
Acesso	a	diagnós-co	e	tratamento	da	
Hepa-te	C	na	Colômbia	

Introdução	
A	Hepa-te	C	tem	sido	reconhecida	como	um	problema	de	saúde	

pública	 mundial,	 uma	 vez	 que	 não	 existe	 vacina	 disponível.	 A	
infecção	crônica	é	assintomá-ca	e	pode	ter	desfechos	como	cirrose	
e	 câncer	 hepá-co	 (1).	 Recentemente,	 devido	 aos	 altos	 custos	 do	
tratamento	com	An-virais	de	Ação	Direta	(AADs),	os	quais	têm	altas	
taxas	de	efe-vidade,	 tem	havido	grande	discussão	sobre	o	desafio	
que	o	acesso	aos	ADDs	representa	para	os	sistemas	de	saúde	(2,3).	
Na	 Colômbia,	 a	 informação	 existente	 sobre	 a	 situação	 atual	 da	
hepa-te	 C	 é	 limitada.	 Este	 estudo	 visa	 caracterizar	 o	 perfil	
epidemiológico	da	hepa-te	C	e	o	acesso	ao	tratamento	da	hepa-te	
C	na	Colômbia.		
	

Material	e	método	
Para	caracterizar	o	perfil	epidemiológico	da	Hepa-te	C	no	país,	

foram	consultados	os	Bole-ns	Epidemiológicos	do	Ins-tuto	Nacional	
de	 Saúde	 (4).	 Os	 dados	 sobre	 o	 consumo	 de	medicamentos	 AADs	
reportados	ao	Sistema	de	Informação	de	Preços	de	Medicamentos	–	
SISMED	 foram	 coletados	 do	 Vademecum	 Medinformá-ca	 da	
Federação	Médica	Colombiana	(5).	O	número	de	pacientes	tratados	
e	 os	 custos	 com	 os	 tratamentos	 individuais	 foram	 es-mados	
considerando	 as	 pautas	 de	 tratamento	 estabelecidas	 na	 Guia	
Nacional	 para	 o	 Tratamento	 da	 Hepa-te	 C	 (6).	 Para	 es-mar	 o	
encargo	 econômico	 que	 os	 AAD	 representam	 para	 o	 sistema	 de	
saúde,	foi	calculada	a	equivalência	do	valor	em	número	de	Unidades	
Per	Capita	que	o	 sistema	paga	aos	asseguradores	por	 cada	afilado	
(USD	260	para	2017).	
	

Resultados	
Na	 Colômbia,	 desde	 2011,	 o	 Ins-tuto	Nacional	 de	 Saúde	 (INS)	

reconhece	 a	 Hepa-te	 C	 como	 um	 evento	 em	 saúde	 pública	 de	
no-ficação	compulsória.	Entre	2011	e	2016,	foram	no-ficados	1.077	
casos	(Gráfico	1).		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	 maioria	 dos	 casos	 foi	 detectada	 em	 bancos	 de	 sangue	 e	

ins-tuições	especializadas	em	doenças	hepá-cas.	A	ocorrência	dos	
casos	 foi	 maior	 na	 região	 central	 do	 país:	 Bogotá	 e	 os	 departa-
mentos	de	An-oquia	e	Quindío.	
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Segundo	as	es-ma-vas	feitas	a	par-r	dos	dados	reportados	ao	
SISMED,	desde	a	entrada	no	mercado	do	primeiro	AAD	no	final	de	
2011	 até	 2016,	 1965	 pacientes	 receberam	 tratamento	 com	 AADs	
(Gráfico	 2)	 .	 O	 gasto	 total	 do	 sistema	 entre	 2012	 e	 2016	 com	 os	
AADs	foi	de	USD	28,7	milhões	(Gráfico	3),	o	que	equivale	a	110.475	
UPCs.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Discussão	
Os	 resultados	 demonstram	 que,	 apesar	 da	 Hepa-te	 C	 ter	 sido	
reconhecida	 como	 um	 evento	 de	 no-ficação	 compulsória,	 o	
sistema	de	registro	e	vigilância	ainda	é	 ineficiente,	pois	o	número	
de	 pacientes	 tratados	 é	 quase	 o	 dobro	 do	 número	 de	 casos	
no-ficados	 durante	 o	 período	 estudado.	 Os	 resultados	mostram,	
também,	que	os	AADs	representam	uma	carga	significa-va	para	o	
sistema	 de	 saúde,	 pois	 o	 tratamento	 de	 1.965	 pessoas	 consumiu	
recursos	suficientes	para	atender	mais	de	110.000	usuários.		
		

Conclusões		
O	país	necessita,	com	urgência,	que	seja	estabelecida	uma	polí-ca	
pública	de	atenção	 integral	para	a	Hepa-te	C	que	garanta	acesso	
oportuno	 ao	 diagnós-co	 e	 ao	 tratamento,	 e	 que	 inclua	 medidas	
para	o	controle	dos	preços	dos	AADs	a	fim	de	não	comprometer	a	
sustentabilidade	 do	 sistema	 de	 saúde	 e	 a	 atenção	 em	 saúde	 dos	
demais	usuários.		
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Gráfico	1.	Número	de	casos	no-ficados	por	ano	ao	INS		

Gráfico	2.	Número	es-mado	de	pacientes	tratados	por	ano	segundo	
datos	do	SISMED	
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Gráfico	3.	Custo	dos	tratamentos	por	ano	segundo	datos	do	SISMED	

Financiamento:	 Este	 trabalho	 faz	 parte	 do	
projeto	 A	 Social	 Demand	 For	 Hepa22s	 C	
Treatment	 in	 Colombia,	 que	 	 é	 financiado	 pela	
Fundação	Coali-on	PLUS.	Para	mais	informações	
consultar	o	website	www.regalateunminuto.net			


