo e com menos efeitos adversos; menor necessidade 

de exames de biologia molecular para avaliação do tratamento; e melhores resultados em 

comparação com as modalidades de tratamento anteriormente indicadas. 

Estes medicamentos também permitem que o tratamento dos pacientes coinfectados 

pelo HIV seja realizado de forma análoga ao tratamento dos pacientes monoinfectados pelo 

HCV, e que pacientes em etapa de pré ou pós-transplante sejam atendidos de forma adequa-

da, de modo a proporcionar melhoria na qualidade e expectativa de vida.  

Tratamento dos Pacientes coinfectados por HIV-Hepatite C

A seguir citamos o PCDT (*)

O tratamento da hepatite C crônica está indicado a todos os pacientes adultos coinfecta-

dos pelo HIV. As indicações terapêuticas para as pessoas que apresentam coinfecção HCV/HIV 

também dependem do genótipo.

Os pacientes coinfectados HCV/HIV devem receber esquemas de tratamento compatí-

veis com a terapia antirretroviral (TARV) para o HIV. Existe a necessidade de ajuste posológico 

dos medicamentos para hepatite C ou do antirretroviral (ARV), a fim de se evitarem interações 

medicamentosas e prejuízo ao sucesso terapêutico.
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Avaliação da Eficácia Terapêutica

A realização do HCV-RNA está indicada para confirmar o diagnóstico de hepatite C 

crônica imediatamente antes de iniciar o tratamento, ao final da 12ª semana após o térmi-

no do tratamento ou na 24ª semana após o término do tratamento, para avaliar a eficácia 

terapêutica.

Declarações do Ministro da Saúde em 27/07/2017 
Ministério da Saúde zera fila de pacientes graves de hepatite C

Extraído de (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/29114-ministerio-
da-saude-zera-fila-de-pacientes-graves-de-hepatite-c)

SUS passa a oferecer tratamento inovador para todos os diagnosticados,  
independente dos danos no fígado.

Todas as pessoas diagnosticadas com hepatite C, em grau avançado de comprometimen-

to do fígado (F3 e F4), receberão o chamado “tratamento inovador” até o final do ano, zerando 

a fila dessa população que era contemplada pelo protocolo atual. Os medicamentos sofosbu-

vir, daclatasvir ou simeprevir, que apresentam cura de cerca de 90%, estarão disponíveis nas 

unidades básicas de saúde, conforme solicitado pelos estados. Além disso, a partir de agora, 

outros públicos passam a ser tratados com esse esquema de medicamentos. Todos os 135 mil 

diagnosticados com hepatite C, independente do grau de comprometimento do fígado, serão 

atendidos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27/7) pelo Ministro da Saúde, Ricardo Barros, 

na véspera do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. 

A ampliação da oferta de tratamento para todos será possível devido à mudança na mo-

dalidade de compra do Ministério da Saúde. A pasta condicionará o pagamento à indústria 

farmacêutica do tratamento à comprovação da cura do paciente. O novo modelo tem como 

referência experiências de compras adotadas, por exemplo, na Austrália e em Portugal. A ne-

gociação é que, como aconteceu em outros países, o valor por tratamento caia de U$ 6,9 mil 

para U$ 3 mil, possibilitando a inclusão de até três vezes mais pessoas do que as atendidas 

atualmente no SUS.

“Estamos trazendo uma nova ótica de compras para o SUS, seguindo a lógica de comprar 

mais barato e, com isso, aumentar a oferta de medicamentos para a população. Este é um 

investimento muito grande do Governo Federal. Não estamos apenas tratando a hepatite C. 

Estamos curando a doença”, explicou o ministro Ricardo Barros, nesta quinta-feira.
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O objetivo do Ministério é que todos os diagnosticados com hepatite C sejam trata-

dos, independente do dano no fígado. O atendimento será feito conforme a gravidade da 

doença. O comprometimento do fígado varia de F0 a F4. A fila dos casos diagnosticados 

F3 e F4 acabará neste semestre. Até o primeiro semestre de 2018, os diagnosticados 

com F2 serão plenamente atendidos. Os demais serão contemplados integralmente no 

período de dois anos. (grifo nosso)

O Ministério da Saúde, ainda, anunciou a incorporação de mais medicamentos, a combi-

nação 3D (Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir e Dasabuvir). As novas inclusões oferecem maio-

res possibilidades para o tratamento. Esses fármacos também possibilitam a cura superior a 

90%.

Em 2016, o Brasil registrou 42.830 casos de hepatites virais. Os dados fazem parte do 

novo Boletim Epidemiológico de Hepatites, que pode ser acessado no site indicadoreshepati-

tes.aids.gov.br. Na plataforma, é possível, pela primeira vez, acompanhar dados das hepatites 

de cada município de Brasil, com recortes de raça, cor, sexo, idade.

(*) (condensado a partir do PCDT para Hepatite C de 2017)

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-hepatite-c-e-coinfeccoes
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5. Metas e Propostas da OMS para Redução das Hepa-
tites B e C (*)
O movimento de AIDS conhece as metas propostas em 2014 por Unaids e OMS para 

redução da epidemia de HIV/AIDS. São as famosas 90-90-90. Segundo estas metas os países 

devem atingir, até 2020: o diagnóstico de 90% das PVHA; 90% das PVHA diagnosticadas em 

uso de TARV; e 90% das PVHA em TARV com supressão da carga viral. 

Menos conhecidas contudo são as metas para a redução das Hepatites B e C.

Hepatites B e C: mortalidade em aumento
Atualmente, as hepatitis virais são uma causa importante da mortalidade global (em 

2013 houve 1,46 milhões de mortes, superando o HIV, tuberculose ou malária, e em au-

mento desde 1990). Mais de 90% delas foi causada por sequelas das infecções pelos 

vírus da hepatite B (HBV) e da hepatite C (HCV). A prevenção pode reduzir a taxa de novas 

infecções, mas o número daqueles já infectados permaneceria alto por uma  geração. Em 

ausência de esforços adicionais, há uma previsão de 19 milhões de mortes relacionadas 

com as hepatites entre 2015 e 2030. O tratamento agora pode prevenir mortes a curto e 

médio prazos.

A Combinação de prevenção e tratamento para  
combater as hepatites torna possível a eliminação

A Prevenção precisa chegar a todos
A prevenção das infecções pelo HBV e HCV baseia-se em:

• Vacinação infantil com três doses da vacina de hepatite B,

• Prevenção da transmissão vertical do HBV com vacinação no nascimento e outras aborda-

gens no futuro próximo, como testagem de rotina e tratamento para mulheres grávidas 

• Segurança no sangue, injeção e cirurgia,  e

• Redução de danos para os usuários de drogas injetáveis.

A Prevenção funciona e o custo efetividade está documentado.
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Novos medicamentos possibilitam o lançamento de grandes iniciativas 

de testagem e tratamento
Há uma nova geração de medicamentos altamente eficazes para o tratamento das in-

fecções crônicas pelo VHB e VHC. Por um lado o tratamento de por vida pode suprimir a re-

plicação do VHB. Por outro, o tratamento por 12 a 24 semanas pode curar a infecção crônica 

por VHC. 

Alcançar cinco metas de cobertura por serviços pode eliminar as hepati-

tes como uma ameaça à saúde pública

 Em 2014 a Assembléia Mundial da Saúde solicitou à OMS que examinasse a possibi-

lidade de eliminação das hepatites B e C, e a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 

(2015) compromete-se a combater as hepatitis virais (Meta 3.3). A OMS modelou  opções. 

Os resultados da análise sugerem que se a resposta às hepatites virais alcançar cinco me-

tas de prevenção e tratamento (Tabela 1), as hepatites B e C poderiam ser eliminadas como 

ameaça à saúde pública:

• Redução de 90% de novas infecções crônicas, 

• Redução de 65% da mortalidade comparadas com um cenário no qual as intervenções 

continuariam no nível atual. 

Eliminar as hepatites B e C até 2030 poderia evitar 7,1 milhões de mortes

Importantes Progressos nos preços dos Medicamentos para HCV

Apesar dos altos preços, muitos países de alta renda anunciaram decisões de fornecer 

tratamento para todas as pessoas infectadas com HCV, com pagamentos mínimos pelos 

pacientes. Alguns países de renda média que desejam testar e tratar grandes proporções 

de suas populações negociaram reduções substanciais de preços permitindo planos de 

tratamento até então inimagináveis. Países de renda baixa podem ser beneficiados por 

estratégias de redução de preços como os acordos de licenciamento voluntário da produção 

de medicamentos. Versões genéricas de novos medicamentos para HCV estão disponíveis 

por menos de US$ 500/paciente em alguns países. Porém, a combinação de dois antivirais 

de ação direta poderia ser produzida por aproximadamente US$ 200/paciente. Portanto, po-

deriam ser obtidas maiores reduções de preços, necessárias para aumentar o número de 

pacientes tratados.
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TABELA 1. Metas de Cobertura que eliminariam HBV e HCV como ameaças de saúde pública , 
2015–2030

Áreas
Início 

2015

Meta 

2020

Meta 

2030

Cobertura

Prevenção

1 Três doses de vacina para hepatite B 

em crianças (cobertura %)
82% 90% 90%

2 Prevenção da transmissão vertical da 

hepatite B: vacinação no nascimento ou 

outras abordagens (cobertura %)

38% 50% 90%

3 Segurança no 

sangue e injeções  

(cobertura %)

Segurança no sangue: 

doações testadas 

com qualidade asse-

gurada

89% 95% 100%

Segurança nas inje-

ções
5% 50% 90%

4 Redução de danos (distribuição de kits 

com seringas/agulhas estéreis por pes-

soa anualmente para UDI)

20 200 300

5 Tratamento
5a. Diagnóstico da Hepatite B e a Hepati-

te C (cobertura %)
<5% 30% 90%

5b. Tratamento das Hepatites B e C

(cobertura %)
<1%

5 milhões 

(HBV)

3 milhões  

(HCV)

80%

tratados

Impacto na 

eliminação

Incidência de infecções crônicas por HBV e HCV
6 –10 

milhões

30%

redução

90%

redução

Mortalidade por infecções crônicas por HBV e HCV
1.46  

milhões

10%

redução

65%

redução

(*) Condensado a partir de: COMBATING HEPATITIS B AND C TO REACH ELIMINATION BY 2030 MAY 2016 (OMS) 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206453/1/WHO_HIV_2016.04_eng.pdf?ua=1
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6. O Movimento Social de Luta contra as Hepatites
O movimento social nas hepatites sempre foi incipiente. Atualmente existem cerca de 65 

ONG ou associações focadas em hepatites virais, sendo que algumas dessas também atuam 
em transplante hepático, indicativo comum da evolução da doença, principalmente para o vírus 
C. A maioria das ONG precisa de maior capacitação.

As ONG de Hepatite agrupam-se em duas federações: A AIGA - Aliança Independente 
dos Grupos de Apoio (http://www.aigabrasil.org/), que agrega um pouco mais de 20 ONG, e o 
MBHV - Movimento Brasileiro de Luta contra as Hepatites Virais com pouco mais de 30 ONG, 
tendo ainda algumas que se denominam “independentes”.

Embaixo o gráfico com a distribuição das ONG Hepatites e Transplantes de fígado 

no Brasil.

ONG HV e TX Fígado no Brasil – Out 2015

Há muitas ONG ou grupos de pacientes que não divulgam ou interagem no dia a dia nas 
redes de comunicação e sociais. Assim só sabemos que existem quando participam de algum 
evento patrocinado.

O movimento sempre focou na hepatite C. Muito pouco existe em relação da hepatite B 
e isso se reflete no número de pacientes em tratamento da hepatite B, são somente 9.000, a 
maioria em regiões do interior da Amazônia, sul do Espirito Santo e oeste do Paraná.

A AIGA e o MBHV não agem em perfeita sintonia. Isto é devido a desencontros pessoais 
das executivas de cada uma delas, o que prejudica sobremaneira a mobilização. Há ativistas 
aguerridos e atuantes nos dois lados, porém que ficam tolhidos em suas ideias de ação para 
avanços na assistência do agravo.
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Alguns ativistas  das hepatites pensam em criar um Fórum que agregue todos de forma 

geral, seja MBHV, AIGA ou independentes.

Incidência dos novos tratamentos no movimento das Hepatites
O aparecimento de medicamentos que curam a hepatite C em 12 semanas, de forma fácil 

e simples, quase sem efeitos colaterais, está esvaziando o pouco que existia do movimento. 

A grande maioria que cura a doença não quer mais saber dela. Já foram tratados os pacientes 

graves com fibrose F3 e F4 (cirrose) que estavam diagnosticados (uns 60.000 tratamentos em 

2 anos) e a compra realizada em agosto atenderá aqueles com F2. Assim aproximadamente 

70% dos infectados estarão curados e fora da luta nos próximos 6 ou 9 meses.

Ficam os pacientes sem danos no fígado, com fibrose F0 e F1 e em 2018 certamente 

serão contemplados. Esses por não apresentarem dano hepático não gritam por tratamentos. 

Entraremos tal qual o HIV, isto é, testar e tratar, com qualquer dano no fígado.

Observação: este texto foi escrito a partir das contribuições de Jeová Pessin (Grupo Esperan-

ça; http://www.grupoesperanca.org.br/) e Carlos Varaldo (Grupo Otimismo; www.hepato.com), a 

quem agradecemos. 
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7. Preços de medicamentos para Hepatite C
Neste Capítulo, mostramos alguns dados de preços de medicamentos para Hepatite C 

pagos pelo Ministério da Saúde do Brasil, preços informados pela OMS e estimativas de preço 
realizadas por pesquisadores da Universidade de Liverpool. Finalmente, há um artigo de Pedro 
Vilardi e Felipe Fonseca do GTPI (Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual) onde além 
de dados de preços mostra estratégias de oposição a patentes indevidas junto ao INPI (Insti-
tuto Nacional de Propriedade Industrial). 

Citamo-los a seguir:

Em compra realizada em 24 de agosto de 2017, o governo brasileiro pagou cerca de US$ 
4.200 por cada tratamento com Sofosbuvir (12 semanas). O valor ultrapassa em muitas vezes 
o preço pago em outros países que tomaram medidas para garantir a oferta de genéricos. Na 
Índia, o mesmo tratamento custa cerca de US$ 100 e no Egito cerca de US$ 180. Até 2016, já 
haviam sido tratadas mais de 1 milhão de pessoas no Egito, enquanto no Brasil foram tratados 
apenas 55.509 pacientes até abril de 2017, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo a OMS, os preços de tratamentos com DAA recomendados para Hepatite C 
variam muito: de 200 a 45.000 dólares. Na Índia, o custo de um tratamento curativo é de 200 
dólares. 

A seguir, mostramos os preços do Sofosbuvir e do Daclatasvir em alguns países em 2016 
segundo a OMS.

Fig. 10. Preços informados (patenteados e genéricos) por 28 dias de tratamento com Sofosbuvir 
em alguns países, segundo renda (informações de preços de novembro de 2016)

RA: renda alta; RB: renda baixa; RM: renda média; RMA: renda média alta; RMB: renda média baixa 
Fonte: Global report on access to hepatitis C treatment: focus on overcoming barriers. Geneva: World Health Organization; October 

2016 (102)
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Fig. 11. Preços informados (patenteados e genéricos) por 28 dias de tratamento com Daclatasvir em 

alguns países, segundo renda (informações de preços de novembro de 2016)

RA: renda alta; RB: renda baixa; RM: renda média; RMA: renda média alta; RMB: renda média baixa 

Fonte: Global report on access to hepatitis C treatment: focus on overcoming barriers. Geneva: World Health Organization; October 

2016 (102)

Em continuidade, mostramos os resultados da pesquisa dos professores da Universi-

dade de Liverpool Andrew Hill, Melissa Barber, Dzintars Gotham, Joseph Fortunak, Sanjay 

Nath, Anton Pozniak, durante a Conferência da Sociedade Internacional de AIDS de 2017 

(IAS 2017) apresentaram novas metas 90-90-90-90 para o acesso a tratamento de HIV, 

Hepatite C, Hepatite B e TB.Com efeito, a partir do preço da materia prima (API) e acres-

centando custos de formulação, empacotamento, impostos e lucro, chegaram a estimar 

esta possibilidade.

Tratamentos para HIV, HCV, HBV e TB deveriam ser vendidos a < $ 90

TDF/FTC/EFV: $78 anuais

TDF/3TC/EFV: $82 anuais

SOF/DCV: $47 por 12 semanas

Entecavir: $82 anuais

“tratamento médio para paciente de TB”: $44 por tratamento
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Por último, condensamos um artigo publicado na página: deolhonaspatentes.org.br, do 

GTPI.

Grupo da sociedade civil brasileira derruba patente de medicamento ca-

paz de curar a Hepatite C
Pedro Vilardi, Felipe Fonseca (GTPI)

20/09/2017 – Foi divulgado este mês pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI) um parecer técnico pela rejeição do pedido de patente feito pela empresa norte-america-

na Gilead para o medicamento Sofosbuvir, peça chave para a cura da Hepatite C. A decisão leva 

em conta argumentos apresentados pela sociedade civil e envia um forte sinal para o governo 

de que há abertura para compra de versões genéricas do medicamento.

Em compra realizada em 24 de agosto de 2017, o governo brasileiro pagou cerca de US$ 

4.200 por cada tratamento com Sofosbuvir (12 semanas). O valor ultrapassa em muitas vezes 

o preço pago em outros países que tomaram medidas para garantir a oferta de genéricos. Na 

Índia, o mesmo tratamento custa cerca de US$ 100 e no Egito cerca de US$ 180. Até 2016, já 

haviam sido tratadas mais de 1 milhão de pessoas no Egito, enquanto no Brasil foram tratados 

apenas 55.509 pacientes até abril de 2017, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

“Não é aceitável que sejamos encurralados por uma empresa que é vaiada e chamada de 

‘assassina’ em muitos eventos que participa, que tem suas patentes rejeitadas e que é alvo de 

investigações inclusive pelo senado de seu próprio país. O Brasil tem à sua disposição estudos 

que mostram quão baixo é o custo de produção deste medicamento, tem um projeto nacional 

de produção de genéricos em fase final, informações sobre quedas internacionais de preço e 

tem um grande poder de negociação, mas ainda assim paga preços muito mais altos do que 

os países que tem bem menos que isso”, afirma o coordenador do Grupo de Trabalho sobre 

Propriedade Intelectual (GTPI), Pedro Villardi, que tem como secretaria a Associação Brasileira 

Interdisciplinar de Aids (ABIA).

O GTPI foi o primeiro grupo da sociedade civil a apresentar argumentos contrários à con-

cessão da patente, em maio de 2015, seguido pela empresa Blanver no mesmo ano e pela Fio-

cruz em 2017. Todos os argumentos foram levados em conta na decisão do INPI, que rejeitou 
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a patente com base na falta de suficiência descritiva e atividade inventiva. A Gilead tem até 4 

de dezembro para recorrer da decisão. As organizações da sociedade civil que apresentaram 

o subsídio aos exames INPI foram a ABIA, GIV (Grupo de Incentivo à Vida, São Paulo), a RNP+ 

MA (Rede de Pessoas vivendo com HIV/AIDS do Maranhão) e a UAEM (Universidades Aliadas 

por Medicamentos Essenciais).

“Esperamos agora que o governo utilize esta decisão para revisar o contrato com a Gilead, 

exigindo uma redução imediata dos preços para os menores patamares internacionais e que 

trabalhe para incluir fornecedores genéricos nos próximos processos de compra. Da Gilead, 

seguimos exigindo que desista de apelar das rejeições e de tentar manobras que atrasem a 

queda de preço do Sofosbuvir”, diz Villardi.

O acesso ao Sofosbuvir é uma demanda global, com ações se multiplicando entre países 

de todos os níveis de renda. Apenas este ano, iniciativas de relevo incluem a autorização do 

governo italiano para que seus cidadãos comprem versões genéricas, bem como a decisão 

do governo da Malásia, divulgada na última sexta-feira (15), de emitir uma licença de uso go-

vernamental. A decisão causou surpresa, pois a Gilead havia oferecido à Malásia, em agos-

to, condições de acesso a preços reduzidos. Ainda assim o governo avançou com a Licença 

Governamental, possibilitando a compra dos genéricos mais baratos disponíveis para uso no 

setor público. Até o início do ano, a Malásia pagava até US$ 52.000 por tratamento de 12 se-

manas, com a decisão o país terá acesso a preços de cerca de US$ 100. “A postura do gover-

no brasileiro na mesa de negociação precisa mudar, precedentes e argumentos para reduzir 

drasticamente os preços existem. Falta apenas a coragem política que outros governos estão 

demonstrando”, conclui Villardi.

Preços atuais dos Medicamentos para Hepatite C pagos pelo Ministério 

de Saúde.

A Tabela mostra os preços em dólares dos EUA divulgados no 11º Congresso de HIV/ AIDS 

e 4º Congresso de Hepatites Virais ocorrido em Curitiba de 26 a 29 de setembro de 2017.

Sofosbuvir (400 mg) Mais Daclatasvir (30 mg) 5.184 12 semanas 

Sofosbuvir (400 mg) Mais Daclatasvir (60 mg) 6.213 12 semanas 

Veruprevir, ritonavir, ombitasvir e dasabuvir (3D) 3.880 12 semanas 
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Observação: o Ministro de Saúde declarou durante a WHS (Cúpula Mundial das Hepa-

tites), realizada em São Paulo de 1 a 3 de novembro de 2017, que o preço seria de 3.000 U$, 

e só se pagaria por cura realizada. Para isto dariam os dados dos pacientes às empresas que 

encarregar-se-iam do tratamento.
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8. Discussão e Conclusões
Há uma grande discrepância entre as estimativas de prevalência e os casos diagnos-

ticados de Hepatite C. A seguinte Tabela compara esses dados. É claro que podem ser 

subtraídas as pessoas tratadas e curadas, mas isto não afetará a magnitude das discre-

pâncias.

Local
Estimativa 

(usando as prevalências de 1,3 % e 0,7%)
Diagnosticados

Cidade de São Paulo 114.000               61.000 24.000 (2000-2017)

Estado de São Paulo 468.000            252.000 83.000 (2000-2017)

Brasil 2.250.000          1.211.000 155.000 (1999-2016)

Observação: é claro que como as prevalências observadas no Estudo de Base Po-

pulacional para as populações que na época tinham por um lado entre 10 e 19 anos e por 

outro entre 20 e 69 anos eram muito diferentes, sendo a correspondente à faixa mais 

jovem consideravelmente inferior aquela da outra faixa, oito anos mais tarde provavel-

mente a prevalência geral seja inferior à estimada na época. Assim, as discrepâncias 

entre as estimativas e os diagnosticados devem ser inferiores. Porém, a diferença deve 

permanecer muito alta.

No 11º Congresso de HIV/ AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais ocorrido em Curitiba 

de 26 a 29 de setembro de 2017, o DIAHV anunciou uma nova estimativa de 0,7% dos casos 

de Hepatite C.

Tabela Estimativa Prevalência de Pessoas com Hepatite C entre 15 e 69 anos (2016)

Prevalência Anticorpos 0,7%

Total de Infectados 1.032.000

Prevalência Virêmicos 60,7% dos anteriores

Casos Virêmicos 656.000

Observe-se que as magnitudes das prevalências da Hepatite C e do HIV no Brasil são 

semelhantes.
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Tratamentos com DAA

A seguinte Tabela mostra os dados de tratamentos com DAA.

Local Total Coinfectados HIV-Hep. C

Cidade de São Paulo (*)
7.185

(18/09/2017)

1.031
(18/09/2017)

(14,4%)

Estado de São Paulo (*)
23.466

(18/09/2017)

3.070
(18/09/2017)

(13,1%)

Brasil (**)
57.080

(até o terceiro tri-
mestre)

3.649
(03/07/2017)

(6,4 %)

(*) Dados gentilmente fornecidos pelo PEHV-SP
(**) Dados gentilmente fornecidos pelo DIAHV, MS.

O DIAHV também informou que a partir do dia 15 de outubro seriam disponibilizados 

25.000 novos tratamentos que já estão no almoxarifado do Ministério da Saúde.

Assim, é claro que a maior parte dos tratamentos para coinfectados foi fornecida no Es-

tado de São Paulo, numa proporção de mais de 70%, que não corresponde com a proporção 

populacional do Estado a respeito do Brasil nem com a proporção das pessoas coinfectadas 

no Brasil. Isto indica a necessidade de ações estaduais para acelerar a cobertura. Com efeito, 

segundo do Boletim Epidemiológico do MS de 2016 (ver acima), há diagnosticados mais de 

14.000 casos de coinfectados, quando os tratamentos acumulados desde outubro de 2015 são 

menos de 4.000. Desde que todas estas pessoas devem provavelmente frequentar os servi-

ços de saúde para o tratamento para HIV, é necessário aumentar rapidamente a quantidade 

destes tratamentos.

A proporção de tratamentos para coinfectados comparados com os monoinfectados 

por Hepatite C no Brasil e no Estado de São Paulo também chama a atenção. Esta propor-

ção duplica no Estado e na Cidade de São Paulo a respeito do Brasil. Isto é surpreendente 

desde que o tratamento para monoinfectados depende de exames de fibroscan, não dis-

poníveis em todos os serviços de saúde, diferentemente do tratamento para coinfectados. 

Saliente-se que o diagnóstico da hepatite C é fundamentalmente uma atribuição de Esta-

dos e Municípios.



40

Como consta no capítulo de Preços de Medicamentos, o governo brasileiro paga preços 

muito altos pelos medicamentos, o que se traduz em restrição de tratamento, optando por 

exemplo pelas Fibroses ou algum outro. Outros países oferecem tratamento universal para a 

Hepatite C.

Observemos que na notícia divulgada em 27/07/2017, à véspera do Dia Mundial das He-

patites, o Ministério estimava tratar no futuro próximo mais 135.000 pacientes com Hepatite 

C (ver Capítulo 4) para assim brindar tratamento para todos. Este número contrasta com a 

estimativa de prevalência (656.000 pacientes com necessidade de tratamento) divulgada em 

Curitiba (ver Capítulo 2). 

Esperamos que este texto possa estimular os ativistas do movimento de AIDS para incluir 

a agenda de acesso a medicamentos para Hepatite C, e que também procurem aprofundar as 

informações aqui apresentadas.
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9. Cronologia das Ações em Hepatites pelo Ministério 
da Saúde

(a partir da página: aids.gov.br)

2017
• Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (acrescen-

ta F2 e medicamentos Veruprevir, ritonavir, ombitasvir e dasabuvir);

• Boletim de Hepatites Virais. 

2016
• Campanha Dia Mundial das Hepatites Virais; 

• Atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite B e Coinfecções; 

• Boletim de Hepatites Virais; 

• Universalização da vacina da Hepatite B.

 2015
• Campanha Dia Mundial das Hepatites Virais; 

• III Congresso Brasileiro das Hepatites Virais, João Pessoa/PB 17 a 20 de Novembro; 

• Boletim de Hepatites Virais; 

• Grupo de trabalho para Hepatites Virais na Amazônia e Região Norte;

• Novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (terapia 

com daclatasvir, simeprevir e sofosbuvir. Inclui coinfectados com HIV; fórmula APRI).

2014
• Ampliação da idade para os programas de imunização de Hepatite B.

2013
• Criação dos Comitês Estaduais de Hepatites Virais; 

• Inclusão de inibidores de protease (boceprevir and telaprevir) para o tratamento da Hepatite C.
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2012
• Capacitação Regional para equipes multiprofissionais; 

• Capacitação de médicos de Referência;

• II Congresso Brasileiro de Hepatites Virais, São Paulo, 28 a 31 de Agosto. 

2011
• Centralização de exames de biologia molecular;

• Início da implantação do Siclom de hepatites virais;

• Renovação e atualização do protocolo de tratamento da hepatite C;

• II Boletim de Hepatites Virais;

• Distribuição de testes rápidos;

• Desenvolvimento da microrrede de resistência genotípica;

• Ampliação da faixa etária da vacina contra a hepatite B para 20 a 24 anos;

• Campanha do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais.

2010
• Instituição do Dia Mundial das Hepatites Virais;

• I Congresso Brasileiro de Prevenção das Hepatites Virais;

• I Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais;

• Finalização do inquérito de soroprevalência das Hepatites A, B e C nas capitais brasileiras;

• Ampliação das populações mais vulneráveis para oferta da vacina contra Hepatite B;

• Estruturação do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.

2009
• Integração do PNHV ao Departamento de DST e Aids;

• Incorporação simultânea de TDF, ADF e ETV;

• Revisão do Protocolo Terapêutico de hepatite B - Portaria nº 2.651.

2007
• Revisão do Protocolo Terapêutico de hepatite C - Portaria nº 34.
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2006
• Aquisição centralizada do Interferon Peguilado, das agulhas de biópsia e da biologia mole-

cular para HBV.

2005
• Chamada na mídia para testagem.

2004/2005
• Implantação do diagnóstico das hepatites B e C nos CTA.

2004
• I ENONG Hepatites.

2003
• Portaria nº 2.080 - Atribui as competências das três esferas de gestão;

• Portaria nº 863 - Institui a terapêutica para HCV;

• Portaria nº 860 - Institui a terapêutica para HBV.

2002
• Portaria 263 - Criação do Programa Nacional de Hepatites Virais (PNHV).
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