
Aos nossos clientes e colaboradores,

Em concordância com as novas diretrizes terapêuticas e em se considerando a não 
diferença entre os limites de sensibilidade dos métodos atuais em nosso laboratório 
para realização dos exames qualitativo e quantitativo do ácido nucléico do vírus 
tipo C da hepatite, o RNA-HCV (ambos <=12UI/mL, Abbott Real Time HCV), nós 
estaremos substituindo as solicitações dos exames qualitativos do RNA – HCV para 
fins de diagnóstico e monitoramento pelo quantitativo do RNA – HCV (carga viral), 
visto que o Suplemento 2 do Ministério da Saúde preconiza dessa maneira - Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para hepatite viral C e coinfecções (genótipo 1 do 
HCV e fibrose avançada) no item 10 - O HCV-RNA recomendado para diagnóstico 
e monitoramento da infecção pelo HCV é quantitativo e deve ser realizado pela 
técnica de PCR “em tempo real”, validada pelo DDAHV/SVS/MS, com limite inferior de 
detecção ≤ 25 UI/mL. 

Os exames de carga viral RNA-HCV serão realizados preferencialmente 2 vezes 
por semana para ratificarmos o nosso cumprimento com o prazo de 7 dias para 
a liberação dos resultados do HCV-RNA que tenham impacto na resistência dos 
pacientes que estejam em tratamento com os inibidores de protease (IP) e de 2 
semanas para as demais amostras. Para tal, solicitamos a clareza e o registro da 
informação de condição de tratamento (se em pré, em tratamento ou pós-tratamento) 
bem como a data de início de tratamento (formato ddmmaaaa) e período atual (em 
semanas), além do tipo de tratamento (se com IP) na Autorização de Procedimentos 
de Alta Complexidade (APAC) solicitante.

Tal medida tem como intuito, o oferecimento de um serviço de qualidade à clientes 
e colaboradores e o atendimento do item 10.1- Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para hepatite viral C e coinfecções (genótipo 1 do HCV e fibrose 
avançada).
 
As coletas são realizadas de acordo com os esquemas de tratamento descritos neste 
Suplemento; recomenda-se que os resultados do HCV-RNA que tenham impacto na 
resistência ao IP* sejam entregues preferencialmente em 7 dias, pois o tratamento 
deve ser interrompido imediatamente. Para as outras amostras, recomenda-se que os 
resultados do HCVRNA sejam entregues em ate 2 semanas.
*Os resultados das amostras que determinam a interrupção imediata do tratamento 
serão:
• TVR: HCV-RNA > 1.000 UI/mL na semana 4 ou 12.
• BOC: HCV-RNA > 100 UI/mL na semana 12 ou detectável na semana 24.
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