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Resumo O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), desde seus primeiros casos, 

causa enorme preocupação mundial. A infecção pelo HIV apresenta caráter 

pandêmico e por isso é um problema de saude pública mundial. Dessa forma são 

necessárias estratégias para o enfrentamento da doença, promovendo ações desde 

a etapa de prevenção, diagnóstico e tratamento até a sensibilização da população. A 

Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), é um novo método de prevenção à infecção pelo HIV, 

usado em indivíduos com alto risco de infecção. É dentro desse contexto que o SUS 

passa a oferecer a pílula que combina o medicamento tenofovir e o entricitabina. Um 

único medicamento por dia é tomado regularmente, mesmo que não haja suspeita de 

exposição, pois o objetivo é que ele funcione como uma barreira para o HIV antes da 

pessoa ter contato com o vírus. O presente trabalho apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre a Profilaxia Pré-Exposição, os princípios farmacoterápicos que 

fundamentam sua aplicação bem como sua segurança e eficácia terapêutica. 

Introdução A infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um tema 

discutido mundialmente, por ser um problema de saúde pública, de grande magnitude 

e caráter pandêmico (DANTAS, 2015). Segundo Brasil (2018), de 2007 até junho de 

2018, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 

247.795 casos de infecção pelo HIV no Brasil e no ano de 2017, foram notificados 

42.420 casos de infecção pelo HIV. Existem dois tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2, 

sendo o segundo menos virulento, os diferenciando na origem e na sequência. 

Portanto, o HIV-1 consiste na maioria dos casos de AIDS e o HIV-2 é mais encontrado 

no oeste da África (DELVES et al., 2013). Nos últimos anos houve um grande avanço 

na terapia do HIV-1 e hoje já existem fármacos que impedem a replicação viral em 

indivíduos infectados, estes fármacos são os antirretrovirais (DELVES et al., 2013). 

Apesar disso, já existe hoje uma estratégia de prevenção contra a infecção pelo HIV, 

a profilaxia pré-exposição (PrEP) que vem se destacando pela eficácia apresentada 

em ensaios clínicos (QUEIROZ; SOUSA, 2017). Para os casos de HIV a PrEP se 

insere como uma estratégia adicional nova de prevenção disponível no Sistema Único 

de Saúde (SUS), com o objetivo de reduzir a transmissão do HIV e contribuir para o 

alcance das metas relacionadas ao fim da epidemia (BRASIL, 2018). 

Objetivos Descrever a profilaxia pré-exposição à infecção pelo HIV; descrever a base 

farmacológica da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV, e discutir a eficácia 

terapêutica do PrEP. 



Metodologia Revisão bibliográfica de artigos científicos pesquisados nas plataformas 

Scielo e PubMed, utilizando o Google Acadêmico como apoio para a pesquisa. Foram 

utilizados textos impressos e digitais publicados a partir de 2010, nas línguas 

portuguesa, inglesa e espanhola. Além destes, livros provenientes da biblioteca Padre 

Inocente Radrizzani e publicações do Ministério da Saúde, Organização Mundial da 

Saúde e organização Pan-Americana de Saúde. 

Desenvolvimento O HIV causou mais de 35 milhões de mortes até 2017. Em 2016, 

um milhão de pessoas morreram por causas relacionadas ao HIV em todo o mundo e 

36,7 milhões de pessoas viviam com HIV até o fim de 2016, com 1,8 milhões novos 

casos de infecção pelo vírus em todo o mundo (OPAS, 2017). O HIV-1 é um retrovírus 

com genoma RNA e pertence a um grupo de retrovírus chamados lentivírus (DELVES 

et al., 2013). É um vírus esférico com cerca de 100nm de diâmetro, envelopado, que 

contém lipídeos e proteínas. O RNA é transcrito em DNA pela transcriptase reversa 

viral e o DNA é integrado na célula hospedeira pela integrase viral. A habilidade do 

HIV em entrar nas células hospedeiras, conhecida como tropismo, é determinada pela 

expressão de receptores específicos do vírus na superfície da célula (MURPHY et al., 

2010). As proteínas virais encontradas no envelope são as glicoproteínas 120 (gp120) 

e 41 (gp41). A gp120 é a mais externa, responsável pela ligação do vírus com as 

células hospedeiras. Ela está ligada à gp41, que atravessa o envelope viral. Na parte 

interna do envelope viral, existe uma estrutura proteica constituída pela proteína 17 

(p17). A estrutura seguinte é o capsídeo viral, constituído pela proteína p24, que 

envolve duas fitas de RNA (genoma viral) (BRASIL, 2018). Várias moléculas podem 

servir como correceptores na entrada do vírus, e os principais são CCR5, expresso 

na maioria em células dendríticas, magrófagos e células T CD4, e o CXCR4, expresso 

em células T ativadas (MURPHY et al., 2010). 

Resultados preliminares O tratamento com PrEP é essencial como medida de 

proteção específica para grupos vulneráveis. A única formulação aprovada para 

proteger indivíduos não infectados por HIV é o Truvada®, em dose única diária, por 

via oral, que contém uma associação dos medicamentos antivirais em doses fixas e 

contém 200 mg de entricitabina (TDF) e 300 mg de fumarato de tenofovir desoproxila 

(FTC) como princípios ativos, e que deve ser utilizada em conjunto com outros 

procedimentos de prevenção comportamental, como, por exemplo, o preservativo 

(MORAIS et al., 2019). 



Segundo Morais et al. (2019) os compostos são análogos de nucleosídeos inibidores 

da transcriptase reversa. Estes fármacos são conduzidos sob a formato de pró-

fármacos, sendo metabolizados a estado celular. São usados no tratamento da 

infeção por HIV há mais de 10 anos e têm um aspecto de segurança bem conhecido, 

ao qual aumenta um conjunto de características adequadas à sua utilização como 

PrEP: são fármacos de administração cotidiana, sem interação com fármacos 

antituberculosos, anticonceptivos orais ou antimaláricos e cujo aumento de 

resistências é pouco frequente. 
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