
Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis
Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/AIDS e das Hepatites Virais

OFÍCIO CIRCULAR Nº 39/2022/CGAHV/.DCCI/SVS/MS                                       

Brasília, 08 de setembro de 2022.

Às Coordenações Estaduais e Municipais (Capitais) do HIV/Aids

Assunto: Atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pré-Exposição 

(PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV (PCDT PrEP - 2022).

Senhores (as) Coordenadores (as),

1. Como parte das ações de enfrentamento ao HIV/Aids desenvolvidas por este 
Departamento, vimos informar gestores e profissionais de saúde do SUS, que ofertam a Profilaxia 
Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV, sobre a publicação da atualização do Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas da referida profilaxia, por meio da Portaria SCTIE/MS No. 90 de 
25/08/2022, publicada no Diário Oficial da União em 30/08/2022.

2. Destacamos as seguintes recomendações que foram atualizadas e merecem 
especial atenção por parte dos profissionais de saúde da rede:

• Critérios de indicação da PrEP: a recomendação da profilaxia passa a incluir 
todos os adultos e adolescentes (a partir de 15 anos, com peso corporal igual ou 
superior a 35kg) sexualmente ativos sob risco aumentado de infecção pelo HIV.

• Posologia inicial do medicamento: inclusão de dose de ataque de dois 
comprimidos de fumarato de tenofovir desoproxila/entricitabina (TDF/FTC) no 
primeiro dia de uso, seguido de um comprimido diário.

• Seguimento laboratorial: foi excluída a necessidade de exames para avaliação 
da função hepática. A solicitação e a reavaliação da função renal no seguimento 
da PrEP passam a ser a cada 12 meses, com exceção para indivíduos com idade 
superior a 50 anos OU com história de comorbidades, OU com estimativa inicial 
de Clearence de Creatinina (ClCr) menor que 90 mL/min, para os quais a 
reavaliação da função renal segue sendo a cada seis meses.

• Esclarecimento de diagnóstico: em caso de suspeita clínica de infecção aguda 
pelo HIV, com ausência de marcadores imunológicos, foi incluída a possibilidade 
de realização de teste de carga viral a fim de reduzir o período de janela 
diagnóstica e esclarecer o diagnóstico.
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3. O texto completo do novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia 
Pré-Exposição (PrEP) de Risco à Infecção pelo HIV está disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_profilaxia_prep.pdf

https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20220902_PCDTPrEP.pdf

4. As informações complementares sobre a possibilidade de seguimento e 

dispensação de PrEP a cada 120 dias continuam sendo recomendadas, conforme Ofício Circular 
No. 08/2020/CGAHV/DCCI/SVS/MS, de 17 de março de 2020, a saber:

No tocante a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) orienta-se que, neste momento, as 

dispensações sejam para até 4 meses, considerando os estoques disponíveis nos 

estados.

5. As orientações relativas ao uso de autoteste no seguimento de PrEP também 
continuam sendo recomendadas, conforme Ofício Circular No. 31/021/CGAHV/DCCI/SVS/MS, de 
08 de dezembro de 2021, a saber:

O autoteste pode ser utilizado pelo usuário nas consultas de seguimento e

observando-se a mesma validade preenchida na ficha de até 7 dias para a 

realização das dispensas de PrEP subsequentes.

Além disso, a UDM pode dispensar até 5 autotestes para usuários de PrEP e 

suasparcerias, conforme orientação contida no Manual de Testagem Focalizada, 

devendorealizar o registro do número de testes dispensados na Ficha de 

Atendimento de PrEP.

6. A fim de disseminar as novas recomendações do PCDT PrEP 20022 e disponibilizar 
meios para a atualização da rede de profissionais envolvidos na oferta de PrEP no país, 
informamos ainda que o curso de ensino a distância (EaD), “Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de 
risco de infecção pelo HIV: Capacitação para Profissionais de Saúde”, disponibilizado na plataforma 
AVASUS, também foi atualizado e sua nova versão estará disponível para a capacitação das 
equipes. Além dele, um novo curso EaD específico sobre a oferta e seguimento de PrEP para 
adolescentes deverá ser lançado em breve.

Atenciosamente,

Ana Cristina Garcia Ferreira
Coordenadora-Geral

Gerson Fernando Mendes Pereira
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Ana Cristina Garcia Ferreira, Coordenador(a)

-Geral de Vigilância do HIV/AIDS e das Hepatites Virais, em 08/09/2022, às 11:27, conforme 
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de 
novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gerson Fernando Mendes Pereira, Diretor(a) do 

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, 
em 09/09/2022, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do 
art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 
de Março de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 
0029090256 e o código CRC ADA10AE0.

Referência: Processo nº 25000.158293/2021-87 SEI nº 0029090256

Coordenação-Geral de Vigilância do HIV/AIDS e das Hepatites Virais - CGAHV
SRTVN 701 Bloco D  - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70719040

Site - http://www.aids.gov.br/
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