
                        

Prevenção Combinada  
 PrEP 

 
Seminário Nacional 20 anos da Terapia 
Antirretroviral no Brasil – Avanços e 
Desafios 



§  Uso de antirretrovirais para 
diminuir o risco de adquirir a 
infecção pelo HIV 

¡  Eficaz para diminuir o risco 
de pessoas mais vulneráveis 
à infecção adquirir o HIV 

 
PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO 

SEXUAL OU PREP 
 



PREVENÇÃO COMBINADA 

¡  Estratégias abrangentes de prevenção a fim de garantir a 
maior  diversidade de opções  e escolha daquelas que mais 
se adequam as condições de vida da pessoa, tendo sempre 
como princípios norteadores a garantia de direitos humanos 
e autonomia do individuo. 

¡  Testagem no pré-natal 
¡  Testagem regular para HIV 
¡  Tratamento de IST 
¡ Uso consistente de camisinhas 
¡  PrEP 
¡  PEP 
¡ Diagnóstico oportuno do HIV 
¡  Tratamento como prevenção 



Prevalência Global do HIV em HSH  
2007-2011 

Beyrer	et	al.	The	Lancet.	2012	



 Prevalência do HIV no Brasil 
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FONTE: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais 
(1) Casos notificados no SINAN 
  

Sexo masculino – aumento de HSH em jovens 
Casos de Aids em homens, com idade entre 15 e 24 

anos,  segundo categoria de exposição e ano diagnóstico, 
Brasil, 1995 a 2011 

Aumento de 85% 
423-783 casos  



Casos	de	aids	de	15	a	24	anos	de	idade	e	sexo	masculino	segundo	
categoria	de	exposição	e	ano	de	diagnóstico,	estado	São	Paulo,

	1994	a	2014*
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Fonte:	Base	Integrada	Paulista	de	Aids	(BIPAIDS)		-	Cooperação	Técnica	PEDST/Aids-SP	e	Fundação	
Seade,		MS/SVS/Departamento	de	DST,	Aids	e	Hepatites	Virais
Nota:	*	Dados	preliminares	até	30/06/14	(SINAN)	e	31/12/12	(Seade),	sujeitos	a	revisão	mensal
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RESULTADOS DE EFICÁCIA A PARTIR DE DADOS DE 
ESTUDOS CLÍNICOS COM PREP E DA VIDA REAL 

Estudo clínico Participantes Número Medicamento 

Eficácia de mITT a na %  de 
redução na aquisição de 

infecção por HIV a 

Eficácia ajustada pela 
aderência com base na 

detecção de TDF no sangueb 

% (IC de 95%)  % (IC de 95%) 

iPrEx MSM 2499 TVDc  42 (18-60) 92 (40-99) 

Partners PrEP Casais sorodiscordantes ao HIV 4747 
TDF 67 (44-81) 86 (67-94) 

TVDc 75 (55-87) 90 (58-98) 

TDF 2 Homens e mulheres 
heterossexualmente ativos 1200 TVDc  62 (22-83) 84 NS 

Estudo Bangkok  
com Tenofovir  IDU 2413 TDF 49 (10-72) 74 (2-91) 

PROUD MSM 500 TVDc 86 (58-96) ----- 
 ----- 

IPERGAYd MSM 400 TVDc,d sob 
demanda 86 (40-99) ----- 

 ----- 

KAISER 99% MSM 388 PY TVD 100 ___ ----- ----- 

Fem-PrEP Mulheres heterossexualmente 
ativas 1951 TVDc 6e 0,59-1,52 < 40% ----- 

VOICE Mulheres heterossexualmente 
ativas 5029 TVDc - 4e 0,97-2,3 <30% ----- 

a.  Intenção de Tratar Modificada  
b.  Excluídos apenas aqueles pacientes incluídos que, mais tarde, descobriu-se estarem infectados na randomização e aqueles sem visita de acompanhamento ou teste de HIV 
c.  *TVD = FTC/TDF 
d.  O regime “sob demanda” constitui: FTC/TDF ou 2 placebo < 24 horas antes da relação sexual 1 FTC/TDF ou dose de placebo 24 horas após e uma dose final 48 horas após  
e.  Não é estatisticamente significativo 

Volk, J et al. CID Sept 9, 2015. 
Molina, J. et al. CROI 2015; Seattle, WA. #23LB 

McCormack S, et al. CROI 2015; Seattle, WA. #22LB 
US Public Health Services. Preexposure Prophylaxis  For The Prevention of HIV Infection In The United States, 2014. http://www.cdc.gov/hiv/pdf/guidelines/PrEPguidelines2014.pdf. 



¡ 2499 HSH com Alto Risco para infecção pelo HIV 
 
¡ 11 centros de pesquisa: EUA, Equador, Peru, 

Tailândia, Africa do Sul, Brasil 

¡ Randomização 1:1 Truvada vs Placebo 

¡ 1 comprimido ao dia 

¡ Seguimento com medicamento por 72 semanas em 
média. 

Estudo Iprex  







¡ Se você não tomar PrEP 
consistentemente, não haverá proteção 

contra o HIV, mas se você tomar 
regularmente ela oferecerá forte proteção 

Mensagem Clara 



1.  Grant R, et al. CROI 2011. Boston. Oral #92 
2.  Grant R, et al. N Engl J Med 2010;30:2587-99            

3.  Baeten J, et al. IAS 2011; Rome. Oral #MOAX0106 
 

‡

§  No iPrEx, o número médio de 
parceiros diminuiu, e o uso de 
preservativo aumentou com o passar 
do tempo1,2 

§  Em Parceiros com PrEP, sexo sem 
proteção diminuiu com passar do 
tempo3 

SEM EVIDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE 
RISCO EM ESTUDOS CLÍNICOS COM PREP  
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Média de Parceiros 
Média de Parceiros 
Mediana de Parceiros 
Mediana de Parceiros 

Inclusão 
Período de acompanhamento (meses) 



EXTENSÃO ABERTA DE IPREX (IPREX OLE)  

 
INCIDÊNCIA DE HIV E CONCENTRAÇÕES DO MEDICAMENTO EM 

HSH 

1
4 

Buchbinder S, et al. Lancet ID 2014;14(6):468-475Truvada® (TVD). Informações de Prescrição dos EUA. Gilead Sciences Inc.  2013. 

No infections in those with  
drug levels equal to ≥4 tabs/wk 

Dose recomendada de TVD para PrEP em adultos não infectados por HIV-1:  
Um comprimido administrado por via oral uma vez ao dia com ou sem alimento  

Dados do modelo de indivíduos em estudos de segurança, randomizados, controlados por placebo 
iPrEx, ATN 089 ou US PrEP foram incluídos na extensão aberta de 72 semanas (iPrEx OLE) 

Concentração do medicamento Nenhum <2 pílulas/semana 2-3 pílulas/semana > 4 pílulas/
semana 7 pílulas/semana 

Incidência de HIV por 100 PY (IC de 
95%) 4,7 (2,99-7,76) 2,25 (1,19-4,79) 0,56 (0,00-2<50) 0 0 

Redução de Risco (IC de 95%) 44% (-31-77) 84% (21-99) 100% (86-100) 

< 2 comprimidos por semana 2-3 comprimidos por semana 
4-6 comprimidos por semana 7 comprimidos por semana 

Sem PrEP 

Com PrEP 
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de medicamento iguais a ≥ 4 
comprimidos/semana  

Concentração de difosfato de tenofovir (fmol por punção)  



¡  PrEP oral  diár ia com Truvada demonstrou ser  seguro e ef icaz na redução do r isco 
de infecção por  HIV sexual  em adultos;  por tanto,  PrEP é recomendada como uma 
opção de prevenção para  
1.  Adulto sexualmente ativo HSH (homens que fazem sexo com homens) em risco 

substancial de infecção por HIV(IA)  
2.  Homens e mulheres heterossexuais ativos adultos que estão em risco substancial 

de infecção por HIV. (IA) 
3.  Adultos usuários de drogas injetáveis   (UDI) em risco substancial de infecção por 

HIV. (IA)* 
¡  PrEP deve ser  discut ido com as mulheres e os homens heterossexuais at ivos 

cujos parceiros são conhecidos por  ter  a infecção pelo HIV (ou seja,  casais  HIV -
discordantes) ,  como uma das vár ias opções para proteger o parceiro não 
infectado durante a concepção e gravidez,  aval iando os benef íc ios e r iscos da 
PrEP para mãe e feto ( I IB)  

¡  A infecção aguda e crônica pelo HIV devem ser excluídos pela histór ia dos 
s intomas e testes de HIV imediatamente antes de prescrever   PrEP.  ( IA)  
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US Public Health Services 
PREP GUIDELINES 2014 – 

RECOMENDAÇÕES  

Strength of Recommendation Quality of Evidence Supporting a Recommendation 
I. One or more well-executed randomized, controlled trials with clinical outcomes, validated laboratory endpoints, or both 

II. One or more well-executed, nonrandomized trials or observational cohort studies with clinical outcomes 
III. Expert opinion 

A.  Strong recommendation for the statement 
B.  Moderate recommendation for the statement 
C.  Optional recommendation for the statement 

 * Truvada is indicated for the reduction of  sexually acquired HIV-1 only. 

‡ 



  Homem que faz sexo com 
Homem  

Mulher e Homem 
Heterossexual  

Usuários de Drogas 
injetáveis 

Detectando risco 
elevado de adquirir 
infecção pelo HIV  

•  Parceiro sexual HIV-  
positivo  
•  DST recente 
•  Elevado número de 
parceiros sexuais  
•  História de uso irregular 
de condom ou não uso 
•  Profissional do sexo 

•  Parceiro sexual HIV-
positivo 

•  DST recente   
•  Elevado número de 

parceiros sexuais 
•  História de uso 

irregular de condom 
ou não uso 

•  Profissional do sexo  
•  Regiões de alta 

prevalencia 

•  Parceiro de uso 
de drogas HIV-
positivo 

•  Compartilha 
equipamento de 
injeção  

•  Tratamento 
recente para 
drogadição (mas 
atualmente 
injetando) 

Clinicamente elegiveis 

Documentado resultado negativo no teste HIV antes de prescrever PrEP  
Sem sinais / sintomas de infecção aguda pelo HIV  

Função renal normal; sem medicamentos contra-indicação  
Infecção pelo vírus da hepatite B documentado e situação vacinal 

Prescriçao 

 
1 comp de Truvada oral, diariamente,   
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US Public Health Services 
PREP GUIDELINES 2014 

RECOMENDAÇÕES  

‡ 
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TFV-DP, difosfato de tenofovir  
Serviços de Saúde Pública dos EUA. Profilaxia Antes da Exposição para Prevenção da Infecção por HIV nos Estados 
Unidos, 2014. http://www.cdc.gov/hiv/pdf/guidelines/PrEPguidelines2014.pdf 

PrEP Oral Diária: Tempo até as Concentrações Máximas Intracelulares de TFV-
DP em Diferentes Tecidos 

Tecido retal ~7 dias 

Tecidos cérvico-vaginais  ~20 dias 

Tecidos penianos Sem dados disponíveis 



¡  Projeto demonstrativo 
§  Registro no Clinicaltrials.gov NCT01989611 

¡  Objetivos Primários 
§  Avaliar a utilizaçao, segurança e capacidade de implementação de PrEP sem custo 

para HSH e mulheres transgêneros no contexto do Sistema Unico de Saúde (SUS).  

¡  Objetivos Secundarios 
§  Conhecimento da PrEP  
§  Adesao por niveis séricos de TDF  
§  Dano social 
§  Compensaçao de risco 
§  Fatores relacionados com adesao 

PrEP Brasil  



Conhecimento e aceitabilidade de PrEP  

¡ Pre-screening: April 01, 2014 to July 28, 2015 

¡ Critérios de Inclusão 
§ 18 anos ou mais, relação sexual com MSM/TGW 12 

meses, HIV negativo, morando no Estado do Rio de 
Janeiro ou São Paulo 

¡ Medidas 
§  Questionário auto-preenchido (tablet)  





Pacientes e Métodos 



Conhecimento e aceitabilidade de PrEP  

¡  Desfechos 

§ “você já tinha ouvido falar em PrEP para prevenir a 
infecção por HIV? PrEP é a Profilaxia Pré‐Exposição, 
ou seja , o uso de medicação diariamente para 
prevenir o HIV” 

§ Qual seria seu interesse em utilizar PrEP para se 
prevenir do HIV, caso ela fosse disponível no SUS?  



Conhecimento de medidas de prevenção 



Muito interesse em usar medidas de 
prevenção 



Fatores associados com intenção de usar PrEP 

Fiocruz  (vs.USP): AOR 0.40 (95% CI 0.20-0.77) 
 

¡ Sexo anal desprotegido com 2ou + parceiros : AOR 
2.23 (95% CI 1.59-3.12) 

¡ Sexo  anal com HIV+ : AOR 2.48 (95% CI 1,60-3.83) 
¡ Participação entre Nov/ 2014- Jan/2015  (vs. Apr14- 

Aug 14): AOR 1.71(95% CI 1.07-2.75)  
¡ Conhecimento de PREP: AOR 1.37 (95%CI 0.99- 1.89, 

p<0.06)   



Resultados 

Recusaram=21	

Não	elegíveis	(n=188)	
• N=106		sem	risco	sexual	
• N=82	infecção	pelo	HIV	

Recusaram N=19 

Impossivel de retornar 45 dias  18 

Desconhecido 1 

Não elegíveis N=13 

Teste anti-HIV + 3 

Co-morbidades graves 4 

Clerance de creatinina 
<60mL/min 

1 

Perda de contato 1 

HBsAG + 1 

Proteinúria 3 

Abordados 
N=986 

Potencialmente 
elegíveis 
N=798 

Visita de 
rastreamento 

N=490 

Visita de inclusão 
N=422 

Incluídos 
N=409 

Razões para recusa  N= 21 

Não tinha tempo 6 

Medo de efeitos colaterais 6 

Preferência por outros métodos 4 

Preocupado com privacidade 2 

Recusa na ingestão de medi 2 

Não quis responder 1 

Não elegíveis N=1 

Co-morbidades graves 1 

Faltaram	à	visita	
N=287	

Não	compareceu	
N=36	

Recusaram N=12 

Não interessado no estudo 7 

Não tinha tempo 3 

Não quis responder 1 

Outros 1 



Fatores preditores de utilizacao (uptake) 
aOR 95%IC Valor de p 

Idade (por aumento anual da idade) 1.01 1.00 1.01 0.11 
Escolaridade (em anos de estudo) 

<12 anos vs. > 12 anos 0.95 0.70 1.29 0.74 
Centro de recrutamento 

CRT-SP vs. FIOCRUZ 1.22 1.04 1.44 0.02 

USP-SP vs. FIOCRUZ 1.69 1.45 1.98 <0.01 
Parceiro único 

Sim vs. Não 1.21 1.05 1.39 0.01 
Gênero 
     Transgênero vs. Masculino 1.64 1.30 2.08 <0.01 

Probabilidade de se infectar com HIV no próximo ano 
(percepcao) 

50-100% vs. 0-25% 
1.17 1.03 1.33 0.01 

Testagem prévia para HIV (últimos 12 meses) 
Sim vs. Não 1.23 1.02 1.49 0.03 

Conhecimento prévio de PrEP 
Sim vs. Não 

1.30 1.11 1.52 <0.01 
# Sexo anal com homens sem preservativo (últimos 12 
meses) 

2 ou mais vs. < 2 
1.77 1.53 2.04 <0.01 

Sexo anal com parceiro HIV positivo (últimos 12 meses) 

Sim vs. Não 1.40 1.10 1.78 0.01 
Não sabe informar vs. Não 0.89 0.70 1.12 0.31 



Conclusões 

¡  Elevada utilizacao (uptake) no PrEP Brasil entre HSH e 
transgêneros sem experiência prévia à PrEP neste projeto 
demonstrativo de PrEP.  

¡  Alto interesse pela PrEP na comunidade HSH. 

¡  Atividades educativas focadas na comunidade trans, assim 
como ambiente amigável para populaçao trans  são 
essenciais para garantir o acesso dessa população ao serviço 
de PrEP.  

¡  A maior utilizacao de PrEP entre os de maior risco e com 
conhecimento prévio sobre PrEP enfatiza a necessidade e a 
importância de se estabelecerem estratégias para melhorar a 
percepcao de risco e o conhecimento sobre Prep nas 
comunidades HSH e Trans no Brasil. 



¡ Incluídos – 159 
¡ Permanecem no estudo – 138 
¡ 21 saíram 
¡ Causas:  

§  Entenderam que não estavam mais em risco 
§ Mudança de cidade 
§ 4 por efeitos adversos (diarreia, flatulência e 

sintomas gástricos) 
¡ Zero infecções 

CENÁRIO ATUAL PREP BRASIL - CRT 



DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO 

¡  Respeito aos direitos humanos e autonomia 
¡  Remover barreiras nos serviços às populações mais 

vulneráveis 
¡  Promover adesão  

§ Avaliar adesão de forma sistemática sem juízo de valor 
§  Informação clara sobre a importância da adesão e relação com 

diminuição do risco 
§ Manejo dos eventos adversos 
§ Dispositivos para adesão (aplicativos, timer, etc...) 
§ Adequar o uso de TARV á rotina  

¡  CTA – local mais adequado (presença de médicos) 
¡  Capacitação dos profissionais dos serviços 
¡  Divulgação da PrEP 
¡  Avaliar a motivação (não é urgência) 



 
ralencar@crt.saude.sp.gov.br 

OBRIGADO 


