
Quem tem 
medo da 
profilaxia  
pré exposição? 
 

 
 
 
 
 
 

Mário Scheffer 
Grupo Pela Vidda-SP 

P r E P 

Salvador, 6 de novembro de 2013 



Discutir/reivindicar/ 
exigir a incorporação 
da tecnologia 

Formar/capacitar o 
movimento, ONGs, 
ativistas 

Contribuir na 
divulgação para a 
comunidade 

Acompanhar a 
implementação/ a 
transformação em 
política pública  



NUM MUNDO IDEAL E SEM AIDS MAS NA VIDA REAL... 

todas as pessoas que vivem com 
HIV deveriam ser tratadas   

todas as pessoas que não estão 
infectadas pelo HIV deveriam 
usar preservativo por toda a vida 
em todas as relações sexuais. 

as pessoas podem não estar sob 
tratamento 

 

podem apresentar falência ou 
resistência ao tratamento 

podem não usar camisinha 

REALIDADE: Uso inconsistente, dificuldade de usar, não uso de preservativo, seja com 
parceiro sabidamente positivo ( sorodiscordantes) ou de sorologia desconhecida. 
Impossibilidade propor proteção ao parceiro. Múltiplos parceiros, profissionais do sexo etc 



SER HUMANO FAZ SEXO PARA... A VIDA SEXUAL É FEITA DE .... 

Procriar 
Por 

prazer 

Por 
dinheiro 

Quando 
é 

forçado 

Primeiro 
encontro 

Novas 
relações, 
múltiplos 
parceiros 

Infidelidade 
conjugal 

Orientações 
sexuais 

Velhas vulnerabilidades (individuais e sociais) +  

 Novas gerações, novos hábitos, novas interações ( minimização de riscos e 

maximização de prazer; contextos de diversão, de drogas, de álcool, ) ....  

Exige novos modelos e novas alternativas de prevenção 



 Estratégias que 
requerem um único ou 
um número limitado de 
decisões (vacina)  

Outras que requerem uma 
adesão diária por prazo 
determinado ou 
indeterminado  (ARVs) 

 
Pois  uso consistente de preservativos requer a  
adesão durante toda a vida 



“Testar e tratar” 

ARVs por toda a vida 

PEP 

ARV depois da exposição 

PrEP 

ARV antes da exposição 

  NÃO É TRATAMENTO COMO PREVENÇÃO 

    NÃO É TRATAMENTO NA PREVENÇÃO 
    MAS SIM  TRATAMENTO COM A PREVENÇÃO 
 

 
 Benefício terapêutico individual + 

benefício preventivo 
 

 Não é um “atalho”, uma 
“substituição’”, um  novo “método” 
de prevenção. Novos recursos e novas 
abordagens para a prevenção. 

 
 É a ampliação de direitos: acesso ao 

diagnóstico , acesso ao tratamento + 
acesso a todas as modalidades de 
prevenção disponíveis 



 
 
 
 
    

PrEP usada para reduzir o risco de infecção pelo HIV em pessoas não 
infectadas que tenham alto risco de contrair o vírus e que possam ter tido 

contato sexual com pessoas HIV-positivas. 

Não é para qualquer um: para populações mais vulneráveis à epidemia da 
aids, a exemplo dos homossexuais masculinos, usuários prioritários . 
Não é ferramenta de prevenção universal destinada à população em geral. 

Medicamento  deverá sempre ser recomendado em combinação com 
comportamentos e práticas de sexo seguro, camisinha, redução de danos e 
testes periódicos de HIV. 



1. Será acessível a todos elegíveis? 
2. É economicamente viável ao sistema de saúde?  
3. Aumentará a probabilidade de resistência aos medicamentos?  
4. Haverá efeitos adversos de médio e longo prazo?  
5. Pessoas HIV-negativas em uso de PrEP abandonarão o uso do preservativo? 
6. Interesses comerciais das empresas farmacêuticas 
7. Medicalização da prevenção 
8. Estigmatização  das populações prioritárias para  PrEP. (Como focalizar sem 

discriminar?) 
 
Alguns estudos de PrEP já apontam.. 
 
1. Dificuldade em reconhecer o risco, de que vai precisar de proteção  extra  
2. Não uso do preservativo altamente estigmatizado em alguns contextos 
3. Medo do outro presumir que “estou infectado pelo HIV, por isso estou tomando a 

medicação” 

 



 

 Aprendemos que sem promoção dos direitos humanos, sem inclusão  
social,  na prevenção não fazem sentido  “intervenções para 
convencimento e mudanças de comportamento”. 
 

 Aprendemos que a prevenção requer mudanças que respeitem as escolhas 
individuais e que considerem os contextos nos quais as pessoas estão 
inseridas. 

 
 Favorecemos uma tomada de consciência coletiva sobre a aids e 

impedimos  que  a prevenção aumentasse a discriminação contra as 
pessoas infectadas.   
 

 Transformamos o uso da camisinha na “pedra de toque” da prevenção 
 

 Tivemos coragem de  encarar temas-tabu como a redução de 
danos/drogas 
 



 
 

 
 Demoramos a admitir a fragilidade das  ONGs e a incapacidade dos munícipios para 

inovar na prevenção 
 

 Ao mesmo tempo em  que agimos para alterar os determinantes  das 
vulnerabilidades, insistimos nas mesmas estratégias , paramos no tempo, não 
investimos em gente 

 
 Com o propósito de protegê-los,  de não estigmatizá-los, abandonamos ou  

deixamos de nos dirigir adequadamente aos mais vulneráveis  
 
 Continuamos à procura da varinha de condão ( “ensinar  e convencer o outro a se 

prevenir”) ou  da palavra mágica ( “use camisinha”. “pratique sexo seguro”, “faça o 
teste” , “inicie o tratamento”) 

 
      GRANDES DUALIDADES 
 Prevenção idealizada x  prevenção vivida; Prevenção generalizada x Epidemia 

concentrada; Ações inovadoras x pontuais, de curto alcance;   
      Recursos financeiros X modelo de financiamento 

 
  



 

DIAGNÓSTICO 

 

A PrEP é dirigida apenas a pessoas 
que tenham sido confirmadas HIV-

negativas antes de receber o 
medicamento ( teste a cada três 

meses). 

HIV-positivo ou que desconhece:  
não usam PrEP 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Programa de capacitação e 
educação para profissionais e 

serviços que oferecem, prescrevem, 
dispensam  

 

AVALIAÇÃO 

 

Distribuição controlada e 
monitoramento constante ( adesão, 

efeitos adversos, relaxamento da 
prevenção)  



 
 A falácia do controle, da estabilização  
 
 Aids fora de controle:  regiões, grandes centros e grupos vulneráveis. 
 
 Decisões conservadoras, censura, medo de ousar, covardia...  
 
 Diagnóstico tardio, demora entre o teste positivo e o início do tratamento, 

aumento da testagem sem aumento de diagnóstico,  30 mortes por dia, 
transmissão vertical ... 

 
 Crise das ONGs + arrefecimento do ativismo  (pouca participação nas decisões: 

aids na atenção primária, antecipação do tratamento etc ...) 
 
 Governos estaduais e prefeituras  (manejo do financiamento, baixa capacidade 

técnica) 
 

 SUS ameaçado, baixa qualidade dos serviços. Superlotação, falta de profissionais, 
riscos de deslocamento para a atenção básica...) 

 
 



 
 

 
 

 
 PEP SEXUAL:  como está ? = pouco conhecida, pouco acessível, 

seletiva, cidadãos de “duas categorias”, uns mais merecedores 
que outros. Ex.  

  acidental X por prazer 
  casais sorodiscordantes “normais” X quem não tem parceiro fixo 

 
 
 Integrar a PrEP: implica em reconstruir o discurso da prevenção 

em função das situações e dos públicos envolvidos, que devem 
ser claramente informados sobre serviços de prevenção, de 
testagem, escuta e acompanhamento psicossocial.  
 





 
 Com as ferramentas disponíveis atualmente  
 Aumentando os recursos  
 Conjugando esforços (governos, serviços, profissionais, 

academia,  ONGs) 
 Com abordagens multidisciplinares  
 Com promoção dos direitos humanos  

 
    É possível ... 

 
 Controlar a epidemia, “zerar” novas infecções,  

         “erradicar” o HIV, geração livre da aids, cura, vida cada vez 
melhor e mais digna para quem vive com HIV. 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como o  Brasil vai incorporar as novas tecnologias de prevenção ? DECISÕES PRECISAM SER 
MAIS COMPARTILHADAS 
 

 Preservar o SUS como lugar da prevenção, do diagnóstico e do tratamento  
 
 Testagem comunitária/ PrEP comunitária (?) = QUAL É A SAÍDA? terceirizar para  ONGS (?) 
 
 Mais e novos profissionais e serviços, novas formas de capacitação, envolvimento de RH, 

serviços  e ONGs com as mudanças 
 
 Fortalecimento da produção nacional de genéricos, revisão da lei de patentes 

 

Precisamos de prevenção adaptadas a diferentes pessoas e a diferentes populações 
 
Assumir a prevenção combinada, que consiste em conjugar o tratamento universal , PrEP e 
PEP, com a ampliação da testagem rápida para os mais vulneráveis, novos modelos baseados 
em est. Comportamentais,  o uso facilitado de preservativo masculinos, femininos e gel 
lubrificante, garantindo a livre decisão sobre as opções disponíveis de prevenção. 
 
Prevenção combinada, em múltiplas frentes, incorporando  inclusive hierarquização de 
riscos, redução de danos, possibilidades de escolhas 



 
 

 Convocar o ativismo, os profissionais, os serviços, a epidemiologia, a vigilância, as 
ciências sociais para que forneçam uma nova direção para a prevenção 
 

  Não permitir que a prevenção se alinhe incondicionalmente à ciência e à 
medicalização. Mas reconhecer que estamos diante da oportunidade de a ciência e 
a medicina se adaptarem à prevenção. 

 
 Juntar-se aos esforços internacionais que pavimentam caminho para vacina e cura  

 
 Retomar a vanguarda: tirar do lugar indicadores estacionados, alterar radicalmente 

nos próximos anos a dinâmica da epidemia da aids, reduzindo o número de 
adoecimentos, de mortes e de novas infecções pelo HIV 
 

 Manter nossa reação motivada pelas aspirações de direito à saúde, justiça social e 
promoção dos direitos humanos  



 
 

 
OBRIGADO! mscheffer@usp.br 

“AMIGA DA PREP ” 


