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COINFECÇÃO

Reforço Estudo avalia
implementação
da Profilaxia
Pré-Exposição
(PrEP) ao HIVà prevenção
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O
Priscila Sarmento

Instituto de Pesquisa Clí-
nica Evandro Chagas
(Ipec/Fiocruz) iniciará, até
o final deste ano, um es-
tudo que pretende avali-

ar a melhor forma de oferecer a
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao vírus
HIV no Brasil. Segundo a médica in-
fectologista Brenda Hoagland, que des-
de 2002 atua na área de DST e HIV/
Aids, a PrEP consiste no uso diário de
um comprimido de Truvada, um  me-
dicamento antirretroviral. “O compri-
mido pode ser tomado diariamente por
pessoas HIV negativas que se encon-
tram em alto risco de se infectarem
com o vírus HIV, como os homens que
fazem sexo com homens (HSH)”, ex-
plica Brenda. Nos Estados Unidos, essa
tecnologia já é disponibilizada para HSH
e casais sorodiscordantes. “O medica-
mento não é um substituto do preser-
vativo e sim um método adicional de
prevenção para as pessoas que se en-
contram em alto risco de se infectarem
pelo vírus. Porém, vale lembrar que ela
não previne as demais DST”, afirma.
No Brasil, para o Truvada ser disponibi-
lizado ainda é necessária a realização
de estudos que permitam definir qual
seria a melhor forma de disponibilizar a
tecnologia para as populações mais vul-
neráveis, além de ser obrigatório o re-
gistro na Anvisa para o uso como
profilaxia do HIV.

Segundo a infectologista o estudo
tem a finalidade de demonstrar o uso
da PrEP na população brasileira, tendo
o objetivo de verificar como esta profi-
laxia poderia ser oferecida. “Esse es-
tudo é voltado para homens que fazem
sexo com homens (HSH) e mulheres
transexuais HIV negativas, com alto ris-
co de adquirir o HIV”, conta Brenda. O
estudo terá duração de um ano e está
prevista a inclusão de 400 voluntários,
sendo 200 deles no Rio de Janeiro e os
outros 200 em São Paulo. No Rio, o
estudo será realizado no Laboratório de
Pesquisa Clínica em DST/Aids (Lapc-
lin-Aids) do Ipec/Fiocruz e, em São
Paulo, no Centro de Referência e Trei-
namento DST/Aids-SP (CRT) e na USP.

A intenção de implementar PrEP

no Brasil é baseada nos resultados do
estudo multicêntrico IPrEx, em que o
Lapclin-Aids foi um dos centro partici-
pantes. Além do Brasil, foram países
participantes os EUA, Equador, Peru,
África do Sul e Tailândia. O estudo in-
cluiu 2.499 voluntários HSH e mulhe-
res transexuais e mostrou que o Truvada
é um medicamento seguro e eficaz
para prevenir a infecção pelo HIV. Sua
eficácia foi de 44%, podendo chegar
a 92% conforme a adesão regular ao
medicamento. Após a divulgação des-
tes resultados, em 2010, a Food and
Drug Administration (FDA) aprovou o
seu registro nos Estados Unidos para
prevenção do HIV e a Organização
Mundial de Saúde (OMS) indica e esti-
mula essa forma de prevenção para
aqueles países que podem oferecer o
produto. “O estudo de implementação,
no Brasil, visa avaliar a melhor forma
de oferecer a PrEP no contexto das
políticas públicas de saúde”, conclui a
médica. O estudo se chama PrEP Bra-
sil e consiste de visitas trimestrais ao
longo de 12 meses, nas quais serão
realizados testagem do HIV, forneci-
mento de preservativos e aconselha-
mento para redução de riscos.

Histórico
Em julho de 2011 foram divulga-

dos os resultados do estudo multicên-
trico HPTN 052 envolvendo terapia
antirretroviral como prevenção do HIV
entre casais sorodiscordantes, ou seja,
quando uma pessoa do casal é HIV
positiva e a outra é negativa. O Lapc-
lin-Aids foi um dos centros participan-
tes da pesquisa. O estudo demonstrou
que o uso precoce de terapia antirre-
troviral pelo parceiro HIV positivo re-
duz o risco de transmissão do vírus para
o parceiro HIV negativo em até 96%.
Também mostrou que o início precoce
da terapia antirretroviral reduz em 40%
os eventos clínicos relacionados à Aids.
Esses resultados foram determinantes
para a modificação do Consenso de
Terapia Antirretroviral do Ministério da
Saúde, que passou a indicar o inicio
do tratamento para todas as pessoas
infectadas pelo HIV com CD4 < 500
células/mm³ e para todos aqueles com

Quem quiser saber mais sobre
os estudos desenvolvidos no

laboratório pode fazer contato
pelo telefone (21) 2260-6700

e pelo e-mail
pesquisaclinicadstaids@ipec.fiocruz.br

Pode também acessar a página
no Facebook (Lapclin-Aids)

ou seguir pelo Twitter
(@Lapclin_Aids).

parceria sorodiscordante, independen-
te do valor do CD4.

Apesar dos avanços e da crescente
participação do Brasil em estudos mun-
diais, o diagnóstico precoce da infec-
ção do HIV ainda se mostra um desafio.
Sua importância reside no fato de que
a identificação das pessoas infectadas
pelo vírus permite tratá-las num estágio
em que a Aids ainda não se manifes-
tou, possibilitando a pessoa infectada
ter uma expectativa e qualidade de vida
semelhante àquelas não infectadas pelo
HIV. Além disso, o início precoce do tra-
tamento colabora com a redução da
infecção entre parceiros sorodiscordan-
tes, uma vez que o tratamento torna a
carga viral no sangue indetectável e,
consequentemente, os níveis de vírus
são reduzidos em outros fluídos corpo-
rais, como o sêmen e as secreções va-
ginais. Brenda lembra que o uso dos
medicamentos antirretrovirais é um im-
portante instrumento na redução da
transmissão do HIV, porém eles são
métodos adicionais ao preservativo, cujo
uso não deve ser abolido nas relações
sexuais, uma vez que ele é o único que
garante proteção não só contra o HIV
mas também contra as demais DST.

O Ipec/Fiocruz é um instituto de pes-
quisa e referência em doenças infeccio-
sas, entre elas destacam-se o HIV, o HTLV,
a doenças de Chagas, a leishmaniose, a
tuberculose, e as doenças febris, entre
outras. O Instituto oferece atendimento
ambulatorial e internação de casos gra-
ves e mantém laboratórios específicos
voltados para pesquisas. O Lapclin-Aids
está inserido nos serviços do Ipec/Fiocruz
e é voltado especificamente para estu-
dos em HIV/Aids e suas co-infecções,
outras DST e hepatites virais.

SAIBA MAIS
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