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OBJETIVO

A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) é um novo método de 
prevenção com o uso de medicamentos contra o vírus 
do HIV. É uma estratégia de prevenção combinada que 
faz o uso simultâneo de diferentes abordagens aplicadas 
em múltiplos níveis para responder à necessidade 
específica de determinados segmentos populacionais e 
de determinadas formas de transmissão do HIV. 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE) 

. 

INTRODUÇÃO

A inserção da PrEP na Prevenção Combinada é considerada uma 
das principais novas ferramentas no combate ao avanço do HIV, e 
pode servir também como uma nova oportunidade de aperfeiçoar o 
combate a outras IST, uma vez que as pessoas que fazem utilização 
da PrEP devem fazer exames trimestrais. Com o diagnóstico 
oportuno, deve-se iniciar o tratamento imediatamente, a fim de evitar 
a evolução da infecção e a possível contaminação de novos 
parceiros.

CONCLUSÃO

 

DESENVOLVIMENTO

REFERÊNCIAS
 BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, 
do HIV/AIDS e das Hepatites virais. Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). Brasília, DF, 2016.

GRANT, R. M. et al  Uptake of pre-exposure prophylaxis , sexual practices, and HIV in men 
and transgender women who have sex with men: a cohort study. Science direct.  Sep. 
2015

GRINSZTJEIN, B. et al.Retention, engagement, and adherence to pre-exposure 
prophylaxis for men who have sex with men and transgender women in PrEP Brasil: 48 
week results of a demonstration study. lancet HIV Mar. 2017

YAH, C.et al. Nurturing the continuum of HIV testing, treatment and prevention matrix 
cascade in reducing HIV transmission. Ethiop J Health Sci. Nove. 2017

A INSERÇÃO DA PREP COMO UMA NOVO FORMA DE PREVENÇÃO COMBINADA CONTRA O VÍRUS HIV

METODOLOGIA

Autor: Graduando em Biomedicina pelo (FIES) na 
ASCES-UNITA
Email: joao.melo0@hotmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8140462684830251

Figura 2: Fórmula  farmacêutica da PrEP
Fonte: countynewscenter.com.br

Figura 1: Comprimido que 
impede que o vírus causador da 
aids infecte o organismo antes 
mesmo  de ter contato  com o 

vírus do HIV
Fonte: prepbrasil.com.br

 

Figura 3: Sistema Único de Saúde
Fonte: visaopopular.net.br 

Evidenciar o uso de uma nova forma de combate ao 
vírus HIV, possuindo uma finalidade de diminuir o 
número de novos casos dessa pandemia.

Refere-se a uma revisão de literatura, onde foi 
consultado o Departamento de Vigilância do 
Ministério da Saúde, Os artigos foram pesquisados 
na base de dados Scielo e PubMed, no período de 
2015 a 2017, sendo utilizados aqueles que 
apresentaram maiores relevâncias no assunto 
referente. 
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Figura 4: População Chave  para uso da PrEP 
         Fonte:

A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), implantada no Sistema 
Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2017, faz parte de um 
novo modelo de cuidado chamado prevenção combinada, que 
oferece diferentes opções para evitar novos casos de HIV e 
outras infecções. Ela impede em mais de 90% dos casos a 
contaminação pelo vírus HIV e deve ser usado como método 
complementar ao sexo seguro.

Uso preventivo

Tenofovir + Emtricitabina 
(TDF/FTC) 

 Pessoas não infectadas 
pelo HIV e que mantêm 
relações vulneráveis à 

infecção. 

Janeiro-Março 
de 2018

2.159 pessoas 
iniciaram a PrEP

36 Unidades 
Dispensadoras de 

Medicamentos 
(UDM). 

Fonte: Ministério da saúde 
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