
“Estudo com 1 comprimido por dia para prevenção do HIV será realizado 

na FMT HVD” 

O estudo PrEP Brasil será realizado em Manaus, na FMT HVD, com início à partir de 

janeiro de 2016, através de entrevistas, e exames para triagem de voluntários à utilizar dose 

diária do Truvada. Esse medicamento é associação dos antirretrovirais tenofovir e 

emtricitabina. No momento, no Brasil, se encontra para Profilaxia Pré Exposição (PrEP), 

através de pesquisas, nos Municípios do Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 

PrEP se trata de mais uma das estratégias para Prevenção Combinada. O que inclui 

conjunto de ações para prevenção e enfrentamento da epidemia de aids, tais como: testagem 

regular, uso de preservativos, tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 

ações de redução de danos, profilaxias pós e pré-exposição (PEP e PrEP),  além do próprio 

tratamento antirretroviral. Com isso, a PrEP não se encontra isolada da orientação de auto-

cuidado, com utilização dos preservativos. 

Ressalta-se que o Truvada tem eficácia na prevenção do HIV; não em demais IST, como 

sífilis, gonorréia, por exemplo. 

Romina Oliveira, infectologista da FMT HVD, coordenadora médica do estudo, informa 

que a eficácia dessa associação de medicamentos está comprovada, com praticamente 100% 

de proteção, naqueles em uso regular, para não aquisição do HIV, durante eventual exposição 

sexual desprotegida. “Uma dúvida comum é sobre possíveis efeitos do medicamento. O 

Truvada se mostrou seguro em estudos anteriores, em pessoas saudáveis, e não portadoras do 

HIV. Todos os voluntários serão acompanhados por equipe de enfermeiro, farmacêutico, 

psicólogos, e infectologista; com monitoramento de exames”, esclarece. 

Novo protocolo de prevenção e tratamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

divulgado em outubro de 2015, contempla a prevenção combinada, destacando as 

populações-chave. Trata-se de segmentos com risco acrescido de contrair o HIV, com 

proporção de casos que se mantém, independente da epidemia de HIV/aids ser concentrada; 

segundo dados epidemiológicos. No Brasil essas populações são homens que fazem sexo com 

homens (HSH), pessoas que fazem uso de drogas, gays, profissionais do sexo, e pessoas trans 

(transexuais e travestis). 

Neste contexto, dentre os critérios para ser voluntário neste estudo Prep Brasil, para 

domiciliados no Município de Manaus, estão: 

-maiores de 18 anos 

-homens que fazem sexo com homens - travestis -transexuais 

-NÃO infectados por HIV 

Contatos para maiores informações à respeito dessa pesquisa: 

-Email: prepbrasil.manaus@yahoo.com.br 

-Site: www.prepbrasil.com.br  -Tel.: 2127-3498 (FMT HVD) 


