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Por que falar em prevenção?

Em 2018 
➢ No mundo, tivemos cerca de 1,7 milhão de 

novas infecções por HIV. Fonte Unaids

➢ No Brasil - 17.248. Fonte Sinan*

➢ Cidade de São Paulo - 3.334. Fonte Sinan*

*Sistema de Informação de Agravos de Notificação



Prevalência da infecção pelo HIV no Brasil:  

A epidemia de hiv/aids no Brasil é
concentrada em alguns segmentos
populacionais (populações chaves)
mais vulneráveis ao hiv e que
apresentam prevalência superior à
média nacional, que é de 0,4%.

0,4%

População geral 

O que é prevalência?
Número total de casos (ou proporção) numa determinada população e num determinado momento temporal.



Prevalência da infecção pelo HIV no Brasil:  

18,4%

Gays e outros HSH

31,2%

Mulheres trans e travestis



Prevalência da infecção pelo HIV no Brasil:  

As populações-chave e seus parceiros sexuais representam 65%
das novas infecções por HIV na América Latina.

O risco de infecção por HIV é:

• 22 vezes maior entre homens que fazem sexo com homens.
• 22 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis.
• 21 vezes maior para trabalhadoras do sexo.
• 12 vezes maior para pessoas transexuais.

Fonte: Unaids



Outros segmentos populacionais também apresentam 
fragilidades que os tornam mais vulneráveis



Você conhece todas 

as formas de 

PREVENÇÃO

além da camisinha?



Novas Tecnologias de Prevenção

• PEP-Profilaxia pós Exposição

• TCP-Tratamento como Prevenção
“Indetectável = Intransmissível”

• PrEP-Profilaxia pré Exposição

• PrEP Injetável

• Autoteste



O que é PEP?

A Profilaxia Pós-
Exposição, é um 
tratamento com 

antirretroviral (ARV), 
feito por 28 dias para 

evitar a sobrevivência e 
a multiplicação do HIV 

no organismo. 



Quem pode usar a PEP?

A PEP é indicada às pessoas quem podem ter 
tido contato com o Vírus em alguma situação 

de risco, tais como:

• Violência sexual;
• Relação sexual desprotegida (sem o uso ou o 

rompimento do preservativo);
• Acidente ocupacional (com objetos pérfuro -

cortantes ou contato com material biológico



Onde posso encontrar a PEP?

Segundo a secretaria de Saúde, a PEP está
disponível em mais de 50 unidades de saúde,
quem funcionam de segunda a sexta, das 7hs
às 19hs ou aqueles com atendimento 24hs.



O que é PrEP?

A Profilaxia Pré-Exposição, consiste no uso DIÁRIO
de dois antirretrovirais (tenofovir + entricitabina),
por uma pessoa soronegativa para REDUZIR o risco
de adquirir a infecção pelo vírus do HIV



Para o uso da PrEP, deve-se considerar:

❖ Repetição de práticas sexuais anais e/ou vaginais com 
penetração sem o uso de preservativo;

❖ Frequência das relações sexuais com parcerias  eventuais;

❖ Histórico de episódios de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST);

❖ Busca repetida por Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

❖ Contextos de troca de sexo por dinheiro, objetos de valor, 
drogas, moradia, etc. 



Quem terá direito a PrEP?

➢ Gays e outros homens que fazem sexo 
com homens. (HSH)

➢ Pessoas Transexuais

➢ Profissionais do sexo

➢ Parcerias soro diferentes para o HIV



Onde posso encontrar a PrEP?

➢ Rede Municipal Especializada 
em ISTs/Aids. (SAE / CTA)

➢ Rede Estadual Especializada 
em ISTs/Aids. (CRT-Santa Cruz 
/ CR - Penha e Santo Amaro)

➢ Ambulatório de Aids da 
EPM/UNIFESP

➢ Instituto de Infectologia 
Emilio Ribas



O que é TcP?

O Tratamento como Prevenção é quando uma 
pessoa que tem o HIV, tomam os 

medicamentos para controlar o vírus e deixar a 
carga viral (quantidade de vírus no sangue), 
tão baixa, que não aparece nos exames de 

controle da sorologia. 
Isso significa que a pessoa esta indetectável.



TCP-Tratamento como Prevenção

Qual a importância para o paciente saber sobre o
TCP?

➢ Saber que quando estiver Indetectável,
também estará Intransmissível.





“Indetectável = Intransmissível”

Qual a importância do I=I?

▪ Ajudar na adesão do tratamento;
▪ Combater o estigma do HIV;
▪ Combater a criminalização do HIV;
▪ Ajudar na qualidade de vida do portador         

( ele não vai se sentir uma bomba de vírus)



Agora há confirmação baseada em evidências 
de que o risco de transmissão do HIV a partir de 

uma pessoa vivendo com HIV  (PVHA) que 
esteja em Terapia Antirretroviral (TARV) e 
conseguiu uma carga viral indetectável no 

sangue por pelo menos 6 meses é inexistente 
ou insignificante. 



1. Declaração Suíça (2008) ;
2. HPTN 052 (2011);

Partner (2014 res. Intermediário); 
Opposites Attract (2017)

3. Estudo START (2015)
4. Declaração Indetectável = Intransmissível;           
Posição CDC dos EUA (2017)
5. Metas 90-90-90 (2014)
6. Partner II (2018)



“Indetectável = Intransmissível”
• CDC(Centros de Prevenção e controle de Doenças) dos Estados Unidos 

declara.

• “Avanços científicos mostraram que a terapia antirretroviral (TAR) preserva 
a saúde das PVHA. Também temos fortes evidências da efetividade da 
prevenção com a TAR. Quando a TAR resulta em supressão viral, definida 
como inferior a 200 cópias/ml ou níveis indetectáveis, ela previne a 
transmissão sexual do HIV. Em três estudos diferentes, que incluíram 
milhares de casais e vários milhares de relações sexuais sem camisinha ou 
PrEP (Profilaxia pré-Exposição) não foram observadas transmissões do HIV 
para um parceiro HIV-negativo quando a pessoa com HIV estava com carga 
viral indetectável. Isto significa que as pessoas que tomam TAR 
diariamente como prescrito e alcançam e mantêm uma carga viral 
indetectável não têm risco efetivo de transmitir o vírus pela via sexual 
para um parceiro HIV- negativo. “

• Extraído de Nota de 27 de setembro de 2017 dos Dres. Eugene McCray e 
Jonathan Mermin Diretores da Divisão de Prevenção de 
HIV/AIDS. www.cdc.gov/hiv /

http://www.cdc.gov/hiv%20/


PrEP Injetável

A PrEP Injetável está em fase de pesquisa. 
A ideia é descobrir se uma injeção a cada dois meses 

vai funcionar para prevenir o HIV.

Essa pesquisa é um projeto internacional chamado 
HPTN 083, do Instituto Nacional de Alergia e Doenças 

Infecciosas dos Estados Unidos.



PrEP Injetável

Quem pode participar dessa pesquisa??

❖ Maior de 18 anos;

❖ Hiv negativo;

❖ Homem Cis Gay ou Bissexual

❖ Mulher Transexual ou Travesti



PrEP Injetável

Onde esta acontecendo a pesquisa??

➢ Centro de Referência e Treinamento 
DST/AIDS-SP;

➢ Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP



Autoteste

O autoteste de HIV é mais uma tecnologia de 
prevenção disponível gratuitamente, em que, 

diferentemente dos procedimentos tradicionais de 
testagem, o próprio usuário é quem faz o exame, 

sem auxílio de um profissional.



Autoteste

O kit pode ser retirado em uma das 26 unidades 
municipais especializadas em infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs)/Aids da capital paulista.

Além dos serviços de ISTs/Aids, parceiros do Programa 
Municipal também distribuem o kit.

✓ The Week / Soda Pop 
✓ Chilli Peppers / Wild Thermas / Cine Zen
✓ Giv / Barong / CRD / Sefras / Vida Nova / Viração

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/dstaids/index.php?p=245171


Teste

Pelo fato de pessoas com HIV em tratamento não 

transmitirem o vírus, o teste também é considerado 

uma forma de prevenção.

Alguns serviços de saúde possuem teste rápido, que 

fica pronto em alguns minutos.

Teste para HIV

Teste para Sífilis

Teste para Hepatites B e C



Mandala da Prevenção



Prevenção Combinada



Não podemos esquecer.

Essas formas de prevenção são 

para o HIV, para as outras IST´s, 

a camisinha ainda é a melhor 
forma de prevenção.



Obrigado!!!

Alisson Barreto

GRUPO DE INCENTIVO À VIDA (GIV)
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