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COMUNICADO DA ARTICULAÇÃO NACIONAL DE LUTA CONTRA A AIDS – ANAIDS 

 
 
A Articulação Nacional de AIDS - ANAIDS é uma rede que, desde 2013, reúne 

representações dos Fóruns Estaduais de ONG/AIDS, Redes e Movimentos de Pessoas 
Vivendo com HIV/AIDS, democraticamente eleitos em fóruns locais e encontros 
regionais. A missão da ANAIDS é reforçar a articulação e a participação da sociedade 
civil organizada na resposta ao HIV e representá-la em diferentes instâncias oficiais e 
não oficiais e em eventos nacionais e internacionais.  

 
Neste último mês de julho, o Ministério da Saúde, através da diretora do 

DDAHV-DST, anunciou a implementação da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) com os 
medicamentos tenofovir disoproxil fumarato e emtricitabina combinados (TDF-FTC). 
Esta combinação, conhecida também como Truvada pelo nome dado pela empresa 
farmacêutica Gilead Sciences, já estava disponível para esses fins em vários países, tais 
como EUA, França, África do Sul, Quênia e Austrália. 

 
O fornecimento da PrEP com TDF-FTC acrescenta uma nova ferramenta para a 

prevenção da infecção nas pessoas sem HIV. Com efeito, no Brasil através do SUS, 
estão disponíveis os preservativos masculino e feminino (este último com restrições), a 
profilaxia pós-exposição entre outros. 

 
A PrEP com TDF-FTC tem sido objeto de diversos ensaios clínicos tais como o 

IPReX, Ipergay, Proud entre outros, mostrando neles uma boa eficácia. 
 
Cabe salientar que o uso do TDF-FTC diariamente, protege da infecção pelo HIV, 

mas não de outras infecções sexualmente transmissíveis, tais como sífilis e gonorreia 
entre outras. Por isso, para manter uma saúde sexual completa, o uso de preservativos 
é essencial. 

 
A ANAIDS vem manifestar sua satisfação e apoio a esta medida. Com efeito, o 

direito à saúde, consagrado na nossa Constituição, inclui o direito à prevenção de 
doenças. 

 
A respeito do fornecimento de TDF-FTC, a RNP+ deseja lembrar que tanto o TDF 

como o FTC não têm patentes no Brasil. Portanto, sua combinação não deveria tê-la. 
No entanto, a empresa Gilead Sciences insiste neste pedido. Conclamamos esta 
empresa a renunciar a este pedido, que não possui embasamento adequado, e 
somente obstaculiza o acesso. 

 
Quanto aos preços pagos para o fornecimento do TDF-FTC, a ANAIDS salienta 

que, no informe Untangling the Web (http://www.msfaccess.org/sites/default/files/ 
HIV_report_Untangling-the-Wed-18thed_ENG_2016.pdf) de autoria da organização 
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Médicos Sem Fronteiras cinco empresas da Índia, com fábricas pré-qualificadas pela 
Organização Mundial da Saúde, fornecem a dose anual de TDF-FTC por preços que 
variam entre 64 U$ a 77 U$ a dose anual. Isto deve ser comparado com o preço de US$ 
548, ano fornecido pela Gilead, ou ainda com o preço de US$1.200, ano de uma 
empresa brasileira, conforme informado pela agência Brasil 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 
geral/noticia/2016-07/industria-nacional-desenvolve-generico-de-medicamento-para-
prevencao-de-hiv). Se o Brasil deseja desenvolver a indústria nacional de 
medicamentos, isto não pode ser ao custo de diminuir as reduzidas verbas para a 
saúde, mais ainda num momento de crise econômica como o que atravessamos. Para 
tal fim, pode-se procurar verbas de outras origens tais como do Ministério de 
Desenvolvimento e Indústria. 

 
Portanto a ANAIDS exige que o TDF-FTC seja fornecido pelo menor preço com 

qualidade existente no mundo, para não onerar inutilmente o orçamento da saúde.  
 
A notícia de compra de PrEP adequada para tratar somente 10000 pessoas no 

próximo ano, independentemente das Diretrizes de uso, resultam preocupantes. Isto é 
análogo ao que acontece no caso do tratamento da Hepatite C, quando foi noticiado 
que haveria 30000 tratamentos. 

 
Ambas as medidas opõem-se aos princípios de universalidade do acesso, 

conforme Diretrizes. Naturalmente isto deve levar os cidadãos a procurarem seu 
direito à prevenção na Justiça. 

 
Esperamos que nos próximos dias o Ministério da Saúde libere as Diretrizes 

para o uso do TDF-FTC na PrEP. E colocamo-nos à disposição para auxiliar nelas. 
 

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2016.  
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