
Prezado Alberto Chebabo, 

A Coordenação Estadual de Hepatites Virais não é responsável pela distribuição de 
medicamentos especializados, os DAAs para hepatite crônica C, que são medicamentos do 
Componente Especializado, diferentemente dos medicamentos de HIV/AIDS que são 
estratégicos e redistribuídos pela nossa Gerência DST/AIDS e Hepatites Virais. 

Todo o planejamento, compra e distribuição se passa entre o DAF do Ministério da Saúde e a 
 SAFIE da SES. 

A Câmara técnica, coordenada por mim, reúne os Serviços Universitários, os Centros de 
Referência dos hospitais federais e estaduais, Fiocruz, Coordenação do município do Rio de 
Janeiro e Polos do interior do estado com a SAFIE e a Riofarmes, que é o Polo Central de 
cadastro e dispensação dos medicamentos por todo o estado. 

Além das questões técnicas, discutimos ou melhor reivindicamos  uma planilha de  distribuição 
mais equânime possível entre todos estes serviços, mas a situação  desta 2ª entrega ficou mais 
difícil:  até agora, em junho, que eu tenha informação, chegaram o suficiente para 400 
tratamentos de 12 semanas. Os pacientes mais graves e experimentados recebem 24 semanas, 
utilizando o dobro de tratamentos. 

Estou tendo a mesma dificuldade de ter uma resposta afirmativa do DAF ou da Coordenação 
de Hepatites Virais do Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde 
sobre o quantitativo  de DAAs para hepatite crônica C enviado para o Estado do Rio de Janeiro 
referente ao 2º trimestre de 2016. A planilha no site do DAF aponta para 1240 tratamentos de 
12 semanas aprovados, mas não foi efetivamente enviado. 

Desculpe se não posso lhe dar informações mais concretas e me sinto como profissional de 
saúde e como gestora solidária nesta questão da carência de tratamentos de hepatite C 
oferecidos para os portadores deste agravo,  que ocasiona  graves  repercussões na saúde 
individual e coletiva da população afetada. 

Fico inteiramente à sua disposição para  eventuais novas informações. 

Atenciosamente, 

Clarice Gdalevici 
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