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Hepatite C Aguda (CID-10 B17.1 e Crônica (CID-10 B18.2): 

 

PARA ALFAPEGINTERFERONA, SOFOSBUVIR, GLECAPREVIR + SOFOSBUVIR: 

 

 Relatório médico específico para Hepatite C Crônica – modelo padrão SES/SP. 

  Exame HCV-RNA quantitativo realizado nos últimos 12 meses;  

 Genotipagem (realizado em qualquer tempo 

 ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) para mulheres em idade fértil: realizado até 15 dias 

antes da PRIMEIRA DISPENSAÇÃO dos medicamentos ou documento de esterilização;  

Adicionalmente: 

 

B17.1 e B18.2 

CID’s contemplados 

1ª solicitação 

 Alfaepoetina 10.000 UI injetável – frasco-ampola 

 Alfapeginterferona 2A 180 mcg – seringa preenchida 

 Filgrastim 300 mcg injetável - frasco 

 Glecaprevir 100mg + pibrentasvir 40mg – comprimido revestido 

 Ribavirina 250 mg – cápsula 

 Sofosbuvir 400 mg – comprimido revestido 

 Sofosbuvir 400 mg + ledipasvir 90 mg – comprimido revestido 

 Sofosbuvir 400 mg + velpatasvir 100mg – comprimido revestido 

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação  

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo 

 

Medicamentos 

HEPATITE VIRAL C E COINFECÇÕES  
Portaria nº 84, de 19 de dezembro de 2018 (Protocolo na íntegra) 

Nota Técnica Conjunta CEAF/CAF/ SES-SP e PEHV/CVE/CCD/SES-SP nº 02, de 04 de dezembro de 2020. 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/relatorio_medico_-_hepatite_c_v4.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/14_alfaepoetina_hepatiteviralcv14.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/19_alfapeginterferona_hepatiteviralcronicacv18_2.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/122_filgrastim_hepatiteviralc_v10.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/451_glecaprevir.pibrentasvir_hepatiteviralcronicacv7.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/451_glecaprevir.pibrentasvir_hepatiteviralcronicacv7.pdf
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/217_ribavirina_hepatiteviralcronicacv23_2.pdf
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/217_ribavirina_hepatiteviralcronicacv23_2.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/231b_sofosbuvir_hepatiteccoinfeccoesv17.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/294_ledipasvir_sofosbuvir__hepatiteviralc_v14.pdf
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/452_velpatasvir_sofosbuvir_hepatiteviralcronicacv8.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/protocolo_de_hepatite_c_2019.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/notas-tecnicas/nt_conjunta_1_2021_hepatite_c_ses-dci-2021_46047_assinada_22-03-21.pdf
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HEPATITE VIRAL C E COINFECÇÕES (Atualizado em 23/03/2021) 

PARA PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA GRAVE (com depuração de creatinina 

inferior a 30mL/min) 

o Taxa de filtração glomerular (resultado do clearence de creatinina ou calculável pela creatinina 

sérica). 

   

PARA GLECAPREVIR + PIBRENTASVIR, RIBAVIRINA, VELPATASVIR + SOFOSBUVIR: 

 

1. Cópia dos exames: 

a) Pacientes adultos (com 18 anos ou mais), que não fizeram tratamento prévio com antivirais de ação 

direta e sem resultado de exame de genotipagem para o HCV: 

 Exame HCV-RNA quantitativo realizado nos últimos 12 meses; 

 ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) para mulheres em idade fértil: realizado até 15 dias 

antes da PRIMEIRA DISPENSAÇÃO dos medicamentos ou documento de esterilização; 

b) Demais pacientes adultos (com 18 anos ou mais): 

 Exame HCV-RNA quantitativo realizado nos últimos 12 meses; 

 ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) para mulheres em idade fértil: realizado até 15 dias 

antes da PRIMEIRA DISPENSAÇÃO dos medicamentos ou documento de esterilização 

 Genotipagem (realizado em qualquer tempo).  

 Adicionalmente: 

PARA PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA GRAVE (com depuração de creatinina inferior 

a 30mL/min) 

o Taxa de filtração glomerular (resultado do clearence de creatinina ou calculável pela creatinina 

sérica). 

 

PARA ALFAEPOETINA E FILGRASTIM: 

 Hemograma  

 

 

 

PARA ALFAPEGINTERFERONA, RIBAVIRINA, DACLATASVIR E SOFOSBUVIR: 

Não são exigidos exames de monitoramento. 

 

PARA ALFAEPOETINA E FILGRASTIM:  

Trimestralmente 

 Hemograma 

 

 

Para orientações sobre como obter os medicamentos, clique aqui. 

Renovação da Continuidade 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/links-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento

