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RESUMO 

 

Introdução: A hepatite C crônica representa um dos maiores problemas de 

saúde pública no mundo com estimativa de prevalência global média próxima de 3%. 

Seu tratamento é realizado com os medicamentos antivirais alfainterferona (IFN) e 

alfapeginterferona (PEGIFN), ambos associados à ribavirina, tendo como objetivo 

primário a supressão sustentada da replicação viral. Em virtude do perfil de reações 

adversas associadas ao tratamento medicamentoso, o acompanhamento 

farmacoterapêutico dos pacientes bem como uma farmacovigilância ativa pós 

comercialização se faz necessária. No Brasil, o tratamento da Hepatite C crônica é 

totalmente financiado pelo Sistema Único de Saúde, que também preconiza um 

acompanhamento destes pacientes através da criação de centros de referência.  

Objetivos: Este estudo teve como objetivo primário comparar a freqüência 

das reações adversas associadas ao IFN ou PEGIFN combinados com a ribavirina, 

bem como realizar uma farmacovigilância ativa destas RAM.  

Métodos: Realizou-se busca ativa, em entrevistas mensais com pacientes 

portadores de hepatite crônica pelo vírus C, atendidos em um serviço especializado 

da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS). Trata-se de um 

estudo de coorte prospectivo que acompanhou pacientes tratados com IFN e 

ribavirina e PEGIFN e ribavirina. Através de entrevistas mensais semi-estruturadas 

as RAMs foram coletadas por um período de 24 semanas e classificadas de acordo 

com a severidade, a gravidade e a causalidade. Interrupções de tratamento e 

reduções de dose dos medicamentos por RAM também foram aferidas.  

Resultados: Foram acompanhados 283 pacientes destes 136 receberam IFN 

e 147 receberam PEGIFN ambos associados à ribavirina. Os tratamentos com IFN e 

PEGIFN foram no geral bem tolerados com perfil de RAMs semelhantes. As seis 

RAMs mais freqüentes no grupo IFN e PEGIFN, respectivamente, foram: fadiga 

(76,5% e 72,8%), cefaléia (72,1% e 75,5%), irritabilidade (66,2% e 63,9%), mialgia 

(61,8% e 61,2%), perda de apetite (57,4% e 66%) e febre (53,7% e 66,7%). A febre 

foi significativamente mais freqüente no grupo PEGIFN, comparado com o grupo IFN 

(p= 0,035). A anemia, neutropenia e plaquetopenia foram as RAMs hematológicas 

mais freqüentes com incidência maior no grupo PEGIFN (p<0,001, p<0,001 e 

p=0,031, respectivamente). A gravidade das RAM não foi diferente entre os grupos, 

demonstrando número semelhante de pacientes que apresentaram alguma RAM 
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grave. Interrupções de tratamento e reduções de dose do IFN/PEGIFN por RAM 

foram mais frequentes no grupo PEGIFN (p<0,001 e p=0,008, respectivamente). 

Reduções de dose da ribavirina foram semelhantes nos dois grupos.  

Conclusão: O perfil de RAMs relatados, embora semelhante aos observados 

em estudos clínicos e esperados de acordo com o efeito biológico do medicamento, 

teve maior freqüência nesta coorte. Comparado ao IFN, o PEGIFN demonstrou 

maior freqüência de RAMs hematológicas e não-hematológicas, maior taxa de 

interrupções de tratamento e de redução de dose devidas as RAMs.  

 

Palavras-chave: Reações adversas, Farmacovigilância, Hepatite C crônica, 

Alfainterferona, Alfapeginterferona, Ribavirina. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As reações adversas a medicamentos se constituem num problema importante 

na prática do profissional da saúde. Causam sofrimento e pioram a qualidade de 

vida, necessidade de exames diagnósticos e tratamentos adicionais e dificultam o 

manejo de diferentes condições clínicas, além de aumento de custos, número de 

hospitalizações, tempo de permanência no hospital e eventualmente mortalidade(1). 

Já é bem conhecido que um longo tempo pode ser necessário para que se 

identifique um problema com um novo medicamento. A talidomida é certamente um 

bom exemplo. Uma extensa revisão desta controversa droga, publicada em 1999, 

mostra uma análise do contexto histórico do desastre da talidomida, retirada do 

mercado em 1962, por causar malformação congênita rara (focomegalia) em 

crianças de mães que utilizaram este medicamento durante a gravidez, e o seu 

retorno como tratamento para algumas condições clínicas muito graves onde 

nenhuma opção terapêutica satisfatória está disponível(2;3).  

Outro exemplo recente, do ano de 2004, foi a retirada pela indústria 

farmacêutica do medicamento rofecoxibe, um antiinflamatório não-esteroidal (AINE) 

inibidor seletivo da Cicloxigenase-2, em razão de risco aumentado de infarto do 

miocárdio e acidentes vasculares cerebrais verificado no estudo APPROVe 

(Adenomatous Polyp Prevention on VIOXX)(4).   

Na medida em que cresce a consciência dos profissionais de saúde com 

respeito às insuficiências dos ensaios clínicos controlados pré-comercialização para 

detectar reações adversas, amplia-se o interesse pelos estudos pós-

comercialização. Impulsiona também este interesse a descoberta dos efeitos 

latentes ou que aparecem após o uso prolongado, dos modificadores da eficácia, e 

dos demais elementos que definem a eficiência de um tratamento(5). 

A Farmacovigilância encarrega-se desta monitorização, tendo como objetivo a 

detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos riscos dos efeitos adversos dos 

medicamentos ou qualquer outro possível problema relacionado com medicamento 

após sua comercialização(6;7).  

A hepatite C crônica representa um dos maiores problemas de saúde pública 

no mundo. Estima-se uma prevalência global média próxima de 3% (variando de 0.1 
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a 5% em diferentes países). Somam-se, portanto, aproximadamente 175 milhões de 

portadores do vírus da hepatite C (VHC) em todo o mundo(8). Aproximadamente 30% 

dos pacientes infectados desenvolvem cirrose em 20-30 anos e 1-4% destes são 

considerados com alto risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular(9). A 

cronicidade da Hepatite C é caracterizada pela persistência do vírus VHC pro 6 

meses. Estudos prospectivos demonstram de 60 a 85% destas infecções evoluem 

para a cronicidade(8;10). 

Seu tratamento tem como objetivo primário a supressão sustentada da 

replicação viral, sendo utilizados os medicamentos alfainterferona (IFN) associado à 

ribavirina. Entretanto, uma nova forma de IFN foi desenvolvida, que se chama 

alfapeginterferona (PEGIFN), mostrando uma pequena superioridade para genótipo 

tipo 1 comparado com IFN. A peguilação do IFN protege a molécula de uma rápida 

eliminação, e a sua administração, ao invés de ser três vezes por semana, passa a 

ser semanal(11). 

As principais reações adversas relatadas para PEGIFN e IFN são cefaléia, 

fadiga, depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia, febre, tontura, dificuldade de 

concentração, dor, perda de cabelo, coceiras, secura na pele, náuseas, perda de 

apetite, diarréia, dor abdominal, perda de peso, mialgia, infecções virais, reações 

alérgicas de pele, hipotireoidismo, vômitos, tosse, faringite e sinusite(12;13). 

A criação de um sistema de farmacovigilância possibilita, entre outras coisas, 

conhecer o perfil de reações adversas (notadamente as graves) dos medicamentos 

usados na terapêutica, tornando possível aos profissionais da área da saúde utilizar 

melhor o arsenal farmacológico disponível e prevenir muitas reações adversas (7;14).  

O Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem como principais notificadores de 

reações adversas e desvios de qualidade os profissionais da saúde, centros 

colaboradores e empresas farmacêuticas, considerando sempre a detecção precoce 

destas reações, visando avaliação periódica da relação risco/benefício dos 

medicamentos comercializados(15;16). 

A identificação das reações adversas destes medicamentos somente é 

verificada em estudos clínicos randomizados de fase III em análises secundárias, 

onde o número de pacientes e situações clínicas é limitado, a população 

selecionada e o tempo de observação curto. Portanto, a necessidade de se avaliar 
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as reações adversas após a comercialização, em grande número de pacientes, com 

outras patologias associadas torna-se muito importante. No dia-a-dia da atenção no 

Sistema Único de Saúde (SUS) temos observado uma incidência ainda mais 

preocupante de pacientes portadores de outras doenças graves ou mesmo doença 

hepática muito avançada o que contribui para o aumento potencial das taxas de 

toxicidade dos tratamentos, tornando ainda mais necessário este tipo de estudo.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Reações Adversas a Medicamentos 

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define reações adversas a 

medicamentos (RAM) como: “Qualquer efeito prejudicial ou indesejável, não 

intencional, que aparece após a administração de um medicamento e doses 

normalmente utilizadas no homem para profilaxia, o diagnóstico e o tratamento de 

uma enfermidade”. Não são consideradas reações adversas, efeitos oriundos de 

falhas de qualidade, sobredose acidental ou intencional e conduta clínica 

imprópria(17;18).  

De acordo com Capellà e Laporte, os termos “reação adversa”, “efeito 

indesejável” e “enfermidade iatrogênica” são equivalentes e correspondentes à 

definição da OMS. Em artigos científicos, diversos outros termos são empregados e 

mesmo entre os profissionais da saúde, como: side effects, secondary effects, 

adverse reactions, untoward reactions, unwanted reactions, drug induced diseases, 

entre outros, resultantes da própria dificuldade conceitual e problemas de 

traduções(19). Segundo outros autores, os termos “reação adversa” e “efeito adverso” 

são considerados intercambiáveis, sendo que um efeito adverso é visto sob o ponto 

de vista do medicamento, e uma reação adversa é vista sob o ponto de vista do 

paciente(20).  

Diversos fatores podem contribuir no aparecimento e na freqüência das 

reações adversas. Podem ser fatores fisiológicos, como os extremos de idade, sexo 

e raça, e fatores patológicos, como insuficiência renal, hepática e cardíaca, entre 

outros (1;19).  

A polifarmácia é definida como o uso prolongado e simultâneo de dois ou 

mais fármacos, sendo este também um dos fatores que podem aumentar o risco de 

RAM. Pacientes idosos, indivíduos portadores de doenças crônicas e aqueles 

submetidos a internações hospitalares são mais propensos à prática da 

polifarmácia(17). Estudo desenvolvido nos Países Baixos mostrou que a polifarmácia 

ocorreu em 42% dos idosos, com 4% deles recebendo mais de cinco 

medicamentos(21). Outro estudo realizado em um programa de terceira idade da 

Universidade de Ribeirão Preto - São Paulo, avaliou a utilização de medicamentos 
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em 35 pacientes idosos, destes 24 pacientes (68%) faziam uso crônico de 

polifarmácia (2 a 7 fármacos)(22). Estudo americano mostrou que mais de 90% da 

população com idade acima de 65 anos utiliza ao menos um medicamento por 

semana. Mais de 40% utiliza 5 ou mais diferentes medicamentos por semana, e 12% 

utiliza 10 ou mais(23).  

É bem documentada a relação positiva entre o número de fármacos 

consumidos e a incidência de RAM. A porcentagem de pacientes com RAM aumenta 

de aproximadamente 10% com consumo de medicamento único para 100% com uso 

de 10 medicamentos. Em relação aos idosos, estudo transversal envolvendo 

população de 75 a 85 anos, a ocorrência de RAM foi maior entre os usuários de três 

ou mais medicamentos, em comparação com aqueles que consumiam apenas um 

ou dois medicamentos.  

O acompanhamento adequado e o conhecimento das variações 

farmacocinéticas e/ou farmacodinâmicas características do quadro auxiliam na 

prevenção e no controle das reações adversas que possam surgir(1;17;19). 

As reações adversas a medicamentos podem ser classificadas em diferentes 

critérios. A classificação mais aceita e utilizada atualmente é a divisão em reações 

do tipo A e do tipo B, proposta por Rawlins e Thompson(24). As reações do grupo A 

resultam de ação ou efeito farmacológico exagerado, após dose terapêutica habitual. 

São farmacologicamente previsíveis, geralmente dependentes da dose administrada.  

As reações do tipo B são totalmente inesperadas, tendo em vista as propriedades 

farmacológicas do fármaco. São incomuns, ocorrem em indivíduos suscetíveis e 

costumam ser observadas após a comercialização do medicamento(1;5;17;19).   

Na tentativa de categorizar reações que não se enquadram nos tipos A e B, 

como as reações carcinogênicas e teratogênicas relacionadas a determinados 

fármacos, uma nova classificação foi proposta. Assim, além das categorias 

existentes, as RAM poderiam ser enquadradas ainda como do tipo C (efeito 

resultante de tratamentos prolongados), D (efeito retardado), E (efeito da retirada) e 

F (falha terapêutica)(20).  

De acordo com a gravidade, as RAM podem ser classificadas em: leves, 

moderadas, graves ou letais. As RAM leves não requerem tratamentos específicos 

ou antídotos e não é necessária a suspensão do medicamento; as moderadas 

exigem a modificação da terapêutica medicamentosa e, apesar de não ser 

necessária a suspensão do medicamento, podem prolongar a hospitalização e exigir 
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tratamento específico; as RAM graves são potencialmente fatais, requerem 

interrupção do tratamento e tratamento específico, requerem hospitalização ou 

prolongam a estadia dos pacientes já internados; as RAM letais são assim 

consideradas quando contribuem direta ou indiretamente para a morte do 

paciente(17). 

 

 

2.2 Avaliação da causalidade das reações adversas  

 

 

O estabelecimento da relação causal entre um fármaco específico e certo 

evento clínico é fundamental na avaliação de reações adversas. No entanto, vários 

fatores podem dificultar este estabelecimento, como por exemplo, uso de múltiplos 

medicamentos, interações medicamentosas e dificuldades no estabelecimento do 

tempo de ocorrência dos eventos(1). A inconsistência das decisões médicas entre os 

profissionais levou à busca de critérios objetivos para diagnosticar RAM. 

Entre as abordagens desenvolvidas e utilizadas para se avaliar a causalidade 

das reações adversas estão os algoritmos, a abordagem probabilística Bayesiana, 

os critérios da instituição norte americana Food and Drug Administration (FDA) e da 

OMS. 

Os algoritmos permitem estabelecer dados de incidência mais apurados, 

facilitam as atividades epidemiológicas e de monitoramento e a tomada de 

decisão(5). Entre os mais utilizados estão o de Naranjo e o de Karch e Lasagna(25;26). 

Nestes termos, os algoritmos propõem um sistema de pontuação, que envolve a 

sequência temporal e a relação causa-efeito de tal forma que as reações adversas 

possam ser classificadas como definidas, prováveis, possíveis ou duvidosas.  

A abordagem Bayesiana prevê tomada de decisão com base em duas fontes 

de observação: dados epidemiológicos e de ensaios clínicos e análise detalhada do 

caso em questão(1). 

O FDA preconiza a utilização de método simplificado para avaliar a relação 

causal a partir dos casos relatados, considerando a seqüência temporal, o 

desaparecimento da reação com a retirada do fármaco e o reaparecimento com a 

reexposição(17) . 
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Já a OMS adota critérios para avaliação que consideram, além da relação 

temporal, a farmacologia do fármaco, sinais e sintomas, testes de laboratório e 

possibilidade de exclusão de outras causas(1;17) . 

Em resumo, todas as classificações buscam a melhor caracterização da RAM, 

podendo ocorrer segundo a probabilidade, o mecanismo e a gravidade, o que, em 

leitura final, causará impacto na saúde dos pacientes e na sua experiência com os 

medicamentos e também impacto nos serviços de saúde onde possam ser 

aplicados.   

Os medicamentos se tornaram, a partir do último século, uma importante 

ferramenta terapêutica nas mãos dos profissionais da saúde, sendo responsáveis 

por parte significativa da melhoria da qualidade e expectativa de vida da população. 

Entretanto, para que a farmacoterapia tenha êxito e produza os resultados 

esperados, é indispensável que os medicamentos tenham qualidade, segurança, 

eficácia, e que sejam prescritos e utilizados adequadamente(18).  

 

 

2.3 Farmacovigilância 

 

 

Nos últimos anos do século XIX e no início do século XX, apareceram na 

Inglaterra, Suíça e EUA as primeiras legislações e órgãos específicos de controle de 

medicamentos, com ênfase na proteção do consumidor contra fraudes. A Noruega e 

Suécia tornaram-se pioneiras na regulamentação da segurança e eficácia de 

medicamentos.  O FDA é criado a partir da abertura de inquéritos de suspeitas de 

ocorrências de mortes súbitas durante anestesias com clorofórmio e icterícia após 

utilização de arsênico no tratamento da sífilis(5).   

No Brasil, embora o registro e a fiscalização de medicamentos exista desde a 

época colonial, o campo estruturou-se na década de 70 com a criação da Vigilância 

Sanitária(5). Nesta década ocorreram os primeiros esforços, no sentido de abordar as 

questões relacionadas com as reações adversas aos medicamentos, na qual 

algumas leis foram promulgadas no sentido de obrigar os profissionais de saúde e 

as indústrias farmacêuticas a notificarem os efeitos nocivos dos medicamentos no 

mercado(27).  
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Dentre as importantes iniciativas de se garantir a segurança dos 

medicamentos, destacam-se a criação da Política Nacional de Medicamentos, 

aprovada em 1998, que possui como objetivo “garantir a necessária segurança, 

eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da 

população àqueles considerados essenciais”(15;28). Em 1999, foi criada a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a missão de proteger e promover a 

saúde, garantindo a segurança sanitária dos produtos e serviços. No ano de 2001 

ocorreram a instituição do CNMM, marco regulatório para a estruturação dos 

sistemas de farmacovigilância no Brasil, e a inserção do país como membro oficial 

do Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos da OMS coordenado 

pelo The Uppsala Monitoring Center na Suécia. 

A vigilância pós-comercialização de medicamentos pode ser definida como o 

“procedimento posto em marcha depois da autorização do registro de um novo 

fármaco; desenhado para procurar informação sobre o uso real do fármaco para 

uma determinada indicação, assim como sobre a aparição de efeitos indesejáveis. 

Método para o estudo epidemiológico das reações adversas a medicamentos”(29). 

Possui importância fundamental para a saúde pública e para o uso racional, seguro 

e custo-efetivo dos medicamentos.  

A Farmacovigilância, segundo Laporte e Tognoni é a “identificação e 

avaliação dos efeitos, agudos ou crônicos, do risco do uso dos tratamentos 

farmacológicos no conjunto da população ou em grupos de pacientes expostos a 

tratamentos específicos”(2). Conceitualmente, ela pertence à Farmacoepidemiologia 

ou Epidemiologia dos Medicamentos. Entre seus objetivos destacam-se (5;18): 

 identificar efeitos indesejáveis desconhecidos; 

 quantificar o risco de efeitos adversos associados ao uso de 

medicamentos específicos; 

 identificar fatores de risco e mecanismos subjacentes a efeitos 

indesejáveis; 

 informar e educar os profissionais de área de saúde; e 

 informar e subsidiar as autoridades sanitárias na regulamentação de 

medicamentos.  

Os ensaios clínicos possuem diversas limitações relacionadas a informações 

de segurança do medicamento. Autores citam o número limitado de pacientes, 
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inclusão de pacientes sadios com no máximo uma doença, que utilizam número 

limitado de medicamentos e com seguimento pequeno e limitado. Devido a estes 

fatores frequentemente não possuem poder de detectar RAM importantes, que 

podem ocorrer em taxas de 1 a cada 10.000 pacientes, não realizando o seguimento 

necessário para detectar RAM ocorridas longo tempo após o uso ou RAM tardias 

associadas com uso prolongado ou devido a associações de medicamentos(2;30-33) 

Alguns autores, nos anos 60, já descreviam a importância da vigilância de 

medicamentos novos e seus efeitos desconhecidos, ressaltando a necessidade de 

acompanhamento do uso destes medicamentos em populações definidas(34). 

Propunham um monitoramento intensivo do uso destes medicamentos em grande 

número de pessoas para detecção de reações adversas raras, que não eram 

detectadas nos ensaios clínicos que precedem a liberação do fármaco no 

mercado(35).  

Stricker e Psaty em uma revisão sistemática sobre estudos de detecção, 

verificação e quantificação de RAM relatam as limitações dos estudos clínicos 

realizados para detecção de RAM de novos medicamentos. Enfatizam a importância 

dos estudos de detecção de RAM no período de pós-comercialização e na falta de 

um processo sistemático de verificação e quantificação de reações adversas na 

prática diária dos profissionais da saúde(31).    

A identificação de RAM durante o período de pós-comercialização do 

medicamento pode ser realizada através de dados obtidos de três fontes principais: 

notificação espontânea, estudos epidemiológicos clássicos e técnicas 

epidemiológicas específicas(17;18).  

O sistema de notificação espontânea ou voluntária a centros de 

farmacovigilância é feito por profissionais de saúde, indústria farmacêutica e 

população em geral. É o método mais empregado, de relativa facilidade de 

implantação, custo baixo e adequado na maior parte das situações. Considerada a 

fonte mais adequada para gerações de hipóteses de relação de causalidade e para 

identificação de reações raras e de baixa incidência (2;18).  No entanto, este sistema 

não permite estimar riscos, já que o número geral de casos e a população que utiliza 

o medicamento são desconhecidos e subestimados. Sua principal desvantagem é a 

subnotificação, com uma taxa estimada de relados de menos de 10% das reações 

ocorridas(36).  
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Estudos de notificação espontânea de reações adversas relacionadas a 

medicamentos em comercialização são realizados com diferentes classes de 

medicamentos. Betancourt et al realizaram estudo prospectivo conduzido em Cuba 

para monitorar as reações adversas do medicamento Streptoquinase em infarto 

agudo do miocárdio, onde 1496 reações adversas foram notificadas em 792 

pacientes, durante período de julho de 1995 a julho de 2002. Os resultados 

mostraram que as reações apresentadas pelos pacientes foram similares às 

apresentadas em estudos clínicos prévios(37). 

A realização de estudos epidemiológicos clássicos, como os estudos de 

coorte prospectivos e retrospectivos e estudos de caso-controle podem ser úteis na 

identificação de RAM. Os estudos de coorte possibilitam a identificação de múltiplos 

desfechos (RAM) em populações de usuários de um fármaco comparado com grupo 

de não usuários(2;18). Considerado um método preciso de identificação de RAM 

comuns, possibilita o conhecimento de fatores de risco e o controle de potenciais 

fatores de confusão, no entanto podem ser muito caros. Como exemplo de estudos 

de coorte para detecção de RAM e fatores de risco pode-se citar a avaliação do risco 

de desenvolver câncer de mama com uso de reposição hormonal e a identificação 

da associação de úlcera com uso de AINEs(33;38). Os estudos de caso-controle 

podem ser úteis na avaliação de RAM de ocorrência raras e graves em 

medicamentos de uso comum. Um exemplo de estudo de caso-controle foi a 

determinação da associação de carcinoma vaginal em filhas de mulheres que 

haviam sido tratadas com o medicamento dietilestilbestrol durante a gravidez(2;31;39). 

Em uma revisão sistemática de estudos publicados entre 1966 e 2003 

relacionando antidepressivos da classe dos inibidores da recaptação da serotonina e 

doenças cerebrovasculares, dois estudos de caso-controle não demonstraram 

associação entre a classe e acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico e dezesseis 

estudos que utilizaram estes medicamentos em pacientes com pós-AVC não 

mostraram reações cerebrovasculares significantes. No banco de dados da OMS, 

notificações de vários casos de reações cerebrovasculares com uso destes 

medicamentos foram relatadas, mas sem relação causal estabelecida(40). 

As técnicas epidemiológicas específicas compreendem os sistemas de 

monitorização ativa das RAM, voltado principalmente para pacientes hospitalizados 

e sistemas de monitoramento pós-comercialização(1;18).  
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A monitorização ativa é realizada através de revisão de prontuários médicos, 

revisão de exames laboratoriais e entrevistas estruturadas por profissionais 

encarregados especificamente desta tarefa. É possível selecionar os pacientes a 

serem monitorados por especialidade, tipo de medicamento que utiliza e patologias. 

Possibilita a obtenção de informações mais completas sobre os medicamentos 

administrados, permite um seguimento contínuo e pré-organizado através de visitas 

diárias e a investigação clínica não depende de uma suspeita de reação 

adversa(41;42).  

Entre os programas que utilizam a monitorização ativa de RAM, o programa 

mais conhecido denomina-se Boston Collaborative Drug Surveillance Program 

(BCDSP), que se baseia na coleta de dados de pacientes hospitalizados por 

enfermeiras ou farmacêuticos integrados na equipe médica responsáveis por cada 

caso, mediante entrevistas e protocolos estruturados. A informação é obtida do 

próprio paciente, do prontuário médico ou do médico responsável(41;42). 

O método de busca baseado na revisão de exames laboratoriais permite 

identificar pacientes que poderiam sofrer reações adversas por meio da análise 

desses exames. Foi utilizado por alguns autores para o estudo de RAM causadas 

por fármacos que exigem monitoramento dos seus níveis plasmáticos (ex: 

digoxina)(43). 

No Brasil, a ANVISA criou em 2001 a Rede de Hospitais Sentinela, com 

objetivo de obter informações mais completas e adequadas sobre uma reação 

adversa de interesse ou algum medicamento. Esta rede representa uma estratégia 

adicional para integrar a monitoração de medicamentos à prática clínica. O 

envolvimento dos profissionais de saúde com os princípios da farmacovigilância tem 

grande impacto na qualidade da assistência, tanto nos aspectos relacionados à 

prescrição, influindo diretamente na prática médica, quanto na dispensação e no uso 

de medicamentos(44). 

Estudos de RAM em pacientes hospitalizados geralmente demonstram dados 

de incidência durante a internação e na admissão, bem como dados de aumento do 

tempo de internação. Utilizam métodos de notificação espontânea dos profissionais 

de saúde e monitorização ativa dos prontuários médicos.  

Levantamentos epidemiológicos realizados nos Estados Unidos demonstram 

ocorrência de RAM em 10 a 20% de todos os pacientes hospitalizados com 
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estimativa de que RAM sejam responsáveis por 1,7 a 6% das admissões 

hospitalares(18). 

Em metanálise realizada por Lazarou e colaboradores, os 39 estudos 

incluídos na análise realizados nos EUA foram divididos em duas populações de 

estudo, pacientes admitidos em hospitais devido a RAM e pacientes que 

apresentaram alguma RAM durante o período de hospitalização.   O estudo 

demonstrou que a incidência de RAM de qualquer severidade em ambas as 

populações foi 15,1%. Entre os pacientes admitidos em hospitais devido a RAM a 

incidência foi de 4,7% e no grupo de pacientes que apresentou alguma RAM durante 

a hospitalização foi de 10,9%(45).  

No Brasil, apesar de dados limitados, pesquisadores da Universidade 

Estadual de Campinas mediram a freqüência de RAM como determinante da 

hospitalização. Foram analisados registros de RAM de pacientes internados por 

quatro meses e os registros dos medicamentos usados nos 15 dias que antecediam 

a internação. RAM foram responsáveis por 6,6% das internações, sendo que 88,8% 

destes pacientes eram do sexo feminino. O critério utilizado para avaliação de RAM 

foi estabelecido pelo algoritmo de Naranjo e somente as RAMs definitivas foram 

consideradas(46).  

Em relação à gravidade, a metanálise demonstrou uma freqüência de eventos 

graves de 6,7%, sendo fatais em 0,32% dos casos, representando a quarta causa de 

morte em serviços de urgência do EUA, perdendo apenas para cardiopatia 

isquêmica, câncer e acidente vascular cerebral(45). A incidência de RAM graves em 

pacientes que utilizam medicamentos cardiovasculares foi também levantada em 

estudo realizado por Zaidenstein e colaboradores. Dos 496 pacientes incluídos no 

estudo, 20 (4%) apresentaram RAM grave, de acordo com classificação da OMS. 

Importante ressaltar que o grupo que apresentou estas reações possuía idade média 

de 72 anos, significativamente superior ao grupo que não apresentou RAM graves e 

90% apresentava hipertensão como co-morbidade, comparado com 60% do outro 

grupo. Entre os medicamentos que foram relacionados como causadores das RAM, 

os betabloqueadores e a varfarina eram utilizados por 50% dos pacientes(47). 

Além do impacto sobre a mortalidade, RAM também influenciam 

significativamente os custos com saúde. Estudo de caso controle verificou que o 

tempo de internação dos pacientes aumentou em 174% devido a complicações por 

reações adversas(48). Em outro estudo que avaliou a incidência de RAM em 
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pacientes hospitalizados em tratamento para tuberculose, 53% dos pacientes 

apresentou alguma RAM, prolongando o tempo de internação em 59% destes 

pacientes(49). 

A incidência de reações adversas na comunidade é mais difícil de ser 

analisada, e são poucos os estudos bem delineados. Alguns estudos encontrados 

na literatura enfocam a incidência em grupos de pacientes em uso de vários 

medicamentos e muitos incluem em suas medidas a incidência de eventos adversos, 

ou seja, erros na administração e prescrição inadequada de medicamentos são 

incluídos. Alguns autores estimam que os números e a severidade das RAM na 

comunidade podem ser equivalentes a realidade hospitalar(50). 

Gurwitz e colaboradores propuseram um estudo de coorte prospectivo da 

incidência de eventos adversos em pacientes idosos a nível ambulatorial. Foram 

utilizados vários métodos de detecção dos eventos, entre eles, relatos de médicos, 

revisão de sumários de alta, revisão de prontuários de atendimento em emergências, 

entre outros. Os resultados medidos foram os números de eventos encontrados, 

classificação conforme severidade e o número de eventos preveníveis. A 

causalidade do evento adverso foi verificada através da relação temporal entre a 

exposição ao medicamento e o evento e a farmacologia do medicamento. Foram 

identificados 1523 eventos adversos, sendo que 578 (38%) classificados como 

severidade grave e 421 (27,6%) foram considerados como eventos preveníveis(51). 

Um outro estudo prospectivo mediu a incidência de reações adversas graves 

em atendimentos de médicos na França. As reações foram coletadas por uma 

amostra representativa de 254 médicos por um período de 5 dias de trabalho 

consecutivos. A gravidade das reações foi classificada de acordo com a definição da 

OMS. Neste período, 13 pacientes apresentaram RAM que foram avaliadas e 

validadas como RAM graves, duas delas foram fatais (hemorragia cerebral por uso 

de anticoagulante e anemia aplástica por antineoplásico), 11 pacientes necessitaram 

internação e 2 tiveram suas habilidades temporariamente afetadas. Alguns pacientes 

tiveram mais de um critério de gravidade devido à evolução da RAM(52). 

Poucos estudos de RAM envolvem o relato do paciente diretamente. 

Programas de farmacovigilância que utilizam o relato direto do paciente foram 

incorporados em alguns países, como EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, 

demonstrando que notificações feitas pelos pacientes possuem potencial de 

aumentar o conhecimento sobre os riscos relacionados aos medicamentos(53).  
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      É sabido que métodos de busca ativa de reações adversas com 

questionamentos feitos diretamente aos pacientes aumentam as chances de 

identificação e a freqüência de ocorrência das reações(1). Devido a isso, esta 

metodologia torna-se uma importante via de obtenção de informações extras, que 

quando analisadas, podem permitir aos profissionais de saúde, prevenir a ocorrência 

de reações adversas. 

 

 

2.4 Hepatite C crônica 

 

 

As hepatites virais são doenças infecciosas, de transmissão inter-humana, 

distribuídas universalmente, que podem apresentar evolução aguda e/ou crônica. 

Estas infecções compreendem um conjunto de vírus hepatotrópicos, que são 

identificados por letras do alfabeto. Já são bem conhecidas as hepatites causadas 

pelos vírus A, B, C, D e E(54). Possuem semelhanças do ponto de vista clínico-

laboratorial, mas apresentam importantes diferenças epidemiológicas e quanto à sua 

evolução(55). 

Durante muitos anos diversos casos de hepatites pós-transfusionais foram 

classificadas como Hepatite não-A e não-B devido ausência de um teste diagnóstico 

específico. Este vírus foi então identificado em 1989 após sucessivos estudos de 

biologia molecular, sendo denominado vírus da hepatite C (VHC)(8). O vírus é 

composto por uma hélice de RNA pertencente à família Flaviridae. Apresenta 

heterogenicidade considerável, na qual já foram identificados 6 tipos de genótipos 

diferentes (1 – 6) com múltiplos subtipos (a,b,c), sendo no Brasil os genótipos 1, 2 e 

3 os mais freqüentes. O Genótipo tipo 1 é geralmente associado com uma baixa 

resposta ao tratamento antiviral, comparado aos genótipos 2 e 3(8;56).   

Oliveira e colaboradores investigaram os padrões de distribuição dos 

genótipos do VHC, estudando 250 pacientes anti-VHC positivos encontraram 

prevalência de 72% para o genótipo tipo 1, 25,3% para o tipo 3, 2% para o 2 e 0,7% 

para o 4, semelhantes aos das várias regiões mundiais(57). 

A infecção pelo vírus C vem sendo reconhecida mundialmente como um dos 

mais importantes problemas de saúde pública nos últimos anos. Estima-se que 3% 

da população mundial já foi infectada pelo vírus(58;58). Em todo mundo, a prevalência 
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da infecção pelo VHC, com base em dados de pré-doadores de sangue, pode variar 

entre índices de 1,0 a 2,5% em países da Europa, Estados Unidos e Nova Zelândia, 

ou ser superior a 10% em regiões da Ásia e África, podendo atingir 28% no Egito 
(56;59;60). 

 Não se conhece ao certo a prevalência desta infecção no Brasil. Em estudo 

transversal realizado em bancos de sangue, a prevalência de doadores com anti-

HVC positivo foi de 1,23%. Como nem todos os pacientes com o anticorpo portam o 

vírus, estima-se que a prevalência da infecção crônica pelo VHC esteja ao redor de 

1% da população em geral(61).  

Dados de prevalência da infecção pelo vírus C na América do Sul estimados 

por estudos realizados em amostras de pré-doadores de sangue demonstraram 

taxas que variam de 0,9% no Chile a 1,60% no Brasil. Nas regiões do Brasil, 

mostraram que a distribuição variou entre 0,65% na região Sul e 2,12% na região 

Norte(61). 

A transmissão do VHC tem como principais mecanismos o sangue infectado e 

seus hemoderivados. Todos os vírus de transmissão parenteral podem ser 

transmitidos através de uma variedade de exposições. Análises retrospectivas de 

estudos conduzidos na década de 70 implicavam a transfusão sangüínea na 

transmissão do vírus, e estudos similares, após a sua identificação em 1989, 

confirmaram esta hipótese(62). Sendo assim, as populações mais atingidas são os 

pacientes que realizaram transfusões antes de 1992, usuários de drogas injetáveis, 

hemofílicos e hemodialisados. Tatuagens, .piercing., cirurgias e utilização de drogas 

inaláveis, como a cocaína são considerados fatores de risco para a hepatite do tipo 

C(8;63). 

A prevalência da Hepatite C em alguns grupos específicos é considerada alta, 

podendo chegar a 38,2% em pacientes HIV positivos e 15% em pacientes 

alcoolistas, sendo o principal fator de risco o uso de drogas injetáveis (75% dos 

pacientes em ambos os grupos)(64) .  

A detecção do VHC pode ocorrer em estágios mais avançados por ser 

inicialmente, assintomática. Dentre os testes utilizados para o diagnóstico da 

hepatite C, o teste Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) é o de escolha 

para iniciar investigação, sendo de menor custo e bastante confiável em pacientes 

imunocompetentes. O teste de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) qualitativo 

pode ser usado para confirmação diagnóstica de pacientes com ELISA positivo ou 
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em pacientes com ELISA negativo porém com hepatite crônica sem causa definida e 

suspeita de infecção por VHC, principalmente em imunodeprimidos e pacientes em 

hemodiálise. O PCR quantitativo, assim como a genotipagem e biópsia hepática, 

devem ser reservados para avaliação pré-tratamento. 

A infecção pelo VHC é uma importante causa de cirrose no mundo, sendo 

responsável por 20% dos casos de hepatite C aguda, 70% dos casos de hepatite C 

crônica, 40% dos casos de cirrose em estágio terminal, 60% dos casos de 

carcinoma hepatocelular e 30% dos casos de transplante hepático(8). 

Dados disponíveis sugerem que a Hepatite C possa evoluir para cronicidade 

em aproximadamente 55 a 90% dos casos. A persistência do vírus por mais de seis 

meses após a infecção caracteriza a infecção crônica pelo HCV(65-67). Possui 

evolução lenta e progressiva, na qual cerca de 15% dos infectados recuperam-se 

espontaneamente, outros 25% tem doença assintomática com medidas de 

transaminases hepáticas persistentemente normais e histologia hepática sem 

alterações significativas(68). 

O prognóstico depende de vários fatores, entre eles pode-se citar o sexo 

masculino, uso concomitante de álcool, presença de dano hepático prévio ao 

diagnóstico, co-infecção com vírus da hepatite B (VHB) e vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV) (56).  

 

 

2.5  Tratamento da Hepatite crônica C  

 

 

O objetivo primário do tratamento da Hepatite C crônica é a supressão 

sustentada da replicação viral, ou seja, obtenção de níveis não detectáveis do vírus 

VHC 24 semanas após o término do tratamento. Atualmente, o combate a infecção 

da hepatite C ocorre através da utilização de fármacos antivirais. Dentre as opções 

medicamentosas disponíveis e aprovadas atualmente, encontram-se os 

medicamentos alfainterferona (IFN) e alfapeginterferona (PEGIFN), ambos 

associados à ribavirina(68;69).  

O tratamento dos pacientes infectados pelo VHC tem avançado muito nos 

últimos anos. Em 1986 ocorreu o primeiro relato de tratamento com IFN em 

monoterapia, que induzia à negativação do RNA do VHC sérico e normalização da 
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alanina-aminotransferase (ALT) em 40% a 60% dos pacientes. Porém, na maioria 

destes, após a interrupção da terapia, ocorria recorrência da infecção, atingindo 

resposta virológica sustentada (RVS) em apenas 6% a 25% dos pacientes(70-72). A 

introdução da ribavirina na terapia aumentou a RVS para 30 a 40%(72;73).  

As interferonas, descobertas em 1957, são um grupo de citoquinas 

produzidas por várias células para regulação de uma variedade de processos 

fisiológicos, particularmente dos sistemas imunológicos e hematológicos. São 

também envolvidas na fisiopatologia de diversas doenças, possuindo ação 

antifibrótica, antiviral, antiproliferativa e imunomoduladora(74-76).  

A família das interferonas compreende cinco classes, porém somente as 

classes alfa, beta e gama são utilizadas na clínica, sendo distinguidos por 

características estruturais, bioquímicas e antigênicas. O IFN é produzido por 

macrófagos, células B e monócitos, tem ação direta contra vírus e aumenta a 

resposta imune. Estão disponíveis comercialmente duas formas que diferem o 

aminoácido da posição 23: lisina no IFN-2a e arginina no IFN-2b, e uma terceira 

forma extraída de células linfoblastóides, não recombinante. O IFN-beta é produzido 

por fibroblastos, células epiteliais e macrófagos e proveniente de um único gene, 

localizado no cromossomo 9. Já o IFN-gama, que apresenta estrutura e locus 

diferentes do alfa e beta, tem maior efeito imunorregulador do que antiviral e é 

produzido por células T e “natural killer” (NK) (66;76). 

Os mecanismos responsáveis pelos efeitos do IFN ainda não estão definidos, 

mas sabe-se que induz a síntese de proteínas, que são efetoras do estado antiviral. 

Sabe-se que ele se liga aos receptores de superfície da célula, dando início a uma 

cascata de eventos intracelulares, incluindo indução de algumas enzimas, levando a 

inibição da replicação viral, supressão da proliferação celular, aumento da atividade 

dos macrófagos e potencialização da atividade citotóxica dos linfócitos(66;77).   

A absorção do IFN é grande (acima de 80%) quando administrada pelas vias 

intramuscular e subcutânea. O metabolismo e a eliminação plasmática ocorrem 

principalmente pelos rins com tempo de meia-via de 3-8 horas, sendo que o pico de 

concentração no plasma é atingido em 3-12 horas após a administração(78). Alguns 

estudos de revisão e informações do fabricante do medicamento demonstram 

parâmetros farmacocinéticos comparando administração subcutânea única e doses 

múltiplas (três vezes por semana) do IFN na dose de 3.000.000 U. O pico de 
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concentração no plasma é atingido em 7 horas após administração única e 5 horas 

após doses múltiplas e o tempo de meia-vida foi de 6.8h e 6.5h, respectivamente(79).  

A associação de uma molécula de polietilenoglicol à molécula de IFN produziu 

um novo medicamento, com absorção e eliminação mais lenta, para o tratamento da 

hepatite C chamado interferon peguilado ou peginterferon ou alfapeginterferon 

(PEGIFN), resultando em taxas de RVS de 42% a 88%(72)  

A peguilação aumentou o tamanho da molécula do IFN, dificultando sua 

metabolização e aumentando o tempo de permanência de sua dosagem no sangue. 

A atividade biológica permaneceu qualitativamente inalterada, diferenciando-se 

quanto à periodicidade de sua administração, que ao invés de ser três vezes por 

semana, passou a ser semanal(11).  

Há duas formas de PEGIFN, o alfa-2a e o alfa-2b, que diferem por suas 

propriedades físico-químicas. O alfa-2a possui uma molécula de polietilenoglicol de 

peso molecular de 40kD, uma meia-vida longa de absorção (50h), um espaço de 

distribuição menor no corpo, restrito a órgãos de boa perfusão e sendo metabolizada 

principalmente pelo rim. Já o alfa-2b possui uma molécula de polietilenoglicol de 

12kD, sofre maior metabolização pelo fígado e em relação ao tempo de meia-vida e 

ao espaço de distribuição, tem uma meia-vida mais curta (4,6h) e um espaço de 

distribuição maior no corpo, comparado com o alfa-2a. Apesar dessas diferenças, a 

eficácia das duas drogas é bastante semelhante, particularmente quando usadas em 

combinação com ribavirina(69;78). 

O volume de distribuição e a cinética de absorção do PEGIFN são praticamente 

idênticos aos do IFN. A depuração do peguilado é retardada, resultando em uma 

meia-vida de eliminação terminal aproximadamente 10 vezes maior que a do IFN 

convencional. Observou-se também uma concentração sérica máxima de peguilado 

15 e 44 horas após a dose, que foi mantida por 48 a 72 horas(80). 

Para o tratamento da hepatite C crônica, a dose de IFN é de 3 milhões de 

unidades via subcutânea (SC) 3 vezes por semana. A dose de PEGIFN-2a é de 

180μg SC 1 vez por semana e 1,5μg/Kg SC 1 vez por semana para o PEGIFN-

2b(12;13).  

A ribavirina é considerada um nucleosídeo análogo sintético da guanosina. 

Atua diretamente contra vírus de RNA e DNA, pelo mecanismo da inibição da DNA 

polimerase vírus-dependente, com potencial ação imunomodulatória. Sabe-se que 

não tem ação viruscida, que não induz o IFN, que não ativa o vírus fora da célula e 
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parece não interferir com a ligação ou com a penetração do vírus na célula 

hospedeira. Sua utilização em monoterapia produz redução temporária da ALT, mas 

sem modificação da viremia do VHC(70;81). 

Esse medicamento é rapidamente absorvido por via oral, com uma 

biodisponibilidade de 45-65%, um pico de concentração plasmática de 1-2 horas, 

sendo que sua acumulação ocorre nas células vermelhas no sangue. A eliminação 

ocorre num tempo de meia-vida de 20-50 horas dependendo da quantidade da 

amostra. A mesma é, principalmente, excretada na urina como um fármaco 

inalterado, após a sua metabolização(66;78;82). 

Associada ao IFN e PEGIFN, a ribavirina é administrada diariamente, em 

doses determinadas pelo peso da paciente, 1000mg para pacientes com peso 

inferior a 75Kg e 1200mg para pacientes com peso igual ou superior a 75kg(11;79;83).  

Os dois grandes estudos que estabeleceram a inclusão da ribavirina no 

tratamento com IFN e o tempo de tratamento de acordo com o genótipo do VHC 

foram os estudos de Poynard e McHutchison(84;85)
. Ambos os estudos tiveram como 

objetivo comparar a eficácia e segurança do IFN associado à ribavirina com IFN 

sozinho no tratamento da hepatite C crônica. Foram incluídos 832 pacientes e 912 

pacientes, respectivamente, e foram divididos em 3 grupos de tratamento: IFN na 

dose de 3MUI 3 vezes por semana por 48 semanas, IFN 3MUI 3 vezes por semana 

e ribavirina 1000mg a 1200mg/dia por 24 semanas e IFN 3MUI 3 vezes por semana 

e ribavirina 1000mg a 1200mg/dia por 48 semanas. 

 Demonstraram uma melhor taxa de RVS nos pacientes tratados com IFN e 

ribavirina em comparação aos pacientes tratados somente com IFN (35% a 43% vs 

19% no estudo de Poynard e 31% a 38% vs 13% no estudo de McHutchinson – 

p<0,001). Em relação ao tempo de tratamento, foi verificado que pacientes com 

genótipo 1 tratados por 48 semanas apresentaram taxa de RVS superior aos 

tratados por 24 semanas (56% vs 32%). Para pacientes genótipo 2 e 3 a diferença 

entre as taxas de RVS no tempo de tratamento de 24 e 48 semanas não foi 

significativa(84;85). 

Com objetivo de avaliar a eficácia e a segurança do PEGIFN comparado ao já 

estabelecido tratamento com IFN e ribavirina, dois ensaios clínicos randomizados 

abertos de fase 3 foram realizados. Estudo realizado por Fried e colaboradores 

comparou três grupos com total de 1121 pacientes. Um grupo utilizou PEGIFN e 

ribavirina (451 pacientes), outro utilizou PEGIFN em monoterapia (223 pacientes) e 
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um terceiro utilizou IFN e ribavirina (443 pacientes), tendo sido obtido RVS de 56% 

no primeiro grupo, 30% no segundo grupo e 44% no terceiro(86). 

O estudo de Manns incluiu 1530 pacientes divididos em 3 grupos: PEGIFN em 

altas doses e ribavirina, PEGIFN em baixas doses e ribavirina e IFN e ribavirina, 

tendo obtido RVS de 54%, 47% e 47%, respectivamente(87). 

De forma geral, a associação do PEGIFN e ribavirina foi superior a combinação 

IFN e ribavirina para o genótipo 1, com RVS em torno de 42% a 46%, comparado 

com 33% a 36% do grupo IFN e ribavirina.  Porém sem diferença estatística quando 

selecionados pacientes com genótipos 2 ou 3 que obtiveram RVS semelhantes nos 

dois grupos(86;87).  

Os estudos citados anteriormente foram amplamente criticados por seu 

delineamento ser aberto, ou seja, tanto os pacientes como os médicos sabiam que 

tratamento estava sendo dado para cada paciente. Estudos abertos tendem a 

mostrar 17% a 30% a mais de resposta para a nova terapia, mesmo que na 

realidade não exista diferença entre os tratamentos(11;88).  

Portanto, para a orientação terapêutica contra o VHC emprega-se a 

genotipagem. Os três genótipos são iguais em relação à agressão ao fígado, mas 

eles diferem na resposta ao tratamento. O genótipo 1 é o mais complicado de tratar, 

com menor resultado do tratamento. Necessita 48 semanas de tratamento com 

PEGIFN e ribavirina com uma resposta entre 40% e 50%. Já os genótipos 2 e 3 têm 

uma chance de cura de 70% a 80%, sendo que a terapia medicamentosa pode ser 

realizada num período de 24 semanas com IFN e ribavirina(69;89). 

 A indicação do tratamento farmacológico é para pacientes com atividade 

necro-inflamatória moderada ou severa, expansão fibrosa portal, com alterações 

bioquímicas, alterações histológicas, pacientes com hepatite crônica persistente, 

lobular ou ativa, pacientes com cirrose hepática em atividade, com sinal de 

replicação viral(11;66;89)  

Novos estudos indicam somente a utilização de PEGIFN e ribavirina no 

tratamento da hepatite crônica C, diferenciando somente o tempo de tratamento 

entre os genótipos. Avaliações de respostas virológicas durante o tratamento 

também podem estabelecer o tempo de tratamento, podendo ser estendido até 72 

semanas para os chamados respondedores virológicos lentos(90). Indicação de 

retratamento com PEGIFN e ribavirina em pacientes previamente tratados com IFN 
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sozinho ou associado a ribavirina também já possuem evidências de melhor 

resposta(91).   

Ambas as apresentações de IFN apresentam incidência e perfis semelhantes 

de reações adversas, diferenciando somente em relação à dose, esquema de 

tratamento e patologia a se tratar. Algumas das reações são esperadas, pois estão 

relacionadas às atividades biológicas das citoquinas. A maioria dos pacientes 

tratados com IFN apresenta alguma reação adversa, na maioria das vezes de 

intensidade leve à moderada e de fácil manejo sem descontinuação do 

tratamento(76).  

As reações adversas do IFN podem ser basicamente divididas em reações 

hematológicas, reações do tipo síndrome gripal (flu-like symptons), disfunções 

neuropsiquiátricas e reações autoimunes(92). Em relação ao período de 

aparecimento durante o tratamento podem ser divididas em precoces e tardias(93). 

Dentre os primeiros destaca-se a síndrome gripal, presente em até 75% dos 

pacientes, caracterizada como febre, calafrios, mialgias, cefaléias e, menos 

frequentemente, artralgias que aparecem de 4 a 6 horas após a injeção e podem ser 

amenizadas com a ingestão de analgésicos, como paracetamol ou AINES(65;67;76).  

Outras reações podem ser observadas em cerca de 30 a 40% dos casos, como 

anorexia, náuseas, vômitos e diarréia(76). Nas doses subseqüentes estas reações 

tendem a diminuir de intensidade e frequência.  

Dentre os efeitos tardios, temos os efeitos sistêmicos, os hematológicos, os 

infecciosos, os autoimunes e os psiquiátricos. Entre os efeitos sistêmicos, a fadiga, 

mialgia, febrícula, cefaléia, anorexia e perda de peso podem aparecer durante o 

tratamento(93). 

 O IFN possui efeito supressor das células da medula óssea, resultando em 

redução de contagens das plaquetas, granulócitos e células vermelhas(92). A 

diminuição dos glóbulos brancos e plaquetas reduzem em média 30% a 50% em 

relação aos valores iniciais, sendo severa e reversível em 10% a 20% dos 

pacientes(76). Reduções da dose do IFN e PEGIFN são necessárias em casos de 

contagens de neutrófilos < 750/mm3 ou plaquetas < 50.000/mm3. Contagens 

<500/mm3 e 30.000/mm3, respectivamente, indicam suspensão temporária do 

tratamento(65;94). Contagens iniciais baixas, presentes em pacientes com cirrose e 

hiperesplenismo, limitam o tratamento e aumentam risco de complicações durante o 

tratamento(76;83;92).  
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 Devido a suas propriedades imunomodulatórias, o tratamento com IFN pode 

induzir a fenômenos autoimunes, como tireoidites (hipotireoidismo e 

hipertireoidismo), desenvolvimento ou piora de diabetes mellitus, exacerbação da 

psoríase, artrite reumatóide, entre outros(76;92;95).  Alterações metabólicas e 

endócrinas também estão relacionadas ao tratamento com IFN, como hiperglicemia, 

hiperfosfatemia, dislipidemias, entre outros(12;13). 

 Irritabilidade, ansiedade, depressão, delírio, perda de concentração e insônia 

podem estar presentes em mais de 20% dos pacientes. Geralmente são de 

intensidade leve a moderada, podendo levar a alterações de dose ou interrupções 

de tratamento em 8,5% dos pacientes(79). Pacientes com histórico de problemas 

psiquiátricos devem ser tratados com extrema cautela, com acompanhamento 

psiquiátrico e tratamento medicamentoso. O tratamento deve ser interrompido 

imediatamente se paciente apresentar depressão severa, psicose ou idéias 

suicidas(65). 

 Vial e colaboradores realizaram uma revisão sobre os efeitos neurológicos e 

endócrinos associados às citoquinas, visto que ensaios clínicos com pacientes 

tratados com IFN para hepatite C crônica confirmam que estes efeitos são fatores 

limitantes ao tratamento(96).     

 Alterações na pele, como ressecamento, eritema e prurido podem ocorrer em 

5 a 12% dos pacientes. Perda de cabelo também pode ocorrer em 7 a 30% dos 

pacientes(12;76).   

A ribavirina apresentou teratogenicidade em testes feitos com animais sendo 

então contra-indicada na gravidez. Como cuidados, é importante uma efetiva 

contracepção que deve ser continuada até seis meses após o término do 

tratamento(83). Pacientes com prejuízos renais e uma depuração de creatinina 

inferior a 50 mL/min não devem receber ribavirina oralmente. Deve ser evitada 

também em pacientes com severo prejuízo hepático ou em casos de cirrose 

descompensada(82).  

Foram também relatados efeitos adversos como mialgia, cefaléia, fadiga, 

cólica abdominal, bem como efeito psiquiátrico, incluindo depressão e 

comportamento suicida. Ainda, pode ser observado aumento das concentrações 

plasmáticas de ácido úrico, ferro e bilirrubina, como também, supressão da medula 

óssea(66;77).   
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É um medicamento bem tolerado, mas sua administração por um longo 

período e em altas doses resulta em leve e reversível redução da hemoglobina, 

hematócrito e na contagem de glóbulos vermelhos. A redução desses níveis é o 

primeiro e mensurável sinal de toxicidade e superdosagem, sendo necessário 

contagens de células sanguíneas antes e depois de 2 e 4 semanas de tratamento, e 

depois periodicamente(77;82). Reduções de dose da ribavirina podem ocorrer em mais 

de 23% dos pacientes em tratamento com IFN e ribavirina e interrupções de 

tratamento em até 8,8% dos pacientes(94).  

No estudo de Poynard, o perfil de RAM foi semelhante nos grupos, 

refletindo os dados já conhecidos do IFN, com exceção dos grupos tratados com 

ribavirina que apresentaram maior incidência de dispnéia, prurido, náusea, insônia e 

anorexia. A taxa de redução de doses do IFN e interrupção de tratamento devido a 

RAM no grupo tratado com IFN e ribavirina por 24 semanas foram de 7% e 8%, 

respectivamente. O estudo também demonstrou a redução dos níveis de 

hemoglobina na primeira semana de tratamento com possível estabilização após 4 

semanas, no entanto reduções de dose da ribavirina foram necessárias em 6% dos 

pacientes(84). 

O estudo de McHutchison detalhou mais as RAM durante o tratamento com 

IFN e Ribavirina por 24 semanas. Verificou uma taxa de anemia de 8% e as RAM 

mais freqüentes durante o tratamento foram fadiga (68%), dor de cabeça (63%), 

mialgia (61%) e febre (37%). Também verificou um aumento das taxas de dispnéia, 

prurido, náusea, insônia e anorexia no grupo tratado com Ribavirina. Taxas de 

reduções de dose e interrupções de tratamento por RAM foram de 13% e 8%, 

respectivamente(85).  

Em 2000, foi realizado um ensaio clínico de fase 3 aberto para verificar a 

eficácia e segurança do IFN, onde se analisou 13 pacientes. Destes, 11 eram do 

sexo masculino, com média de idade de 41 anos. Em relação a RAM, 5 (38,5%) 

pacientes apresentaram algum tipo RAM, sendo que 4 (30,8%) apresentaram 

cefaléia, 3 (23,1%) febre e 3 (23,1%) mialgia e artralgia(97). 

O estudo realizado por Acras e colaboradores, em 2004, que avaliou a 

resposta virológica sustentada em pacientes tratados com IFN e ribavirina fornecidos 

pelo governo brasileiro, acompanhou 102 pacientes com hepatite C em tratamento a 

partir de 1999. Em relação às perdas durante o seguimento, 7 (6%) pacientes 

interromperam o tratamento. Destes, os motivos identificados foram: sintomas 
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gripais em 3 pacientes (42,8%), neoplasia de esôfago em 1 paciente (14,3%)  e 

alterações hematológicas (leucopenia e plaquetopenia) em  3 pacientes (42,8%)(98). 

Estudo retrospectivo avaliou a incidência de interrupções de tratamento por 

RAM em pacientes com hepatite C tratados com IFN e ribavirina. Avaliou 441 

pacientes em 5 centros, que receberam IFN na dose 3 ou 6MUI 3 vezes por semana 

e ribavirina 800mg a 1200mg/dia por 24 a 48 semanas. Durante o período do 

estudo, 108 pacientes (24,5%) interromperam o tratamento devido a RAM, sendo 

que 12,7% interromperam IFN e Ribavirina e 11,3% somente a ribavirina. As RAM 

mais freqüentes relacionadas as interrupções foram anemia (36,1%), sintomas 

gastrointestinais ( 19,4%), prurido (12,9%) e lipotimia recorrente (10,2%). As RAM 

dos pacientes que não interromperam o tratamento foram similares as RAMs 

reportadas em ensaios clínicos. Parâmetros iniciais ao tratamento, como sexo 

feminino, primeiro tratamento, alta dose do IFN, baixas contagens de leucócitos e 

plaquetas e baixos níveis de hemoglobina foram associados a uma maior incidência 

de interrupções de tratamento(99). 

Ensaio clínico randomizado aberto de fase 3 realizado por Fried e 

colaboradores comparou três grupos. Um grupo utilizou PEGIFN associado à 

ribavirina, outro utilizou PEGIFN em monoterapia e um terceiro utilizou IFN 

associado à ribavirina. Interrupções do tratamento foram verificadas devido a 

alterações laboratoriais (3%, 1% e 1%, respectivamente) ou outros efeitos adversos 

(7%, 6% e 10%). Ocorrência de alterações laboratoriais como anemia, neutropenia 

ou trombocitopenia resultaram em modificações de doses do PEGIFN em 25% dos 

pacientes e ribavirina em 24% dos pacientes que receberam esta combinação; 24% 

dos pacientes tratados com PEGIFN em monoterapia tiveram modificações de 

doses; 8% dos pacientes tiveram modificações de doses do IFN e 19% com 

ribavirina para esta combinação. O estudo verificou incidência superior de algumas 

RAM no grupo tratado com IFN e ribavirina comparado com grupo tratado com 

PEGIFN e ribavirina, são elas: mialgia (50% vs 42% - p=0,02), febre (56% vs 43% - 

p<0,001), calafrios (35% vs 24% - p<0,001) e depressão (30% vs 22% p=0,01)(86).  

Outro ensaio clínico randomizado comparando IFN mais ribavirina versus 

PEGIFN mais ribavirina em diferentes doses foi publicado por Manns e 

colaboradores mostrando perfis similares de RAM ao estudo de Fried. O estudo 

relata que a taxa de RAM de síndrome gripal foi superior no grupo do PEGIFN 

comparado ao grupo tratado com IFN e justifica a ocorrência devido à dose maior do 
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PEGIFN administrada. Interrupções de tratamento e reduções de dose por RAM 

ocorreram em 14% e 42% no grupo tratado com PEGIFN e 13 e 8% no grupo tratado 

com IFN, respectivamente(87). 

Revisão realizada por Michael W. Fried em 2002 comparou as taxas de RAM 

durante os dois maiores estudos clínicos realizados sobre o tratamento da hepatite 

C. A conclusão foi que as reações adversas das duas apresentações possuem perfis 

similares, sendo a freqüência de algumas reações podendo variar devido à 

peguilação do interferon. O manejo das reações hematológicas e depressão são 

feitos com reduções de doses, tanto da ribavirina como do IFN(100). 

Um estudo prospectivo de farmacovigilância com 50 pacientes realizou 

levantamento das RAM durante tratamento com PEGIFN e ribavirina. Entrevistas 

com os pacientes foram realizadas durante um ano no período de tratamento, onde 

foram coletadas a reações adversas. As mesmas foram classificadas quanto à 

gravidade e freqüência. Foi relatado um total de 455 RAM, onde 92% delas foram 

reportadas nos 6 primeiros meses de tratamento. As RAM mais comuns foram 

sintomas gripais e astenia, relatadas com maior freqüência nos primeiros meses de 

tratamento. Em relação à gravidade, 10 pacientes apresentaram RAM graves: 1 

suicídio, 3 hospitalizações e 6 interrupções de tratamento. Os resultados mostraram 

menor freqüência de depressão (18% vs 31%) e insônia (32% vs 40%)   comparando 

com ensaios clínicos e maior freqüência de alterações endócrinas (8%) e alterações 

na visão (12%) comparando com freqüência inferior a 1% no ensaios clínicos (101). 

 Outro estudo que acompanhou pacientes em tratamento com PEGIFN foi 

realizado com 109 pacientes com objetivo de identificar oportunidades de melhora 

no tratamento da hepatite C e as atuações farmacêuticas para prevenir e resolver 

problemas relacionados a medicamentos (PRM). RAM foram identificadas em 99,1% 

dos pacientes, sendo síndrome gripal (fadiga e febre) em 99% e depressão em 

16,5%.  Alterações hematológicas como anemia, neutropenia e plaquetopenia foram 

superiores aos ensaios clínicos(102). 

Com o objetivo de verificar a eficácia e a segurança do tratamento com 

PEGIFN e ribavirina em pacientes chineses com genótipo 1, foi realizado um estudo 

clínico aberto comparativo com 153 pacientes.  Os pacientes foram randomizados 

para receber IFN e ribavirina ou PEGIFN e ribavirina. Em relação à segurança do 

tratamento, houve diferenças estatísticas nas taxas de interrupção de tratamento e 

reduções de dose, sendo superiores no grupo do PEGIFN. A freqüência de 
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aparecimento de febre, dor de cabeça, depressão/ansiedade, insônia, leucopenia, 

neutropenia e plaquetopenia também foram superiores no grupo PEGIFN. No 

entanto, uma maior taxa de RVS foi demonstrada no grupo PEGIFN(103). 

Revisão sistemática realizada pela Cochrane incluiu 8 ensaios clínicos com 

4811 pacientes. Em relação à RVS, PEGIFN e ribavirina demonstram significativos 

benefícios em relação ao IFN e ribavirina, no entanto reduções de dose e RAM como 

neutropenia, plaquetopenia, artralgia e reações no local de aplicação são 

significativamente superiores no grupo tratado com PEGIFN e ribavirina(104).    

Outra revisão sistemática realizada pelo Southampton Health Technology 

Assessment Center (SHTAC) descreve que os ensaios clínicos não possuem poder 

para estabelecer diferenças estatisticamente significativas de eventos adversos 

entre grupos de tratamento, tornando difícil afirmações conclusivas sobre segurança. 

Relata que a freqüência de algumas reações é diferente em alguns estudos, por 

exemplo, no estudo de Reddy e colaboradores a depressão foi mais comum no 

grupo PEGIFN que no grupo IFN e no estudo de Fried foi menor. Conclui que a 

freqüência de RAM pode estar relacionada com a dose de PEGIFN e IFN utilizada, 

bem como a inclusão da ribavirina ao regime(105).  

O monitoramento recomendado durante o tratamento com IFN/PEGIFN e 

ribavirina é feito por exames hematológicos completos (contagens sanguíneas 

completas, plaquetas, eletrólitos, testes de função hepática, ácido úrico, bilirrubina e 

creatinina sérica) antes do início do tratamento e nas semanas 1, 2, 4, 8, 12, 16 e a 

cada mês durante todo o tratamento. Exames cardiológicos devem ser considerados 

devido a utilização da Ribavirina(106).  

 Porém, o tratamento farmacológico, tanto com IFN como com o PEG-IFN, é 

contra-indicado para indivíduos com anemia, leucopenia e plaquetopenia 

acentuadas, pacientes com cirrose hepática descompensada, coronariopatia, 

diabetes descompensada, doença autoimune, sinais de infecção bacteriana, 

presença de auto-anticorpos, bem como nos que apresentam doença psiquiátrica 

evidente ou mulheres gestantes ou com incapacidade de anticoncepção(89;106). 

 O tratamento é interrompido em situações de ausência de resposta virológica 

precoce (RVP) na 12ª semana de tratamento de PEGIFN em pacientes com 

genótipo 1 e persistência do RNA do VHC na 24ª semana naqueles indivíduos nos 

quais só houve queda da carga viral na 12ª semana, bem como do surgimento de 

efeitos adversos intoleráveis ou que coloquem em risco a vida do paciente(11;89). 
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Importante também ressaltar, 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 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 fármacos e realização de exames(70). 

A adesão a terapia medicamentosa é fundamental, como também a 

conscientização de que algumas situações devem ser evitadas por influenciarem 

negativamente na resposta terapêutica. Dentre elas encontra-se: obesidade, 

ingestão de bebidas alcoólicas e uso de drogas ilícitas(89). 

  Em relação à prevenção, ainda não há vacina disponível para hepatite C, 

sendo importante um maior controle dos exames realizados pelos candidatos à 

doação de sangue, detectando-se assim, o anti-VHC no soro(107). 

 

 

2.6 Dispensação dos medicamentos no Sistema Único de Saúde 

 

 

Em plena conformidade com a Política Nacional de Medicamentos, o 

Ministério da Saúde lançou em 2002 os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

para Medicamentos Excepcionais.  Esses protocolos tiveram como objetivo 

estabelecer claramente os critérios de diagnóstico de cada doença, o tratamento 

preconizado com os medicamentos disponíveis nas respectivas doses corretas, os 

mecanismos de controle, o acompanhamento e a verificação de resultados, e a 

racionalização da prescrição e do fornecimento dos medicamentos(108). 

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hepatite Viral Crônica C 

(PCDT-HVC), estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS) através da portaria 

ministerial nº 863, de 04 de novembro de 2002 e após pela portaria ministerial nº 34, 

de 24 de setembro de 2007, preconizou que pacientes com hepatite crônica C 

devem ser tratados com os medicamentos IFN e PEGIFN por 24 e 48 semanas, 

respectivamente, associados a ribavirina.  O protocolo estabeleceu também a 

necessidade de criação de centros de referência para o acompanhamento dos 

pacientes e para aplicação do medicamento PEGIFN-alfa 2b, que possui seu cálculo 

de dose ajustado de acordo com peso corporal do paciente, permitindo 
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compartilhamento das doses(11). Trata-se de medicamentos de alto custo, sendo 

estimado um custo de R$ 20.000,00 a 26.000,00 por tratamento. No Brasil, estes 

tratamentos são totalmente financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Seguindo recomendação do MS, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio 

Grande do Sul (SES/RS) implementou em setembro de 2003 o primeiro Centro de 

Aplicação e Monitorização de Medicamentos injetáveis (CAMMI) no Hospital 

Sanatório Partenon (HSP) para atendimento dos portadores de Hepatite C em 

tratamento com PEGIFN. Partindo da mesma recomendação, em agosto de 2006, 

ampliou seu atendimento para pacientes em tratamento com IFN-alfa, realizando a 

dispensação dos medicamentos e o monitoramento do tratamento deste grupo de 

pacientes. 

Estes serviços possuem como objetivos o acompanhamento do tratamento 

através da Atenção Farmacêutica, a fim de promover melhoria da atenção em saúde 

aos portadores de hepatite crônica C, redução de custos pela otimização dos frascos 

do medicamento PEGIFN-2b e a criação de centros de farmacovigilância ativa aos 

usuários destes medicamentos no âmbito do SUS em Porto Alegre e região 

metropolitana capazes de gerar informações técnica-científicas da utilização deste 

produto na prática clínica(109). 

Atualmente o Estado do Rio Grande do Sul possui quatro serviços 

estruturados nos moldes do CAMMI-HSP para realizar o atendimento dos pacientes 

portadores de hepatite crônica C com indicação de tratamento com PEG-IFN. 

Criou-se nestes serviços um ambiente assistencial qualificado que tem 

permitido o exercício pleno da atenção farmacêutica no SUS com resultados 

impressionantes aferidos tanto do ponto de vista de custo-efetividade e da adesão 

dos pacientes ao tratamento quanto da satisfação e gratificação dos usuários com 

relação aos serviços(110).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo comparar as freqüências de reações adversas 

do tratamento da hepatite crônica pelo vírus C com os medicamentos alfainterferona 

ou alfapeginterferona associados à ribavirina em pacientes atendidos no Centro de 

Aplicação e Monitorização de Medicamentos Injetáveis do Hospital Sanatório 

Partenon (CAMMI-HSP), serviço especializado da Secretaria Estadual de Saúde do 

Rio Grande do Sul (SES/RS).  

 

3.2 Objetivos específicos:   

  

 Realizar a farmacovigilância do tratamento com IFN ou PEGIFN 

associados à ribavirina; 

 Avaliar a causalidade, a severidade e a gravidade das reações adversas; e 

 Verificar a incidência de interrupções de tratamentos e reduções de dose 

PEGIFN, IFN e ribavirina devido a reações adversas. 
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ABSTRACT 

 

Chronic hepatitis C is among the most important public health problems worldwide, 

with global prevalence close to 3%. Current treatment relies on antiviral agents, 

namely interferon-alfa (IFN) and peginterferon-alfa (PEGIFN) plus ribavirin, with the 

primary aim of achieving sustained viral response. Due to the adverse drug reaction 

(ADR) profile associated with IFN therapy, pharmacotherapy follow-up, along with 

active post-marketing pharmacovigilance, are essential. In Brazil, drug therapy for 

chronic hepatitis C is fully covered by the public health system SUS, which also 

recommends the follow-up of these patients through the establishment of excellence 

centers. Objectives: Our primary objective was to compare the frequency of ADRs 

associated with IFN or PEGIFN plus ribavirin, as well as to establish an active 

pharmacovigilance program to monitor these ADRs. Methods: ADRs were actively 

searched in carriers of chronic hepatitis C treated at a specialized service established 

by the State of Rio Grande do Sul Health Department (SES/RS). In this prospective 

cohort study, the patients treated with IFN plus ribavirin and PEGINF plus ribavirin 

were included and ADRs actively searched. Monthly semi-structured interviews were 

used to collect information on ADRs during 24 weeks. ADRs were classified 

according to severity, causality and seriousness. Withdrawal from treatment and 

dose reduction due to ADRs were also assessed. Results: We studied 283 patients 

(136 treated with IFN and 147 with PEGIFN). Both treatments were well tolerated, 

with similar ADR profiles. The six most frequent ADRs with IFN and PEGIFN, 

respectively, were: fatigue (76.5% vs. 72,8%), headache (72.1% vs. 75.5%), 

irritability (66.2% vs. 63.9%), myalgia (61.8% vs. 61.2%), loss of appetite (57.4% vs. 

66%) and pyrexia (53.7% vs. 66.7%). Pyrexia was significantly more frequent with 

PEGIFN than IFN (p= 0.035). Anemia, neutropenia and thrombocytopenia were the 

most frequent hematologic ADRs, with higher incidence in the PEGIFN group 

(p<0.001, p<0.001, and p=0.031, respectively). Both groups presented a similar 

number of patients with serious ADRs. Early withdrawal from treatment and dose 

reduction due to ADRs were more frequent with PEGIFN (p<0.001 and p=0.008, 

respectively). Ribavirin dose reduction was similar in the two groups. Conclusion: 

The ADR profile in this study was similar to that reported by previous studies, and 

also expected based on the biological effects of IFN. However, the frequency of 

ADRs was higher in our cohort as compared to that reported in the literature. 
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PEGIFN was associated with higher frequency of hematologic and non-hematologic 

ADRs than IFN, as well as more treatment interruptions and dose reductions due to 

ADRs.  

 

Key-words: Drug toxicity; product surveillance, post-marketing; hepatitis C, chronic; 

interferon-alfa; peginterferon-alfa; ribavirin.  
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INTRODUCTION 

 

Adverse drug reactions (ADRs) are a major problem in the practice of health 

professionals. They cause suffering, affect quality of life, and imply the need for 

additional diagnostic tests and treatments, in addition to creating difficulties for the 

management of many clinical situations. ADRs also translate into increased costs, 

hospital admissions, prolongation of hospital stay, and mortality.(1) 

Chronic hepatitis C is one of the most important public health problems 

worldwide, with an estimated global prevalence close to 3%.(2) Antiviral agents, 

namely interferon-alfa (IFN) and peginterferon-alfa (PEGIFN), are used in the 

treatment of this chronic condition in association with ribavirin, with the primary 

objective of promoting a sustained viral response.(3;4) 

In Brazil, antiviral agents are categorized as high-cost medications, and as 

such they are covered by the public health care system as established in 2007 by 

government rule (portaria interministerial published in 2002 and updated in 24 

September 2007) through the Chronic Viral Hepatitis C Clinical Guideline (PCDT-

HVC). This Guideline also establishes the need to create excellence centers to 

administer PEGIFN and to follow-up on treated patients.(5;6)  

Following these recommendations, in September of 2003 the State of Rio 

Grande do Sul Health Department (SES/RS) implemented the first Center for the 

Administration and Monitoring of Injectable Drugs (CAMMI) at Hospital Sanatório 

Partenon (HSP). Initially, CAMMI provided care to carriers of hepatitis C receiving 

treatment with PEGIFN only. In August 2006, the Center expanded its scope to 

include patients treated with IFN. The center has a capacity to provide care to 500 

patients monthly, 300 receiving PEGIFN and 200 receiving IFN. Center goals include 

the application of pharmaceutical care and treatment monitoring, so as to promote 

improvement of health care to carriers of chronic hepatitis C, cost reduction through 

the optimization of PEGIFN-2b vials, and active pharmacovigilance for users of this 

drug in the context of SUS in the city of Porto Alegre (state capital) and metropolitan 

region.(7) 

The main adverse reactions described for PEGIFN and IFN are headache, 

fatigue, depression, anxiety, irritability, insomnia, pyrexia, dizziness, difficulty 

concentrating, pain, hair loss, pruritus, dry skin, nausea, loss of appetite, diarrhea, 

abdominal pain, weight loss, myalgia, viral infections, skin rashes, hypothyroidism, 
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vomiting, coughing, sore throat, and sinusitis.(8;9) 
 

ADRs were evaluated in phase III randomized clinical trials in secondary 

analyses that include a limited number of patients and clinical situations. Therefore, it 

is very important to perform post-marketing evaluations of ADRs. In this situation, a 

large number of patients presenting co-morbidities can be monitored. Such 

monitoring, known as pharmacovigilance, is aimed at detecting, evaluating, 

understanding and preventing ADRs or any other problem related to specific drugs 

after they are approved for commercial use.(10;11) 

Since all clinical trials with PEGIFN show increased rates of ADR as 

compared to IFN, it is supposed that both the increase in ADRs and the higher rate of 

sustained viral response reported for PEGFIN are attributable to the higher molecular 

dose of interferon used in pegylated formulas.(6;12)  

Therefore, the primary objective of this study was to compare the frequency of 

adverse reactions (ADR) during treatment with IFN or PEGIFN plus ribavirin in 

patients with chronic viral hepatitis C receiving care at CAMMI-HSP. Specific 

objectives were (1) to implement pharmacovigilance of IFN or PEGIFN plus ribavirin; 

(2) to evaluate causality, severity and seriousness of ADRs; and (3) to determine the 

incidence of treatment withdrawal and dose reductions due to adverse events.  

 

METHODS 

 

 Design 

This is a prospective cohort study. It carried out at CAMMI – HSP in the city of 

Porto Alegre, state of Rio Grande do Sul, Brazil. 

Sample 

The study sample included carriers of hepatitis C without previous treatment 

for this disorder who initiated therapy with PEGIFN and IFN between August 2006 

and July 2007. Patients who did not attend at least 70% of the monitoring interviews 

were excluded. Only data collected during the first 24 weeks of treatment were 

analyzed.  

Data collection 

Data were collected by previously trained investigators using a specific form 

employed as part of service routine. This pharmacotherapeutic form (PTF) adapted to 
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PCDT-HVC(6) was used to record baseline patient information and collect information 

on adverse events and laboratory tests during the treatment. 

Patients with requests for PEGIFN and IFN approved by a SES/RS medical 

officer were scheduled to receive treatment at our service. Prior to starting treatment, 

these patients answered a semi-structured interview with a pharmacist to gather data 

on their disease, co-morbidities, use of other medications and laboratory tests. 

Treatment guidance was also provided. Patients with indication for treatment with IFN 

received subcutaneous IFN 3,000,000 UI three times a week for 24 weeks. Patients 

with indication for treatment with PEGIFN received subcutaneous PEGIFN-2a 

180mcg once a week or subcutaneous PEGIFN-2b 1.5mcg/kg once a week for 48 

weeks. Both groups received daily oral doses of ribavirin 1,000-1,230 mg.  

Pharmacovigilance 

Monthly interviews were carried out with the patients at 4 to 6-week intervals. 

These interviews began with open questions concerning the general health status of 

patients and were followed by closed questions about knowingly frequent adverse 

events associated with interferon treatment, using an organ/system-based clinical 

interview. ADRs were recorded on the PTF after attentively listening to all patient 

statements. Questions were also made about the severity of the reported ADRs. 

The ADRs reported by patients were classified according to seriousness and 

severity. Reactions reported on previous interviews were re-discussed with the aim of 

verifying any changes in severity. Laboratory results were also evaluated at each 

interview. We employed methods to classify the symptoms so as to determine 

severity, seriousness and causality of events. 

With respect to causality, the method described by Naranjo et al. in 1981 for 

adverse reactions was employed. This algorithm is based on a questionnaire with 

ten-items, each receiving a numerical value to arrive at an overall total score that 

indicates the causality of ADR.(13) The Naranjo questionnaire was filled by a 

pharmacist based on data recorded on the PFT, as recommended by the authors of 

the original version.  

Events were classified according to severity into mild, moderate and severe, 

based on patient reporting, and according to seriousness as life-threatening or lethal, 

causing hospital admission or prolongation of existing hospital stay, or significant or 

persistent incapacity, or as being related to inappropriate drug use or dependence.(14) 
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Statistical analysis 

A database was set up using Access software. Data were analyzed using the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 14.0. Descriptive analyses were 

carried out using means ± standard deviation to express continuous variables and 

absolute and relative frequencies for categorical variables. The groups were 

compared using analysis of variance (ANOVA) and the chi-square test. A P value of 

0.05 was considered for statistical significance. 

Ethics 

The project was approved the Research Ethics Committee at the School of 

Public Health - State of Rio Grande do Sul Health Department (SES/RS). All study 

participants signed an informed consent form that was reviewed and approved by the 

Research Ethics Committee.  

 

RESULTS 

 

Between August 2006 and July 2007, 283 patients were enrolled, of which 136 

were treated with IFN and 147 with PEGIFN. The baseline characteristics of both 

groups appear in table 1. Mean age was similar in the two groups, with about 90% of 

the sample being older than 40 years.  

Assessment of liver damage prior to treatment was performed by liver biopsy 

and measurement of serum levels of liver transaminases. Concerning the results of 

liver biopsy, 241 patients had results of pre-treatment liver biopsies, 111 in the IFN 

group and 130 in the PEGFIN group. Bridging fibrosis was observed in 37.8% of 111 

IFN patients and 46.5% of 130 PEGIFN patients (p=0.221). Liver biopsy was not 

performed in the presence of co-morbidities, clinical diagnosis of cirrhosis, 

esophageal varices, and thrombocytopenia as determined by a medical report or 

endoscopy. The groups were also similar in terms of the mean levels of alanine-

aminotransferase (ALT) and aspartate-aminotransferase (AST) at baseline (p=0.978 

and p=0.752, respectively). 

The presence of co-morbidities and the use of drugs were also evaluated 

before the start of treatment, with no differences between the groups (p=0.213 and 

p=0.529, respectively). Co-morbidities were present in 58.1% of the IFN group vs. 

66% in the PEGIFN group. The most frequently reported co-morbidities were 
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hypertension (27.2% vs. 30.6%), diabetes mellitus (10.3% vs. 12.2%), emotional 

disturbance (9.6% vs. 6.8%), and gastrointestinal disorders (8.1% vs. 5.4%).  

Table 2 shows the events occurring during treatment. Mean weight loss was 

significantly higher in the PEGIFN group (4.4 kg vs. 2.6 kg; p=0.004). The mean 

number of drugs used during treatment was also higher in the PEGIFN group (3.56 

vs. 2.65 drugs/patient; p= 0.001). A higher number of patients using seven or more 

drugs was also observed in the PEGIFN group (13 vs. 2 patients; p=0.005).  

Withdrawal of treatment and dose reductions were also evaluated, with 

statistical difference between the groups. Dose reductions due to ADR were 

observed in 14 patients in the PEGIFN group (9.5%), compared to only 2 patients 

(1.5%) in the IFN group (p=0.008). Ribavirin dose reductions were similar in both 

groups. Treatment withdrawal was more frequent with PEGIFN (42 patients vs. 9 

patients in the IFN group). However, of the 42 PEGIFN patients, 20 had their 

treatment interrupted because the viral load was not reduced after 12 weeks of 

treatment. The frequency of treatment withdrawal due to ADR was higher with 

PEGIFN, being IFN group and 10 patients (6.8%) in the PEGIFN and of 4 patients 

(2.9%) in the IFN group (p<0.001). ADRs leading to interruption of PEGIFN were: 

ascites and encephalopathy (2 patients), hematologic alterations (4 patients), 

psychiatric alterations, such as hallucinations (1 patient), and rupture of esophageal 

varices (1 patient). IFN was associated with treatment withdrawal in 1 patient due to 

hematologic alterations, 1 patient due to rupture of esophageal varices and 1 due to 

stroke. One patient in each group had their treatment interrupted due to the presence 

of important ADRs at the start of treatment. In 1 patient in the PEGFIN group, 

treatment was interrupted due to increased and uncontrolled arterial blood pressure.  

Assessment of ADRs at 1, 3, and 6 months revealed a higher number of 

patients with ADRs in the PEGFIN group at 3 and 6 months (p=0.037 and p=0.001, 

respectively) (table 2). 

Evaluations of severity, causality and seriousness are shown in table 3. The 

number of ADRs reported by patients during treatment was significantly higher in the 

PEGFIN group (p<0.001). In the PEGIFN group, 29.9% of ADRs were classified as 

mild, 48.8% as moderate, and 17.2% as severe. In the IFN group, 17.7% were 

classified as mild, 61.6% as moderate, and 12.1% as severe.  

The seriousness of ADRs was similar in the two groups. There were 5 deaths 

during the study, 2 with IFN and 3 with PEGIFN; 15 ADRs led to hospital admission 
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and 16 to major medical events. End-stage cirrhosis caused the death of 1 patient in 

each group, intestinal bleeding in 2 patients with PEGIFN and myocardial infarction 

followed by sepsis and multiple organ failure in 1 patient with IFN. ADRs leading to 

hospitalization were: psychiatric alterations (2 patients in each group), infection (1 

patient in each group), encephalopathy (1 PEGIFN patient), hematologic alterations 

(1 PEGIFN patient), rupture of esophageal varices (2 patients in each group), end-

stage cirrhosis (1 patient in each group) and psoriatic arthritis (1 PEGIFN patient).  

The causality of ADRs was assessed at the first report. It was not repeated if 

the event was again reported in subsequent interviews. A total of 1,627 ADRs were 

evaluated in the IFN group, and 2,000 in the PEGIFN group (p<0.001); in the IFN 

0.3% of ADRs were classified as definite, 17.1% as probable, 71.4% as possible, and 

11.1% as doubtful. In the PEGIFN group, there were no definite ADRs; 13% were 

classified as probable, 80.6% as possible, and 6.5% as doubtful (table 3).  

In general, IFN and PEGIFN treatments were tolerated by the majority of the 

patients, with a similar ADR profile (table 4). The six more frequent ADRs in both 

groups appear in figure 2. Pyrexia was significantly more frequent with PEGIFN, 

affecting 66.7% of patients, vs. 53.7% of the patients receiving IFN (p= 0.035). A 

statistically significant difference was observed in more than 11 ADRs, with higher 

incidence in the PEGIFN group: dry skin, dry mucous membranes, pruritus, 

dizziness, sleep alterations, diarrhea, malaise, visual alterations, cough, back pain, 

and memory alterations. 

Anemia (Hb < 10g/dL) and neutropenia (neutrophil count < 750/ mm3) were 

the most frequent hematologic ADRs, with significantly higher incidence in the 

PEGIFN group. The incidence of anemia with PEGIFN was 40.1%; in the IFN group, 

20.6% (p<0.001); and of neutropenia, 23.8% vs. 5.9% (p<0.001), respectively. The 

incidence of thrombocytopenia (platelet count < 50,000/ mm3) in the PEGIFN group 

was 12.9%, vs. 5.1% in the IFN group (p=0.031) (table 5).  

 

DISCUSSION 

 

Safety data for PEGIFN and IFN, used with or without ribavirin in the treatment 

of chronic hepatitis C are largely based on phase III clinical trials.(15-19) Some authors 

emphasize that clinical trials do not have sufficient power to establish statistically 

significant differences in terms of adverse events between treatment groups, 
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precluding conclusive assertions about safety.(20) Pharmacovigilance studies in turn 

provide information on ADRs, making it possible for health professionals to use the 

best available treatment choices and avoid many adverse reactions.(11)  

The presence of co-morbidities as observed in the patients in the real-life 

scenario of CAMMI-HSP during the study period would not be acceptable in the ideal 

scenario of randomized clinical trials. In the present study, more than 50% of the 

population in each group had some co-morbidity, with the most frequent being 

hypertension and diabetes. Clinical trials exclude patients with the most frequent co-

morbidities found in the population at large, including cardiovascular disease, end-

stage diabetes, psychiatric disorders, epilepsy, hemophilia, and autoimmune 

disorders.  This may lead to a higher incidence of ADRs and complications 

associated with the pre-existing condition during treatment. It has been shown that 

pre-existing co-morbidities must be strictly monitored during treatment, with relative 

contraindication in such situations.(8;9) 

In terms of the proportion of patients with more advanced disease, 37.8% in 

the IFN group and 46.5% in the PEGIFN group had bridging fibrosis and cirrhosis on 

liver biopsy at the start of treatment. In clinical trials, the frequency has been reported 

to range from 11 to 29% of patients, with exclusion of cirrhotic patients and those with 

major hematologic alterations.(15-17;19;21) Patients with cirrhosis are considered as 

being at higher risk and may require early withdrawal from treatment due to 

encephalopathy, ascites or rupture of esophageal varices, and they often present 

more severe or frequent ADRs. However, it is extremely difficult not to include those 

patients on treatment when they are willing to be treated.  

 The frequency of serious ADRs during the study was 11% in the IFN group 

and 14.3% in the PEGIFN group. This is lower than the 20% observed in a previous 

study with PEGIFN.(22) ADRs classified as serious in our study were related to pre-

existing conditions and advanced liver disease, such as bleeding or encephalopathy. 

However, others were related to the treatment itself, such as hematologic and 

psychiatric alterations, loss of consciousness, infection, and exacerbation of 

autoimmune disease. During follow-up, 5 deaths were recorded, without statistical 

difference between the groups. No causal relationship between these deaths and 

treatment could be done because all the patients had associated disorders and 

advanced liver disease at baseline. A previous clinical trial reported 7 deaths, 3 of 
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which unrelated to the treatment and 4 in which a relationship was not established 

because they occurred after the end of treatment.(23) 

The incidence of treatment withdrawal and PEGIFN/IFN dose reductions due 

to ADRs was statistically different between the groups, and lower than that reported 

in phase III clinical trials and prospective studies, in which treatment interruption rates 

and dose reductions have ranged from 7 to 18% to as high as 27.6% for dose 

reduction in a study with Chinese patients(24) and 24.5% for treatment interruption in 

an Italian study with patients treated with IFN plus ribavirin.(25) The rate of treatment 

withdrawal in the present PEGIFN group was similar only to that reported by Fried et 

al. (7.1%).(15) As for the comparison between the PEGIFN and IFN groups,  Fried et 

al. and Manns et al. have not observed differences in terms of treatment interruption 

or dose reduction. In turn, Lee et al. did observe a significant difference between 

these groups.(15;16;24) Taken together, these results suggests that the management of 

dose reduction and treatment interruption in the present study was different from that 

of previous clinical studies.   

The proportion of patients with changes in ribavirin dose was not statistically 

different in the two groups. However, the incidence of anemia was higher with 

PEGIFN. Higher neutropenia and thrombocytopenia were also observed with 

PEGIFN, as previously reported. Since both groups received similar ribavirin doses, 

this observation supports the hypothesis that the higher rates of treatment 

interruption and dose reductions with PEGIFN might be related to the higher 

molecular dose of interferon used in pegylated formulas, which would cause or 

exacerbate anemia. 

  The number of reactions reported by PEGFIN patients was significantly higher, 

as well as the number of patients reporting some ADR at 3 and 6 months of 

treatment and the number of patients with 7 or more drugs during the treatment. The 

trend toward reduction in ADRs during treatment described by Bagheri et al.(22) was 

not observed in the present PEGIFN group. The use of drugs during treatment was 

aimed mainly at reducing ADRs such as pyrexia, myalgia, headache, depressive 

symptoms, and insomnia, among others.  

ADRs were classified in terms of severity by 66% of patients treated with 

PEGIFN as moderate/severe, vs. 74% of patients treated with IFN. These proportions 

are higher than those found by Sebastião et al. (29%).(26) Concerning causality, the 

proportion of ADRs classified as definite and probable (IFN = 17.4%; PEGIFN = 13%) 
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is lower than that described by Sebastião et al. (52%) and Jose et al. (54.7%).(26;27) 

Studies on ADR vary widely, in part due to differences in definitions, methods 

employed for detection and analysis, differences in pathologies, treatment complexity 

and severity of reactions, among others. 

 The profile of ADRs in the 2 study groups was similar to that observed in 

clinical trials, although with higher frequency. Fatigue and headache were the ADRs 

most often reported by the patients in both groups. This was also true in clinical 

studies, although the frequency was higher. Whereas fatigue was reported by 54-

64% of patients in previous studies with PEGIFN and 55-60% with IFN, and 

headache was reported by 47-62% and 52-58%, respectively, in this study 72.8% of 

the patients reported fatigue with PEGIFN and 76.5% with IFN; headache was 

reported by 75.5% and 72.1%, respectively. In prospective longitudinal studies, 

however, the frequency of these ADRs was higher than what we observed. We 

believe that the difference may have been due to the high prevalence of co-

morbidities in the study population and to the active monthly search for ADRs, a 

method that increases the reporting of complaints as compared to studies focused on 

spontaneous reporting.(1)  

 Some differences in the frequency of ADR between PEGIFN and IFN have 

already been reported. These differences are often contradictory – in a study by 

Fried,(28) the rate of influenza-like symptom rates (fever, myalgia, and chills), 

headache, hair loss, and depressive symptoms reports was lower with PEGIFN. 

Manns et al. observed the same ADRs at higher or similar frequencies.(16) 

Differences in sample size and methods of data collection complicate the comparison 

of studies in terms of ADR frequencies. Nevertheless, for ADRs reported by more 

than 10% of patients, without difference between studies, the frequency was 

significantly higher in the present PEGIFN group in more than 10 ADRs, all of which 

have been described before.  

 The frequency of depression was similar in the two groups; however, malaise 

and memory loss, described as psychiatric alterations, were significantly higher with 

PEGIFN. Sleep disturbances were significantly higher in the IFN group (17% vs. 

1.4%), whereas insomnia was similar in both groups (43.4% vs. 51.7%).   

 This study was carried out within a specialized center established by SES/RS. 

The methodology used for data collection was also defined by the state health 

department. The fact that data were collected by several investigators may have 
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resulted in methodological biases, even in the presence of previous training. Still, we 

believe that this pragmatic study have contributed to characterize ADRs associated 

with IFN and PEGIFN and the frequency of ADRs in a Brazilian real life scenario, 

outside the controlled environment of clinical studies. 

 Also, the implementation of excellence centers and the engagement of 

patients in the reporting of ADRs are important paths to obtain information. Patient 

reporting is practical and may yield information that can help the development of drug 

assistance programs and support the adoption of procedures to improve the training 

of health professionals in terms of control, monitoring, and prevention of ADRs. 

  

CONCLUSIONS 

The ADRs observed in this study, despite being similar to those observed in 

clinical studies and in accordance with the biological profile of the drugs employed, 

were more frequent than previously observed. Compared to IFN, PEGIFN was 

associated with higher frequency of hematologic and non-hematologic ADRs, higher 

treatment withdrawal rates, and more dose reductions due to ADRs. Our data 

support the hypothesis that the higher molecular dose of interferon used in the 

pegylated formulation induces increased ADRs. 
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Table 1 – Characteristics of the sample 

 IFN PEGIFN P 
No. patients (n) 136 147  
Mean age: years ± SD 

   ≤40 n (%) 
 >40 n (%) 

53.0 ± 10.7 
13 (9.6) 

122 (90.4) 

50.7 ± 11.6 
15 (10.3) 

131 (89.7) 

0.08 
0.072

Sex n (%) 
Male 
Female 

 
64 (47.1) 
72 (52.9) 

 
80 (54.4) 
67 (45.6) 

 
 

0.263
HCV genotype: n (%) 

1 
2 
3 

 
 

17 (12.5) 
119 (87.5) 

 
147 (100) 

 

Liver biopsy: n (%)*  
     Inflammation 

Minimal/mild 
Moderate/severe 

 
 

94 (85.5) 
16 (14.5) 

 
 

113 (89) 
14 (11) 

 
 

0.537

     Portal fibrosis 
           No fibrosis/fibrous expansion 
           Bridging/cirrhosis 

 
69 (62.2) 
42 (37.8) 

 
69 (53.5) 
60 (46.5) 

 
 

0.221
      Absent liver biopsy/report  25 17  
 Baseline transaminase values 

Alanine-aminotransferase 
(ALT): mean (U/L)  ± SD  

Aspartate-aminotransferase (AST): 
mean (U/L)  ± SD 

 
107.4 ± 75.1 

 
83.2 ± 55.9 

 
104.6 ± 70.4 

 
84.2 ± 54.7 

 
0.978

 
0.752

Patients with co-morbidities: n (%) ** 
            Hypertension  
            Diabetes mellitus 
            Gastrointestinal disease 
            Emotional disturbance  
            HIV + 

79 (58.1) 
37 (27.2) 
14 (10.3) 
11 (8.1) 
13 (9.6) 
4 (2.9) 

97 (66) 
45 (30.6) 
18 (12.2) 
8 (5.4) 

10 (6.8) 
18 (12.2) 

0.213

Use of medications at start of 
treatment: n (%)  

82 (60.3) 95 (64.6) 0.529

*Number o patients with liver biopsy results 

**One individual may present more than one co-morbidity 
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Table 2 – Events during treatment 

 IFN PEGIFN P 
Mean variation in weight  2.6 4.4 0.004 
Patients with ADR: n (%) 
          Month 1 
  Month 3 
          Month 6 

 
132 (97) 

119 (87,5) 
74 (54,4) 

 
144 (98) 

126 (85,7) 
101 (68,7) 

 
0.327 
0.037 
0.001 

Mean drugs/patient 
          Up to 2: n (%) 
  3 to 6: n (%) 
          7 or more: n (%) 

2.65 
60 (44) 

50 (36,7) 
2 (1,5) 

3.56 
51 (34,7) 
73 (49,6) 
13 (8,8) 

0.001 
 
 

0.005 
Dose reductions: n (%) 
          IFN/PEGIFN 
          Ribavirin 

 
2 (1,5) 
12 (8,8) 

 
14 (9,5) 

20 (13,6) 

 
0.008 
0.28 

Treatment withdrawal 9 (6,6) 42 (28,5) <0.001 
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Table 3 – ADR classification according to severity, causality and seriousness 

 IFN PEGIFN P 
Severity: n ADR (%)    

Mild 518 (17.7) 1293 (29.9)  
Moderate 1798 (61.6) 2105 (48.8)  
Sever 354 (12.1) 743 (17.2)  
Without information 248 (8.5) 170 (3.9)  
Total ADR 2918 4311 <0.001

Causality: n ADR (%)    
Definite 5 (0.3) 0 (0)  
Probable 279 (17.1) 259 (13)  
Possible 1162 (71.4) 1611 (80.6)  
Doubtful 181 (11.1) 130 (6.5) <0.001

Seriousness: n ADR    
Hospital admission 6 9  
Major medical event (not responsive to 

acute treatment) 
7 9  

Death 2 3 0.230 
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Table 4 – Adverse reactions reported by patients 

Adverse reactions: n(%)* IFN PEGIFN P 
Fatigue 104 (76.5) 107 (72.8) 0.477 
Headache 98 (72.1) 111 (75.5) 0.509 
Irritability 90 (66.2) 94 (63.9) 0.694 
Myalgia 84 (61.8) 90 (61.2) 0.926 
Loss of appetite 78 (57.4) 97 (66) 0.135 
Pyrexia 73 (53.7) 98 (66.7) 0.035 
Dry skin 61 (44.9) 86 (58.5) 0.029 
Insomnia 59 (43.4) 76 (51.7) 0.162 
Nausea 58 (42.6) 75 (51) 0.159 
Chills 49 (36) 48 (32.7) 0.550 
Depressive symptoms 49 (36) 44 (29.9) 0.275 
Dry mucosa 48 (35.3) 105 (41.4) <0.001 
Pruritus 47 (34.6) 73 (49.7) 0.014 
Pain in legs 46 (33.8) 48 (32.7) 0.835 
Hair loss 39 (28.7) 48 (32.7) 0.469 
Arthralgia 38 (27.9) 52 (35.4) 0.180 
Dizziness 32 (23.5) 51 (34.7) 0.039 
Taste anomalies 25 (18.4) 34 (23.1) 0.326 
Sleep disturbance 23 (16.9) 2 (1.4) <0.001 
Diarrhea 20 (14.7) 38 (25.9) 0.030 
Abdominal pain 20 (14.7) 25 (17) 0.597 
Vomiting 18 (13.2) 30 (20.4) 0.108 
Skin rashes 17 (12.5) 22 (15) 0.548 
Sleepiness 16 (11.8) 25 (17) 0.211 
Inability to concentrate 16 (11.8) 7 (4.8) 0.053 
Anxiety 14 (10.3) 12 (8.2) 0.535 
Malaise 10 (7.4) 29 (19.7) 0.004 
Asthenia 10 (7.4) 22 (15) 0.067 
Constipation 10 (7.4) 22 (15) 0.067 
Visual anomalies 9 (6.6) 30 (20.4) 0.001 
Mouth sores 9 (6.6) 16 (10.9) 0.206 
Cough 7 (5.1) 19 (12.9) 0.040 
Back pain 6 (4.4) 18 (12.2) 0.032 
Memory loss 1 (0.7) 27 (18.4) <0.001 

*Considering ADRs with definite, possible, and probable causality reported by 

> 10% of patients. 
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Table 5 – Hematologic adverse reactions 

n(%) IFN PEGIFN P 
Anemia (Hg < 10g/dL) 28 (20.6) 59 (40.1) <0.001
Leucopenia (leukocyte < 1500/mm3) 3 (2.2) 9 (6.1) 0.166 
Neutropenia (neutrophils < 750/ mm3) 8 (5.9) 35 (23.8) <0.001
Thrombocytopenia (platelets < 50.000/ mm3) 7 (5.1) 19 (12.9) 0.031 
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Figure 1 – Proportion of patients presenting the most frequent adverse 

drug reactions 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Através deste estudo, pode-se concluir que os pacientes com hepatite C 

crônica tratados com PEGIFN e IFN associados à ribavirina no CAMMI-HSP de 

Porto Alegre apresentaram perfil esperado de reações adversas com severidade 

moderada, apesar de uma população com altas taxas de co-morbidades e doença 

hepática avançada.: O perfil de RAMs relatados, embora semelhante aos 

observados em estudos clínicos e esperados de acordo com o efeito biológico do 

medicamento, teve maior freqüência neste estudo. Comparado ao IFN, o PEGIFN 

demonstrou maior freqüência de RAMs hematológicas e não-hematológicas, maior 

taxa de interrupções de tratamento e de redução de dose devidas as RAMs. Nossos 

dados concordam com a hipótese de que o PEGIFN está sendo administrado em 

dose molecular maior do que o IFN. 

A criação do CAMMI-HSP pela SES/RS, possibilitou um maior controle da 

dispensação e uso racional dos medicamentos aliado a um serviço assistencial 

qualificado voltado para orientação e acompanhamento dos pacientes em 

tratamento com PEGIFN e IFN no âmbito do SUS. Possibilitou redução de custos 

pela otimização dos frascos do medicamento PEGIFN-2b e a criação de centros de 

farmacovigilância ativa aos usuários destes medicamentos capazes de gerar 

informações técnico-científicas da utilização deste produto na prática clínica. 

 O acompanhamento destes pacientes em centros de referência por um 

período maior de tempo e após o término de tratamento torna-se importante para 

obtenção de dados da sua segurança em longo prazo. 
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APÊNDICE A – Ficha Farmacoterapêutica 
 

Hepatite Viral Crônica C – Alfainterferona/Alfapeginterferona e Ribavirina 
 

1. DADOS DO PACIENTE 
 
Nome:______________________________________________________________ 
Documento de identidade:________________________Cartão: 
SUS:__________________ 
Data de nascimento:__________________________________________________ 
Sexo: □ M □ F  Idade: _________ Peso:_________ Altura:_________ 
Endereço:___________________________________________________________ 
Cidade: _________________________________ 
CEP:___________________________  
Telefone: ________________________________ 
Médico responsável: ____________________________________CRM:__________ 
Endereço:___________________________________________________________ 
Cidade:___________________________________ 
CEP:__________________________  
Telefone: _________________________________ 
□ SUS □ particular □ judicial □ convênio. Qual?_________________ 
 
2. AVALIAÇÃO FARMACOTERAPÊUTICA 
 
Data entrevista inicial: ____/____/____ 
Data começo do tratamento: ____/____/____  
Data de término do tratamento: ___/___/___ 
 
Tratamento 
prescrito:________________________________________________________ 
 
2.1. Quando foi diagnosticada a hepatite 
C?______________________________________ 
 
2.2. Qual a via de contaminação e quando se 
contaminou?__________________________ 
 
2.3. Já fez tratamento para Hepatite C anteriormente? 
□ não 
□ sim  Quais medicamentos utilizados? 
 
Nome comercial  Nome genérico Posologia Tempo de tratamento 
    
    
    
 
2.4. Paciente é mulher em idade fértil? 
□ não 
□ sim  apresentar exame beta-HCG 
 



 73

2.5. Possui outras doenças diagnosticadas? □ não □ sim  Quais? 
□ doença de tireóide descompensada (ver exame de TSH)  critério de exclusão 
□ cardiopatia grave  critério de exclusão 
□ hepatopatia descompensada  critério de exclusão 
□ insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular ou coronariana  avaliar risco-
benefício 
□ insuficiência renal crônica (ver exame de creatinina)  avaliar risco-benefício para 
ribavirina 
□ neoplasias  critério de exclusão 
□ diabete melito tipo 1 de difícil controle ou descompensada  critério de exclusão 
□ convulsões não controladas  critério de exclusão 
□ distúrbios psiquiátricos  avaliar risco-benefício 
□ outras__________________________________________________________ 
 
2.6. Faz uso de outras medicações? □ não □ sim  Quais? 
Com prescrição médica 
Nome comercial  Nome genérico Posologia Tempo de tratamento 
    
    
    
    
Sem prescrição médica 
Nome comercial  Nome genérico Posologia Tempo de tratamento 
    
    
    
    
 
2.7 Faz uso de bebidas alcoólicas? □ não  passar para pergunta 2.8 □ sim  

Com que freqüência?_____________________________ 
 Desde que idade:_________________________________ 
 Qual bebida e quantidade? _________________________ 
 
2.8. Já fez uso de bebidas alcoólicas? □ não □ sim 

Com que freqüência?______________________________ 
Qual período (idade)?______________________________ 

 Qual bebida e quantidade? __________________________ 
 
2.9. Já apresentou reações alérgicas a medicamentos? □ não □ sim  Quais? A que 
medicamentos? 
 
Nome comercial  Nome genérico Posologia Reações apresentadas 
    
    
    
    
 
Possui critérios de inclusão para tratamento com interferon convencional? 
- detecção por tecnologia biomolecular de ácido ribonucléico (teste qualitativo) 
positiva 



 74

- apresentar atividade necro-inflamatória moderada a intensa (A2 ou A3) ou fibrose 
(F1,F2,F3 ou F4) através de biópsia hepática nos últimos 2 anos 
- ter entre 12 a 70 anos 
- ter contagem de plaquetas acima de 50.000/mm3 e neutrófilos acima de 
1.500/mm3 
- apresentar transaminases acima de uma vez e meia o limite superior da 
normalidade em 3 exames com intervalos de no mínimo um mês, sendo uma deles 
dos últimos 6 meses 
- ausência de algum critério acima _ exclusão do protocolo de tratamento com 
interferon convencional 
 
3. MONITORIZAÇÃO DO TRATAMENTO 
 
Registro dos exames laboratoriais: 
Última biópsia hepática: Data ____/____/____ 

Fibrose:  F0  F1  F2  F3  F4 
Atividade:  A0  A1  A2  A3 

Genotipagem:  1  2  3 Data ____/____/____ 
 

Exames Data Inicial 
Bilirrubinas   
Ácido úrico   
T Protrombina   
Albumina   
Glicemia de jejum   
 
Exames Inicial 1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 

Data        
ALT        
AST        
Hemoglobina        
VCM        
Neutrófilos        
Linfócitos        
Leucócitos        
Plaquetas        
Creatinina        
TSH        
HCG        
 
 
Exames 6° mês 7° mês 8° mês 9° mês 10° mês 11° mês 12° mês 

Data        
ALT        
AST        
Hemoglobina        
VCM        

Neutrófilos        
Linfócitos        
Leucócitos        
Plaquetas        
Creatinina        
TSH        
HCG        
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Monitorização da Resposta Virológica 
 

 Inicial 12 sem 24 sem 48 sem 
Data     
Resultado      
 
 
4. REGISTRO DO PESO CORPORAL 
 

Data Peso (Kg) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
5. REGISTRO DA INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 
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6. COLETA DE REAÇÕES ADVERSAS 
Reações: fadiga, febre, calafrios, dores musculares, dor de cabeça, dor nas 
articulações, parestesias, ressecamento de pele, ressecamento de mucosas, 
prurido, queda de cabelo, perda de apetite, anorexia, sintomas de depressão, 
astenia, irritabilidade, ansiedade, insônia, sonolência, tremores, concentração 
prejudicada, diarréia, fezes amolecidas, constipação, náuseas, vômitos, dor 
abdominal, aumento da freqüência urinária, alteração de paladar, alteração de libido, 
perda de ereção, alteração de visão, outro 
* Intensidade: (L) Leve; (M) Moderada; (A) Acentuada 
 Freqüência: (M) Muito freqüente (todos o dias ou acima de 20 dias) (F) Freqüente 
(3X por semana ou 10-20 dias) (P) Pouco freqüente (5x por mês ou 1X por semana) 
(R) Raramente (1x por mês) (C) contínuo (DA) dia aplicação até 72 horas após  
 Uso méd: sim ou não 
 Intervenção: (F) farmacológica (indicação de méd. de venda livre) (NF) não 
farmacológica (nutrição, ingestão de água, exercício, outros) (EM) encaminhamento 
ao médico assistente (OU) outro (descrever) 
 

Data 
Entrevista 

Reação *Intens. Freq.
# 

Evento 
Grave 

Uso 
med? 
Qual?

Intervenção 
(descrição: vide evolução 

farmacêutica) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



APÊNDICE B – Guia de orientação ao paciente  

Interferon Alfa Peguilado e Ribavirina 
 

ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ 
RECEBENDO GRATUITAMENTE PELO SUS. 

SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCE DE SE 
BENEFICIAR COM O TRATAMENTO. 

OS MEDICAMENTOS ATUAM NO SENTIDO DE DIMINUIR A EVOLUÇÃO 
DA HEPATITE C. 
 
1. SOBRE A TERAPIA 

• O tratamento visa à melhora da qualidade de vida, com diminuição das 
complicações decorrentes da doença. 
• A ribavirina pode ser utilizada associada ao interferon alfa peguilado. Se 
você tem indicação de seu médico para usar os dois medicamentos 
associados, não deixe de usá-los juntos. Caso ocorra alguma reação  
desagradável, procure seu médico imediatamente. 
• A ribavirina deve ser retirada mensalmente na farmácia do hospital. 

 
2. NA HORA DE TOMAR  A RIBAVIRINA 
 • A cápsula de ribavirina deve ser engolida inteira, sem abrir ou mastigar, com 

um copo de água. Tome, de preferência, após as refeições.  
• Escolha um horário de sua preferência e procure tomar todos os dias neste 
horário. 
• Em caso de esquecimento de uma dose, aguarde para tomar a próxima no 
horário usual. Não tome a dose dobrada. 

 
4. PARA MULHERES E HOMENS EM IDADE FÉRTIL  

• A RIBAVIRINA pode trazer problemas ao feto, podendo nascer um bebê 
com defeitos físicos e mentais. POR ISSO, PROCURE UM GINECOLOGISTA 
PARA ACONSELHAMENTO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS. 
• Mesmo depois do tratamento acabado (em torno de 6 meses), ainda podem 
ocorrer problemas ao feto. Evite a gravidez também neste período. 
• Em caso de gravidez durante o tratamento, comunique-se com seu médico 
imediatamente.  

 
5. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS 

• Apesar dos benefícios que o(s) medicamento(s) pode(m) trazer, é possível 
que apareçam algumas reações desagradáveis, especialmente no início do 
tratamento. São elas febre, dor de cabeça, calafrios, dor nos músculos e 
cansaço. 
• Se sentir algum destes sintomas, não interrompa o tratamento sem 
comunicar ao médico. 
• Se outros sintomas ocorrerem, é importante comunicar-se com seu médico 
imediatamente. 
• Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de 
Consentimento, documento assinado por você e seu médico. 

 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
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• Tome bastante água durante o tratamento, no mínimo 2 litros por dia, a 
menos que seu médico faça indicação diferente. 
• Não tome bebidas alcóolicas durante o tratamento. 
• Evite dirigir ou operar máquinas, pelo menos no início do tratamento, até que 
a resposta do organismo ao medicamento seja conhecida, pois podem ocorrer 
tontura e fraqueza. 
• Evite contato com pessoas que estejam com doenças infecciosas. 

 
7. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE LABORATÓRIO 

• A realização dos exames laboratoriais garante uma correta avaliação sobre 
o que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos, pode 
ser necessário ajustar a dose ou até suspender o tratamento. 

 
8. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS 

• Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico. 
Procure orientação de um profissional de saúde caso necessite fazer uso de 
outros medicamentos. 

 
9. PARA SEGUIR RECEBENDO A MEDICAÇÃO 
De acordo com a periodicidade exigida apresente:  

 hemograma e plaquetas, ALT e AST e  creatinina: a cada 15 dias no 
primeiro mês de tratamento e, após, mensalmente; 

 TSH: a cada 3 meses; 
 β-HCG (para mulheres em idade fértil em uso de ribavirina): a cada 3 

meses; 
 PCR (teste quantitativo de detecção por tecnologia biomolecular de ácido 

ribonucleico): na semana 12 de tratamento 
 PCR (teste qualitativo de detecção por tecnologia biomolecular de ácido 

ribonucleico): na semana 48 de tratamento 
 
Pedimos sua colaboração em trazer após 24 semanas subseqüentes ao 

término do tratamento mais um PCR (teste qualitativo de detecção por tecnologia 
biomolecular de ácido ribonucléico). Assim poderemos registrar a evolução do seu 
tratamento. 
 
10. EM CASO DE DÚVIDAS 
• Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de 

tomar qualquer atitude, procure orientação de seu médico, farmacêutico ou 
enfermeiro do SUS. 

 
11. OUTRAS INFORMAÇÕES 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR A RIBAVIRINA, 
DEVOLVA-O AO CAMMI. 
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Interferon Alfa e Ribavirina 

 

ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ 
RECEBENDO GRATUITAMENTE PELO SUS. 

SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCE DE SE 
BENEFICIAR COM O TRATAMENTO. 

OS MEDICAMENTOS ATUAM NO SENTIDO DE DIMINUIR A EVOLUÇÃO 
DA HEPATITE C. 

 
1. SOBRE A TERAPIA 

• O tratamento visa à melhora da qualidade de vida, com diminuição das 
complicações decorrentes da doença. 
• A ribavirina pode ser utilizada associada ao interferon alfa. Se você tem 
indicação de seu médico para usar os dois medicamentos associados, não 
deixe de usá-los juntos. Caso ocorra alguma reação desagradável, procure 
seu médico imediatamente. 
• A ribavirina deve ser retirada mensalmente na farmácia do hospital. 

 
2. NA HORA DE TOMAR A RIBAVIRINA 

• A cápsula de ribavirina deve ser engolida inteira, sem abrir ou mastigar, com 
um copo de água. Tome, de preferência, após as refeições.  
• Escolha um horário de sua preferência e procure tomar todos os dias neste 
horário. 
• Em caso de esquecimento de uma dose, aguarde para tomar a próxima no 
horário usual. Não tome a dose dobrada. 

 
3. PARA MULHERES E HOMENS EM IDADE FÉRTIL  

• A RIBAVIRINA pode trazer problemas ao feto, podendo nascer um bebê 
com defeitos físicos e mentais. POR ISSO, PROCURE UM GINECOLOGISTA 
PARA ACONSELHAMENTO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS. 
• Mesmo depois do tratamento acabado (em torno de 6 meses), ainda podem 
ocorrer problemas ao feto. Evite a gravidez também neste período. 
• Em caso de gravidez durante o tratamento, comunique-se com seu médico 
imediatamente.  

 
4. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS 

• Apesar dos benefícios que o(s) medicamento(s) pode(m) trazer, é possível 
que apareçam algumas reações desagradáveis, especialmente no início do 
tratamento. São elas febre, dor de cabeça, calafrios, dor nos músculos e 
cansaço. 
• Se sentir algum destes sintomas, não interrompa o tratamento sem 
comunicar ao médico. 
• Se outros sintomas ocorrerem, é importante comunicar-se com seu médico 
imediatamente. 
• Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de 
Consentimento, documento assinado por você e seu médico. 

 
5. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
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• Tome bastante água durante o tratamento, no mínimo 2 litros por dia, a 
menos que seu médico faça indicação diferente. 
• Não tome bebidas alcóolicas durante o tratamento. 
• Evite dirigir ou operar máquinas, pelo menos no início do tratamento, até que 
a resposta do organismo ao medicamento seja conhecida, pois podem ocorrer 
tontura e fraqueza. 
• Evite contato com pessoas que estejam com doenças infecciosas. 

 
6. REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE LABORATÓRIO 

• A realização dos exames laboratoriais garante uma correta avaliação sobre 
o que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos, pode 
ser necessário ajustar a dose ou até suspender o tratamento. 

 
7. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS 

• Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico. 
Procure orientação de um profissional de saúde caso necessite fazer uso de 
outros medicamentos. 

 
8. PARA SEGUIR RECEBENDO A MEDICAÇÃO 

De acordo com a periodicidade exigida apresente: 
 Hemograma e plaquetas, ALT e AST e creatinina: a cada 15 dias no 

primeiro mês de tratamento e, após, mensalmente; 
 TSH: a cada três meses; 
 β-HCG (para mulheres em idade fértil em uso de ribavirina): a cada 3 

meses; 
 PCR (teste qualitativo de detecção por tecnologia biomolecular de ácido 

ribonucleico): na semana 24 de tratamento 
 
Pedimos sua colaboração em trazer após 24 semanas subseqüentes ao 

término do tratamento mais um PCR (teste qualitativo de detecção por tecnologia 
biomolecular de ácido ribonucléico). Assim poderemos registrar a evolução do seu 
tratamento. 
 
9. ORIENTAÇÕES SOBRE INTERFERON ALFA 

O medicamento deve ser acondicionado na geladeira. NÃO COLOCAR NO 
CONGELADOR E NAS PORTAS. 
 Lave bem as mãos antes de preparar o medicamento. 
 Siga as orientações sobre local de aplicação que constam em seu diário. 
 O local de aplicação deve estar previamente limpo utilizando algodão com 

álcool. 
 

10. ORIENTAÇÕES SOBRE DESCARTE DOS FRASCOS E SERINGAS 
 

 Os frascos de vidro e as seringas com agulhas após utilizados deverão ser 
colocados dentro de um recipiente de paredes rígidas - GARRAFA DE 
PLÁSTICO - 

 Na próxima retirada dos medicamentos este recipiente deverá ser trazido 
para o centro para adequado descarte. 

 ATENÇÃO: Não deixar as agulhas sem a capa protetora. 
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11. EM CASO DE DÚVIDAS 
 

 Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes 
de tomar qualquer atitude, procure orientação de seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro do SUS. 

 Em caso de dúvidas sobre a aplicação do medicamento, procure o posto 
de saúde mais próximo de sua casa. 

 
SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR A RIBAVIRINA, 

DEVOLVA-O AO SERVIÇO 
 
 
 



ANEXO A – Escala de probabilidade de RAM segundo Naranjo e colaboradores 

 

Critérios para definição da relação causal Sim Não Não sabe 
1.Existem relatos conclusivos sobre esta reação? +1 0 0 
2. O evento clínico apareceu após administração do 
fármaco? 

+2 -1 0 

3. A reação desapareceu quando o fármaco suspeito foi 
descontinuado ou quando um antagonista específico foi 
administrado? 

+1 0 0 

4. A reação reapareceu quando o fármaco foi 
readministrado? 

+2 -1 0 

5. Existem causas alternativas (outras que não o fármaco) 
que poderiam ser causadoras da reação? 

-1 +2 0 

6. A reação reaparece quando um placebo é administrado? -1 +1 0 
7. O fármaco foi detectado no sangue ou em outros fluidos 
biológicos em concentrações sabidamente tóxicas? 

+1 0 0 

8. A reação aumenta de intensidade com o aumento da dose 
ou torna-se menos severa com a redução da dose? 

+1 0 0 

9. O paciente tem história de reação semelhante para o 
mesmo fármaco ou outra similar em alguma exposição 
prévia? 

+1 0 0 

10. A reação adversa foi confirmada por qualquer evidência 
objetiva? 

+1 0 0 

 

Faixa de valores obtidos a partir da aplicação dos critérios acima para definição 

da relação causal 

 

Somatório Categoria 
Maior ou igual a 9 Definida 
Entre 5 e 8 Provável 
Entre 1 e 4 Possível 
Menor ou igual a 0 Duvidosa 
 

 


