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1       Venezuela, um país em plena crise sem antirretrovirais 

 

A vida e a saúde de mais de 61.000 pessoas com HIV1 estão em alto risco na Venezuela, porque os 
medicamentos antirretrovirais disponíveis nos depósitos do Ministério da Saúde se esgotarão 
totalmente o próximo mês de junho de 2016. Os medicamentos, que hoje recebem estas pessoas, 
proveem de um excedente de 2015. A disponibilidade de medicamentos antirretrovirais está 
listada no Anexo A. 

No momento em que este informe é publicado, o Secretário Geral da Rede Venezuelana de Gente 
Positiva (RVG+) Estevan Colina afirma que a crise da falta de antirretrovirais já começou no país, 
devido a que o resultado do monitoramento que realizam os Pontos Focais da rede nacional de 
pessoas vivendo com HIV nos 24 estados venezuelanos, demonstra que as farmácias não estão 
entregando medicamentos, tais como T-20 (Fuzeon), Raltegravir (Insentress), Nevirapina 
(Viramune) e Darunavir (Prezista) às pessoas com HIV. Identificaram que antirretrovirais como 
Kivexa, que também já está em falta, é distribuído pelo Ministério da Saúde através dos seus dois 
componentes separadamente, ou seja, Abacavir y Lamivudina. O monitoramento indica que as 
drogas antirretrovirais para crianças com HIV como Kaletra e Abacavir na sua apresentação de 
xarope estão esgotadas. 

A responsável por esta grave situação é a Ministra da Saúde Luisana Melo, que não assinou as 
ordens de compras dos medicamentos antirretrovirais correspondentes a 2016 no montante de 
35 milhões de dólares americanos para o Fundo Estratégico de Medicamentos2 da Organização 
Pan-americana da Saúde (OPAS). Estas informações foram obtidas por representantes da Rede 
Venezuelana de Gente Positiva (RVG+) em reunião com representantes da OPAS em Caracas e 
depois confirmada por representantes do Programa Nacional de AIDS.  
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"Os direitos  não se negociam,  são conquistados, são respeitados, não podemos renunciar a eles . Porque eu quero e 
desejo continuar a desfrutar de meus filhos, da suas conquistas e ver seus sucessos. Também porque eu quero viver, 

eu mereço o melhor, e o melhor é lutar por uma sociedade melhor, onde haja qualidade em tudo" 

Aliyoner Rodriguez,  
Mulher com HIV, ativista da Rede Venezuelana de Gente Positiva RVG +  

03 de maio de 2016 

1 AVN (30 nov. 2015) “Estado venezolano garantiza tratamiento gratuito a las 61 mil personas que viven con VIH/SIDA en Venezue-
la”, disponível em:  
http://www.avn.info.ve/contenido/estado-venezolano-garantiza-tratamiento-gratuito-61-mil-personas-que-viven-vihsida-pa%C3%ADs 
2 Fondo Estratégico de la OPS  
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&id=1159&layout=blog&Itemid=452&lang=es   

https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=es&tl=pt-BR&u=http://www.accsi.org.ve/
https://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&prev=_t&sl=es&tl=pt-BR&u=http://www.accsi.org.ve/
http://www.avn.info.ve/contenido/estado-venezolano-garantiza-tratamiento-gratuito-61-mil-personas-que-viven-vihsida-pa%C3%ADs
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=category&id=1159&layout=blog&Itemid=452&lang=es
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 A grave falta da Ministra da Saúde resultou na descontinuidade 
administrativa de seu antecessor, Ministro Henry Ventura,3 que em 
novembro 2015 tinha iniciado o processo estabelecido com o Fundo 
Estratégico mediante a entrega do planejamento de gestão dos 
antirretrovirais e outras informações técnicas requeridas.  

A deficiência da ministra Melo permitiu que se interrompesse o tempo dos 
nove (9) meses adicionais para completar todo o complexo, longo e 
burocrático processo do governo da Venezuela e da OPAS, o qual  
compreende as seguintes etapas: entrega de planos e atualização de 
necessidades de antirretrovirais, entrega de 32 milhões de dólares 
americanos ao FEM, licitação global do FEM, revisão e aprovação de 
documentos, revisão e aprovação do controle de qualidade dos 
antirretrovirais, compra de medicamentos, a transferência a partir do exterior para a Venezuela, 
processo de nacionalização, traslado da aduana ao SUMED SEFAR em Caracas, recepção, 
inventário, transporte e distribuição de Caracas a todas as farmácias localizadas em 24 entidades 
federais, retirada dos medicamentos nas farmácias pela pessoas com HIV, até que finalmente os  
antirretrovirais cheguem nos estômagos das pessoas com HIV. 

A omissão da Ministra da Saúde fez a Venezuela não cumprir com o acordo estabelecido com o 
Fundo Estratégico da OPAS assinado em janeiro de 2011 para a aquisição de antirretrovirais,4 e em 
consequência,  para o fortalecimento do sistema nacional de saúde pública e o acesso universal 
aos tratamentos para o HIV através de: adequado planejamento de gestão, aquisição de remédios 
genéricos de qualidade e segurança garantidas pela OPAS, compra de medicamentos e 
suprimentos em HIV a preços baixos para a otimização de recursos por meio de processos de 
compra transparentes e sem a ameaça da corrupção, e a realização de licitações globais com  
negociação direta com as diferentes indústrias farmacêuticas, entre outras vantagens. 

Durante o curto período da sua administração, a ministra da Saúde Luisana Melo demostrou que o 
HIV/AIDS não é uma prioridade na sua agenda política de saúde. É tão evidente seu desinteresse 
que desrespeita o Mandato Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça,5 que ordena ao 
Ministério da Saúde (antigo Ministério da Saúde e Assistência Social) a entregar medicamentos 
para o tratamento do HIV (antirretrovirais) e infecções oportunistas associadas à AIDS, realizar 
testes laboratoriais para o diagnóstico, controle e acompanhamento do HIV, assim como a 
atenção integral a todos os venezuelanos e estrangeiros residentes que vivem com HIV e AIDS. 

Em abril representantes da Rede Venezuelana de Gente Positiva (RVG+) visitaram o Ministério da 
Saúde para dialogar com a Ministra da Saúde Luisana Melo e a Vice-ministra de Redes Coletivas 
Tulia Hernandez, mas ambas se recusaram a recebê-los. Receberam, através da secretaria, um 
comunicado da RVG+ apoiado por 130 organizações e de pessoas da Venezuela e América Latina.6 
Só foram atendidos pela Coordenadora do Programa Nacional de AIDS Deisy Matos, que confirmou 
as informações antes descritas, mas sem respostas às exigências dos ativistas. 

A vida, a saúde e o 
acesso aos avanços 
da ciência e 
tecnologia são 
direitos das 
pessoas com HIV 
que o governo da 
Venezuela tem 
demonstrado 
incapacidade de 
garantir.  

3 Destituido en enero 2016.  
4 OPS (2012). Tratamiento bajo la lupa 2012, página 28, Tabla 7, disponible em:  
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=21388&Itemid   
5 http://www.accsi.org.ve/derechos-humanos-y-vih/demanda-legal-de-accsi-en-contra-del-ministerio-de-salud-para-garantizar-
acceso-a-tratamientos-antirretrovirales-a-personas-con-vih-y-sida.html   

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=21388&Itemid
http://www.accsi.org.ve/derechos-humanos-y-vih/demanda-legal-de-accsi-en-contra-del-ministerio-de-salud-para-garantizar-acceso-a-tratamientos-antirretrovirales-a-personas-con-vih-y-sida.html
http://www.accsi.org.ve/derechos-humanos-y-vih/demanda-legal-de-accsi-en-contra-del-ministerio-de-salud-para-garantizar-acceso-a-tratamientos-antirretrovirales-a-personas-con-vih-y-sida.html
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 Nesse mesmo mês, os líderes da RVG+ acudiram à Subcomissão de Saúde da Assembleia Nacional 
para denunciar a grave situação de ameaça que enfrentarão as pessoas com HIV pelas futuras  
interrupções no acesso aos medicamentos para o HIV e solicitaram aos deputados a sua 
intervenção para dar solução a essa situação.7 

Até o momento em que ACCSI publica este relatório, a ministra da Saúde Luisana Melo ainda não 
forneceu respostas para o país, nem respondeu ao comunicado público da Rede Venezuelana de 
Gente Positiva e às 130 organizações e pessoas da Venezuela e da América Latina. 

Enquanto isso, a Rede Venezuelana de Gente Positiva (RVG+) e várias ONGs que trabalham em HIV/
SIDA no país realizam conversações com organizações nacionais e internacionais para conseguir 
doações, contribuições e cooperação técnica para mitigar a gravíssima situação de risco que vivem 
as pessoas com HIV em nosso país. 

Será uma falta de política pública de medicamentos e reagentes para HIV? 
Entre 2009-2014 as pessoas com HIV vem denunciando reiteradamente que as farmácias do 
Ministério da Saúde localizadas em todas as regiões da Venezuela vem apresentando 
desabastecimento de antirretrovirais e medicamentos para infecções oportunistas. Estas 
irregularidades foram monitoradas, denunciadas e publicadas em vários relatórios de ACCSI8 para 
contribuir com a resposta nacional ao HIV, porém as ações Minsalud tem sido deficientes.  

A situação atingiu um nível tal de gravidade, que a Organização Pan-
Americana da Saúde afirmou que a Venezuela ocupou o primeiro lugar em 
episódios de desabastecimento de antirretrovirais na América Latina por 
dois anos consecutivos, ou seja, em 20119 e 2012.10 

Tanto os antirretrovirais quanto os medicamentos para infecções 
oportunistas não estão disponíveis nas farmácias privadas. A Câmara 
Venezuelana de Farmacêuticos11 afirma que o governo não repassa os 
recursos necessários para pagar os 632 milhões de dólares devidos aos 
fornecedores. Eles também relatam que 98% dos insumos para a indústria 
são importados. 

Instituições como a Fundação Artistas pela Vida e Badan informam às pessoas com HIV que não 
podem vender antirretrovirais, pelos obstáculos impostos pelo governo para importa-los, unido a 
que a indústria farmacêutica com base no país também não lhes permite vender antirretrovirais 
alegando a mesma razão. 

Os bancos de medicamentos das ONGs AID FOR AIDS Venezuela, Acción Solidaria e Ases de 
Venezuela não tem condições para subministrar gratuitamente aos seus usuários os poucos 
medicamentos antirretrovirais que lhes chegam. 

Venezuela ficou em 
primeiro lugar na 
América Latina 
pela falta de 
antirretrovirais em 
2011 e 2012, 
segundo a 
Organização Pan-
Americana da 
Saúde. 

6 http://www.accsi.org.ve/antirretrovirales/comunicado-a-la-opinion-publica-100-organizaciones-y-personas-exigen-a-minsalud-
compra-urgente-de-medicinas-para-vih.html  
7 https://www.coolchannel.tv/2016/04/06/paciente-vih-consegu-antirretrovirales-en-colombia-y-todava-no-me-autorizan-el-paso  
8 http://www.accsi.org.ve/noticias/conozca-las-denuncias-sobre-desabastecimiento-de-antirretrovirales-realizadas-por-las-
ongs.html 
9 OPS (2012), página 19, Tabla 5.  
10  OPS (2013). Tratamiento bajo la lupa 2013, página 24, Cuadro 10, disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=23711&Itemid   
11

 http://www.finanzasdigital.com/2016/02/camara-farmaceutica-venezolana-debe-632-millones-de-dolares-a-proveedores/   

http://www.accsi.org.ve/antirretrovirales/comunicado-a-la-opinion-publica-100-organizaciones-y-personas-exigen-a-minsalud-compra-urgente-de-medicinas-para-vih.html
http://www.accsi.org.ve/antirretrovirales/comunicado-a-la-opinion-publica-100-organizaciones-y-personas-exigen-a-minsalud-compra-urgente-de-medicinas-para-vih.html
https://www.coolchannel.tv/2016/04/06/paciente-vih-consegu-antirretrovirales-en-colombia-y-todava-no-me-autorizan-el-paso
http://www.accsi.org.ve/noticias/conozca-las-denuncias-sobre-desabastecimiento-de-antirretrovirales-realizadas-por-las-ongs.html
http://www.accsi.org.ve/noticias/conozca-las-denuncias-sobre-desabastecimiento-de-antirretrovirales-realizadas-por-las-ongs.html
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=23711&Itemid
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 Pessoas com HIV cerceadas e incapazes de acessar os medicamentos fora de Venezuela  
As pessoas com HIV que decidiram viajar para o exterior para comprar antirretrovirais 
denunciaram que as políticas oficiais do governo lhes impõem restrições para sair da Venezuela. 

Relatam que primeiro devem ter a autorização do governo para adquirir “a quota do viajante”, 
que compreende alguns dólares e outras moedas estrangeiras na taxa oficial, devido a que há uma 
estrita política de controle de câmbio implementada desde 2003.12 Dizem que a pequena 
quantidade de moeda estrangeira autorizada não alcança para os gastos com a compra da 
passagem aérea, alimentação, alojamento entre outras necessidades da viagem. Também é 
necessária a prévia autorização do governo para o uso de cartões de crédito da Venezuela na 
esfera internacional que lhes permita pagar o consumo e outras transações com os poucos dólares 
autorizados. 

Por outro lado, as pessoas com HIV assinalam o difícil que é obter bilhetes aéreos internacionais, 
devido a que as agências de viagens venezuelanas estão limitadas a vender bilhetes emitidos por 
companhias aéreas nacionais, porque as agências internacionais comercializam as passagens em 
dólares e pagamentos com cartões de crédito internacionais, porque os cartões de crédito 
venezuelanos não são aceitos.  As associações de companhias aéreas internacionais afirmam que 
o governo venezuelano lhes deve 3,7 bilhões de dólares,13 o que os impede de pagar a dívida 
externa. Por essa situação, mais de 13 companhias aéreas internacionais suspenderam seus vôos e 
saíram da Venezuela. 

Se a pessoa com HIV consegue superar todos os obstáculos acima citados, encontra outra grande 
dificuldade na hora de retornar a Venezuela. As denúncias de pessoas com HIV e de seus 
familiares referem que a Guarda Nacional Bolivariana, que vigia as alfândegas dos aeroportos, não 
permite passar medicamentos antirretrovirais e outros produtos farmacêuticos, alegando que é 
proibido a sua entrada na Venezuela. Outros relatam que seus medicamentos para o tratamento 
de HIV e outros fármacos são confiscados. 

Outra situação é que o governo implementou uma política que proíbe a utilização de serviços de 
correio para o envio de medicamentos e outros produtos farmacêuticos provenientes do exterior. 
Da mesma forma, a proibição aplica-se ao envio de qualquer tipo de medicamento dentro do 
território nacional. 

Escassez de reagentes para HIV 
Há inúmeras denúncias de pessoas com HIV sobre a não disponibilidade de reagentes para testes 
de diagnóstico, monitoramento e controle do HIV nos laboratórios do sistema público de saúde. 

Em outubro 2015 ACCSI publicou um relatório14 sobre a escassez de reagentes para teste CD4/CD8 
e carga viral com intenção de chamar a atenção do MinSalud, mas não obtiveram resposta. 

Em meados de abril de 2016, a rede de laboratórios do Ministério da Saúde foi dotada com 60 mil 
reagentes para CD4/CD8 e o mesmo número para carga viral, mas essas quantidades são 
insuficientes para as mais de 61.000 pessoas com HIV que precisam deles. A Guia Técnica  do 
12 http://www.noticias24.com/fotos/noticia/24735/te-explicamos-como-se-realizo-el-cambio-del-sistema-de-divisas-2016/   
13 http://noticiaaldia.com/2016/04/gobierno-adeuda-3-7-millardos-de-dolares-a-aerolineas-internacionales/   
14 ACCSI (2015). Reporte Personas con VIH sin reactivos para exámenes de CD4 y carga viral en Venezuela, disponible em: 
http://www.accsi.org.ve/noticias/reporte-personas-con-vih-sin-reactivos-para-examenes-de-cd4-y-carga-viral-en-venezuela.html  

http://www.noticias24.com/fotos/noticia/24735/te-explicamos-como-se-realizo-el-cambio-del-sistema-de-divisas-2016/
http://noticiaaldia.com/2016/04/gobierno-adeuda-3-7-millardos-de-dolares-a-aerolineas-internacionales/
http://www.accsi.org.ve/noticias/reporte-personas-con-vih-sin-reactivos-para-examenes-de-cd4-y-carga-viral-en-venezuela.html
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 Ministério da Saúde  para o manejo clínico do HIV,15 estabelece que pelos menos 2 exames por 
ano devem ser realizados pela pessoa com HIV, o que indica que são necessários até 2016 mais de 
64.000 reagentes para os exames de CD4/CD8 e carga viral destinados apenas para aquelas 
pessoas que tomam antirretrovirais. O adquirido pelo governo venezuelano exclui as pessoas 
recém-diagnosticadas com HIV, pessoas com HIV que irão iniciar a terapia antirretroviral, as 
pessoas com HIV que não necessitam de terapia antirretroviral e precisam do controle 
permanente com estes exames, emergências, acidentes, violações, entre outros. 

Se a pessoa decide realizar estes testes em laboratórios particulares, vai encontrar que são poucos 
os que dispõem de reagentes, além de serem excessivamente caros e inacessíveis para a maioria 
das pessoas com HIV. 

Eles argumentam que o governo não lhes dá dólares, porque  monopoliza o sistema de câmbio das 
moedas estrangeiras. 

Crianças com HIV vítimas da crise e da injustiça 
A crise venezuelana também está afetando negativamente as crianças com HIV de 0 a 12 meses de 
idade, uma vez que o Ministério da Saúde não garante o fornecimento de antirretrovirais 
pediátricos e outros medicamentos. Ver anexo A. 

A crises é tal que a falta de valores, de princípios éticos e humanidade estão latentes na justiça 
venezuelana. Recentemente o Juiz Oswaldo Tenorio, do Tribunal Terceiro de proteção à criança e 
ao adolescente, declarou “SEM LUGAR” o pedido feito pela ONG CECODAP, que solicitou que 
fossem outorgadas medidas de proteção preventivas contra a escassez de medicamentos 
pediátricos, que também inclui antirretrovirais.16 O juiz argumentou que as provas apresentadas 
pelo CECODAP são insuficientes. 

A RVG+ relata que as mães com HIV reafirmam que seus filhos não 
recebem do governo venezuelano os substitutos do leite materno, 
nem outras fórmulas de leite para melhorar a alimentação das 
crianças. Com esta negação do governo da Venezuela se evidencia 
a violação dos acordos estabelecidos pelos Estados Membros da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, que decidiram adotar essa 
estratégia de alimentação para a prevenção do HIV em crianças. 

Devido à escassez, as mães com HIV não recebem os diferentes tipos de 
leite, como o integral homogeneizado, desnatado, semidesnatado, sem lactose, e outros tipos de leite, 
incluindo a fórmulas lácteas em mercearias, supermercados e outros estabelecimentos de alimentos. Um 
organismo oficial como “o Instituto Nacional de Estatística (INE) indica que na Venezuela a escassez do 
leite em pó atinge 83%, a do queijo branco é de 41% e a de produtos lácteos em geral é de 32%. Isto 
apesar de que a importação de leite foi de 1.226 milhões de litros, enquanto o consumo foi de 2.869.259 
em 2013 (MPPAT)”.17 

As mães com HIV dizem 
que o governo da 
Venezuela não fornece os 
substitutos do leite 
materno nem outras 
fórmulas do leite para suas 
crianças com HIV. 

15 MPPS (2014). Guía para el tratamiento antirretroviral para las personas con VIH en Venezuela. Disponible em: 
http://www.svinfectologia.org/images/stories/Sida/GuiasTARV2014-2016.pdf   
16 http://sumarium.com/juez-declara-sin-lugar-la-medida-de-proteccion-a-ninos-sin-medicinas/   
17 http://www.eluniversal.com/noticias/politica/donde-esta-leche_49275   

http://www.svinfectologia.org/images/stories/Sida/GuiasTARV2014-2016.pdf
http://www.svinfectologia.org/images/stories/Sida/GuiasTARV2014-2016.pdf
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/donde-esta-leche_49275
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 Kits de biossegurança  
Os kits de biossegurança são outros insumos que não são oferecidos às pessoas com HIV, necessários 
num momento de cirurgia, incluindo o momento do parto,  o que provoca que um número significativo 
de pessoal de saúde se recuse a prestar atenção médica e aconteçam situações de discriminação, 
violação do marco legal vigente, por eles não estarem adequadamente informados e capacitados. 

Diáspora de venezuelanos com HIV 
Durante anos, várias ONG do país tem informado que um número significativo de usuários com 
HIV está emigrando para os Estados Unidos,  outros países da América Latina e países europeus 
em busca de uma vida digna, segurança no acesso aos seus medicamentos antirretrovirais e ter 
um emprego estável. 

Em nossas ONGs lhes oferecemos orientação sobre os sistemas de saúde dos países selecionados, 
e ajudamos as pessoas a entrar em contato com as ONGs locais que trabalham com HIV e 
entregamos relatórios que demonstram a situação dos direitos humanos das pessoas com HIV e 
AIDS na Venezuela. 

Saúde venezuelana, sem saúde e sem remédios 
A atual crise política, econômica e social que vive a Venezuela aprofunda os obstáculos para que a 
população venezuelana, incluindo as pessoas com HIV, não tenham acesso a medicamentos e 
outros produtos farmacêuticos. 

Os centros públicos de saúde encontram-se em franca deterioração, sem remédios, 
equipamentos, materiais e insumos clínicos, afetando severamente os direitos, tais como a vida e 
a saúde consagrados na Constituição da República Bolivariana da Venezuela, pactos, tratados e 
acordos internacionais para o nosso país. 

Os profissionais de saúde que trabalham nos centros de saúde pública “trabalham com unhas e 
dentes” tentando realizar seu trabalho em um cenário semelhante a um país em guerra. 

Todos os serviços de saúde prestados por clínicas privadas estão saturados pela alta demanda, 
com deficiências no fornecimento de medicamentos, suprimentos e equipamentos, porque eles 
também foram afetados pela escassez de produto na crise atual. 

A grave situação do direito à saúde na Venezuela é demonstrada em um importante relatório18  
elaborado pela Coalizão de Organizações para o Direito à Saúde e a Vida (CODEVIDA) e o Programa 
Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos (PROVEA), onde o marco legal é analisado. 
Da mesma forma, é analisada a situação discricionária e sem demonstração das contas sobre o uso 
de grandes somas de dinheiro e outros recursos do orçamento nacional, as deficiências e obstáculos para 
o acesso à informação sobre a saúde pública, os impedimentos impostos aos cidadãos impedindo o seu 
acesso legítimo aos cuidados de saúde, a situação de milhares de pessoas afetadas por várias doenças 
(câncer, transplante de órgãos, hemofílicos, HIV/AIDS, problemas renais, diabetes, hipertensão, mieloma 
múltiplo ou de medula óssea, linfoma, doença falciforme, saúde mental, cerebrovascular e mortalidade 
materna e infantil, entre outras). O relatório fornece recomendações ao Estado venezuelano para 
enfrentar a crise na saúde. 

18 CODEVIDA y PROVEA (2016). La Situación del Derecho a la Salud en Venezuela. Disponible em: 
https://coalicionporlavida.files.wordpress.com/2016/04/informe-codevida-provea-marzo-2016-1.pdf   

https://coalicionporlavida.files.wordpress.com/2016/04/informe-codevida-provea-marzo-2016-1.pdf
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 A Ministra da Saúde Luisana Melo reconheceu o desabastecimento de medicamentos e as dificuldades para 
a distribuição em todas as regiões do país durante uma entrevista dada um programa do canal da TV estatal 
venezuelana (ver vídeo http://www.el-nacional.com/sociedad/Ministra-salud-reconocio-desabastecimiento
-medicinas_3_784151580.html).  

Diferentes setores do país propõem ao governo, que a Venezuela solicite ajuda humanitária a países e 
organizações internacionais devido à incapacidade oficial de responder às milhares de pessoas que exigem 
que lhes seja garantida a saúde (ver vídeo http://www.el-nacional.com/sociedad/Pacientes-exigen-permitir-
humanitaria-Venezuela_3_821347875.html). No entanto, as altas autoridades do Estado venezuelano, 
incluindo o Presidente da República Nicolas Maduro e o Defensor do Povo William Tarek Saab19 declararam 
publicamente sua recusa em solicitar ou aceitar a ajuda humanitária proposta. Especialistas e pessoas 
afetadas alertam que se o governo aceitar a ajuda humanitária, isto significaria o reconhecimento público da 
sua incapacidade para enfrentar a crise, o que seria um descrédito da administração presidencial de um país 
petroleiro como a Venezuela, conhecido pelo seu potencial econômico importante e que tem prestado 
ajuda significativa aos países pobres em situação de emergência. 

Por outro lado, no início de 2016, foi declarada a Crise Humanitária na saúde de Venezuela através de um 
acordo da Assembleia Nacional,20 em vista da grave escassez de medicamentos, 
suprimentos médicos e deterioração da infraestrutura da saúde. Após algumas 
semanas, para fazer valer as normas e convênios internacionais que regem o 
campo da cooperação e da ajuda internacional, “a Comissão de Política Exterior, 
Soberania e Integração da Assembleia Nacional enviou a vários países e 
organizações o pedido formal de ajuda humanitária relacionada a medicamentos. 
A petição foi enviada ao Brasil, Chile, Uruguai, México e às organizações Unicef,  Bill 
and Melinda Foundation, The Global Fund, Gavi the Vaccine Alliance e Unitaid".21 

Em 03 de maio de 2016 aconteceram três eventos de importância vinculados para enfrentar a crise da saúde: 

A Assembleia Nacional22 aprovou  e assinou a Lei Especial para enfrentar a crise Nacional da Saúde,23 que 
será enviada à presidência da República da Venezuela para aprovação.24 Com esta lei, o Estado venezuelano 
será obrigado a aceitar a ajuda humanitária solicitada pela Subcomissão de Saúde da Assembleia Nacional à 
Organização Mundial de Saúde e a comunidade internacional. 

2. O Presidente Nicolas Maduro realizou dois eventos sobre saúde: 
a. No primeiro, ele “anunciou a criação da Autoridade Nacional de Produção, Distribuição e Garantia de 

Materiais Médico-Cirúrgicos e Fármacos, durante o encontro com as Áreas de Saúde Integral 
Comunitária (ASIC), realizada no Teatro da Academia Militar da Guarda Nacional Bolivariana (GNB)”. 

b. Na segunda, o Presidente expressou que "a Venezuela não é mendiga de ninguém, e está para fazer o seu 
próprio sistema de saúde". Estas declarações foram feitas durante uma reunião "com porta-vozes das 
Áreas de Saúde Integral da Comunidade (ASIC), para avaliar as propostas que permitam definir linhas de 
ação no setor, deixando claro que o nosso país deve construir e administrar o seu próprio sistema de 
saúde”. 

19 Ver video con declaraciones del Defensor del Pueblo de Venezuela: https://www.youtube.com/watch?v=R-adYhP__S4  
20 http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/actos_legislativos/doc_62f4da5d8cc941f8f49274c29245fe11b8677c37.pdf  
21 http://www.laverdad.com/politica/95910-an-formaliza-peticion-de-ayuda-humanitaria.html   
22 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15105  
23 http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_12a2d21bf26da7626c6813334d202ede0aa0c5db.pdf  
24 http://globovision.com/article/florido-insta-a-iniciar-campana-sos-venezuela-por-crisis-de-salud (incluye VIDEO+).  

Em janeiro de 2016 
a Assembleia 
Nacional declara a 
Crise Humanitária 
na saúde da 
Venezuela  
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 Anexo A: Disponibilidade de medicamentos antirretrovirais na  

Venezuela em 2016 
Abaixo está a informação sobre a disponibilidade de medicamentos antirretrovirais com base em 
um inventário realizado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2015:  

 


