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Pessoas que vivem com HIV e estão coinfectadas
com tuberculose têm nova opção de tratamento
A CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, aprovou a ampliação do
tratamento com dolutegravir para os pacientes coinfectados com o HIV e com a tuberculose (HIVTB). A tuberculose é hoje a principal causa de morte em pessoas que vivem com HIV.

O INSPIRING, estudo publicado pela farmacêutica global GSK, atestou que pessoas vivendo com
HIV podem realizar o tratamento para tuberculose concomitante com a administração do
antirretroviral Tivicay (Dolutegravir 50mg)1, medicamento disponível atualmente na rede pública para
tratamento do vírus. Até o momento, no Brasil, o uso desse medicamento era contraindicado durante
o tratamento da tuberculose. Pessoas que vivem com HIV têm até 25 vezes mais chances de contrair
a doença quando comparado a pessoas que não vivem com o vírus 2, que também é a primeira causa
de morte desse grupo3. No Brasil, em 2017, dos 74,8 mil novos casos registrados de tuberculose,
11,4% apresentaram resultado positivo também para o HIV2.
Em relatório, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) atestou a
ampliação do uso do Tivicay (Dolutegravir 50mg) para os pacientes coinfectados HIV-TB. O
antirretroviral, que é considerado um dos mais modernos do mundo para o tratamento do vírus,
apresenta taxas significativas de supressão viral, além de possuir menor risco de descontinuação de
uso devido a eventos adversos2. No Brasil, estimativas indicam que 900 mil pessoas vivem com
HIV4.
De acordo com a OMS5, o Brasil figura como um dos 48 países prioritários para o enfrentamento da
tuberculose e da coinfecção TB-HIV, devido ao alto número de casos tanto de tuberculose, como de
coinfecção TB-HIV. O país é reconhecido pela ONU como referência mundial no controle da Aids,
garantindo acesso universal à terapia antirretroviral6.

GSK – Somos uma empresa global de saúde com foco em ciência e com um propósito especial de
ajudar as pessoas a fazer mais, sentir-se melhor e viver mais. Temos três negócios globais que
pesquisam, desenvolvem e fabricam medicamentos inovadores, vacinas e produtos de saúde. Nosso
objetivo é ser uma das empresas de saúde mais inovadoras, confiáveis e com o melhor desempenho
do mundo. Para mais informações, visite www.gsk.com.br.
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Declaração de advertência relativa a declarações prospectivas
A GSK adverte os investidores de que quaisquer declarações ou projeções prospectivas feitas pela GSK, incluindo aquelas feitas
neste anúncio, estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes
daqueles projetados. Tais fatores incluem, mas não estão limitados a aqueles descritos no Item 3.D 'Principais riscos e incertezas'
no Relatório Anual da companhia no Formulário 20-F para 2018.
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