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A pandemia da COVID-19, nome dado à doença 
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), tem se 
apresentado como um dos maiores desafios em es-
cala global deste século. O primeiro caso da pande-
mia pelo SARS-CoV-2 foi identificado em Wuhan, na 
China, em dezembro de 2019 e, desde então, os casos 
começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo: 
primeiro pelo continente asiático, e depois por outros 
países. Em fevereiro, a transmissão da COVID-19 no Irã 
e na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rá-
pido de novos casos e mortes e, em março de 2020, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o sur-
to da doença como pandemia.1 Entretanto, mesmo em 
meio a tantas notícias desalentadoras em função da 
COVID-19, presenciamos algumas situações de cresci-
mento e avanço em várias áreas, inclusive no combate 
às doenças infecciosas, como as hepatites virais, tan-
to no cenário nacional quanto internacional.

Até 2018, mais de 120 países haviam adotado uma 
estratégia nacional de hepatites virais, em contraponto 
com 20 países em 2012. A aceleração ocorreu a partir 
da adoção da primeira Estratégia Global do Setor de 
Saúde para Hepatites Virais de 2016-2021, desenhada 
pela OMS, com vários países fazendo progressos im-
pressionantes para aumentar o compromisso do gover-
no, elaborar planos estratégicos nacionais, simplificar 
as diretrizes, bem como aumentar a disponibilidade de 
diagnósticos e opções de tratamento mais baratos e 
com qualidade garantida.2

Apesar dos desafios impostos pela pandemia de 
COVID-19, o progresso alcançado até o momento é no-
tório, mas o acesso a testes e tratamento da hepatite 
C ainda não atingiu níveis de cobertura suficientes para 
atingir a meta mundial de eliminação das hepatites virais. 
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Globalmente, no final de 2017, apenas 5 milhões (7%) das 
71 (62-79) milhões de pessoas com infecção crônica por 
hepatite C haviam recebido tratamento com antivirais de 
ação direta.2 Os esforços globais para ampliar o acesso a 
intervenções de alto impacto para a hepatite C devem ser 
sustentados e acelerados na próxima década como par-
te de esforços mais amplos para a cobertura universal de 
saúde. Posicionado até 2019 entre os países que se com-
prometeram a alcançar melhores índices de controle da 
hepatite C, no último ano, o Brasil retrocedeu nas metas 
estabelecidas pela OMS, incluindo redes de tratamento e 
diagnóstico da doença. Os indicadores de tratamento da 
doença tiveram queda de mais de 50% em 2020, compara-
dos aos índices do ano anterior, provavelmente em razão 
da crise sanitária de COVID-19.2

Um estudo muito interessante, chamado MinMon3 

(monitorização mínima), conduzido em cinco paí-
ses, incluindo o Brasil nos centros de Porto Alegre 
e Rio de Janeiro, trouxe uma mudança de perspec-
tiva no tratamento da hepatite C bastante útil no 
contexto da pandemia. Esse estudo avaliou 400 
pacientes, sem exames ou intervenções médi-
cas programados durante todo o período de trata-
mento por 12 semanas com Epclusa® (sofosbuvir/
velpatasvir), inclusive sem exame de genotipagem 
pré-tratamento (Figura 1). Na visita de inclusão, foi 
dispensado o tratamento completo, e o paciente só 

retornou para uma nova consulta na semana 12 pós-
-tratamento (semana 24 do estudo) para avaliar a 
resposta virológica sustentada. Durante esse perío-
do, foram realizados dois contatos telefônicos, por 
voz ou por texto, conforme a escolha do paciente.

 SOF/VEL: sofosbuvir/velpatasvir; RVS: resposta virológica sustentada.
Adaptada de Solomon et al., 2020.3

Figura 1. Estudo MinMon: centros incluídos e desenho do estudo.

Estratégia de Monitorização Mínima (MinMon) com SOF/VEL para o tratamento da hepatite C

Estudo de intervenção de Fase IV, multinacional, aberto, prospectivo, de braço único

Tratamento com SOF/VEL, 1 comprimido,  
1 vez ao dia por 12 semanas, em abordagem 

simplificada de monitorização mínima:

-  Sem genotipagem 
pré-tratamento

- Avaliação de fibrose por FIB-4

Contato remoto nas semanas 
4 e 22 sem consultas/exames 
laboratoriais durante o 
tratamento

Todos os 84 comprimidos 
dispensados juntos na visita 1

SOF/VEL
12 semanas

EUA
N = 131

Brasil
N = 131

África do Sul
N = 12

Uganda
N = 15

Tailândia
N = 110

Uma população ampla de 399 pacientes de 5 países

Os esforços globais 
para ampliar o acesso 
a intervenções de alto 

impacto para a hepatite 
C devem ser sustentados 
e acelerados na próxima 

década como parte de 
esforços mais amplos para 

a cobertura universal 
 de saúde2 
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As taxas de resposta virológica sustentada foram 
de 95%, e apenas 17 pacientes não apresentaram su-
pressão viral após o tratamento, e os demais pacientes 
foram por perda de acompanhamento ou por coleta de 
exame fora da janela prevista no protocolo (é impor-
tante ressaltar que as visitas de acompanhamento 
após o término do estudo ocorreram durante a pande-
mia tanto nos EUA quanto nos centros internacionais, 
e vários locais estavam fechados para atendimento 
conforme as regulamentações locais, o que dificultou 
o acompanhamento desses pacientes).3

O estudo MinMon3 foi apresentado tanto no AASLD 
de 2020 (com dados preliminares) quanto no CROI de 
2021, já com os resultados completos de RVS na sema-
na 12 após o final do tratamento, e teve grande impacto 
na audiência de ambos os congressos (Figura 2). Acre-
dito que começa a ser pavimentado o caminho para tra-
tar a hepatite C (em pacientes sem cirrose) da mesma 
forma que tratamos outras doenças infecciosas, como 
cistite aguda ou sinusite bacteriana, sem necessidade 
de reavaliação após o tratamento.

Outras estratégias de testar e tratar também têm 
se mostrado promissoras, especialmente em popula-
ções especiais, historicamente bastante difíceis de 
acessar e, por isso, com taxas de resposta inferiores 
à população em geral. Um estudo apresentado no 
AASLD 2020 por Rodriguez-Tajes mostrou uma taxa 

de resposta de 100% em moradores de rua avaliados 
em 15 clínicas distribuídas em 6 diferentes países (Fi-
gura 3). Esses estudos, cada vez mais frequentes na 
literatura científica, têm corroborado que o passo de 
simplificação do tratamento da hepatite C com medi-
camentos pangenotípicos de uso oral que compõem as 
metas para eliminação das hepatites virais já foi alcan-
çado, devendo o nosso foco se voltar para a ampliação 
do uso de tais medicações no nosso sistema de saúde.6

Contato remoto:
• Semana 4: 99% (396/399)
• Semana 22: 84% (335/399)

Visitas não planejadas
• 15 (3,8%) participantes registrados
21 visitas não planejadas †

EA, evento adverso; EAG, evento adverso grave; VHC, vírus da hepatite C; LLOQ, limite de quantificação; RVS, resposta virológica sustentada; SOF/VEL, sofosbuvir/
velpatasvir. 
Adaptada de Solomon et al., 2020.3

Figura 2. Resultados de eficácia e segurança do estudo MinMon.

Estratégia de Monitoramento Mínimo (MinMon) para o tratamento da hepatite C

2x

• 23 participantes (5,8%) relataram EA
• 5 atribuídos a SOF/VEL
• 1 resultou na descontinuação de SOF/VEL

• 14 participantes (3,5%) relataram EAG
• 0 atribuídos a SOF/VEL
• 0 resultaram na descontinuação de SOF/VEL

EA

EAG

Eventos adversos e eventos adversos graves

Resposta virológica sustentada*

95%
379/399

• 17 pacientes não apresentaram RVS**
• 1 amostra coletada antes da abertura da janela de RVS e sem 
acompanhamento posterior
• 2 perdas de acompanhamento

* RVS definida como VHC ≤ LLOQ na primeira amostra obtida do participante da Semana 22 - Semana 76; †8, valores laboratoriais anormais no período basal; 6, eventos 
clínicos diferentes de EA; 3, eventos adversos. ** Análise de reinfecção pelo investigador pendente. 

A abordagem MinMon para o tratamento da hepatite C com SOF/VEL é simples, segura e alcançou RVS semelhante à dos 
estudos pivotais para tratamento de pacientes naïves sem cirrose ou com cirrose compensada.

O estudo MinMon3 foi 
apresentado tanto no AASLD de 
2020 (com dados preliminares) 
quanto no CROI de 2021, já com 

os resultados completos de 
RVS na semana 12 após o final 
do tratamento, e teve grande 

impacto na audiência  
de ambos os congressos
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Adaptada de Rodriguez-Tajes et al., 2020.6

Figura 3. Essa análise de vida real demonstra a eficácia de SOF/VEL por 12 semanas em indivíduos em situação de rua com VHC.

Eficácia de SOF/VEL na vida real para tratamento de indivíduos em situação de rua

SOF/VEL por 12 semanas em 15 coortes clínicas em 6 países

População de eficácia*

Dados demográficos no  
período basal

n = 122 

Idade, anos (DP) 46 (11)

Sexo masculino, n (%) 109 (89)

Estágio da fibrose, n (%) 
 F0-F2, n (%)
 F3, n (%)
 F4, n (%)

82 (67)
18 (15)
18 (15)

Virgens de tratamento, n (%) 111 (91)

GT do VHC 1 / 2 / 3 / 4-6 /
 misto / desconhecido, %

35 / 2 / 44 
 / 5 / 14

* A população de eficácia inclui todos os pacientes com um resultado válido de RVS12/24 disponível.
# Transtornos psiquiátricos incluíram ansiedade (24,7%), depressão (29,9%), mania/transtorno bipolar (6,5%) e transtorno cognitivo/psiquiátrico (71,4%).
† Adesão definida como a proporção de pílulas tomadas, conforme avaliado pelo médico responsável pelo tratamento.
DP, desvio-padrão; IV, intravenoso; RVS, resposta virológica sustentada; SOF/VEL, sofosbuvir/velpatasvir; VHC, vírus da hepatite C.

Apesar da maior oferta das medicações para trata-
mento da hepatite C, a disponibilidade e a acessibilidade 
de diagnósticos continuam sendo uma grande barreira 
para o aumento do tratamento em países de baixa e 
média renda. Nesse sentido, cabe ressaltar algumas 
estratégias que têm se mostrado promissoras em au-
mentar o diagnóstico das hepatites virais em momen-
tos que facilitam a vinculação posterior aos serviços 
de saúde e tornam mais fáceis de executar os passos 
seguintes da cascata de cuidados do diagnóstico até 
a resposta virológica sustentada. Uma dessas estra-
tégias é a indicação de testagens para hepatite C em 
gestantes pelo Ministério da Saúde, através da NOTA 
TÉCNICA No 369/2020-CGAHV/DCCI/SVS/MS (já são rea-
lizados testes de sífilis, hepatite B e HIV no pré-natal). 
A estratégia, apesar de simples, é extremamente útil, 
pois também permite a identificação e o acompanha-
mento de crianças expostas, no caso da hepatite C, e 
a avaliação e indicação de tratamento durante a ges-
tação, no caso da hepatite B.7 Um estudo apresenta-
do no AASLD de 2020 mostra uma grande diferença na 
prevalência de hepatite C em mulheres em idade fértil 
entre os diversos continentes, com uma concentração 
maior de casos no continente asiático, principalmen-
te na China (16%) e no Paquistão (15%) - (Figura 4).8

São estimados 14,9 milhões de mulheres com idade 
entre 15-49 anos (intervalo de confiança de 95% [UI]: 

9,67-18,28) infectadas com hepatite C ao redor do pla-
neta, o que corresponde a uma prevalência de viremia 
de 0,78% (0,62-0,86) em 2019. A prevalência aumenta 
conforme a idade, e varia de 0,25% (UI: 0,20-0,27) em 
mulheres com idade entre 15-19 anos até 1,21% (0,97-
1,34) em mulheres com 45-49 anos de idade.8 Outro 
estudo, também apresentado em 2020, mostra a preva-
lência de mulheres grávidas com o vírus da hepatite C 
nos Estados Unidos e como isso afetou os nascimentos 
(Figura 5).9
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24
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SOF/VEL resultou em 100% de RVS em indivíduos em situação de rua, população considerada 
difícil de aderir a tratamentos

Características dos pacientes 

63,1%
77/122

45,5%
35/77

92,6%
113/122

54,9%
67/122

93,9%
92/98

88,8%
87/98

≥ 1 transtorno 
psiquiátrico

≥ Uso de medicamento 
antipsicótico

Sempre

≥ 80%

Ativo

≥ 90%
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de medicamentos 
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medicamentos IV

Adesão†

Sim
Não
Desconhecida

São estimados 14,9 milhões de 
mulheres com idade

entre 15-49 anos infectadas 
com hepatite C ao redor do 

planeta8



6

VHC, vírus da hepatite C.

Adaptada de Dugan et al., 2021.8

Figura 4. Prevalência global do vírus da hepatite C em mulheres em idade fértil em 2019.

Hepatite C crônica no 
mundo entre mulheres de 

15-49 anos de idade

Infecções 
 em 2019

Prevalência da 
viremia

14,9 milhões 0,78%

Número de infecções pelo VHC
Mulheres de 15-49 anos de idade, 2019

Mulheres infectadas de 15-49 anos de idade

 0 - 34.000  34.000 - 102.000  102.000 - 206.000  206.000 - 725.000  725.000 - 2.317.000

Esses dados suportam a triagem universal de mulheres em idade reprodutiva

Prevalência global da hepatite C em mulheres em idade fértil em 2019

Modelagem e extrapolação de 42 estudos com mulheres de 15-49 anos de idade
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Figura 5. Prevalência do vírus da hepatite C em pediatria nos Estados Unidos.

Prevalência de VHC em pacientes pediátricos nos Estados Unidos

Modelo estatístico com uso das taxas de prevalência entre mulheres, considerando a suposição de que a maioria  
dos casos de VHC em crianças é transmitida verticalmente (2001-2017)
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O número de mulheres em idade fértil infectadas pelo VHC está aumentando, 
resultando em um aumento no número de crianças nascidas com infecção pelo VHC
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DIFERENTES PERGUNTAS
MESMA RESPOSTA*

EPCLUSA®

*Epclusa, um regime sem IP (inibidor de protease), de um comprimido uma vez ao dia, pan-fibrótico e pangenotípico (exceto pacientes descompensados genótipos 5 e 6; pacientes coinfectados com HIV geneotipos 5 e 6).1

Referência: 1. Bula de EPCLUSA®️ - Aprovada em 26/11/2020. EPCLUSA® (sofosbuvir+velpatasvir). USO ORAL. USO ADULTO. Indicações: Epclusa é indicado para o tratamento da infecção crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) em adultos. Contraindicações: 
Este medicamento é contraindicado em pacientes com histórico de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes do Epclusa. Medicamentos que são indutores potentes da glicoproteína P (P gp) ou indutores potentes do 
citocromo P450 (CYP) (rifampicina, rifabutina, Erva-de-São-João [Hypericum perforatum], carbamazepina, fenobarbital e fenitoína). A coadministração irá diminuir significativamente as concentrações plasmáticas de sofosbuvir ou velpatasvir, podendo 
resultar na perda de eficácia de Epclusa. Gravidez - Epclusa em combinação com ribavirina (Categoria X). Epclusa em combinação com ribavirina não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento. Cuidados e 
advertências: Epclusa não deve ser administrado concomitantemente com outros medicamentos contendo sofosbuvir. Têm sido observados casos de bradicardia grave e bloqueio cardíaco quando sofosbuvir, utilizado em associação com outro antiviral de 
ação direta (AAD), é utilizado com amiodarona concomitantemente, com ou sem outros medicamentos que diminuem a frequência cardíaca. Todos os pacientes que recebem Epclusa em associação com a amiodarona, com ou sem outros medicamentos 
que diminuem a frequência cardíaca, devem ser igualmente alertados para os sintomas de bradicardia e bloqueio cardíaco e informados da necessidade de contatarem urgentemente um médico caso verifiquem algum desses sintomas. O tratamento com 
Epclusa + RBV durante 24 semanas pode ser considerado em pacientes com falha ao tratamento num regime com NS5A e que sejam considerados em risco elevado de progressão clínica da doença e que não tenham opções de tratamento alternativas. 
Não é necessário um ajuste posológico de Epclusa em pacientes com comprometimento renal, incluindo Doença Renal em Estágio Final (DREF) necessitando hemodiálise. Verificou-se que Epclusa aumentou a exposição a tenofovir, especialmente quando 
usado em conjunto com um regime para HIV contendo fumarato de tenofovir desoproxila  e um potenciador farmacocinético (ritonavir ou cobicistate). A segurança do fumarato de tenofovir desoproxila no contexto terapêutico de Epclusa e um potenciador 
farmacocinético não foi estabelecida. Casos de reativação do vírus da Hepatite B (VHB) foram reportados durante o tratamento com antivirais de ação direta, incluindo regimes contendo sofosbuvir. Deve ser realizada uma triagem para VHB em todos 
os pacientes antes de ser iniciado tratamento com Epclusa. Pacientes coinfectados com VHC/VHB estão em risco de reativação e devem ser monitorados e acompanhados conforme os guias clínicos atuais. A segurança e eficácia de Epclusa não foram 
avaliadas em pacientes com cirrose de Classe C de CPT. A segurança e eficácia de Epclusa no tratamento da infecção por VHC em pacientes pós-transplante hepático não foram avaliadas. Como medida de precaução, não é recomendada a utilização de 
Epclusa durante a gravidez. Gravidez - Categoria B- Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Interações Medicamentosas: Medicamentos que são indutores potentes da P-gp ou indutores potentes do CYP2B6, 
CYP2C8 ou CYP3A4 [por ex., rifampicina, rifabutina, hipérico (erva de são joão), carbamazepina, fenobarbital e fenitoína] podem diminuir as concentrações plasmáticas de sofosbuvir ou velpatasvir, levando à redução do efeito terapêutico de sofosbuvir/
velpatasvir. A utilização destes medicamentos com Epclusa é contraindicada. Os medicamentos que são indutores moderados da P gp ou indutores moderados do CYP (p. ex., oxcarbazepina, modafinil ou efavirenz) podem diminuir a concentração 
plasmática do sofosbuvir ou velpatasvir, levando à redução do efeito terapêutico de Epclusa. A coadministração destes medicamentos com Epclusa não é recomendada. A coadministração com medicamentos que inibem a P-gp ou a BCRP pode aumentar 
as concentrações plasmáticas de sofosbuvir ou velpatasvir. Medicamentos que inibem o OATP, CYP2B6, CYP2C8 ou CYP3A4 podem aumentar a concentração plasmática de velpatasvir. Não se esperam interações medicamentosas clinicamente significativas 
com Epclusa mediadas por inibidores da P-gp, BCRP, OATP ou CYP450; Epclusa pode ser coadministrado com inibidores da P-gp, BCRP, OATP e CYP. Reações adversas: As reações adversas muito comuns (≥ 1/10): cefaleia; fadiga; anemia; náusea; insônia 
e diarreia. Reações adversas comuns (≥ 1/100 a < 1/10): astenia e insônia. Posologia: A dose recomendada de Epclusa é um comprimido uma vez ao dia com ou sem alimento. O regime recomendado e a duração do tratamento para terapia combinada 
com Epclusa são fornecidos na bula do medicamento. Cuidados de Armazenamento: Armazenar em temperatura ambiente (entre 15 e 30oC). Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Atenção: este produto é um medicamento 
novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, notifique os eventos adversos pelo Sistema 
VigiMed, disponível no Portal da Anvisa. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Gilead Sciences Farmacêutica do Brasil Ltda. CNPJ: 15.670.288/0001-89. MS – 1.0929.0003. SAC 0800 7710744. sac@gilead.com. Bula de Epclusa – Aprovada em 26/11/2020.

CONTRAINDICAÇÕES: EPCLUSA EM COMBINAÇÃO COM RIBAVIRINA NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS OU QUE POSSAM FICAR GRÁVIDAS DURANTE O TRATAMENTO. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: A ADMINISTRAÇÃO CONCOMITANTE COM AMIODARONA NÃO É RECOMENDADA DEVIDO À POTENCIAL OCORRÊNCIA DE BRADICARDIA GRAVE.

sofosbuvir / velpatasvir
400 mg / 100 mg comprimidos
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