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Tratamento como Prevenção  
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Contexto 

Na Declaração Política de HIV e Aids de 2012 (UNGASS/Aids): 

Intensificar nossos esforços para eliminar o HIV/Aids, os países 

membros das Nações Unidas reconheceram a urgência de 

intensificar as ações para alcançar o acesso universal aos 

programas de prevenção, tratamento, atenção e apoio; e 

expressaram sua preocupação por que muitos países, 

principalmente os de baixo e médio ingresso, se encontravam muito 

distante de alcançar o acesso universal ao tratamento.  
 

Segundo o Informe do UNAIDS sobre a Epidemia Mundial de Aids, 

2012; 8 milhões de PVHA que necessitava de tratamento no mundo, 

estavam recebendo até o final de 2011. Apesar destes avanços, no 

entanto, existe uma importante lacuna para fechar e alcançar o 

acesso universal. Por isso os países se comprometeram a acelerar 

esforços para alcançar este acesso universal e se propuseram 

como meta conseguirque, pelo menos, 15 milhões de PVHA estejam 

recebendo tratamento até o ano de 2015. 
 



Visão do UNAIDS para 2030 (?): zero novas infecções, zero 

discriminação e zero mortes relacionadas ao HIV/Aids.  
 

A compreenssão política global que acesso ao tratamento ARVs é um 

direito e deve ser garantido para todos e todas. 
 

Contexto 
 

A situação do acesso a medicamentos ARVs na América Latina, si bem 

que é boa, devido aos avanços nos últimos anos, não é homogênea. O 

acesso vai desde 27%, no caso da Bolívia, até países com mais de 80% 

como Brasil, Colômbia, Argentina, Perú e Cuba.   
 

O acesso e cobertura de diagnósticos tem grandes lacunas, 

especialmente em populações onde as estratégias tradicionais não 

estão chegando.  
 



Contexto 
 

Os serviços de saúde estão em colapso, sucateados e sem estruturas 

para acolher a demanda. 
 

O fortalecimento do sistema comunitário está incipiente, mas se 

mostra, cada vez mais fundamental.  
 

Que a atenção à saúde, incluindo a provisão de ARVs é universal no 

ponto de atenção, para todas aquelas pessoas que necessitem, e que 

na atualidade, os Estados contam com recursos públicos ou da 

cooperação externa, para financiar os medicamentos ARVs para sua 

população.  



Contexto 
 

México e Colombia tem uma importante população com HIV que 

necessita de ARVs e não recebem. Necessitam de uma resposta 

articulada entre SC e Governo difundida amplamente, que possa ter 

um impacto no acesso aos ARVs.  Enquanto que Guatemala, 

Honduras, Bolivia e Paraguai tem as menores porcetagem de acesso, 

no qual revela uma maior inequidade ao interior do país que debe ser 

atendidade.  
  

 

 Em relação ao Brasil dados numéricos de 2011 sobre a situação de 

acesso a tratamento apontou que: nº estimado de PVHA 608.230 mil; 

nº de PVHA que necessitavam de tratamento 299.250 mil em 

tratamento; nº de PVHA que recebem tratamento 72% (215.676).   
 



Tratamento como Prevenção: 

Avanços e Desafios 

Informação e autonomia do/a usuário/a para iniciar o tratamento. 

Avanço no diagnóstico precoce. 

Organização e reestruturação  do Sistema de Saúde para garantir o 

atendimento com universalidade, Integralidade e equidade. 
 

Garantir a realização e resultados dos exames de CD4 e Carga Viral, 

e exames para o controle de DSTs periodicamente. 
 

Prevenção para Coinfecção TB e HIV (Conferência de Paris 2013)  
 



Tratamento como Prevenção: 

Avanços e Desafios 
 

Recursos para garantir os ARVs: a expectativa do MS é de que pelo 

menos cem mil novos pacientes passem a fazer uso do remédio. 

Atualmente, são 313 mil. Segundo o Ministro Padilha disse não 

haver, no momento, a estimativa de qual será o impacto no 

orçamento para ampliação da indicação do remédio. Atualmente, do 

R$ 1,2 bilhão reservado no orçamento para aids, R$ 770 milhões 

são destinados para medicamentos.  
 

“O tratamento precoce tem dois objetivos. O primeiro deles é 

ampliar a proteção da PVHA. Pesquisadores concluíram que a 

estratégia melhora de forma significativa a qualidade de vida, além 

do efeito protetor. A medida também tem um caráter de saúde 

pública. Ao tomar os ARVs, os níveis de vírus no organismo são 

reduzidos de forma significativa, dificultando a contaminação do 

parceiro, no caso de relação sexual sem camisinha”. 
 



Tratamento como Prevenção: 

Avanços e Desafios 

Reforçar para população que a medida não “impede, mas reduz a 

transmissão” 
 

Ressalta-se que a utilização da TARV pela pessoa que vive com HIV 

não dispensa o uso de preservativos e a adoção de outras práticas 

seguras: o emprego de estratégias combinadas potencializa a 

prevenção da transmissão do HIV e previne a transmissão das 

hepatites B e C, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis.    
 

“O estigma e a discriminação com as PVHA se constitui uma barrera 

para o acesso a saúde e a atenção integral. É necessário, então, se 

aprofundar em estudos e investigações sobre estigma e discriminação 

que permitam compreender de uma maneira melhor os problemas e 

suas implicações”.  
 



Conclusões 

Necessidade de uma maior e melhor promoção e aconselhamento 

de acesso ao teste e diagnóstico do HIV. 

Redução do estigma e discriminação. As estratégias devem ser 

múltiplas e permear todos os espaçøs onde se reproduz, 

especialmente nos serviços de saúde. Importante que os 

profissionais de saúde, aqueles que fazem aconselhamento, 

estejam capacitados e qualificados para utilizarem uma linguagem 

mais sensível.  

Aumento de recursos humanos nos serviços de referência de HIV e 

Aids 

Necessidade de capacitação continuada de gestão e fortalecimento 

do sistema de saúde 



“O Brasil precisa retomar a liderança  e a referência 

mundial, no que diz respeito ao enfentamento do HIV e 

Aids, mas para isso acontecer é necessário que 

internamente sejam cumpridos e respeitados os 

princípios básicos do SUS”  
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