
Manifesto pela Prevenção do VIH: precisamos da PrEP agora! 

 

CARTA ABERTA DE ORGANIZAÇÕES EUROPEIAS DE BASE COMUNITÁRIA NA ÁREA DO 

VIH E LGBT E DE OUTROS CIDADÃOS PREOCUPADOS, DIRIGIDA À INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA E INSTITUIÇÕES EUROPEIAS E NACIONAIS 

  

Contextualização 

 

Nos últimos anos tem existido um debate de dimensões consideráveis sobre o papel 

que os medicamentos antirretrovirais (ARVs) poderiam ter em estratégias combinadas 

de prevenção do VIH. Uma possibilidade é o seu uso como profilaxia pré-exposição 

(PrEP) – isso envolve a utilização de antirretrovirais específicos para reduzir o risco de 

infeção em pessoas seronegativas que estão expostas ao VIHi. Em 2012, a US Food and 

Drug Administration (FDA) anunciou a aprovação de tenofovir e emtricitabina em dose 

oral diária (Truvada®) como PrEP. Na Europa, esta combinação não está disponível 

para prevenção, à exceção de pessoas a participar em estudos científicos.  

 

Recentemente, dois grandes estudos científicos europeus, o ensaio inglês PROUDii e o 

ensaio francês IPERGAYiii, apresentaram as maiores taxas de eficácia já observadas em 

estudos de profilaxia pré-exposição para o VIH. 

  

Estes resultados são inovadores. Tarda a aprovação europeia para uma medida 

aprovada pela FDA em 2012 e que já está a ser tomada por pelo menos 12 500 

pessoas nos E.U.A. 

 

Algumas questões levantadas por um possível licenciamento do uso de antirretrovirais 

para PrEP na Europa são complexas. Como serão avaliadas as pessoas elegíveis para 

PrEP? Onde e como esta será disponibilizada? Quem a irá pagar? Como a adequamos às 

situações específicas das diferentes comunidades afetadas? Todas estas situações são 

geríveis e, tendo em conta as novas oportunidades de prevenção do VIH e de saúde 

sexual que estão a surgir com a PrEP, as questões sobre a sua implementação e 

impacto merecem um debate aberto entre as comunidades mais afetadas pela epidemia 

do VIH, profissionais de saúde, decisores políticos e as farmacêuticas responsáveis pela 

produção dos antirretrovirais utilizados como PrEP. Entretanto, devem ser tomadas 

medidas para a disponibilizar. 

  

Este apelo de organizações comunitárias na área do VIH e LGBT na Europa, dirigido às 

autoridades de saúde pública e empresas farmacêuticas, faz parte dos esforços para 

melhorar a prevenção do VIH, saúde sexual e comportamento focados na saúde entre 

homens gay e outros homens que têm sexo com homens em situação de maior 

vulnerabilidade à infeção pelo VIH. 

  

Na qualidade de organizações europeias de base comunitária levantamos 

publicamente os seguintes pontos: 

 

 O número de novas infeções pelo VIH continua a aumentar na Europa, sobretudo 

entre as populações-chave (homens que fazem sexo com homens, reclusos, 



pessoas que usam drogas por via injetada, trabalhadores do sexo, pessoas trans 

e migrantes, entre outros).  

 

 Precisamos melhorar as ferramentas e estratégias de prevenção do VIH para as 

populações-chave em situação de maior vulnerabilidade à infeção.  

 

 Precisamos de ferramentas adicionais de prevenção e de desenvolver estratégias 

que as combinem. Esta é a única maneira de acabar com a pandemia do VIHiv.  

 

 A eficácia da PrEP tem sido comprovada na Europa em estudos randomizados de 

elevada qualidade; estes demonstram que a PrEP reduz drasticamente o risco de 

transmissão do VIHv vi vii.  

 

 A PrEP é necessária na Europa agora, por isso a exigimos. Os estudos PROUD e 

IPERGAY e outras investigações de base comunitária demonstram que existe 

procura pela PrEP por pessoas em situações de maior vulnerabilidade à infeção 

pelo VIH.  

 

 Já existe uso informal da PrEP. Este uso informal carece de acompanhamento 

médico adequado. As populações-chave precisam escolher se querem usar a 

PrEP e fazê-lo com segurançaviii ix x.  

 

Apelamos a todas as partes interessadas para quem tornem a PrEP disponível 

e acessível na Europa:  

 

 Pedimos que a Gilead, fabricante do Truvada®, apresente imediatamente à 

Agência Europeia de Medicamentos (EMA) um pedido para que este seja usado 

como PrEP. Pedimos à EMA para esclarecer a via regulamentar de acesso à PrEP.  

 Pedimos que as empresas farmacêuticas trabalhem com investigadores 

independentes para estudos sobre implementação da PrEP como parte de 

programas para torná-la disponível. A PrEP deve ser eficaz, segura e fácil de 

usar.  

 Pedimos ao European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) que 

criar um grupo de trabalho sobre as orientações europeias para a PrEP. Este 

grupo deve incluir a sociedade civil e as organizações clínicas. Estas orientações 

devem:  

o Ajudar a definir em que casos a PrEP oferece maior benefício;  

o Abordar o acesso na Europa;  

o Definir um protocolo de acompanhamento para pessoas que fazem 

tratamento de PrEP.  

 

 Pedimos aos governos europeus que avaliem a forma de tornar a PrEP 

reembolsável para aqueles que precisam dela.  

 Exigimos que a PrEP seja integrada numa estratégia de saúde sexual mais ampla 

e holística, que também deve incluir aconselhamento, testes, tratamento e 

vacinação para IST, fornecimento de preservativos e lubrificante, profilaxia pós-

exposição e grupos de auto ajuda. Nenhum método de prevenção deverá 

competir com outros.  



 

A implementação bem-sucedida da combinação de métodos de prevenção do VIH 

precisa de evidências e as estratégias baseadas na evidência e as organizações 

científicas e da sociedade civil precisam devem trabalhar juntas para as fornecer. As 

populações-chave precisam de informação atualizada sobre as novas opções, de modo 

a tomarem as melhores decisões para melhorar a qualidade da sua saúde, felicidade de 

vida e eficácia social. 

 

SUBSCRITORES NACIONAIS 

Alemanha 

1. Deutsche AIDS Hilfe 

2. Gemeinnützige Stiftung Sexualität und Gesundheit (GSSG) 

3. Nicholas Feustel, Georgetown Media 

Bélgica 

4. Cavaria 

5. Ex Aequo 

6. Plate-Forme Prévention Sida 

7. Sensoa 

Bósnia e Herzegovina 

8. NGO Action Against AIDS 

Croácia  

9. Iskorak – Centar za prava seksualnih i rodnih manjina 

10. Association Lux Vitae, Pula 

Dinamarca 

11. AIDS-FONDET 

Eslovénia 

12. Association SKUC 

Espanha 

13. ACATHI, Associació Catalana per ala Integració d’Homosexuals, Bisexuals i 

Transsexuals Immigrants 

14. Adhara 

15. Afirma’t 

16. Apoyo Positivo 

17. Coordinadora Asociaciones VIH SIDA, CALCSICOIVA 

18. El Foro Español de activistas en tratamentos de VIH (FEAT) 

19. La Fundació Enllaç 

20. Fundació Lluita contra la sida Hospital Universitari Germans 

21. Fundación 26 de Diciembre 



22. Grup d’Amics, Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals (GAG) 

23. Plant Salud 

24. Projecte dels NOMS-Hispanosida 

25. Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH (gTt-VIH) 

26. ICV, Iniciativa per Catalunya Verds 

Estónia 

27. The Estonian Network of PLWH 

França 

28. Act Up- Paris 

29. AIDES 

30. Nous sommes PrEP 

Finlândia 

31. Positiiviset ry, HivFinland 

Grécia 

32. Positive Voice 

33. Praksis 

Itália 

34. Associazione Radicale Certi Diritti 

35. Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli 

36. LILA Onlus 

37. Nadir Onlus 

38. Plus Onlus 

Letónia 

39. Apvienibahiv.lv 

Lituânia 

40. Demetra, Association of HIV affected women and their families 

Macedónia 

41. Hera 

Noruega 

42. HIV Norway 

Polónia 

43. Siec Plus 

Portugal 

44. GAT 



45. actiBIstas 

46. AMPLOS – Associação de pais e mães pela liberdade de orientação sexual e 

identidade de género 

47. APF – Associação para o Planeamento da Família 

48. ILGA Portugal 

49. não te prives 

50. Opus Gay 

51. Panteras Rosa 

52. Poly Portugal 

53. rede ex aequo 

54. Trombeta Bath 

Reino Unido 

55. Beyondpositive 

56. GMFA the Gay Men’s Health Charity 

57. International HIV Partnerships 

58. National AIDS Trust 

59. ReShape 

60. UK-Community Advisory Board 

República Checa 

61. Czech AIDS Help Association 

Sérvia 

62. AS – Center for the Empowerment Youth of people who are living with HIV and 

AIDS 

63. Gay and Straight Alliance 

64. Hestija 

65. Lawyers’ Committee for Human Rights 

66. Nova +  

67. Q Club 

68. USOP, Union of organizations dealing with protection of people living with HIV 

and AIDS 

Suiça 

69. Positive Council 

Turquia 

70. Positiv Living Association 

 

SUBSCRITORES INTERNACIONAIS 

71. AIDS Action Europe 

72. AIDS Foundation East-West 

73. Coalition Plus 

74. Eastern Europe and Central Asia Union of People Living with HIV 



75. European AIDS Treatment Group 

76. HIV Justice Network  

77. International Planned Parenthood Federation 

78. NAM-AIDSMAP 

79. Network of European Low Prevalence countries NELP 

80. WECARe +  
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