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RESUMO 

 

Garcia ACCN. Avaliação do custo e da efetividade no tratamento da hepatite 

crônica C [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2010. 142p. 

 
 

Introdução: Aproximadamente, 170 milhões de pessoas estão cronicamente 
infectadas pelo vírus da hepatite C (VHC). A hepatite C é considerada a 
principal causa de doença hepática, podendo evoluir para cirrose e 
carcinoma hepatocelular. O tratamento objetiva deter a progressão da 
doença hepática pela inibição da replicação viral. Objetivo: Avaliar a 
efetividade e os custos no tratamento da hepatite C. Casuística e Métodos: 
Estudo retrospectivo de coorte com 161 pacientes acompanhados por meio 
das prescrições médicas no período de julho de 2005 até outubro de 2007, 
em uma instituição terciária de assistência, ensino e pesquisa, que utiliza 
como tratamento interferon alfa (INF), Alfapeginterferona 2a 180mcg (PEG 
2a) e Alfapeginterferona 2b 80mcg (PEG 2b). Custo do tratamento calculado 
com base nos valores apenas dos medicamentos de 2005 até 2010. 
Resultados: A média de idade foi de 53 anos (23-81, + 11,11); 51,6% dos 
pacientes eram do gênero feminino; 104 (64,6%) pacientes com genótipo 1, 
seguidos de 52 (32,3%) com genótipo 3. Cerca de 30 (18,6%) pacientes 
cirróticos. Foram encontrados cinco grupos de pacientes, de acordo com o 
tipo de interferon utilizado durante o tratamento; 55 (34,2%) pacientes com 
resposta virológica sustentada (RVS), 86 (53,4%) não respondedores (NR) e 
20 (12,4%) pacientes outras respostas. O uso de terapia de suporte foi maior 
nos grupos tratados com Alfapeginterferona 24 pacientes (14,9%) quando 
comparados com interferon alfa, 3 pacientes (1,9%) (p< 0,0001). O custo do 
tratamento foi maior nos pacientes tratados com Alfapeginterferona 2a 
180mcg ao se comparar com as outras alternativas encontradas no estudo. 
Conclusões: A RVS foi semelhante entre os grupos estudados, o interferon 
alfa apresentou menor uso de terapia de suporte, e o custo do tratamento do 
Alfapeginterferona 2b 80mcg foi menor do que o Alfapeginterferona 2a 
180mcg. 

 
Descritores: 1. Hepatite C crônica / terapia 2. Efetividade 3. Custo  
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SUMMARY 

 

Garcia ACCN. Evaluation of cost and effectiveness of treatment for chronic 

hepatitis C [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo”; 2010. 142p. 

 
 
Introduction: Approximately 170 million people are chronically infected with 
hepatitis C virus (HCV). Hepatitis C is considered the main cause of liver 
disease, sometimes progressing to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. 
Treatment aims to halt the progression of liver disease by inhibiting viral 
replication. Objective: To evaluate the effectiveness and costs in treating 
hepatitis C. Methods: Retrospective cohort study with 161 patients followed 
through prescriptions from July 2005 until October 2007 in a tertiary care 
institution, teaching and research, using treatment as interferon alpha (INF), 
peginterferon alpha 2a 180mcg (PEG 2a) and peginterferon alpha 2b 80mcg 
(PEG 2b). Treatment cost calculated based on values from 2005 to 2010 only 
of the drugs. Results: The mean medium age was 53 years (23-81, + 11.11), 
51.6% of patients were female, 104 (64.6%) patients with genotype 1, and 52 
(32, 3%) with genotype 3. About 30 (18.6%) patients with cirrhosis. Five 
groups of patients were found, according to the type of interferon used for the 
treatment, 55 (34.2%) patients with sustained virological response (SVR), 86 
(53.4%) non-responders (NR) and 20 (12.4%) patients other answers. The 
use of supportive therapy was higher in those treated with peginterferon alfa 
24 patients (14.9%) compared with interferon alpha, 3 patients (1.9%) 
(p<0.0001). The cost of treatment was higher in patients treated with 
peginterferon alpha 2a 180mcg when compared with other alternatives found 
in the study. Conclusions: SVR was similar between groups, the interferon 
alpha showed less use of supportive therapy and the treatment cost of 
peginterferon alpha 2b 80mcg was lower than the peginterferon alpha 2a 
180mcg. 
 
 
 
Descriptors: 1.Chronic Hepatitis C / therapy 2.Effectiveness 3.Cost 

xxii 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 O vírus da hepatite C 
 

1.1.1 Epidemiologia 
 

Aproximadamente, 170 milhões de pessoas estão cronicamente 

infectados pelo vírus da hepatite C (VHC)(1).  No Brasil, segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde, 2,5% a 4,9% da população encontram-se 

infectadas(2). 

A hepatite C é considerada a principal causa de doença hepática bem 

como de transplante hepático nos Estados Unidos da América (EUA), 

evoluindo para cirrose (20% a 40% dos casos) e carcinoma hepatocelular 

(2,5% dos casos)(3). 

Dados recentes apontam uma prevalência global de infecção pelo 

VHC de 1% a 2% com ampla série de variação regional, dependendo do 

grau de desenvolvimento e dos aspectos epidemiológicos específicos (4). 

A dinâmica da infecção pelo VHC é influenciada por diferenças 

geográficas e temporais(5), são consideradas áreas de alta prevalência 

(acima de 5%) o Extremo Oriente, Mediterrâneo, África Subsaariana e 

Europa Oriental(4, 6). 

A América Latina contribui para as estatísticas globais com cerca de 

10 milhões de infectados. Os dados provenientes desta região são 

extremamente heterogêneos, em razão das grandes diferenças encontradas 
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de um país para outro ou dentro da mesma região. Sua prevalência entre 

indígenas é baixa, estando entre 0% e 1%, segundo levantamentos 

realizados em comunidades distribuídas pela Planície Amazônica (7). 

A globalização e, particularmente, os fluxos migratórios estão 

modificando radicalmente o perfil epidemiológico mundial. Imigrantes 

provenientes de áreas endêmicas têm influenciado a incidência e 

prevalência dos países de destino. É necessário ainda considerar aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais que são capazes de afetar 

diretamente não só as taxas locais, como também o diagnóstico, o 

tratamento e as estratégias de prevenção (7). 

 

1.1.2 Diversidade genética 
 

O VHC apresenta uma elevada diversidade genética, que resultou na 

classificação do vírus em vários genótipos (1-6) e subtipos (1a, 1b, etc.), que 

diferem na distribuição geográfica e da rota de transmissão (8). 

  Além disso, o vírus circula na forma de “quasiespécies”, que 

correspondem a genomas do VHC semelhantes que diferem entre si por 

poucos nucleotídeos. A determinação dos genótipos do VHC tem sido útil no 

estudo da epidemiologia da hepatite C e na avaliação do pré-tratamento com 

antivirais. Os métodos para investigar os genótipos virais são baseados em 

técnicas sorológicas e de biologia molecular. No Brasil, há importantes 

variações regionais e por grupos populacionais, sendo, em termos gerais o 

 



 
Introdução    4 

 
 

genótipo 1 o mais prevalente (64,9%), seguido dos genótipos 3 (30,2%) e 2 

(4,6%)(9) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Frequência dos genótipos do vírus da Hepatite C por região   
Fonte: adaptado Campiotto, 2005 (9-10). 
 

O genótipo do VHC deve ser avaliado antes do tratamento, já que 

pode determinar a duração do tratamento. Pacientes com genótipo 2 e 3 têm 

excelente chance de apresentar resposta sustentada ao tratamento antiviral 

(70% a 80%) e, na ausência de cirrose hepática, podem requerer apenas 24 

semanas de tratamento. Em contraste, pacientes com genótipo 1 

apresentam chances de apenas 40% a 45% de obter respostas sustentadas 

e requerem 48 semanas de tratamento (10).  

 

1.1 3 História natural 
 

O fato de ser uma infecção habitualmente assintomática representa 

um problema para a análise dos padrões evolutivos, uma vez que a infecção 

aguda passa despercebida, e a fase de cronicidade só é detectada com uma 
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investigação ativa. Dessa forma, as informações que levaram ao 

conhecimento da história natural da doença e as formas obtidas pela análise 

retrospectiva de casos (estimando-se uma possível exposição documentada 

ou a data do diagnóstico, como o momento inicial) ou pelo seguimento de 

coortes de pacientes com infecção documentada (11). 

A maior parte dos pacientes com hepatite pelo VHC é assintomática, 

refere que descobriu ser portador ao realizarem doação de sangue, exame 

de rotina ou exames por outras causas. A infecção torna-se crônica em 

aproximadamente 80% dos casos (12).  Embora os estudos para determinar a 

história natural da hepatite C sejam controversos, relata-se que, pelo menos, 

20% dos pacientes cronicamente infectados desenvolvem cirrose dentro de 

20 anos (10). 

 

1.1.4 Diagnóstico  
 

Os métodos sorológicos são considerados testes de rastreamento e 

possibilitam a detecção indireta do vírus por meio da mensuração de 

anticorpos circulantes, produzidos pelo hospedeiro ou de antígenos 

produzidos pelo agente infeccioso que são lançados no soro (13-14). 

O ensaio inumoenzimático (EIA/ELISA) foi o primeiro teste 

desenvolvido para o VHC. O EIA de primeira geração era capaz de detectar 

anticorpos contra uma região da proteína não estrutural 4 (NS4). 

Apresentava limitada sensibilidade e especificidade, com um período de 

janela imune de cerca de 16 semanas após a exposição. A partir daí, foram 
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realizadas modificações como a reconfiguração de certos antígenos e a 

associação de proteínas provenientes do core e de regiões não 

estruturais(15). Os testes imunoenzimáticos atuais são considerados de 3° e 

4° gerações, pois detectam anticorpos contra quatro sítios distintos do VHC, 

incluindo a região NS5(13). 

O ensaio recombinante por imunoblot (RIBA) foi desenvolvido, como 

um teste suplementar para ser realizado em indivíduos que apresentavam 

ELISA positivo, em razão de sua maior especificidade(15). Inicialmente o 

RIBA era utilizado de maneira mais corriqueira, até o advento de ensaios 

mais confiáveis, baseados na detecção do ácido nucleico viral. Desta forma, 

os testes de biologia molecular têm sido frequentemente empregados para a 

confirmação da infecção pelo VHC(15). 

Os testes de biologia molecular detectam e mensuram o RNA do VHC 

mediante sua amplificação, visto que o genoma viral está presente em 

quantidades relativamente pequenas nos fluídos corporais dos pacientes 

infectados(16). Os testes podem ser classificados em quantitativos e 

qualitativos, sendo subdivididos em duas categorias técnicas: amplificação 

do alvo e amplificação do sinal(16).  

A carga viral é um teste complementar, devendo ser utilizado para 

pacientes candidatos à terapêutica antiviral. A viremia desenvolve-se após 

poucos dias de infecção, enquanto os anticorpos específicos anti-VHC ainda 

não são detectáveis, os pacientes só terão teste positivo para RNA viral com 

evidência da infecção(17). O RNA-VHC torna-se detectável no soro de 7 a 12 

dias, após a exposição. Os anticorpos anti-VHC aparecem dentro de 20 a 
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150 dias (e, em média, 50 dias). A elevação das transaminases ocorre de 

forma oscilante, em geral, após 2 ou 4semanas da infecção(18) (17) e pode até 

mesmo não se verificar. 

Durante a fase inicial da infecção, tipicamente o paciente apresenta 

testes ELISA com reatividade muito baixa e ainda apresenta resultados 

negativos nos testes tipo RIBA. Depois, estes últimos apresentam padrão 

indeterminado antes de se tornarem reativos (17).  

Técnicas de detecção e quantificação de RNA viral e de genotipagem 

do vírus da hepatite C têm sido padronizadas, utilizando-se a tecnologia de 

PCR em tempo real. Alguns protocolos têm sido descritos proporcionando o 

monitoramento da carga viral combinada com a informação do genótipo 

envolvido, apontando assim a tecnologia como sendo uma ferramenta viável 

para diagnóstico e para o monitoramento da infecção pelo VHC (19). 

As diferenças entre os genótipos do vírus da hepatite C têm sido 

consideradas pelos pesquisadores, como importantes marcadores 

epidemiológicos e de distribuição geográfica que podem ser usadas para 

traçar o curso da infecção em uma dada população. 

O conhecimento do tipo viral infectante pode se útil também na prática 

clinica, para melhor direcionamento no atendimento de pacientes infectados 

pelo VHC. 
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1.2 Tratamento 
 

1.2.1 Tratamento para hepatite crônica C 
 

O tratamento da hepatite C objetiva deter a progressão da doença 

hepática pela inibição da replicação viral. A redução da atividade inflamatória 

costuma impedir a evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular, 

havendo também melhora na qualidade de vida dos pacientes.  

Pesquisas de tratamentos para a hepatite C aumentaram quando, em 

1989, o vírus foi isolado e identificado, como o principal responsável pelas 

hepatites pós-transfusionais não-A e não-B (20). Em 1997, um consenso 

americano (21) estabeleceu o uso do interferon-alfa isolado para tratamento 

da hepatite C crônica. A resposta sustentada, compreendida como a 

ausência de RNA viral após seis meses de tratamento, era em torno de 

20%(22-24). Respondedores ao tratamento têm baixo risco de desenvolver 

complicações decorrentes da hepatite C crônica, enquanto os não 

respondedores têm o pior prognóstico(25). Em 1998, o Consenso Europeu 

instituiu o uso de uma terapia combinada (interferon-alfa associado à 

ribavirina) e a taxa de resposta sustentada elevou-se para 40%(22-24). A 

ribavirina é um análogo nucleosídeo sintético com potencial de ação antiviral 

e imunomodulatória. Sua utilização em monoterapia produz redução 

temporária da alanina aminotransferase (ALT), mas sem modificação da 

viremia do VHC. Seu papel no tratamento da hepatite C foi claramente 
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demonstrado em associação ao interferon, elevando as taxas de resposta 

virológica sustentada.* 

Vários estudos determinaram que alguns fatores estivessem 

relacionados a melhor resposta ao tratamento com interferon-alfa e 

ribavirina: sexo feminino, idade inferior a 40 anos, fibrose leve ou ausência 

de fibrose, genótipos 2 ou 3 e carga viral menor que 3,5 milhões de 

cópias/mL (26-28). 

O avanço recente mais importante na terapia foi o surgimento do 

interferon-alfa conjugado ao polietilenoglicol, resultando na 

alfapeginterferona 2a (40 KD) e alfapeginterferona 2b (12 KD), base do 

tratamento atual. Esta conjugação resulta em modificações importantes em 

seu metabolismo e excreção, mantendo níveis séricos da droga elevados 

por 5 a 8 dias, permitindo, assim, aplicações semanais e, além disso, 

mostrando resultados terapêuticos mais favoráveis. Os estudos controlados 

randomizados de eficácia com monoterapia com interferon peguilado 

mostraram resultados superiores ao interferon convencional (29-31).  

Dois grandes ensaios clínicos randomizados examinaram a eficácia 

do tratamento com interferon peguilado associado à ribavirina(32-33). De forma 

geral, esta combinação foi superior ao interferon convencional mais 

ribavirina, com resposta virológica sustentada em torno de 45% para o 

genótipo 1, porém sem diferença estatística quando selecionados pacientes 

com genótipos 2 ou 3 que tiveram RVS maiores que 75%. 

                                                 
 
(*) Os termos “interferon peguildado” e “alfapeginterferona” serão utilizados como 
sinônimos, ao longo desta dissertação. 
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A monoterapia com interferon administrada 3 vezes por semana está 

limitada pela sua resposta virológica sustentada pobre, cujas taxa de 

respostas são maiores quando o interferon é associado à ribavirina. Mas, os 

problemas intrínsecos relacionados com interferon, incluindo a meia-vida 

sérica curta, esquema de dose inconveniente e pouca tolerabilidade, limitam 

sua utilidade. Embora a ribavirina isolada não seja eficaz contra o VHC, 

quando combinada com tratamentos baseados em interferon (INF), melhora 

a resposta virológica sustentada global, sobretudo pela redução da taxa de 

recidiva (34). 

As formas peguiladas de interferon usadas, tanto em monoterapia 

como em terapia combinada com ribavirina apresentam eficácia 

significativamente superior comparada à terapia com interferon 

convencional. Portanto, a terapia combinada de interferon peguilado e 

ribavirina é considerada atualmente a abordagem padrão de tratamento. 

Hoje, encontram-se disponíveis dois compostos de interferon peguilado: 

PEGASYS®, Alfapeginterferona 2a (40KD) e PEGINTRON®, 

Alfapeginterferona 2b (12KD) (35). 

Com resultados significativamente distintos entre suas estruturas, as 

duas moléculas atualmente disponíveis diferem em relação às suas 

propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Alfapeginterferona 2a, 

com sua molécula maior e ramificada de polietilenoglicol apresentando 

40KD, com volume de distribuição restrito (6-14 l) e meia-vida de eliminação 

prolongada (77 horas), portanto, sendo administrado com dose fixa para 
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todos os pacientes, apenas uma vez por semana resulta em concentrações 

constantes da droga durante todo período (35). 

Ao contrário, a alfapeginterferona 2b, com 12KD indica que estas 

moléculas são amplamente distribuídas, através dos fluidos e tecidos 

corporais e com resultado, menor tempo de meia-vida de eliminação (40 

horas) e a dose necessita ser ajustada em função do peso corpóreo do 

paciente (35). 

Há que se ressaltar, entretanto, que os resultados obtidos por ensaios 

clínicos controlados que validam a eficácia dos tratamentos atuais podem 

não se reproduzir na prática clínica de forma tão eficaz. A resposta aos 

tratamentos aplicados na "vida real" enfrenta dificuldades como a ocorrência 

de pacientes menos selecionados e, portanto, com maior número de 

comorbidades, seguimento médico irregular e limitações de ordem 

econômica para aquisição de drogas e realização de exames. 

 

1.2.2 Tratamento relacionado com o tipo de genótipo 
 
 

A identificação do genótipo é fundamental para o prognóstico e 

determinar o tempo de tratamento para os pacientes. Os resultados da 

detecção do RNA viral e da genotipagem são utilizados no algoritmo de 

tratamento dos pacientes infectados pelo VHC(36). A indicação do tratamento 

dos pacientes com infecção crônica pelo VHC inclui detecção do RNA viral 

pelas técnicas de biologia molecular, evidências histológicas de fibrose 

hepática e inflamação moderada e aumento das aminotrasferases hepáticas. 
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A eficácia da terapia é avaliada pela resposta virológica sustentada (RVS), 

ou seja, níveis indetectáveis do RNA viral (abaixo do limite de detecção: 50 

UI/ml ou menor) no sangue, após o término da terapia. 

Para pacientes com genótipo 1, o tratamento da infecção crônica pelo 

VHC, quando realizado em monoterapia com interferon, apresenta uma 

resposta sustentada em 10% a 20% dos casos. Mas quando associada 

ribavirina esta resposta é em torno de 40% (37). Atualmente, o consenso para 

o tratamento é a utilização de alfapeginterferona associada a doses diárias 

de ribavirina, obtendo assim, aproximadamente, 54% de respostas 

sustentadas entre os pacientes infectados com genótipo 1(38). Estes 

requerem um tempo de tratamento de 48 semanas (36). 

Pacientes infectados com genótipos 2 e 3 têm um prognóstico de 70% 

a 80% de RVS com baixa dose de ribavirina e com 24 semanas de 

tratamento (32-33, 39). Mas, algumas condições apresentadas pelo paciente 

como fibrose extensa, idade avançada e sexo masculino necessitam de 48 

semanas de tratamento para atingir a RVS (40). 

A pacientes com genótipos 4, 5 e 6, é recomendado que se utilize o 

mesmo esquema de tratamento do genótipo 1, alfapeginterferona com altas 

doses de ribavirina (1.000-1.200mg por dia, de acordo com o peso do 

paciente, maior ou menor que 75 Kg). O tempo de tratamento deve ser de 48 

semanas e a RVS deve ser verificada pela detecção do RNA viral no final e 

após 24 semanas (36). 

No Brasil, o protocolo de tratamento para VHC, segue a Portaria 34, 

do Ministério da Saúde, de 28 de setembro de 2007 publicada em 
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09/10/2007(41), que preconiza tratamento para genótipo 1, o uso 

alfapeginterferona com ribavirina, por 48 semanas. Para pacientes com 

genótipo 2 e 3 tratamento com interferon e ribavirina por 24 semanas. 

Pacientes não respondedores, com qualquer tipo de genótipo, 

pacientes recidivantes têm o direito de retratamento com interferon 

peguilado. 

 

1.2.3 Reações adversas 
 

Para o tratamento, é importante ressaltar as possíveis reações 

adversas causadas pelos medicamentos. Em alguns registros de ensaios 

clínicos pacientes tratados com alfapeginterferona 2a e 2b, cerca de 10% a 

14% dos pacientes têm descontinuado a terapia por apresentarem reações 

adversas (32-33). 

Os pacientes em uso de interferon convencional ou peguilado podem 

apresentar algumas complicações resultantes do tratamento, como anemia 

e/ou leucopenia, sendo assim incluídos no manejo fatores de crescimento 

mieloide com a eritropoietina e filgrastim (41). Nos dados da Tabela 1, estão 

descritos os efeitos colaterais do interferon e da ribavirina (42). 
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Tabela 1 - Efeitos colaterais do interferon e ribavirina  
 
I – Interferon 
 
.  Sintomas gripais: febre, mal estar, mialgias, artralgias, cefaleia 

.  Mielossupressão dose-dependente: neutropenia, plaquetopenia, anemia (leve) 

.  Alterações gastrointestinais: náuseas, diarreia 

.  Sintomas neuropsiquiátricos: cansaço, irritabilidade, alterações de 

comportamento, labilidade emocional, depressão, tendência suicida, ataxia, 

parestesias e neuropatias (muito raros). 

.  Alterações endócrinas e imunológicas: Diabetes mellitus, hiper ou hipotireoidismo. 

hepatite autoimune, artrite reumatoide, anemia hemolítica autoimune, púrpura 

trombocitopenica (raro). 

.  Alterações dermatológicas: queda de cabelos e rash cutâneo, líquen plano e 

psoríase (raros). 

.  Efeitos eventuais sobre outros órgãos/sistemas: 

Cardiovasculares: arritmias, isquemia, cardiomiopatias 

Renais: nefrite intersticial, síndrome nefrótica e insuficiência renal aguda 

Pulmonares: pneumonite, dispneias, febre, hipoxemia 

Oftalmológicos: alterações na retina: hemorragias ou isquemia 

Auditivos: diminuição temporária de audição 
 
II – Ribavirina 
 
.  Anemia hemolítica dose dependente 

.  Efeitos não específicos de leve intensidade: fadiga, cefaleia, insônia, vertigem, 

depressão, congestão nasal, faringite, tosse e prurido 

.  Exacerbação de alterações cardiovasculares pela anemia 

.  Abortos ou má formação congênita em caso de gravidez 
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1.3 Gastos com a hepatite C 
 

Estimativas conservadoras preveem que os custos diretos com a 

hepatite C, nos Estados Unidos da América, no período de 2010 a 2019, 

serão de 10,7 bilhões de dólares; e a mortalidade por doença crônica do 

fígado relacionada ao vírus C será de 165.900 pessoas, além de outras 

27.200 com carcinoma hepatocelular associado ao vírus da hepatite C. Os 

custos para a sociedade, em decorrência da mortalidade prematura de 

pessoas com menos de 65 anos, no mesmo período, serão de 54,2 bilhões 

de dólares e, ainda, os custos com a incapacidade laborativa em razão da  

doença hepática grave e ao câncer de fígado associado ao vírus C estão 

previstos em 21,3 bilhões de dólares (43). 

Um dos maiores dilemas para médicos, gestores e formuladores de 

políticas de saúde é decidir no presente sobre doenças que apresentam 

complicações no futuro. O tratamento da infecção crônica pelo vírus da 

hepatite C é um exemplo atual desse dilema.  

A infecção pelo vírus da hepatite C evolui de maneira subclínica, 

silenciosa, mas progressiva durante vários anos. Após esse período latente, 

a doença manifesta-se com cirrose, hepatocarcinoma e necessidade de 

transplante em significativo percentual de pacientes infectados. Após a 

descompensação, a qualidade de vida dos pacientes deteriora-se 

rapidamente, e os custos econômicos com o tratamento elevam-se 

dramaticamente.  

A hepatite C é um problema mundial significativo com amplo impacto 

clínico, social, econômico, foi projetado que a infecção pelo vírus da hepatite 
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C representará um ônus substancial para a economia e à saúde durante os 

próximos 10-20 anos (43).  

No Brasil e no âmbito do Sistema Único de Saúde, (SUS), não 

existem estudos de custo ou de avaliação econômica sobre as hepatites 

virais. Apesar dos altos gastos com diagnóstico, acompanhamento e 

tratamento da hepatite pelo vírus C, ainda é pouco conhecido o real custo 

para o SUS à sociedade. 

Vale ressaltar que os medicamentos para o tratamento da hepatite C, 

fazem parte do Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional do 

Ministério da Saúde(44). São medicamentos de custo unitário geralmente 

elevado, cujo fornecimento depende de aprovação específica das 

Secretarias Estaduais de Saúde. O paciente atendido em umas das 

unidades ambulatoriais do SUS é avaliado clínica e laboratorialmente de 

forma a cumprir os critérios de inclusão estabelecidos nos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, previstos para as doenças cobertas pelo 

programa.     

O Ministério da Saúde é o maior financiador desse componente da 

assistência farmacêutica que também conta com recursos das Secretarias 

Estaduais de Saúde, que participam na qualidade de cofinanciadoras. Os 

recursos são repassados mensalmente aos Estados em conta específica, os 

quais são responsáveis pela programação, aquisição e sua dispensação. 

Cada medicamento tem um valor de repasse específico que é ressarcido ao 

Estado mediante, a emissão de Autorização de Procedimento de Alta 

Complexidade/Custo (APAC). Alguns medicamentos (interferon peguilado, 

 



 
Introdução    17 

 
 

 

eritropoietina e imunoglobulina) são adquiridos diretos pelo Ministério da 

Saúde e enviados trimestralmente aos Estados.  

As principais justificativas para execução de ações de avaliação 

econômica referem-se à redução das incertezas associadas às intervenções 

em saúde, sobretudo em nível populacional, possibilidade de alocação dos 

recursos para redução dos custos associados à saúde, mensuração das 

contribuições efetivas e ponderação dos efeitos colaterais provenientes de 

ações inovadoras em saúde(45). 
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2 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO  

 

 

Trata-se de um estudo pragmático também chamado de vida real ou 

prático, suas vantagens são amplas e intensamente descritas na literatura. 

Na área da saúde pública, os gestores necessitam crescentemente de 

evidências científicas para apoiar as recomendações de protocolos clínicos, 

de diretrizes terapêuticas e de políticas de saúde. Contudo, frequentemente, 

as evidências científicas, quando disponíveis, não se mostram capazes de 

responder às suas questões, pois foram produzidas segundo perspectivas 

distintas.  

Este estudo pretende avaliar desfechos variados (resposta virológica 

sustentada, número de pacientes que completaram o tratamento, uso de 

terapia de suporte), em uma população heterogênea que utilizaram 

intervenções alternativas relevantes (interferon convencional x interferon 

peguilado).  
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3 OBJETIVOS 

 

 

Avaliar o custo e a efetividade no tratamento da hepatite crônica C no 

Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo:  

 

 Localizar pacientes com tratamento para vírus da hepatite C; 

 Verificar o tipo de resposta após tratamento com interferon alfa 

convencional, peguilado alfa 2a ou 2b e, sobretudo a resposta 

virológica sustentada; 

 Verificar o uso de Terapia de Suporte (Eritropoietina e Filgrastim); e 

 Avaliar o possível custo do tratamento da hepatite crônica C no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Este é um trabalho retrospectivo de coorte, que avaliou o tipo de 

tratamento de pacientes com VHC a sua resposta virológica e o custo do 

tratamento. 

 

 4.1 Ética 
 

Estudo aprovado como projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). 

 

4.2 Local do estudo 
 

Realizado no Departamento de Gastroenterologia da FMUSP em 

parceria com a Divisão de Farmácia do Instituto Central do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), sendo uma instituição terciária de assistência, ensino e 

pesquisa.  
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4.3 População do estudo 
 

Pacientes atendidos na Farmácia Ambulatorial da Divisão de 

Farmácia do Instituto Central do HCFMUSP, no período de julho de 2005 até 

outubro de 2007, por meio de acompanhamento das prescrições médicas. 

Ao serem atendidos pela Farmácia Ambulatorial, os pacientes têm 

suas prescrições digitadas. Após esta etapa, gera-se um banco de dados no 

Sistema Integrado de Gestão Hospitalar do Hospital, SIGH® e, assim, os 

medicamentos são separados e entregues aos pacientes.  

O banco de dados foi utilizado para identificar usuários de interferon. 

O passo seguinte foi localizar os pacientes, de acordo com o tipo de 

interferon utilizado:  

 Interferon alfa 2a 3.000.000 UI; 

 Alfapeginterferona 2b 80mcg; e 

 Alfapeginterferona 2a 180mcg. 

Foram gerados relatórios pela PRODESP - Companhia de 

Processamento de Dados do Estado de São Paulo, de acordo com o período 

proposto pelo estudo, para cada tipo de interferon. Essas informações foram 

utilizadas para montar um banco de dados por meio do programa Microsoft 

Excel®. 

Os dados obtidos foram separados de acordo com o tipo de 

interferon, e agrupados por mês disponibilizando as seguintes informações: 

 Registro do paciente; 

 Gênero; 
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 Data de nascimento; 

 Número da receita médica; 

 Sigla do Serviço;  

 Nome do Serviço; 

 Sigla da Especialidade; 

 Nome da Especialidade; 

 Data da prescrição;  

 Data da próxima consulta; 

 Código do medicamento; 

 Nome do medicamento; 

 Quantidade dispensada do medicamento; e 

 Unidade disponível (forma farmacêutica) do medicamento. 

Esses relatórios forneceram dados gerais por atendimento, cada 

atendimento corresponde a um tipo de medicamento retirado pelo paciente 

na Farmácia Ambulatorial.  

Com base nessas informações, verificaram-se quantos atendimentos 

foram realizados para cada tipo de interferon, por paciente, possibilitando 

identificar cada paciente, seu respectivo tratamento e os demais dados 

necessários para formulação dos resultados deste trabalho, como:  

 Codificação do paciente:  

 Gênero; 

 Faixa etária; 

 Serviços; 

 Especialidades; e 
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 Perfil farmacoterapêutico, agrupando de acordo com o tipo de 

interferon utilizado (Interferon alfa 2a 3.000.000 UI, alfapeginterferona 

2b 80mcg e alfapeginterferona 2a 180mcg). 

Em alguns pacientes, em razão das reações adversas como anemia e 

neutropenia havia necessidade do uso de Terapia de Suporte (Eritropoietina 

e Filgrastim)(41), para análise e comparação entre os grupos de estudo. 

As informações obtidas de cada um dos pacientes serão analisadas 

em conjunto com os demais, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

paciente. Dessa forma, os pacientes não foram identificados, de acordo com 

seu registro hospitalar, mas, sim, com uma codificação, para propósitos de 

publicação científica ou educativa. 

Com base nessas informações, foi possível definir o tamanho da 

amostra, sendo avaliados alguns critérios para a seleção dos pacientes. 

 

Critérios de Inclusão 

 

 Todos os pacientes que retiraram medicamentos na Farmácia 

Ambulatorial do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no período de 

julho de 2005 até outubro de 2007; 

 Medicamentos retirados: interferon convencional alfa 2a 

3.000.000 UI, alfapeginterferona 2b 80mcg e alfapeginterferona 2a 

180mcg; 

 Pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS); e 
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 Para este estudo, foram selecionados apenas os pacientes do 

Departamento de Gastroenterologia da FMUSP. 

 

Critérios de Exclusão 

 

 Infecção pelo vírus HIV; 

 Infecção evidente pelo vírus B (portadores de sorologia positiva 

para AgHBs); 

 Pacientes em uso de alguns medicamentos como: lamivudina e 

antirretrovirais; e 

 Pacientes de convênios médicos ou particulares. 

Com estes critérios, foi possível estabelecer o desenho do estudo e, 

assim identificar sua verdadeira população (Figura 2). 
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Período 07/05 até 10/07 

1.292 pacientes 

1.247 Pacientes 45 excluídos por uso 
de medicamento 

727 pacientes 
Departamento de 
Gastroenterologia 

520 pacientes 
excluídos por  • Antirretrovirais

• Lamivudina outras clínicas 

 

Figura 2 - Organograma dos pacientes incluídos no estudo, período de julho 

de 2005 até outubro de 2007. 

 

Os pacientes eleitos para o estudo foram divididos em sete grupos, de 

acordo com o interferon utilizado, para que os resultados deste trabalho 

possam ser apresentados, seguem os grupos conforme descrição: 

1) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI; 

2) Alfapeginterferona 2b 80mcg; 

3) Alfapeginterferona 2a 180mcg;  

4) Alfapeginterferona 2b 80mcg e Alfapeginterferona 2a 180mcg;  

5) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2b 80mcg; 

197 pacientes com data 
de início 10/05 até 06/06 

530 pacientes 
 excluídos 

183 pacientes do estudo 14 pacientes excluídos 
(VHB e HIV) 

 Meses     7   8   9   10   11   12   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2005 2006 2007  

22 pacientes 
(convênio/ particular) 

161 pacientes  
do estudo 
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6) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2a 

180mcg; e 

7) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI, Alfapeginterferona 2b 80mcg e 

Alfapeginterferona 2a 180mcg; 

 

4.4 Detecção viral e resposta ao tratamento 
 

Os pacientes com sorologia positiva para o VHC são submetidos a 

teste de biologia molecular para a pesquisa de material genético para 

comprovação da viremia. Tais ensaios são baseados na Reação de Cadeia 

de Polimerase (PCR) e pode ser quantitativo ou qualitativo. O RNA-VHC 

pode ser detectado, a partir da primeira semana de infecção, sendo muito 

útil para o diagnóstico precoce da fase aguda. Além disso, pode ser usado 

como teste confirmatório, sendo imprescindível na prática clínica comprovar 

a infecção por PCR, antes de submeter o paciente à biópsia hepática ou 

tratamento antiviral. 

Uma das principais aplicações da PCR diz respeito à classificação 

dos tipos de resposta virológica ao tratamento, compreendendo as seguintes 

situações (46) (47): 

Não respondedores (NR) - PCR positivo na semana 24° do 

tratamento; 

Breakthrough ou escape (BT) - PCR negativo em algum momento do 

tratamento, seguido de retorno da positividade do PCR ainda durante o 

período do tratamento;  
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Recidivante (RC) - PCR negativo ao final do tratamento, mas, positivo 

durante o seguimento pós-tratamento; 

Resposta virológica ao final do tratamento (RVFT) - PCR negativo no 

final do tratamento;  

Resposta virológica sustentada (RVS) - PCR negativo 6 meses, após 

final do tratamento; e 

Resposta tardia (RT) – PCR positivo final do tratamento e PCR 

negativo 6 meses pós-tratamento.  

 

4.5 Exames laboratoriais 
 

As variáveis laboratoriais foram obtidas por meio da busca em 

prontuários, pelos sistemas ProntMed – Prontuário Eletrônico e pesquisa 

médica e programa HCMED® (Prontuário Médico Eletrônico – Sistema de 

Informações Clínicas de Pacientes HCFMUSP), pelo site intranet 

“http://www.phcnet.usp.br/” (área restrita) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

As seguintes variáveis laboratoriais foram obtidas, como: sorologia 

para hepatite C, nível sérico de aspartato aminotransferase (AST), alanina 

aminotrasferase (ALT), gama glutamil transferase (GGT), alfafetoproteína 

(AFP), bilirrubina total e frações, albumina sérica, contagem de plaquetas, 

tempo de protrombina (TP), o RNI (relação normatizada internacional) e, 

sobretudo o PCR qualitativo e quantitativo, para assim classificar o tipo de 

resposta ao tratamento para a infecção crônica pelo VHC. 
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4.6 Biópsia hepática 
 

Pacientes portadores de infecção crônica pelo VHC devem ser 

submetidos à biópsia hepática para uma avaliação do dano hepático 

causado pelo vírus. A classificação histopatológica (48), é descrita nos dados 

da Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Critérios para a semiquantificação de alterações histológicas nas 

hepatites crônicas  
 
1 – Alteração estrutural 

0. Arquitetura lobular normal; 
1. Expansão fibrosa de espaços-porta; 
2. Expansão fibrosa portal com septos porta-porta; 
3. Preservação apenas parcial da arquitetura lobular, com septos porta-porta e 
porta-centro, podendo ser vistos esboços de nódulos; 
4. Cirrose, plenamente identificada à biópsia ou predomínio de áreas nodulares 
em relação a lóbulos remanescentes. 

2 - Infiltrado Inflamatório Portal/Septal 
Semiquantificação de 0 a 4, independente da formação de folículos linfoides. 

0. Raros linfócitos portais; 
1. Aumento discreto do número de linfócitos portais; 
2. Aumento moderado do número de linfócitos portais 
3. Aumento acentuado do número de linfócitos portais; 
4. Aumento muito acentuado do número de linfócitos portais. 

3 - Atividades Peri – Portal / Peri - Septal 
0. Ausência de lesões da interface espaço-porta/parênquima; 
1. Extravasamento de linfócitos para a interface (spill-over), não caracterizando a 
presença de necrose em saca-bocados; 
2. Necrose em saca-bocados discreta (pequenas áreas em poucos espaços-
porta); 
3. Necrose em saca-bocados moderada (extensas áreas em poucos espaços-
porta ou pequenos focos em muitos espaços-porta); 
4. Necrose em saca-bocados em extensas áreas de muitos espaços-porta 

 
Continua 
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Tabela 2 - Critérios para a semiquantificação de alterações histológicas nas 

hepatites crônicas (continuação) 
 
4 - Atividade Parenquimatosa 

0. Hepatócitos normais, isomorfos; 
1. Alterações discretas de hepatócitos, incluindo tumefação ou retração 
acidofílica, eventualmente acompanhada de infiltrado linfo-histiocitário e raros 
focos de necrose; 
2. Necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-histiocitários em 
numerosos sítios 
3. Necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-histiocitários em 
muitos sítios, associada a áreas limitadas de necrose confluente 
4. Necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-histiocitários em 
numerosos sítios, associada à necrose confluente extensa/múltipla. 

 

4.7 Fluxo de dispensação dos medicamentos 
 

Os pacientes com diagnóstico para o vírus da hepatite C e passíveis 

ao tratamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo seguem uma rotina para a dispensação dos 

medicamentos. Primeiro passo, a equipe médica define o tipo de interferon 

que o paciente utilizará para o tratamento do VHC, baseado no genótipo. 

Mediante a prescrição, os medicamentos para hepatite C são 

interferon convencional + ribavirina ou interferon peguilado + ribavirina.  Para  

sua retirada, ambos precisam de documentos pessoais ou o cartão com o 

registro geral do paciente na instituição, a receita médica devidamente 

preenchida e o formulário oficial da Secretaria de Estado da Saúde, o Laudo 

de Medicamento Excepcional (LME), independente se o paciente detém 

 



 
Casuística e Métodos    33 

 
 

convênio particular ou não, se quiser pleitear a distribuição gratuita pelo 

Estado. 

Se for o interferon convencional, ele o retira no local (Farmácia 

Ambulatorial do Instituto Central do HCFMUSP) e com dosagem e 

quantidade para um mês, e já faz agendamento para a retirada do mês 

seguinte. Se for o interferon peguilado, ele retira somente a ribavirina e faz o 

agendamento para receber o medicamento em dia e horário combinados, 

uma vez por semana no Hospital Dia, local destinado à aplicação de alguns 

medicamentos, como quimioterápicos e afins. 

O Hospital-Dia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo é responsável pelo pedido semanal de interferon 

peguilado para atendimento dos pacientes com hepatite C. Este pedido é 

baseado no agendamento semanal dos pacientes. Conta com uma 

enfermeira-chefe responsável por essa atividade e auxiliares de enfermagem 

para aplicação do medicamento nos pacientes.  

A escolha do interferon peguilado é baseada no peso do paciente. 

Acima de 80 Kg, alfapeginterferona 2a 180mcg, com doses fixas, baixo de 

80 Kg uso de alfapeginterferona 2b 80mcg, seguindo um esquema de 

aplicação, conforme os dados da Tabela 3(41), gerando assim uma 

economia, pois o mesmo frasco pode ser utilizado para mais de um 

paciente, desde que conservado e diluído adequadamente, conforme as 

instruções do fabricante. 
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Tabela 3 - Modo de administração do alfapeginterferona 2b 80mcg 

(associado à ribavirina), de acordo com o peso do paciente 

 

 

 

Kg Apresentação Volume ampola
Quantidade 

administrada 
Volume 

administrado

40 – 46,9 

80mcg 
em 0,5 ml 

0,7 ml 

64mcg 0,4 ml 

47 – 57,9 80mcg 0,5 ml 

58 – 67,9 96mcg 0,6 ml 

68 – 76,9 112mcg 0,7 ml 

4.8 Custo do tratamento 
 
 

Para a avaliação dos custos do tratamento para hepatite crônica C no 

Departamento de Gastroenterologia do HCFMUSP, verificou-se o preço dos 

medicamentos, pela média dos valores anuais de 2005 até 2010, fornecida 

pela Divisão de Farmácia do IC – HCFMUSP (Tabela 4). 

Neste estudo, os medicamentos analisados foram: interferon alfa 2a 

3.000 UI, alfapeginterferona 2a 180mcg, alfapeginterferona 2b 80mcg, 

eritropoietina 4.000UI, eritropoietina 10.000UI, filgrastim 300mcg, ribavirina 

250mg e paracetamol 500mg. Estes medicamentos são padronizados no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Os demais medicamentos de uso concomitante dos pacientes não 

foram analisados neste estudo.  
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Tabela 4 - Tabela de preço médio dos medicamentos utilizados no 

tratamento da hepatite crônica C, durante os anos de 2005 até 2010, no 

HCFMUSP 

 

Média
Valores INF PEG 2a 

180mcg
 PEG 2b 
80mcg

Eritropoietina
4.000UI

Eritropoietina 
10.000UI

Filgrastim
300mcg

Ribavirina
250mg

Paracetamol 
500mg

2005 R$ 4,10 R$ 595,78 R$ 498,00 R$ 4,41 R$ 26,03 R$ 19,58 R$ 0,14 R$ 0,17

2006 R$ 13,83 R$ 546,00 R$ 508,33 R$ 5,14 R$ 29,00 R$ 18,02 R$ 0,13 R$ 0,11

2007 R$ 18,85 R$ 473,92 R$ 491,00 R$ 16,94 R$ 21,62 R$ 13,80 R$ 0,14 R$ 0,02

2008 R$ 19,16 R$ 387,64 R$ 456,94 R$ 16,81 R$ 18,91 R$ 13,96 R$ 0,19 R$ 0,07

2009 R$ 19,21 R$ 362,36 R$ 417,88 R$ 16,81 R$ 19,29 R$ 10,87 R$ 0,20 R$ 0,02

2010 R$ 19,77 R$ 356,00 R$ 356,31 R$ 17,14 R$ 24,13 R$ 10,70 R$ 0,14 R$ 0,04
 

Fonte: Sistema de Administração de Materiais – SAM® – HCFMUSP. 

 

O cálculo do custo do tratamento para hepatite crônica C foi baseado 

nas apresentações dos medicamentos padronizados no HCFMUSP, assim o 

interferon alfa 2a 3.000UI apresenta frasco-ampola contendo 1 ml; 

alfapeginterferona 2a 180mcg solução injetável, caixa com uma seringa 

preenchida contendo dose única de 180mcg em 0,5ml e alfapeginterferona 

2b 80mcg cartucho com um frasco-ampola contendo 118,4mcg de 

alfapeginterferona 2b e ampola contendo 0,7ml de diluente (concentração, 

após reconstituição de 80mcg/0,5ml). 

 

 

 



 
Casuística e Métodos    36 

 
 

 

4.9 Análise estatística 
 

Para a análise descritiva da idade, foi calculada a média, o desvio-

padrão, mediana, mínimo e máximo. Para a análise descritiva de grupo, 

sexo, genótipo, tipo de resposta e terapia de suporte foram calculadas 

frequência e percentual. 

Para comparação por grupos: genótipo, tipo de resposta e terapia de 

suporte, foi utilizado o teste de Razão de Verossimilhança. 

Um nível de significância de 5% (p: ≤ 0,05) foi usado. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Dos 1.292 pacientes selecionados para o período do estudo 

compreendido entre 07/2005 até 10/2007. Dois grupos foram excluídos, 45 

pacientes por uso de antirretrovirais e lamivudina e 520 pacientes por 

pertencerem a outros Departamentos. Assim, 727 pacientes eram do 

Departamento de Gastroenterologia, para estes pacientes selecionou-se um 

período de início de tratamento compreendido 10/2005 até 06/2006. 

Desta proposta, foram elegíveis 197 pacientes, mas novamente 

excluíram-se 14 pacientes ao aplicarmos os critérios de inclusão e exclusão, 

ou seja, por apresentarem VHB e HIV+ e 22 pacientes atendidos no hospital 

por convênios médicos ou atendimento particular. 

Os 161 pacientes eleitos para o estudo foram divididos em sete 

grupos, de acordo com o interferon utilizado, para assim apresentar os 

resultados deste trabalho, conforme descrição: 

1) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI (INF); 

2) Alfapeginterferona 2b 80mcg (PEG 2b80); 

3) Alfapeginterferona 2a 180mcg (PEG 2a180); 

4) Alfapeginterferona 2b 80mcg e Alfapeginterferona 2a 180mcg 

(PEG 2b80+ PEG 2a 180);  

5) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2b 80mcg 

(INF+PEG 2b80); 
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6) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2a 180mcg 

(INF+ PEG 2a180); e 

7) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI, Alfapeginterferona 2b 80mcg e 

Alfapeginterferona 2a 180mcg (INF+PEG 2b80+ PEG 2a180). 

Para apresentar os resultados deste trabalho, os grupos 5, 6 e 7 

unificaram-se, pois o número de pacientes em cada grupo era pequeno. Os 

resultados, de acordo com os grupos, foram apresentados da seguinte 

maneira: 

1) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI (INF); 

2) Alfapeginterferona 2b 80mcg (PEG 2b80); 

3) Alfapeginterferona 2a 180mcg (PEG 2a180);  

4) Alfapeginterferona 2b 80mcg e Alfapeginterferona 2a 180mcg 

(PEG 2b80+ PEG 2a 180); e 

5) Interferon alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2b 80mcg; 

Interferon alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2a 180mcg; 

Interferon alfa 2a 3.000.000 UI, Alfapeginterferona 2b 80mcg e 

Alfapeginterferona 2a 180mcg (INF+PEG 2b80, INF+PEG 2a180 

e INF+PEG 2b80+ PEG 2a180). 

Desta maneira, os resultados apresentam-se, de acordo com grupo 

de medicamento utilizado para tratamento da hepatite crônica C. Assim, para 

este estudo foram selecionados 161 pacientes, divididos entres os grupos 

para o tratamento da hepatite crônica C:  

 Interferon alfa 2a 3.000.000 UI (86 pacientes, 53,4%); 

 Alfapeginterferona 2b 80mcg (15 pacientes, 9,3%); 
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 Alfapeginterferona 2a 180mcg (13 pacientes, 8,1%); 

 Alfapeginterferona 2b 80mcg e Alfapeginterferona 2a 180mcg 

(42 pacientes, 26,1%) e 

 Interferon alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2b 80mcg; 

Interferon alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2a 180mcg; 

Interferon alfa 2a 3.000.000 UI, Alfapeginterferona 2b 80mcg e 

Alfapeginterferona 2a 180mcg (5 pacientes 3,1%). 

 

5.1 Caracterização dos pacientes 
 

De maneira geral, em relação ao gênero, 78 pacientes (48,4%) eram 

do gênero masculino e 83 (51,6%) do gênero feminino (Figura 3). 

  

Masculino 
48,4%

Feminino 
51,6%

Figura 3 - Distribuição geral dos indivíduos quanto ao gênero. 

 
 

A distribuição do pacientes quanto ao gênero e de acordo com o 

grupo de medicamentos está representada nos dados da Tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição dos indivíduos de cada grupo de medicamento 

quanto ao gênero 

 

INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+
PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Feminino 48 (55,8) 10 (66,6) 4 (30,7) 19 (45,2) 2 (40,0)

Masculino 38 (44,2) 5 (33,4) 9 (69,3) 23 (54,8) 3 (60,0)

Gênero

 

 

De todo o grupo, (161 pacientes) a idade média foi de 53 anos (+ 

11,11). Entre os grupos avaliados, a menor idade encontrada foi 23 e a 

maior, 81 anos (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Distribuição dos indivíduos de cada grupo de medicamento 

quanto à idade em anos 

INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+
PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

n (86) n (15) n (13) n (42) n (5)

Média 53 56 55 52 51,4

DP 12,25 8,16 6,52 11,23 6,76

Maior 81 69 67 75 60

Menor 23 42 46 30 44

Idade

 

 

De acordo com a normatização vigente(41), um dos critérios de 

inclusão no protocolo de tratamento é o paciente ter idade entre 12 e 70 
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anos, mas neste estudo foram encontrados seis pacientes fora desse 

critério. É importante destacar que, no período de realização deste estudo, 

ainda não existia um protocolo bem definido para o tratamento da hepatite C. 

Ao iniciar o tratamento, um dos pacientes apresentava idade abaixo 

de 70 anos, com genótipo 1, tratado com interferon convencional e com 

resposta virológica sustentada. Cinco pacientes, ao iniciarem o tratamento, 

apresentavam idade superior a 70 anos, genótipo 1, tratados com interferon 

convencional e não respondedores ao tratamento. 

Apenas um paciente com idade superior a 70 anos usou 

alfapeginterferona 2b 80mcg e alfapeginterferona 2a 180mcg, genótipo 1b, 

sendo cirrótico e da clínica de transplantes, tendo breakthrough como 

resposta. 

Entre os pacientes do Departamento de Gastroenterologia elegíveis 

para o estudo, o genótipo 1 foi encontrado de forma mais frequente (104 

casos), seguido pelo genótipo 3 (52 casos), pelo genótipo 2 (4 casos) e 1 

caso com o genótipo 4 (Figura 4). 

104

4

52

1
0

20

40

60

80

100

120

Genótipo 1 Genótipo 2 Genótipo 3 Genótipo 4

(64,6%)

(32,3%)

(2,5%) (0,6%)

 
Figura 4- Distribuição dos pacientes do Departamento de Gastroenterologia, 

de acordo com o tipo de genótipo do VHC 
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Em relação aos pacientes divididos entre os grupos e medicamentos, 

a frequência de genótipos é apresentada nos dados da Tabela 7. 

 
Tabela 7 - Frequência dos genótipos do vírus C entre os indivíduos de cada 

grupo de medicamento 

 

INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+
PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

1 2 (2,3) 3 (20,0) 1 (7,7) 4 (9,5) 0

1a 12 (14,0) 1 (6,7) 3 (23,1) 15 (35,7) 1 (20,0)

1b 25 (29,1) 8(53,3) 7 (53,8) 17 (40,5) 2 (40,0)

1a/1b 1 (1,2) 0 1 (7,7) 1 (2,4) 0

2 1 (1,2) 0 0 0 1 (20,0)

2b 1 (1,2) 0 0 0 0

2a/2c 1 (1,2) 0 0 0 0

3a 43 (50,0) 3 (20,0) 1 (7,7) 4 (9,5) 1 (20,0)

4c/4d 0 0 0 1 (2,4) 0

Genótipo

 

 

Por agrupamento do tipo de genótipo, seguem as informações nos 

dados da Tabela 8. 
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Tabela 8 - Frequência dos grupos de genótipos do vírus C entre os 

indivíduos de cada grupo de medicamento 

INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+
PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

1 40 (46,5) 12 (80,0) 12 (92,3) 37 (88,1) 3 (60,0)

2 3 ( 3,5) 0 0 0 1 (20,0)

3 43 (50,0) 3 (20,0) 1 (7,7) 4 (9,5) 1 (20,0)

4 0 0 0 1 (2,4) 0

Genótipo

 

 

No teste de associação entre genótipo e os grupos de tratamento 

para hepatite crônica C não foi observada diferença significativa (p = 0, 009). 

Os dados da Tabela 9 apontam o de tratamento realizado pelos 

pacientes. 
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Tabela 9 - Distribuição dos indivíduos de cada grupo de medicamento 

quanto às semanas de tratamento da hepatite crônica C 

INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+
PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

0 - 12 
semanas 8 (9,3) 1 (6,7) 4 (28,6) 4 (9,5) 0

16 - 24
 semanas 11 (12,8) 3 (20,0) 0 5 (12,0) 0

28 - 48
semanas 54 (62,8) 11 (73,3) 8 (64,3) 29 (69,0) 1 (20,0)

52 - 72 
semanas 10 (11,6) 0 1 (7,1) 3 (7,2) 1 (20,0)

acima 76 
semanas 3 (3,5) 0 0 1 (2,3) 3 (60)

Semanas
Tratamento

 

 

Pacientes tratados em até 12 semanas, obtiveram as seguintes 

resposta: com interferon seis NR (três pacientes com genótipo 1b e três com 

genótipo 3a) e dois com RVS (genótipo 3a). Apenas um pacientes tratado 

com alfapeginterferona 2b 80mcg, sendo NR (genótipo 1b). Pacientes 

tratados com alfapeginterferona 2a 180mcg, um paciente RC (genótipo1a) e 

três NR (com os seguintes genótipos: 1a/1b, 1b e 1a). Na associação dos 

interferons peguilados quatros pacientes NR (2 pacientes com genótipo 1a, 

um 1b e um 3a). 

No período de 16 a 24 semanas de tratamento, 19 pacientes com as 

seguintes respostas de acordo com o tratamento. Com interferon (11 

pacientes), quatro pacientes apresentaram com RVS (três com genótipo 3a 

e dois com genótipo 1), três pacientes com RC (todos co genótipo 3a) e 

quatro NR (três com genótipo 3a e um com 1b). Três pacientes tratados com 
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alfapeginterferona 2b 80mcg, sendo um RC (genótipo 1b) e dois NR 

(genótipos 1 e 1b). Na associação dos interferons peguilados cinco 

pacientes, sendo três NR (dois com genótipo 1a e um 1b), um paciente com 

RT (genótipo 1b) e um com RVS (genótipo 1a). 

No período de tratamento de 28 a 48 semanas, 103 pacientes 

obtiveram as seguintes respostas, 54 tratados com interferon: 31 NR (11 

pacientes com genótipo 3a, dez com 1b, oito com 1a, um com genótipo 1 e 

um com 1a/1b); 20 com RVS (14 com genótipo 3a, três com 1b, um 1a, um 

2a/2c e um2b); dois pacientes com BT (genótipo 1a) e um com RT 

(genótipo1a). 

Pacientes tratados com alfapeginterferona 2b 80mcg: seis NR (três 

com genótipo 1b e três com os seguintes genótipos: 1, 1a e 3a), cinco RVS 

(dois com genótipo 3a, dois com1b e um com genótipo 1). Pacientes 

tratados com alfapeginterferona 2a 180mcg: quatro NR (dois com genótipo 

1b, um 3a e um com genótipo tipo um); três com RVS (genótipo 1b) e um 

com BT (genótipo 1b). 

Na associação de interferon peguilado 29 pacientes tratados as 

respostas foram: 14 com RVS (cinco genótipo 1a, quatro 1b, dois 3a, dois 

genótipo 1 e um 4c/4d); nove NR (três com genótipo 1a, dois 1b, dois 1, um 

1a/1b e um 3a); cinco RC (quatro genótipo 1b e um 1a) um paciente com BT 

(genótipo 1b). Apenas um paciente com RVS (genótipo 2), para o grupo 

tratado com a associação das diversas alternativas de tratamento. 

Pacientes tratados, em um período de 52 a 72 semanas com 

interferon, tiveram as seguintes respostas: dois pacientes com RVS 
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(genótipo 3a e 1); seis NR (cinco pacientes com genótipo 1b e um com 

genótipo 3a); um paciente RC (genótipo 3a) e um paciente com RT (genótipo 

3a). Apenas um paciente foi tratado com alfapeginterferona 2a 180mcg, 

sendo NR (genótipo 1a). No grupo de interferon peguilado associado, três 

pacientes foram tratados, sendo dois com RVS e um NR (todos com 

genótipo 1b). Outras associações foram realizadas, sendo tratado apenas 

um paciente NR (genótipo 1a). 

No período de tratamento acima de 76 semanas, foram obtidas as 

seguintes respostas: três pacientes tratados com interferon, sendo dois NR e 

um BT (todos com genótipo 1b). No grupo de interferon peguilado associado 

um paciente NR (genótipo 1a). Outras associações de tratamento três 

pacientes: um RC (genótipo 3a), um RVS (genótipo 1b) e um NR (genótipo 

1b). 

Outra informação importante sobre os pacientes é a presença de 

cirrose, diagnosticada a partir da biópsia hepática. Cerca de 30 pacientes 

(18,6%) da amostra total do estudo apresentavam alterações estruturais de 

nível 4, ou seja, cirrose, plenamente identificada por meio de biópsia ou 

predomínio de áreas nodulares em relação a lóbulos remanescentes, 

agravando ainda o quadro desses pacientes. Apenas três pacientes (1,9%) 

do total apresentaram material insuficiente para a realização da biópsia 

hepática, dado encontrado em prontuário médico. 
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5.2 Resposta ao tratamento 
 

De acordo com o tipo de resposta ao tratamento para a hepatite 

crônica C, os pacientes foram agrupados de acordo com o medicamento 

utilizado (Tabela 10). 

 
Tabela 10 - Distribuição dos indivíduos de cada grupo de medicamento 

quanto à resposta ao tratamento da hepatite crônica C 

 

INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+
PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

RVS 28 (32,6) 5 (33,3) 3 (23,1) 17 (40,5) 2 (40,0) 55 (34,2)

NR 49 (57,0) 9 (60,0) 8 (61,5) 18 (42,9) 2 (40,0) 86 (53,4)

RC 4 (4,7) 1 (6,7) 1 (7,7) 5 (11,9) 1 (20,0) 12 (7,5)

BT 3 (3,5) 0 1 (7,7) 1 (2,4) 0 5 ( 3,1)

RT 2 (2,3) 0 0 1 (2,4) 0 3 (1,9)

Resposta
Tratamento

 
RVS, resposta virológica sustentada; NR, não respondedores; RC, recidivantes;  
BT, breakthrough e RT, resposta tardia 
 

Prevaleceram como respostas ao tratamento, pacientes não 

respondedores (53,4%), seguidos de resposta virológica sustentada (34,2%) 

e outras respostas (12,4%). Não há diferença significativa de tipo de 

resposta por grupo de tratamento (p=0,8145). Os dados da Tabela 11 

demonstram a relação entre resposta ao tratamento e a média das idades 

dos pacientes portadores de hepatite crônica C. 

 

 



Resultados    49 
 

Tabela 11 - Relação entre resposta ao tratamento e idade em anos dos 

pacientes portadores de hepatite crônica C 

Resposta ao
Tratamento n(%) Média Idade 

(anos) DP (+)

RVS 55 (34,2) 54 10,70

NR 86 (53,4) 53 11,46

RC 12 (7,5) 54 7,62

BT 5 (3,1) 52 19,93

RT 3 (1,9) 56 3,55  
RVS, resposta virológica sustentada; NR, não respondedores;  
RC, recidivantes; BT, breakthrough, RT, resposta tardia e DP, desvio-padrão 
 

Os pacientes em uso de interferon convencional ou peguilado podem 

apresentar algumas complicações resultantes do tratamento, como anemia 

e/ou leucopenia, sendo assim incluídos no manejo de tratamento os fatores 

de crescimento mieloide como a eritropoietina e filgrastim(41), também 

chamados de terapia de suporte. Os dados da Tabela 12 evidenciam que os 

grupos de interferon peguilado e associações (25 de 161 pacientes, 15,5%) 

usaram mais terapia de suporte quando comparados com o interferon 

convencional (3 de 161 pacientes, 1,9%).  

 
Tabela 12 - Distribuição dos indivíduos de cada grupo de medicamento 

quanto ao uso de terapia de suporte durante o tratamento da hepatite 

crônica C 

INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+
PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 2b80+PEG 
2a180

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Total p-valor

Sim 3 (3,5) 6 (40,0) 4 (30,8) 14 (33,3) 1 (20,0) 28 (17,4)

Não 83 (96,5) 9 (60,0) 9 (69,2) 28 (66,7) 4 (80,0) 133 (82,6) <0,0001

Terapia
Suporte
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Há diferença significativa de terapia de suporte por grupo, pacientes 

do grupo de interferon apresentam menor percentual de uso de terapia de 

suporte do que os outros grupos, conforme demonstrado nos dados da 

Figura 5. 

 

60,0%

69,2% 66,7%

80,0%

3,5%

40,0%

30,8% 33,3%

20,0%

96,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

INF PEG2b 80 PEG2a 180 PEG2b 80 + PEG2a 180 INF+PEG 2b80, INF+PEG 2a180
e INF+PEG 2b80+PEG 2a180

Tipo de TratamentoNão Sim  

Figura 5 - Comparativo do uso de Terapia de Suporte entre os grupos de 

tratamento da hepatite crônica C  

 

5.3 Custo do tratamento 
 

O estudo verificou o custo do tratamento da hepatite crônica C em um 

hospital terciário de ensino e pesquisa, que será demonstrado entre os 

grupos de medicamentos.  

Para esta avaliação, consideraram-se apenas os valores do interferon 

convencional e peguilado (2a 180mcg e 2b 80mcg), ribavirina 250mg, 

eritropoietina (4.000UI e 10.000UI), filgrastim 300mcg e paracetamol 500mg. 
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Os outros medicamentos utilizados concomitantemente pelos pacientes não 

foram analisados. 

O custo do tratamento foi calculado baseado na média dos valores 

anuais, de 2005 até 2010, dos medicamentos padronizados no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para o 

tratamento da hepatite crônica C, fornecidos pela Divisão de Farmácia do IC-

HCFMUSP.  Assim, a distribuição do custo do tratamento da hepatite crônica 

C entre os indivíduos de cada grupo de medicamento foi descrita, de acordo 

com cada ano.  

O cálculo foi baseado na quantidade de medicamento dispensado 

para cada paciente, gerando, assim, o custo total por grupo de 

medicamento, o custo por paciente e a relação entre custo por paciente e a 

porcentagem da resposta virológica sustentada, para assim, estabelecer o 

valor gasto para se obter um por cento de resposta virológica sustentada por 

grupo de medicamentos para tratamento da hepatite crônica C. 
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Os dados da Tabela 13 demonstram o custo do tratamento no ano de 

2005 e a relação de custo por paciente e a resposta virológica sustentada de 

cada grupo. 

 
Tabela 13 - Distribuição do custo do tratamento da hepatite crônica C entre 

os indivíduos de cada grupo de medicamento no ano de 2005 

 

Custo 
Tratamento INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+

PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

INF R$ 43.669,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.082,80

PEG 2b80 R$ 0,00 R$ 252.984,00 R$ 0,00 R$ 456.168,00 R$ 11.952,00

PEG 2a180 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 226.396,40 R$ 408.109,30 R$ 52.428,64

Ribavirina R$ 14.033,60 R$ 1.793,40 R$ 1.569,40 R$ 5.707,80 R$ 705,60

Filgrastim R$ 1.742,62 R$ 2.408,34 R$ 567,82 R$ 4.620,88 R$ 332,86

Eritropoietina 4.000 UI R$ 0,00 R$ 57,33 R$ 251,37 R$ 39,69 R$ 0,00

Eritropoietina 10.000 UI R$ 0,00 R$ 2.160,49 R$ 0,00 R$ 6.221,17 R$ 0,00

Paracetamol 500 mg R$ 4.856,90 R$ 515,10 R$ 32,30 R$ 771,80 R$ 73,10

Custo Total R$ 64.302,22 R$ 259.918,66 R$ 228.817,29 R$ 881.638,64 R$ 67.575,00

Custo por paciente R$ 747,70 R$ 17.327,91 R$ 17.601,33 R$ 20.991,40 R$ 13.515,00

Total pacientes 86 15 13 42 5

RVS pacientes 28 5 3 17

RVS %  32,6% 33,3% 23,1% 40,5% 40,0%

Custo por paciente / RVS R$ 22,97 R$ 519,84 R$ 762,72 R$ 518,61 R$ 337,88

2

 
 

 

Para estes dados apresentados, o maior custo por paciente foi 

observado no grupo tratado com Alfapeginterferona 2a. 
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Os dados da Tabela 14 demonstram o custo do tratamento no ano de 

2006, a relação de custo por paciente e a resposta virológica sustentada de 

cada grupo. 

 

Tabela 14 - Distribuição do custo do tratamento da hepatite crônica C entre 

os indivíduos de cada grupo de medicamento no ano de 2006 

 

Custo 
Tratamento INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+

PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

INF R$ 147.303,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.025,64

PEG 2b80 R$ 0,00 R$ 258.231,64 R$ 0,00 R$ 465.630,28 R$ 12.199,92

PEG 2a180 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 207.480,00 R$ 374.010,00 R$ 48.048,00

Ribavirina R$ 13.031,20 R$ 1.665,30 R$ 1.457,30 R$ 5.300,10 R$ 655,20

Filgrastim R$ 1.603,78 R$ 2.216,46 R$ 522,58 R$ 4.252,72 R$ 306,34

Eritropoietina 4.000 UI R$ 0,00 R$ 66,82 R$ 292,98 R$ 46,26 R$ 0,00

Eritropoietina 10.000 UI R$ 0,00 R$ 2.407,00 R$ 0,00 R$ 6.931,00 R$ 0,00

Paracetamol 500 mg R$ 3.142,70 R$ 333,30 R$ 20,90 R$ 499,40 R$ 47,30

Custo Total R$ 165.081,01 R$ 264.920,52 R$ 209.773,76 R$ 856.669,76 R$ 68.282,40

Custo por paciente R$ 1.919,55 R$ 17.661,37 R$ 16.136,44 R$ 20.396,90 R$ 13.656,48

Total pacientes 86 15 13 42 5

RVS pacientes 28 5 3 17 2

RVS %  32,6% 33,3% 23,1% 40,5% 40,0%

Custo por paciente / RVS R$ 58,96 R$ 529,84 R$ 699,25 R$ 503,92 R$ 341,41  

 

 

Para estes dados apresentados, o maior custo por paciente foi 

novamente observado no grupo tratado com Alfapeginterferona 2a. 
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Os dados da Tabela 15 demonstram o custo do tratamento no ano de 

2007, a relação de custo por paciente e a resposta virológica sustentada de 

cada grupo. 

 

Tabela 15 - Distribuição do custo do tratamento da hepatite crônica C entre 

os indivíduos de cada grupo de medicamento no ano de 2007 

 

Custo 
Tratamento INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+

PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

INF R$ 200.771,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.575,80

PEG 2b80 R$ 0,00 R$ 249.428,00 R$ 0,00 R$ 449.756,00 R$ 11.784,00

PEG 2a180 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 180.089,60 R$ 324.635,20 R$ 41.704,96

Ribavirina R$ 14.033,60 R$ 1.793,40 R$ 1.569,40 R$ 5.707,80 R$ 705,60

Filgrastim R$ 1.228,20 R$ 1.697,40 R$ 400,20 R$ 3.256,80 R$ 234,60

Eritropoietina 4.000 UI R$ 0,00 R$ 220,22 R$ 965,58 R$ 152,46 R$ 0,00

Eritropoietina 10.000 UI R$ 0,00 R$ 1.794,46 R$ 0,00 R$ 5.167,18 R$ 0,00

Paracetamol 500 mg R$ 571,40 R$ 60,60 R$ 3,80 R$ 90,80 R$ 8,60

Custo Total R$ 216.604,55 R$ 254.994,08 R$ 183.028,58 R$ 788.766,24 R$ 64.013,56

Custo por paciente R$ 2.518,66 R$ 16.999,61 R$ 14.079,12 R$ 18.780,15 R$ 12.802,71

Total pacientes 86 15 13 42 5

RVS pacientes 28 5 3 17 2

RVS %  32,6% 33,3% 23,1% 40,5% 40,0%

Custo por paciente / RVS R$ 77,36 R$ 509,99 R$ 610,10 R$ 463,98 R$ 320,07  
 

O maior custo por paciente, para estes dados apresentados, foi 

observado no grupo tratado com Alfapeginterferona 2a. 
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Os dados da Tabela 16 demonstram o custo do tratamento no ano de 

2008, a relação de custo por paciente e a resposta virológica sustentada de 

cada grupo. 

 
 
Tabela 16 - Distribuição do custo do tratamento da hepatite crônica C entre 

os indivíduos de cada grupo de medicamento no ano de 2008 

 

Custo 
Tratamento INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+

PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

INF R$ 204.073,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.733,28

PEG 2b80 R$ 0,00 R$ 232.125,52 R$ 0,00 R$ 418.557,04 R$ 10.966,56

PEG 2a180 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 147.303,20 R$ 265.533,40 R$ 34.112,32

Ribavirina R$ 19.045,60 R$ 2.433,90 R$ 2.129,90 R$ 7.746,30 R$ 957,60

Filgrastim R$ 1.242,44 R$ 1.717,08 R$ 404,84 R$ 3.294,56 R$ 237,32

Eritropoietina 4.000 UI R$ 0,00 R$ 218,53 R$ 958,17 R$ 151,29 R$ 0,00

Eritropoietina 10.000 UI R$ 0,00 R$ 1.569,53 R$ 0,00 R$ 4.519,49 R$ 0,00

Paracetamol 500 mg R$ 1.999,90 R$ 212,10 R$ 13,30 R$ 317,80 R$ 30,10

Custo Total R$ 226.361,10 R$ 238.276,66 R$ 150.809,41 R$ 700.119,88 R$ 56.037,18

Custo por paciente R$ 2.632,11 R$ 15.885,11 R$ 11.600,72 R$ 16.669,52 R$ 11.207,44

Total pacientes 86 15 13 42 5

RVS pacientes 28 5 3 17 2

RVS %  32,6% 33,3% 23,1% 40,5% 40,0%

Custo por paciente / RVS R$ 80,84 R$ 476,55 R$ 502,70 R$ 411,84 R$ 280,19
 

 

 

O maior custo por paciente, para estes dados apresentados, foi 

observado no grupo tratado com Alfapeginterferona 2a. 
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Os dados da Tabela 17 demonstram o custo do tratamento no ano de 

2009, a relação de custo por paciente e a resposta virológica sustentada de 

cada grupo. 

 

Tabela 17 - Distribuição do custo do tratamento da hepatite crônica C entre 

os indivíduos de cada grupo de medicamento no ano de 2009 

 

Custo 
Tratamento INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+

PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

INF R$ 204.605,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.758,68

PEG 2b80 R$ 0,00 R$ 212.283,04 R$ 0,00 R$ 382.778,08 R$ 10.029,12

PEG 2a180 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 137.696,80 R$ 248.216,60 R$ 31.887,68

Ribavirina R$ 20.048,00 R$ 2.562,00 R$ 2.242,00 R$ 8.154,00 R$ 1.008,00

Filgrastim R$ 967,43 R$ 1.337,01 R$ 315,23 R$ 2.565,32 R$ 184,79

Eritropoietina 4.000 UI R$ 0,00 R$ 218,53 R$ 958,17 R$ 151,29 R$ 0,00

Eritropoietina 10.000 UI R$ 0,00 R$ 1.601,07 R$ 0,00 R$ 4.610,31 R$ 0,00

Paracetamol 500 mg R$ 571,40 R$ 60,60 R$ 3,80 R$ 90,80 R$ 8,60

Custo Total R$ 226.192,54 R$ 218.062,25 R$ 141.216,00 R$ 646.566,40 R$ 52.876,87

Custo por paciente R$ 2.630,15 R$ 14.537,48 R$ 10.862,77 R$ 15.394,44 R$ 10.575,37

Total pacientes 86 15 13 42 5

RVS pacientes 28 5 3 17 2

RVS %  32,6% 33,3% 23,1% 40,5% 40,0%

Custo por paciente / RVS R$ 80,78 R$ 436,12 R$ 470,72 R$ 380,33 R$ 264,38  
 

O maior custo por paciente, para estes dados apresentados, foi 

observado no grupo tratado com Alfapeginterferona 2a. 
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Os dados da Tabela 18 demonstram o custo do tratamento no ano de 

2010, a relação de custo por paciente e a resposta virológica sustentada de 

cada grupo. 

 
Tabela 18 - Distribuição do custo do tratamento da hepatite crônica C entre 

os indivíduos de cada grupo de medicamento no ano de 2010 

 

Custo 
Tratamento INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+

PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

INF R$ 210.570,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.043,16

PEG 2b80 R$ 0,00 R$ 181.005,48 R$ 0,00 R$ 326.379,96 R$ 8.551,44

PEG 2a180 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 135.280,00 R$ 243.860,00 R$ 31.328,00

Ribavirina R$ 14.033,60 R$ 1.793,40 R$ 1.569,40 R$ 5.707,80 R$ 705,60

Filgrastim R$ 952,30 R$ 1.316,10 R$ 310,30 R$ 2.525,20 R$ 181,90

Eritropoietina 4.000 UI R$ 0,00 R$ 222,82 R$ 976,98 R$ 154,26 R$ 0,00

Eritropoietina 10.000 UI R$ 0,00 R$ 2.002,79 R$ 0,00 R$ 5.767,07 R$ 0,00

Paracetamol 500 mg R$ 1.142,80 R$ 121,20 R$ 7,60 R$ 181,60 R$ 17,20

Custo Total R$ 226.698,97 R$ 186.461,79 R$ 138.144,28 R$ 584.575,89 R$ 50.827,30

Custo por paciente R$ 2.636,03 R$ 12.430,79 R$ 10.626,48 R$ 13.918,47 R$ 10.165,46

Total pacientes 86 15 13 42 5

RVS pacientes 28 5 3 17 2

RVS %  32,6% 33,3% 23,1% 40,5% 40,0%

Custo por paciente / RVS R$ 80,96 R$ 372,92 R$ 460,48 R$ 343,87 R$ 254,14  
 

 

O maior custo por paciente, para estes dados apresentados, foi 

observado no grupo tratado com Alfapeginterferona 2a. 
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A relação entre custo por paciente e resposta virológica sustentada no 

tratamento da hepatite crônica C entre os indivíduos de cada grupo de 

medicamento no período de 2005 a 2010 é representada nos dados da 

Tabela 19. 

 

Tabela 19 - Relação entre custo por paciente e resposta virológica 

sustentada no tratamento da hepatite crônica C entre os indivíduos de cada 

grupo de medicamento no período de 2005 a 2010 
 

Custo por 
paciente / RVS INF PEG 2b80 PEG 2a180 PEG 2b80+

PEG 2a180

INF+PEG 2b80, 
INF+PEG 2a180 e 

INF+PEG 
2b80+PEG 2a180

2005 R$ 22,97 R$ 519,84 R$ 762,72 R$ 518,61 R$ 337,88

2006 R$ 58,96 R$ 529,84 R$ 699,25 R$ 503,92 R$ 341,41

2007 R$ 77,36 R$ 509,99 R$ 610,10 R$ 463,98 R$ 320,07

2008 R$ 80,84 R$ 476,55 R$ 502,70 R$ 411,84 R$ 280,19

2009 R$ 80,78 R$ 436,12 R$ 470,72 R$ 380,33 R$ 264,38

2010 R$ 80,96 R$ 372,92 R$ 460,48 R$ 343,87 R$ 254,14  

 

É importante ressaltar que no uso do Alfapeginterferona 2b 80mcg 

(Pegintron®) é necessário ajustar a dose por peso do paciente, 

possibilitando a divisão de medicamento entre pacientes. Desta forma, o 

paciente não retira o medicamento na Farmácia Ambulatorial do HCFMUSP, 

mas, sim, é feito um agendamento prévio no hospital-dia para receber a 

medicação e assim uma ampola podendo ser utilizada por mais de um 

paciente, gerando uma economia no tratamento.   

Para este estudo, no grupo de 15 pacientes tratados com 

Alfapeginterferona 2b 80mcg, sem o fracionamento da dose seriam gastos 
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508 frascos, mas com o fracionamento adequado e, assim, no 

reaproveitamento do medicamento para vários pacientes seriam gastos 473 

frascos, gerando uma economia de 35 frascos de Alfapeginterferona 2b 

80mcg. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Antes de considerar os resultados, é necessário comentar os 

possíveis vieses, o presente estudo trata-se de uma análise retrospectiva 

dos resultados observados em uma coorte de pacientes que recebeu 

medicamentos para o tratamento da hepatite crônica C em programa de 

saúde pública, quando o ideal seria um estudo prospectivo, randomizado e 

controlado. 

Por ser um estudo retrospectivo, alguns dados registrados foram 

obtidos da transcrição de prontuários médicos, havendo assim, uma grande 

variação da qualidade das informações colhidas, pois muitos prontuários 

avaliados estavam incompletos, entretanto, estes foram excluídos durante o 

processo de seleção dos pacientes. 

 Adicionalmente, sendo este tratamento de alto custo, estima-se que a 

maioria dos pacientes com VHC tenha procurado obtê-lo gratuitamente. É 

possível que os pacientes tratados na rede pública, pelas dificuldades 

sabidamente conhecidas, possam não ter o mesmo padrão de seguimento 

que os atendidos na rede privada. 

 Todo estudo realizado em ambulatórios de especialidades acaba 

sofrendo um viés de seleção, sobretudo na admissão, o que dificulta a 

generalização dos dados obtidos para a população geral, ou seja, 

compromete a validade externa dos achados. 
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 Esta dissertação teve como interesse avaliar a resposta dos pacientes 

com hepatite crônica C, retratando um hospital terciário de ensino e 

pesquisa, mas de alta complexidade, com um maior número de 

comorbidades, incluindo pacientes em lista de transplante hepático e com 

maior dificuldade de tratamento. 

No Departamento de Gastroenterologia do HCFMUSP, existe uma 

população diferenciada como os pacientes em lista de transplante hepático. 

Estes são considerados mais complexos, cirróticos e com uma resposta 

virológica menor (30 dos 161 pacientes, 18,6%) ao compararmos com os 

demais. 

 Um dos métodos deste trabalho foi a pesquisa em bancos de dados, 

que facilitou a obtenção das informações, levando a uma economia de 

tempo e custo, pois evita a elaboração de estudos prospectivos. Entretanto, 

a análise dos dados torna-se mais difícil, exigindo assim um grande domínio 

na manutenção e alimentação das planilhas para obtenção dos dados. 

 Neste estudo, o gênero masculino foi mais frequente nos pacientes 

tratados com alfapeginterferona 2a 180mcg (nove pacientes, 69,3%) e na 

associação dos peguilados (23 pacientes, 54,8%), provavelmente devido ao 

maior peso. A taxa de resposta sustentada foi maior nas mulheres, quando 

comparadas aos homens, o que também é descrito na literatura (37) (27), mas 

a probabilidade de desenvolver cirrose em 30 anos nos homens (13% a 

46%) é maior, quando comparado as mulheres (1% a 29%)(49). 

 De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 

Hepatite Viral C(41), existem alguns critérios a serem seguidos para o 
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tratamento dos pacientes, como limite de idade, por exemplo. Entretanto, 

neste trabalho observou-se que alguns pacientes estavam fora do protocolo, 

talvez por que na prática clínica estes também possam se beneficiar com o 

tratamento. Mas, o grupo de seis pacientes fora do protocolo, apenas um 

que foi tratado com interferon alfa convencional, alcançou resposta virológica 

sustentada (ressalta-se que no início do tratamento este paciente estava 

dentro do limite de idade), comprovando que pacientes acima de 70 anos 

têm menor benefício com o tratamento. 

A identificação do genótipo do vírus da hepatite C é fundamental para 

o prognóstico e determinação do tempo de tratamento para o paciente. A 

eficácia da terapia é avaliada pela resposta virológica sustentada, ou seja, 

níveis indetectáveis do RNA viral (abaixo do limite de detecção: 50UI/ml ou 

menor). Entre os pacientes do Departamento de Gastroenterologia elegíveis 

para o estudo, o genótipo 1 foi encontrado de forma mais frequente (104 

casos), seguido pelo genótipo 3 (52 casos), genótipo 2 (4 casos) e um caso 

com o genótipo 4.  

Verificou-se assim uma semelhança com a literatura, pois no Brasil, 

há importantes variações regionais e por grupos populacionais, sendo, em 

termos gerais o genótipo 1 o mais prevalente (64,9%), seguido dos 

genótipos 3 (30,2%) e 2 (4,6%) (9). 

Em nosso país, o protocolo de tratamento para VHC(41), preconiza o 

tratamento para o genótipo 1, o uso alfapeginterferona com ribavirina, por 48 

semanas. Para pacientes com genótipo 2 e 3, o tratamento com interferon e 

ribavirina por 24 semanas. Pacientes não respondedores, com qualquer tipo 
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de genótipo, pacientes recidivantes têm o direito de retratamento com 

interferon peguilado. 

Nesta dissertação, um achado diferente foram os grupos de 

tratamento encontrados, talvez por uma indefinição nas condutas de 

tratamento do vírus da hepatite C no Brasil ou por dificuldade de obtenção   

dos medicamentos, em se tratando de uma instituição pública.  

Neste estudo foram selecionados 161 pacientes, divididos entres os 

grupos para tratamento da hepatite crônica C: Interferon alfa 2a 3.000.000 UI 

(86 pacientes, 53,4%); Alfapeginterferona 2b 80mcg (15 pacientes, 9,3%); 

Alfapeginterferona 2a 180mcg (13 pacientes, 8,1%); Alfapeginterferona 2b 

80mcg e Alfapeginterferona 2a 180mcg (42 pacientes, 26,1%) e Interferon 

alfa 2a 3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2b 80mcg; Interferon alfa 2a 

3.000.000 UI e Alfapeginterferona 2a 180mcg; Interferon alfa 2a 3.000.000 

UI, Alfapeginterferona 2b 80mcg e Alfapeginterferona 2a 180mcg (5 

pacientes 3,1%). 

O tratamento da hepatite crônica C com interferon alfa convencional 

em monoterapia, geralmente, resulta em resposta virológica sustentada 

(RVS) inferior a 20% (37). O interferon alfa em combinação com a ribavirina é 

mais eficaz, com 38% a 43% dos pacientes atingindo a RVS 6 meses após 

completar 48 semanas de tratamento (37) (39). A resposta à monoterapia com 

interferon alfa convencional é limitada por uma meia-vida curta, amplas 

flutuações dos níveis terapêuticos da droga e intervalos frequentes de 

administrações. Este perfil farmacocinético desfavorável e a cinética do vírus 
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da hepatite C levaram a recomendações de administração 3 vezes por 

semana ou, inclusive, a administração diária(50).  

A tecnologia de peguilação melhorou os perfis farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos do interferon. Atualmente, as duas moléculas diferentes 

de interferon peguilado encontram-se disponíveis para o tratamento da 

hepatite crônica C: alfapeginterferona 2b e alfapeginterferona 2a. A ligação 

desta ampla molécula ramificada de polietilenoglicol ao interferon melhora as 

características farmacocinéticas e farmacodinâmicas, com um aumento da 

meia-vida sérica e níveis determinando supressão viral constante durante 7 

dias do esquema de administração semanal. 

O vírus da hepatite C tem sido identificado, como uma das maiores 

causas de doença do fígado, sendo estimado que 170 milhões de pessoas 

estejam infectadas no mundo. Uma proporção considerável dos indivíduos 

infectados desenvolve doença crônica, progressiva, que pode levar à cirrose 

hepática e ao carcinoma hepatocelular(51). Atualmente, a terapia que 

demonstrou uma maior eficiência no combate à infecção por vírus da 

hepatite C é baseada na administração de alfapeginterferona e ribavirina. 

Mas, esse tratamento apresenta alto custo produz significantes efeitos 

colaterais e somente 50% - 60% das pessoas infectadas adquirem resposta 

virológica sustentada (52) (53). 

Em dois grandes estudos clínicos multicêntricos, duplo-cegos, 

randomizados, nos quais a ribavirina foi utilizada, a taxa de resposta 

virológica sustentada global da alfapeginterferona 2a foi de 56%, em 453 
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pacientes(32),comparada com a alfapeginterferona 2b que foi de 54%, em 

511 pacientes (33). 

Outro estudo comparou a eficácia e a segurança no tratamento da 

hepatite crônica C com alfapeginterferona 2a e 2b em combinação com a 

ribavirina, a resposta virológica sustentada global nos pacientes tratados 

com alfapeginterferona 2a foi de 68,8% e com alfapeginterferona 2b foi de 

54,4% (54). 

Um estudo alemão multicêntrico, de vida prática e rotineira avaliou a 

eficácia e a tolerabilidade em dois grupos tratados com alfapeginterferona 2a 

e 2b, associados à ribavirina. Pacientes com parâmetros de referência 

apresentaram como resposta virológica sustentada de 59,9% no grupo 

tratado com alfapeginterferona 2a e 55,9% nos tratados com 

alfapeginterferona 2b. Para os pacientes com genótipo 1, a resposta 

virológica sustentada foi de 49,6% nos pacientes com alfapeginterferona 2a, 

e 43,7% nos pacientes com alfapeginterferona 2b(55).  

A eficácia foi semelhante aos ensaios clínicos randomizados, mas os 

resultados deste trabalho comparados com a literatura apresentaram menor 

resposta virológica sustentada com as alternativas estudadas. Prevaleceram 

como respostas ao tratamento: pacientes não respondedores (53,4%), 

seguidos de resposta virológica sustentada (34,2%) e outras respostas 

(12,4%). Não houve diferença significativa de tipo de resposta por grupo de 

tratamento (p: 0,8145).  Os dados da Tabela 10 demonstraram a distribuição 

dos indivíduos de cada grupo de medicamento quanto à resposta ao 

tratamento da hepatite crônica C. 
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Outro fator importante observado foi que muitos pacientes suspendem 

precocemente o tratamento da hepatite C pelos efeitos colaterais dos 

medicamentos utilizados que incluem sintomas, como mialgia, febre; 

alterações hematológicas, como anemia, leucopenia e plaquetopenia; 

alterações psiquiátricas; distúrbios da função tireoidiana, entre outros. Em 

um grande estudo clínico com 859 pacientes coinfectados utilizando 

alfapeginterferona 2a ou interferon convencional associado ou não à 

ribavirina(56), mostrou que 31,8% dos pacientes suspenderam o tratamento 

durante o estudo, seja por falta de adesão ao tratamento ou em razão dos 

eventos adversos. Seiscentos e vinte pacientes (95,4%) apresentaram 

algum tipo de evento adverso, e em 18,6% foram considerados sérios. Em 

outro estudo(57), 34 (35%) de 95 pacientes coinfectados por VHC/HIV em 

tratamento com alfapeginterferona 2b ou interferon convencionais 

associados à ribavirina descontinuaram o tratamento em razão dos eventos 

adversos ou outras razões relacionadas ao paciente. 

Neste estudo, o uso de terapia de suporte encontrado foi menor no 

grupo de pacientes tratados com interferon convencional. Os dados da 

Tabela 12 evidenciam que os grupos de interferon peguilado e associações 

(25 de 161 pacientes, 15,5%) usaram mais terapia de suporte quando 

comparados com o interferon convencional (3 de 161 pacientes, 1,9%).  

Por se tratar de um estudo pragmático, as vantagens deste estudo 

são amplas e intensamente descritas na literatura, os gestores na área da 

saúde pública necessitam crescentemente de evidências científicas para 

apoiar as recomendações dos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e 
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políticas de saúde. Contudo, frequentemente, as evidências científicas, 

quando disponíveis não se mostram capazes de responder às suas 

questões, pois foram produzidas, segundo perspectivas distintas. 

A preocupação com a forma de utilização de recursos tem constituído, 

tema de debate no campo da definição e execução de políticas de saúde. 

Essa preocupação acentua-se na medida que a disponibilidade de novas 

tecnologias para a atenção à saúde é contraposta pela viabilidade de 

sustentar seu custo. Na realidade brasileira, onde o SUS é o principal 

financiador de serviços e tem como pressupostos a universalidade e a 

integralidade da atenção, a discussão ganha relevância frente à necessidade 

de aplicar recursos de modo apropriado, a fim de garantir o atendimento às 

necessidades diversas, contando com recursos finitos. 

A demanda por avaliações econômicas voltadas ao tratamento da 

hepatite C é evidente nos trabalhos empreendidos por organismos 

internacionais de avaliação tecnológica em saúde (28, 58-59). O interesse pelo 

tema associa-se às significativas taxas de prevalência da infecção que pode 

evoluir para formas graves ou fatais. Ademais, os protocolos de tratamento 

medicamentoso usado contra a infecção encontram-se em desenvolvimento, 

existindo entre as propostas mais consolidadas ampla variação em seus 

custos e resultados.  

 É importante ressaltar que no uso do alfapeginterferona 2b é 

necessário ajustar a dose por peso do paciente, possibilitando a divisão de 

medicamento entre pacientes. Desta forma, o paciente não retira o 

medicamento na Farmácia Ambulatorial do HCFMUSP, mas, sim, é feito um 
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agendamento prévio no hospital-dia para receber a medicação e, assim, 

uma ampola pode ser utilizada por mais de um paciente, gerando uma 

economia no tratamento.  Vale salientar, que um das vantagens da 

alfapeginterferona 2a (dose fixa por paciente), é a liberação para uso 

domiciliar, dispensando os custos com hospital-dia, mas devido a políticas 

da instituição isto ainda não faz parte da realidade. 

 Ao compararmos os custos, é possível diferenciar as terapias com 

interferon peguilado, mesmo com valores de preço semelhantes por ampola, 

os valores totais com o tratamento são bem diferentes. Mesmo com o uso de 

terapia de suporte maior com o alfapeginterferona 2b, a possibilidade de uso 

de uma ampola por mais de um paciente reflete ainda assim ao 

compararmos os valores totais do custo que foram menores. 

 A relação entre custo por paciente e a resposta virológica sustentada 

entre os indivíduos de cada grupo de tratamento da hepatite crônica C no 

período de 2005 até 2010 apresentou uma variação, para o interferon 

convencional houve um aumento no valor, enquanto para os interferons 

peguilados ocorreu uma redução do valor de cada medicamento. 

 Esse trabalho de vida real/prática que buscou avaliar os custos reais 

entre as diferentes alternativas para o tratamento da hepatite crônica C, 

disponibilizado em um hospital terciário com paciente de grande 

complexidade no Brasil, possa auxiliar os gestores na área da saúde pública 

com evidências científicas para apoiar as recomendações dos protocolos 

clínicos, diretrizes terapêuticas e políticas de saúde. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O propósito desse estudo, avaliar os custos e a efetividade no 

tratamento da hepatite crônica C no Departamento de Gastroenterologia do 

HC-FMUSP, período de 07/2005 até 10/2007, assim, 161 pacientes foram 

elegíveis e divididos conforme o tipo de tratamento encontrado. 

Prevalecendo como resposta ao tratamento os pacientes não 

respondedores (86 pacientes, 53,4%), seguido da resposta virológica 

sustentada (55 pacientes, 34,2%) sendo semelhante entre as alternativas, e 

menor quando comparada a literatura e outras resposta (20 pacientes, 

12,4%). De acordo com os grupos de tratamento encontrado no estudo a 

resposta virológica sustentada foi a seguinte: 28 pacientes, 32,6% tratados 

com interferon convencional; cinco pacientes, 33,3% tratados com 

alfapeginterferona 2b; três pacientes, 23,1% tratados com alfapeginterferona 

2a; 17 pacientes, 40,5% tratados com a associação dos interferons 

peguilados e dois pacientes, 40,0% tratados com a associação de interferon 

convencional com o peguilado. 

O uso de Terapia de Suporte (eritropoietina e filgrastim) foi 

semelhante entre os pacientes tratados com interferon peguilado (seis 

pacientes, 40,0% com alfapeginterferona 2b 80mg e quatro pacientes, 30,8% 

com alfapeginterferona 2a 180mg), mas o interferon alfa convencional 

apresentou menor uso de terapia de suporte ao ser comparado com as 

formas peguiladas (três pacientes, 3,5%). 
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O custo do tratamento da hepatite crônica C no Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foi avaliado 

baseando-se na média anual dos valores de cada medicamento 

padronizado, pago pelo hospital durante os anos de 2005 a 2010. De todas 

as alternativas de tratamento encontradas durante o estudo, o custo do 

tratamento do alfapeginterferona 2b 80mg é menor do que 

alfapeginterferona 2a 180mg. Vale ressaltar ainda, que a dose do 

alfapeginterferona 2b 80mg é administrada conforme o peso do pacientes, 

podendo ser fracionada e reaproveitada de maneira adequada, para outros 

pacientes, gerando uma economia. 
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8 ANEXOS 

8.1 Aprovação do Comitê de Ética em pesquisa 
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8.2 Bula do medicamento Alfapeginterferona 2a (Pegasys ®) 
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8.3 Bula do medicamento Alfapeginterferona 2b (Pegintron®)   
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8.4 Bula do medicamento Alfainterferona 2a® Blausiegel) 
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