Acesso aos medicamentos:
Atenção! Os medicamentos para Hepatite C passarão a ser dispensados a partir do mês de
março em nova unidade e com novo fluxo.
1. Medicamentos:
a. Ledipasvir 90mg / Sofosbuvir 400mg
b. Velpatasvir 100mg/ sofosbuvir 400mg
c. Glecaprevir 100 mg/pibrentasvir 40mg
d. Sofosbuvir 400mg
e. Alfapeginterferona 2a 180mcg
f. Ribavirina 250mg
2. Local: Farmácia Escola, no Hospital Universitário de Brasília – HUB, endereço SGAN
605, Av. L2 Norte
3. Documentos:
a. Envio da documentação: o paciente deverá encaminhar a documentação
abaixo digitalizada para o email farmaciaescola.hub@ebserh.gov.br com o
assunto “AGENDAMENTO HEPATITE C”:
 CNS – Cartão SUS do paciente


RG e CPF do paciente



SINAN – Ficha de investigação Hepatites Virais (caso o médico
assistente não tenha preenchido o item 3 do Formulário)



Formulário de solicitação de medicamentos Hepatite C (incluir o link
do formulário)



Formulário de Cadastro de Usuário SUS – Hepatites Virais



Exame laboratorial de genotipagem do vírus da Hepatite C (necessário
se definido a genotipagem (1,2,3,4,5,6 ou indeterminado) no item 13
do Formulário de solicitação de medicamentos)



Exame laboratorial de creatinina sérica ou clearence de creatinina
(necessário apenas se doença renal crônica grave – item 16 do
formulário de solicitação de medicamentos).



para efetivação do agendamento e dispensação dos medicamentos, a
Farmácia Escola realizará a análise da documentação encaminhada
conforme critérios do protocolo de tratamento



NOTA 1: O paciente que não puder enviar a documentação por email deverá
entregar da documentação presencialmente na Farmácia Escola, a qual irá
analisar e, caso haja necessidade de complementação na documentação, a
Farmácia entrará em contato com o paciente para solucionar as pendências

e prosseguir com o agendamento.
NOTA 2: a documentação original enviada por email deverá ser entregue
fisicamente no dia do atendimento na Farmácia Escola.
4. Agendamento: após a análise da documentação a Farmácia Escola enviará por email a
data e horário do atendimento.

a. NOTA: No caso do paciente não comparecer ao atendimento, será registrado a
ausência.

O

reagendamento

será

realizado

de

acordo

conforme

disponibilidade de agenda e deverá ser solicitado pelo paciente ou responsável
através do email ou presencialmente na Unidade.

