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NOTA TÉCNICA
1) Da solicitação
Trata-se de solicitação de parecer acerca do uso da medicação glecaprevir +
pibrentasvir para tratamento de adulto com hepatite viral C crônica (CID-10: B18.2)
avançada cujo tratamento prévio não foi efetivo.
2) Tema
Tratamento de resgate de hepatite C crônica.
3) Considerações iniciais
O vírus da hepatite C (HCV) é transmitido principalmente por via parenteral, por
meio do contato com sangue contaminado, a exemplo do compartilhamento de agulhas,
seringas e outros objetos para uso de drogas, reutilização ou falha de esterilização de
equipamentos médicos ou odontológicos, falha de esterilização de equipamentos de
manicure e reutilização de material para realização de tatuagem, além do uso de
sangue e seus derivados contaminados. Existem, pelo menos, sete genótipos.
Estima-se que cerca de 71 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HCV em
todo o mundo e que cerca de 400 mil por ano vão a óbito devido a complicações dessa
doença, principalmente por cirrose e CHC. O Ministério da Saúde estima que a
prevalência de pessoas sororreagentes (anti-HCV) seja de aproximadamente 0,7% no
Brasil, o que corresponde a cerca de 700 mil casos virêmicos que necessitam de
tratamento. O genótipo 1 é prevalente no mundo, sendo responsável por 46% de todas
as infecções pelo HCV, seguido pelo genótipo 3 (30%). O mesmo se observa no Brasil,
com pequenas variações na proporção de prevalência desses genótipos. O genótipo 2 é
frequente na região Centro-Oeste (11% dos casos), enquanto o genótipo 3 é mais
comumente detectado na região Sul (43%).
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A hepatite crônica pelo HCV é uma doença de caráter insidioso e se caracteriza
por um processo inflamatório persistente. Na ausência de tratamento, há cronificação
em 60% a 85% dos casos e, em média, 20% evoluem para cirrose ao longo do tempo.
Uma vez estabelecido o diagnóstico de cirrose hepática, o risco anual para o
surgimento de carcinoma hepatocelular (CHC) é de 1% a 5%. O risco anual de
descompensação hepática é de 3% a 6%. Após um primeiro episódio de
descompensação hepática, o risco de óbito, nos 12 meses seguintes, é de 15% a 20%.
4) Considerações teóricas e eficácia do tratamento
As atuais alternativas terapêuticas para o tratamento da hepatite C, com registro
no Brasil e incorporadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), apresentam alta
efetividade terapêutica.
Nos casos dos pacientes com genótipo 1 sem cirrose ou com cirrose Child-A não
respondedores a tratamento prévio com NS5A, como é o caso do paciente em tela, o
tratamento poderá ser feito com glecaprevir/pibrentasvir (12 a 16 semanas).
5) Sobre o registro pela ANVISA
Nome comercial

MAVIRET®

Princípio ativo

Glecaprevir + Pibrentasvir

Registro ANVISA

198600013*

Vencimento do registro

04/2023

Possui Genérico

Não

Apresentação

Embalagem com 84 comprimidos revestidos
contendo glecaprevir 100 mg + pibrentasvir 40mg.

Laboratório

ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA.

Indicação conforme
bula

Tratamento da infecção crônica pelo vírus da
hepatite C (HCV) genótipos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em
pacientes sem cirrose e com cirrose compensada.

*https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351467396201779/?nomeProduto=Maviret&substancia=26203&monodroga=N
(Acesso 06/09/2019).
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6) Sobre a incorporação pela CONITEC
A CONITEC recomendou a incorporação da associação glecaprevir/pibrentasvir
(MAVIRET®) para o tratamento da hepatite C crônica por infecção pelos genótipos 1 a 6
em adultos no âmbito do SUS, conforme Relatório de Recomendação Nº 374 intitulado
“Glecaprevir em associação a Pibrentasvir para o tratamento de hepatite C crônica”.
7) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do
Ministério da Saúde (MS) ou de órgão público
As estratégias de cuidados disponibilizadas pelo SUS para os pacientes
portadores de hepatite C podem ser verificadas no PCDT da Hepatite C e Coinfecções
(Portaria SCTIE/MS nº 84 - 19/12/2018). Com registro no Brasil e incorporadas ao SUS,
as atuais opções de tratamento da hepatite C possuem alta efetividade terapêutica,
conforme avaliada pela resposta virológica sustentada (RVS). Dita efetividade é
comparável entre os esquemas propostos em situações clínicas semelhantes, embora
características específicas (indicações para populações específicas, diferenças
inerentes à comodidade posológica, dispensabilidade da realização de exames e preço
praticado pelos fabricantes) diferenciem tais esquemas terapêuticos. Dessa forma, o
referido PCDT prioriza a oferta dos esquemas terapêuticos no SUS baseada na relação
custo-minimização, ou seja, nas alternativas com menor impacto financeiro ao sistema
dada a equieficácia e segurança de uso em pacientes com hepatite C. Amplia-se,
assim, o acesso ao tratamento farmacológico aos infectados pelo HCV, conforme
preconizado no Plano Nacional para Eliminação da Hepatite C. Dentre os
medicamentos contemplados no PCDT, destacam-se:
•

Alfapeguinterferona 2a 180mcg – solução injetável;

•

Ribavirina 250 mg – cápsula;

•

Daclatasvir 30 e 60 mg – comprimido;

•

Sofosbuvir 400mg – comprimido;

•

Ledipasvir 90mg/ sofosbuvir 400mg – comprimido;

•

Elbasvir 50mg / grazoprevir 100mg – comprimido;

•

Glecaprevir 100 mg /pibrentasvir 40 mg – comprimido;
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•

Sofosbuvir 400mg / velpatasvir 100 mg – comprimido;

•

Alfaepoetina 10.000 UI – pó para solução injetável;

•

Filgrastim 300mcg – solução injetável.

8) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS
Nota Informativa nº 13/2019 COVIG/CGVP/DIAHV/SVS/MS, publicada pelo
Ministério da Saúde no dia 11 de março de 2019, fornece orientações e esclarecimentos
acerca do atual cenário de oferta dos medicamentos preconizados para o tratamento da
Hepatite C e coinfecções, decorrente da atualização do PCDT, aprovado pela Portaria
nº 84, de 19 de dezembro de 2018.
Os

tratamentos

disponíveis

e

a

dispensação

deles

nas

Unidades

Dispensadoras do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica dependerão
da aquisição pelo MS, com base no critério de custo-minimização.
Considerando o quadro clínico da parte autora (adulto, com hepatite C crônica
com cirrose, Child-Pugh A, Genótipo 1, submetidos a tratamento prévio com antivirais
de ação direta - DAA), a Nota Informativa recomenda atualmente o tratamento com
glecaprevir/pibrentasvir, de acordo com a tabela abaixo.
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9) Custo do tratamento
O custo foi baseado na duração do tratamento (12 semanas) e na dose prescrita
pelo médico de 300 mg (glecaprevir) + 120 mg (pibrentasvir), cuja posologia
corresponde a 3 comprimidos ao dia
Seguem abaixo informações com os valores extraídos da Tabela da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), ANVISA, atualizada em 02/09/2019.
ICMS 0%
GLECAPREVIR +
PIBRENTASVIR
MAVIRET
100 MG + 40 MG COM REV
CT BL AL PLAS TRANS X 84

PF

PMC

PMVG#

37.117,08

49.791,24

29.634,28

Custo médio
estimado do
tratamento
(12 semanas)§
88.903,08

PF = Preço de Fábrica; PMC = Preço Máximo ao Consumidor; PMVG = Preço Máximo de Venda ao Governo.
*
Preço Fábrica (PF): é o preço máximo permitido para vendas de medicamentos destinadas a farmácias, drogarias, além das
destinadas a entes da Administração Pública, no mercado brasileiro.
#
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG): é o preço teto para compra dos medicamentos inseridos na lista de produtos
sujeitos ao CAP ou ainda de qualquer medicamento adquirido por força de decisão judicial. É o resultado da aplicação do
Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP) ]. Conforme o Comunicado nº 15/2018 o
CAP é de 20,16%.
§
O custo médio do tratamento (12 semanas) é estimado com base no PMVG.

10) Sobre as perguntas formuladas
a) Há evidências científicas de eficácia do tratamento apontado para o caso em exame?
Resposta: Sim.
b) A medicação requerida neste processo é aprovada pela ANVISA e está incorporada
ao SUS?
Resposta: Sim, ver tópicos 5 e 8
c) O tratamento prescrito é disponibilizado pelo SUS no Estado do Ceará? Em caso
negativo, esclarecer onde e como ele pode ser obtido pela parte no sistema público de
saúde.
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Resposta: Uma vez que o tratamento prescrito está aprovado pela ANVISA, sua
inclusão no SUS foi sugerida pela CONITEC e o PCDT recomenda o mesmo, entendese que o tratamento deve ser disponibilizado pelo SUS. Para acesso ao medicamento
pleiteado, o paciente deve apresentar-se a uma das Unidades Dispensadoras do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica localizadas nos seguintes
hospitais: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital Universitário Walter Cantídio
(HUWC) e Hospital São José (HSJ) para realização do cadastro e solicitação da
medicação no Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica - Hórus
Especializado. O paciente em tela é acompanhado no Hospital Geral de Fortaleza. Os
pacientes que tiverem suas solicitações deferidas de acordo com os critérios do PCDT
deverão ser informados ao Ministério da Saúde e atendidos após o recebimento do
medicamento pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA).
d) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo
disponibilizado pelo sistema público?
Resposta:
e) Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado localmente, esse possui a
mesma eficácia daquele cuja disponibilização foi requerida nos autos?
f) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do quadro
apresentado pela parte autora citada, que o tratamento prescrito e requerido
judicialmente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que a acomete e à
preservação ou restauração de sua saúde e dignidade?
Resposta: O tratamento prescrito é imprescindível ao tratamento da enfermidade que
acomete o paciente em tela e também essencial à preservação ou restauração de sua
saúde e dignidade.
g) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em
exame?
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