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•Nas sociedades modernas, a integração da resposta social à
doença ocorre em todo o estado.

•A medicina alopática é científica ou prática social que se 
organizam em torno de serviços médicos e as drogas 
tornaram-se, juntamente com a tecnologia de diagnóstico e 
tratamento.

•As drogas podem ser consideradas como satisfações das 
necessidades humanas básicas (saúde), mas, em economias de 
mercado são as drogas, em última análise uma mercadoria



•No mundo bipolar anterior (contra o socialismo. 
Capitalismo) procurou integrar o resto do mundo a um dos 
pólos, agora a tríade econômica pretende excluir o resto do 
mundo (Castaingts, 2000).

•Nós não somos contra a globalização, mas a agenda política 
global passa a ter a noção liberal do mercado mundial que a 
globalização reduz a dimensão econômica (Beck, 1997). Nesse
sentido, a política social está subordinada à política 
econômica neoliberal.



•Em 1986, menos do 2% do todas as empresas produziram 87% das 
drogas e três regiões de 87% da produção mundial (Japão 24%, 31% 
da Europa Ocidental e América do Norte 32%) (Molina, 1992). 

•Em 1992, cerca do 20 empresas E.U. (9), Europa (4 na Grã-
Bretanha, quatro na Alemanha, dois na Suíça e uma na França) e 
japoneses concentrados os lucros das drogas. As maiores vendas 
foram Merck & Co. (UE), seguida pela Glaxo (UK), Bristol-Myers 
Squibb (UE) e alemão Hoechst (Dieterich, 1997). 

•A concentração na produção do medicamentos e os lucros obtidos
através da sua venda aos países em desenvolvimento expressam as 
relações econômicas entre as nações no mundo do hoje, 
beneficiando a poucos e empobrecendo ainda mais. 



•A produção eo consumo de drogas estão sujeitos às leis
internacionais que garantem a posse das patentes. Desta
forma, os sistemas do saúde são obrigados a comprar os 
remédios para os proprietários da suas marcas registradas. O 
lançamento recente ainda patentes e genéricos de produção
tem mostrado uma grande margem do lucro das 
multinacionais farmacêuticas.

•Estima-se que o baixo custo dos genéricos aumentaria o 
fornecimento do medicamentos em 300% (Glucksberg e 
Singer, 1982).



•Tem sido demonstrado que a expectativa de vida aumenta a 
terapia anti-retroviral do HIV-positivos de mortalidade, diminuição
da AIDS e interrompendo a cadeia de transmissão. No entanto, nos 
países em desenvolvimento, o custo desses medicamentos é uma
das mais elevadas no mercado e manter baixa cobertura do 
tratamento. 



•No contexto global, a maior proporção de portadores do vírus HIV 
e doentes de AIDS estão concentradas nos países excluídos do 
sistema econômico que o regime de globalização neoliberal. 



Fonte: Elaborada a partir de dados usando:
http://en.wikipedia.org/wiki/Antiretroviral_drug
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/dirijo.php?bib_vv=6

Abreviaturas: (ITN) inibidores da transcriptase reversa não-nucleosídeos
(IP) inibidores da protease
(IF) inibidores de fusão
(II) inibidores da integrase



•México é o terceiro país da América Latina em número de casos 
notificados de AIDS.  Embora a AIDS é a décima sexta causa de 
morte em geral no país e é a quarta principal causa entre os 
homens de 25-34 anos.



Fonte: Dados do Censo da Secretaria Nacional de casos de AIDS em 30 de junho de 2010.

Os grupos de idade Homens Mulheres Total

Casos % Casos % Casos %

<15 1,775 1.5 1,537 6.1 3,312 2.3

15-29 33,674 29.0 8,304 33.1 41,983 29.7

30-44 56,992 49.0 10,46
2

41.6 67,455 47.7

45 e muito mas 22,885 19.7 4,672 18.6 27,557 19.5

desconhecido 901 0.8 148 0.6 1,049 0.7

Total 116,227 100 25,129 100 141,356 100

Tabela 2

Casos AIDS no Mexico



Esquema Componentes do 
núcleo (t) foi

Custo O terceiro componente Custo Total

Favorito Tenofovir $3,000.00 Efavirenz** $5,092.35 $16,491.35

Emtricitabina
coformulación

$8,399.00

Alternativa Abacavir* $3,422.80 Atazanavir/ritonavir $5,910.00 $29,875.80

$4,050.00
Lopinavir/ritonavir $5,910.00

Lamivudina
coformulación

Fosamprenavir/riton
avir

$5,910.00

Saquinavir/ritonavir $ 4,673.00

* Você pode ter menos atividade em pessoas com carga viral igual ou superior a 100.000 cópias / ml
** Não recomendado para mulheres grávidas ou sem contracepção segura e fiável.

Fonte: Elaborada a partir de dados usando:
Antiretroviral guia de gestão de pessoas com HIV. www.salud.gob.mx / CONASIDA
http://www.censida.salud.gob.mx/interior/arv.html
http://www.farmacosesp.com.mx/phponline/client.php



Fontes:
SS: CENSIDA. Comprehensive Care Management. Sistema de Administração, Logística e Segurança.
IMSS: Coordenação de Unidades de Alta Especialidade. Números a partir de 31 de dezembro de 2008. Variável.
ISSSTE: Departamento de Programas Setoriais segundo e terceiro nível. A conduta médica. Números a partir de 31 de dezembro de 
2008. Variável.
PEMEX: Relatório Mensal Geral da Medicina Preventiva. Números a partir de 31 de dezembro de 2008. Variável.
SEDENA: registros do Hospital Geral Militar. Números a partir de 31 de dezembro de 2008. Variável.
CENSIDA. El VIH/SIDA en México 2009 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/2009/VIHSIDAenMexico2009.pdf

Instituição 2008

Secretaría de Salud 27,013

Instituto Mexicano del Seguro Social 20,696

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para Trabajadores del Estado

3,698

Petróleos Mexicanos 369

Secretaría de la Defensa Nacional 225

Total 52,001





•Até 1998, apenas metade dos portadores do HIV no México 
têm acesso à terapia anti-retroviral ea maioria eram
beneficiários da segurança social, enquanto que 13 000 pessoas
com HIV não têm segurança social. Cobertura anti-retroviral 
no México aumentou entre 2001 e 2003 de 85% para cerca de 
100% 

•No México existem 220.000 pessoas infectadas com o HIV 
(2009), 27% estão recebendo a terapia anti-retroviral em uma
das instituições do saúde do país ou em clínica privada, 14% 
foram detectadas como HIV positivos, mas ainda não exigir o 
início do tratamento, 59% são pessoas que estão infectadas 
com o HIV, mas não sei. 


