
 

PARECER TÉCNICO CIENTÍFICO 

Uso profilático de Entricitabina/Tenofovir (Truvada ®) na prevenção de infecção 

pelo HIV em pessoas de alto risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caxias do Sul, 25 de março de 2015.



 

PARECER TÉCNICO CIENTÍFICO 

Uso profilático de Entricitabina/Tenofovir (Truvada ®) na prevenção de infecção 

pelo HIV em pessoas de alto risco 

 

Caxias do Sul, 25 de março de 2015.



 

3 
 

2015. IATS.  

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que 

não seja para venda ou qualquer fim comercial. 

Informações: 

Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde - IATS 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

Centro de Pesquisas Clínicas 

Rua Ramiro Barcelos, 2359 prédio 21 sala 507 

CEP 90035-903 

Fone: (51) 3359.6325 

E-mail: contato@iats.com.br 

Home page: http://www.iats.com.br/  

Elaboração: 

Machline Paim Paganella 

(IATS/UFRGS/LPHA/UCS) 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1035573973873696 

E-mail: mppagane@ucs.br  

 

Orientadora:  

Dra. Maria Regina Fernandes de Oliveira 

(IATS/UNB) 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9687285743580682 

E-mail: reginafernan@gmail.com 

 

Revisão Técnica: 

Dra. Rosa Dea Sperhacke (LPHA/UCS) 

Leonardo Rapone da Motta (LPHA/UCS) 

Aline de Gregori Adami (LPHA/UCS) 

 



 

4 
 

 

Este PTC é resultado do curso Especialização em Avaliação de Tecnologias em 

Saúde do Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde – IATS. 

O IATS vem desenvolvendo sua atuação na produção de orientações e avaliações 

críticas de tecnologias em saúde no Brasil. Os resultados se situam na área da 

pesquisa científica e tecnológica, na formação de recursos humanos e na 

disseminação do conhecimento, de modo a atender interesses do SUS, medicina 

suplementar e sociedade como um todo.  

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), com sede em Porto Alegre, 

capital do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição centenária, reconhecida 

nacional e internacionalmente. Ministra cursos em todas as áreas do conhecimento e 

em todos os níveis, desde o Ensino Fundamental até a Pós-Graduação.  

O LPHA (Laboratório de Pesquisa em HIV/AIDS), que é parte integrante do Centro de 

Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade de Caxias do Sul (UCS), 

iniciou suas atividades em 2002 com objetivo de prover suporte para a condução de 

ensaios clínicos e estudos observacionais. Dentre outras atribuições, o LPHA conduz 

validações ou confirmações de métodos diagnósticos e elabora pareceres 

independentes a fim de subsidiar as decisões dos gestores da saúde.  

A UNB (Universidade de Brasília) foi inaugurada em 21 de abril de 1962. É constituída 

por 26 institutos e faculdades e 21 centros de pesquisa especializados. Oferece 109 

cursos de graduação, sendo 31 noturnos e 10 à distância. Há ainda 147 cursos de 

pós-graduação stricto sensu e 22 especializações lato sensu. O Centro IATS da UnB 

está localizado no Núcleo de Medicina Tropical (NMT), órgão da Faculdade de 

Medicina. O NMT foi criado em 1973 para oferecer um cenário de pesquisa propício 

para a formação de docentes e pesquisadores qualificados em doenças infecciosas e 

parasitárias.  
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RESUMO EXECUTIVO 

Título/Pergunta 

Pergunta:  O uso profilático de Entricitabina/Tenofovir (Truvada®) reduz o número de 

infecções pelo HIV em pessoas de alto risco quando comparado à ausência de 

prevenção ou ao uso de preservativo? 

Recomendação quanto ao uso da tecnologia:  ( X ) Favor  (  ) Incerta  (  ) Contra 

Breve justificativa para a recomendação: Ensaios clínicos e revisões sistemáticas 

apresentam evidências de que a PrEP (Profilaxia Pré-exposição) com Entricitabina e 

Tenofovir (Truvada®) contribui para a prevenção da transmissão do HIV. 

População–Alvo:  Pessoas em alto risco de infecção pelo HIV como, por exemplo, 

parceiro soronegativo de casal sorodiscordante, homens que fazem sexo com homens 

e profissionais do sexo. 

Tecnologia:  Entricitabina/Tenofovir (Truvada®) 

Comparador:  Ausência de prevenção ou uso de preservativo. 

Local de utilização da tecnologia:  âmbito nacional por meio do Departamento de 

DST/AIDS e Hepatites Virais. 

Processo de busca e análise de evidências científic as:  Método de hierarquia de 

busca por informação científica. 

Resumo dos resultados dos estudos selecionados:  A Revisão Sistemática 

selecionada apresenta redução no risco de infecção de HIV de 51%, e o Ensaio 

Clínico selecionado apresenta um resultado de eficácia de PrEP de 78% (IC95% 46-

91%) com p<0,001.  

Qualidade da evidência: 

Desfecho   

Prevenção de infecção pelo HIV (  ) Alta  (X) Moderada  (  ) Baixa  (  ) Muito baixa 

 

Síntese de informações econômicas:  o Truvada ® apresenta preço de fábrica, de um 

frasco com 30 comprimidos (equivalente a um mês de tratamento), de R$1.625,04 

(considerando 18% de ICMS) de acordo com CMED/ANVISA. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Title/Question 

Question:  Does the prophylactic use of Emtricitabine/ Tenofovir Disoproxil Fumarate 

(Truvada®) reduce the number of HIV infections among high risk patients when 

compared to the absence of prevention or condom use? 

Recommendation:  (X) Favor (  ) Uncertain (  ) Against 

Brief justification for the recommendation:  Clinical trials and systematic reviews 

provide evidence that PrEP (pre-exposure prophylaxis) with Emtricitabine and 

Tenofovir Disoproxil Fumarate (Truvada®) contributes to the prevention of HIV 

transmission. 

Population:  Patients at high risk of HIV infection, for example, HIV-seronegative 

partner of serodiscordant couples, men who have sex with men and sex workers. 

Technology:  Emtricitabine / Tenofovir Disoproxil Fumarate (Truvada®) 

Technology for comparison:  Absence of prevention or condom use. 

Place of use:  Nationwide through the Department of STD / AIDS and Viral Hepatitis. 

Search process and analysis of scientific evidence:  Searching for scientific 

information by the hierarchy method  

Summary of the results:  The selected Systematic Review presents a reduction in the 

risk of acquiring HIV infection by 51%, and the selected Clinical Trial presents a PrEP 

efficacy result of 78% (95% CI 46-91%) with p <0.001 . 

Quality of evidence: 

Outcome   

Prevention of HIV infection (  ) High  (X) Moderate  (  ) Low  (  ) Very low 

Summary of the economic information:  The factory price for a bottle of Truvada®(30 

tablets) is R$ 1,625.04 (assuming 18% of ICMS) according to CMED / ANVISA. 
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CONTEXTO  

Objetivo do parecer:  

O objetivo deste PTC é analisar as evidências científicas disponíveis atualmente sobre 

o uso de Entricitabina e Tenofovir (Truvada®) e sua eficácia, como profilaxia da 

infecção do HIV em pessoas em alto risco. 

Motivação para a elaboração do parecer técnico-cien tífico:   

Existem alguns métodos disponíveis para a prevenção do HIV, incluindo camisinha 

masculina e feminina, circuncisão voluntária, profilaxia de transmissão vertical e 

estratégias de redução de risco como o fornecimento de agulhas e seringas e “opiate 

substitution therapy” para usuários de drogas injetáveis. Todos estes métodos 

contribuem para uma redução na taxa de novas infecções pelo HIV (1). O uso de 

medicamentos antirretrovirais é uma estratégia promissora para a redução da 

propagação do HIV-1 (2), visto que o início precoce da terapia antirretroviral tem 

demonstrado reduzir a taxa de transmissão sexual do HIV-1 e eventos clínicos em 

casais sorodiscordantes (3). 

A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)  é uma estratégia na qual medicamentos 

antirretrovirais são administrados a indivíduos não infectados pelo HIV, antes da 

exposição ao HIV, com o intuito de reduzir a probabilidade de infecção. Deve ser 

distinguida de PEP (Profilaxia Pós-Exposição) na qual o indivíduo toma o 

medicamento antirretroviral logo após uma potencial exposição ao HIV, com o intuito 

de reduzir a probabilidade de infecção (3) (4).  

A PrEP  é um dos possíveis métodos de prevenção da infecção pelo HIV mais 

discutidos atualmente (4). Este método vem sendo estudado por meio de ensaios 

clínicos que visam demonstrar se a quimioprofilaxia antirretroviral, por via oral, em 

indivíduos não infectados pelo HIV em alto risco, reduz a transmissão do HIV. Há 

evidências de que a terapia antirretroviral combinada contribui consideravelmente para 

a prevenção da transmissão do HIV em casais sorodiscordantes (um parceiro HIV 

positivo e um parceiro HIV negativo)(4). Tenofovir (TDF) e a combinação Tenofovir-

Entricitabina (TDF/FTC), inibidores nucleosídeos análogos da transcriptase reversa, 

estão sendo considerados para uso  como  profilaxia pré-exposição do HIV. Estes 

medicamentos foram escolhidos como agentes de PrEP por causa de seu excelente 

histórico de segurança, um perfil de resistência favorável e efeitos colaterais limitados 

(3).  
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Ensaios clínicos de PrEP em dose oral para indivíduos não infectados tem 

demonstrado evidência de eficácia. Estes ensaios clínicos focaram em dois regimes: 

uma dose fixa de combinação de 300mg de Tenofovir (TDF) com 200mg de 

Entricitabina (FTC) e 300 mg de TDF sozinho. A segurança destes regimes foi 

estabelecida nestes ensaios de eficácia, através do seu uso como agentes 

terapêuticos no tratamento de Aids e em ensaios de segurança em pessoas não 

infectadas. (1).  

O ensaio clínico realizado por Baeten ET al. estudou em homens e mulheres 

heterossexuais com parceiro infectado pelo HIV-1, os regimes de tratamento 

antirretroviral com doses oral de TDF (uma vez por dia) e a combinação TDF/FTC. O 

estudo demonstrou associação com reduções de risco de 67% e 75%, 

respectivamente, de infecção por HIV-1, quando fornecida em conjunto com outros 

serviços de prevenção do HIV-1. (2). Em outro ensaio clínico realizado em Botsuana 

com 1.219 adultos jovens, heterossexuais que utilizaram dose diária via oral de 

TDF/FTC, a taxa de infecção do HIV diminuiu por 62,2% quando foi administrado 

como parte de um pacote abrangente de serviços de prevenção do HIV (5).  

Teoricamente, se a replicação pode ser interrompida quando o HIV entra pela primeira 

vez no corpo, o vírus não será capaz de estabelecer uma infecção permanente (6). É, 

portanto, razoável supor que a PrEP pode oferecer algum grau de proteção. A 

profilaxia pré-exposição ao HIV pode ser uma estratégia viável para a prevenção de 

pessoas com alto risco de infecção pelo HIV, como profissionais do sexo, pessoas em 

relacionamentos sorodiscordantes e membros de grupos de alto risco, que optam por 

não usar preservativos ou para quem o uso consistente do preservativo tem sido difícil 

(3).  
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INTRODUÇÃO E PERGUNTA: 

De acordo com UNAIDS 2014 Global Report, ao final de 2013, existiam 35 milhões de 

pessoas infectadas pelo HIV no mundo, sendo 2,1 milhões de novas infecções neste 

ano (7). Este cenário demonstra que estratégias de prevenção devem ser estudadas 

na tentativa de reduzir a alta taxa de incidência dessa infecção. Como profilaxia 

medicamentosa, a PrEP trata-se da prescrição e fornecimento de medicamento 

antirretroviral a pessoas em alto risco para evitar a infecção pelo HIV. Em conjunto 

com a prática de sexo seguro, de uma maneira geral, os estudos têm demonstrado 

que o uso do Truvada® ou apenas de TDF, tem reduzido o risco de infecção pelo HIV 

em populações de alto risco.  

Este parecer possui caráter informativo, portanto as recomendações e conclusões 

apresentadas não refletem, necessariamente, a opinião do IATS, UFRGS, LPHA, UCS 

ou UNB. No processo de elaboração, buscou-se atender às Diretrizes Metodológicas 

propostas pelo Ministério da Saúde para a elaboração de Pareceres Técnico 

Científicos (PTC) 4ª edição de 2014 (8). 

Para sua elaboração, estabeleceu-se a pergunta estruturada através da metodologia 

PICO (População, Intervenção, Comparação e Outcomes/Desfechos), conforme 

demonstrado no Quadro 1. 

Quadro 1.  Eixos norteadores para elaboração da pergunta (PICO) 

População Pessoas em alto risco de infecção pelo HIV 

Intervenção Entricitabina/Tenofovir (Truvada®) 

Comparação Pessoas em alto risco sem uso de Entricitabina/Tenofovir ou 
sem qualquer outra prevenção; e pessoas em uso de 
prevenção por meio de preservativo.  

Outcome/Desfecho  Prevenção de infecção pelo HIV 

Pergunta:  O uso profilático de Entricitabina/Tenofovir (Truvada®) reduz o número de 

infecções pelo HIV em pessoas de alto risco quando comparado à ausência de 

prevenção ou ao uso de preservativo? 

População:  

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (DDAHV) estima aproximadamente 

734 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil no ano de 2014 correspondendo a 

uma prevalência de 0,4%  Nos grupos populacionais em situação de maior 
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vulnerabilidade, as taxas de prevalência de HIV encontradas em estudos realizados 

pelo DDAHV em 2008/2009 foram de 2,9% ente usuários de drogas, 10,5% entre 

homens que fazem sexo com homens e 4,9% entre mulheres profissionais do sexo (9).  

Intervenção:  

No Brasil, a combinação Entricitabina/Tenofovir está registrada como medicamento 

comercial Truvada®, assim, apresentamos as informações referentes a este 

medicamento. 

Tecnologia avaliada:  Uso de Entricitabina/Tenofovir (Truvada®) como profilaxia da 

transmissão de HIV em pessoas em alto risco. Esta tecnologia é a única disponível 

atualmente para quimioprofilaxia da infecção pelo HIV. 

Tipo de tecnologia:  Medicamento 

Características básicas (dados provenientes da bula do medicamento):  

Formulação:  O Truvada® está disponível em comprimidos. Cada comprimido contém 

200mg de Entricitabina e 300mg de Fumarato de tenofovir desoproxila (que equivale a 

245mg de Tenofovir desoproxila). Os comprimidos são de cor azul, capsule-shaped, 

film-coated, com o nome “GILEAD” marcado em um dos lados e “701” no outro lado.  

Usos previstos:  tratamento da infecção pelo HIV-1 e profilaxia pré-exposição. 

O medicamento Truvada® é indicado para profilaxia pré-exposição em combinação 

com a prática de sexo seguro para redução do risco de infecção sexual pelo HIV-1 em 

adultos em alto risco. Esta indicação é baseada em ensaios clínicos realizados com 

homens que fazem sexo com homens (HSH) em alto risco de transmissão do HIV-1 e, 

em casais heterossexuais e sorodiscordantes.  

Diferentes indicações:  Tratamento da infecção pelo HIV-1.  

Posologia PrEP:  A dose de Truvada®  em adultos não infectados pelo HIV-1 é de um 

comprimido (contendo 200mg de Entricitabina e 300mg de Tenofovir).  

Contra-indicações:  O Truvada®  não deve ser usado para profilaxia pré-exposição em 

indivíduos com status desconhecido ou status HIV-1 positivo. O Truvada® deve ser 

usado em pessoas infectadas pelo HIV apenas em combinação com outros 

antirretrovirais.   

Riscos conhecidos e descritos:  A bula do medicamento refere 2% de reações 

adversas reportadas em ensaios clínicos de PrEP sendo as principais dor de cabeça, 

dor abdominal e perda de peso.  

Comparador:  
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Tecnologia alternativa:  Uso de camisinha como prevenção da infecção pelo HIV.  

Aspectos regulatórios da tecnologia em investigação : 

Registro:  O medicamento TRUVADA® fabricado pela Gilead possui registro na 

ANVISA nº 125760021 (www.anvisa.gov.br – acesso 20/out/14) 

 

 
Figura 1:  Consulta de registro do medicamento Truvada® na ANVISA. Fonte: www.anvisa.gov.br 

 

 

 
Figura 2. Detalhamento da consulta de registro do medicamento Truvada® na ANVISA. Fonte: 
www.anvisa.gov.br 
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Desfecho:   

Prevenção de infecção pelo HIV-1. 

Tipos de estudo:   

Ensaios Clínicos Randomizados e Revisões Sistemáticas. 

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS 

A CMED apresenta uma tabela de preços máximos de medicamentos por princípio 

ativo, apresentação, PF- Preço de Fábrica e PMC – Preço para Farmácias e Drogarias 

com categorias de ICMS. O preço de fábrica de um frasco com 30 comprimidos do 

medicamento Truvada®,considerando ICMS de 18% é de R$1.625,04 

(www.anvisa.gov.br, consulta no dia 10 de fevereiro de 2015). Um frasco do 

medicamento e, portanto, o valor indicado, equivale a um mês de tratamento.  

 
Figura 3: Consulta de preço do Truvada® na CMED/ANVISA. Fonte: www.anvisa.gov.br  
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TERMOS DE BUSCA E BASES DE DADOS 

Foram pesquisadas as seguintes bases de dados: MEDLINE (via PubMed), Cochrane, 

LILACS e CRD entre os anos de 2000 e 2014. A tabela 1 apresenta as estratégias de 

busca e referencia ao anexo 1 no caso da estratégia utilizada na base Medline. 

Também foi pesquisada a base de dados ClinicalTrials.gov no intuito de identificar os 

ensaios clínicos registrados e em andamento, para essa busca foi utilizada a 

estratégia (HIV) AND (PrEP) AND (Truvada) AND (Tenofovir) AND (Emtricitabine), 

foram identificados 25 ensaios registrados dois destes encerrados.  

Tabela 1. Estratégia de busca nas bases de dados eletrônicas 

Base de dados Estratégia de busca Nº de estudos 
identificados 

Nº de artigos 
excluídos 

Nº de artigos 
considerados 

MEDLINE (via 
Pubmed) 1 * 14 13 01 

Cochrane 2 (HIV) AND (PrEP) AND 
(HIGH RISK) 

06 05 01 

LILACS 3 (HIV) AND (PrEP) 01 01 00 

CRD4 (HIV) AND (PrEP) 06 06 00 

Data de acesso: 06/10/2014. 
1MEDLINE: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
2Cochrane Library. Disponível em http://cochrane.bireme.br/portal/php/index.php 
3LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Disponível em: 
http://lilacs.bvsalud.org/ 
4CRD: Centre for Review and Dissemination. Disponível em: http://www.york.ac.uk/inst/crd/  
*Anexo 1 
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SELEÇÃO DE ESTUDOS 

Foram considerados elegíveis revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados 

que avaliaram a eficácia de Entricitabina e Tenofovir (Truvada®) como PrEP (Profilaxia 

Pré-exposição) para prevenção da infecção pelo HIV em pessoas de alto risco. Foram 

selecionados artigos publicados em língua inglesa ou portuguesa.  . Não foram 

impostas restrições referentes ao país ou local onde os estudos foram realizados. 

Foram excluídos estudos de prevenção de transmissão vertical do HIV e considerados 

inelegíveis os estudos que não se tratavam de pesquisa em seres humanos além dos 

artigos que não proveram dados de eficácia de PrEP oral em indivíduos em alto risco. 

Não foram considerados estudos de análise econômica. Os estudos identificados em 

duplicata foram excluídos. 

 

 
Figura 4.  Fluxograma de seleção de artigos. 
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Quadro 2.  Estudos incluídos e razões para exclusão 

Base de dados Autor, ano Status (incluído/excluído razão) 

MEDLINE 

Celum, 2014(10) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Shaffer, 2014(11) Excluído (não avalia TDF/FTC) 

Murnane, 2013(12) Incluído 

McMahon, 2013(13) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Thigpen, 2012(14) Excluído (duplicata – presente na RS) 

Baeten, 2012(2) Excluído (duplicata – presente na RS) 

Robertson, 2012(15) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Mutua, 2012(16) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Mujugira, 2011(17) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Grant, 2010(18) Excluído (duplicata – presente na RS) 

Lockman, 2010(19) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Karim, 2010(20) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Chi, 2009(21) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Chi, 2007(22) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Cochrane 

Fonner, 2012(23) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Barlow, 2011(24) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Okwundu, 2012(3) Incluído 

Obiero, 2012(25) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Anglemyer, 2013(26) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

van-Velthoven, 2013(27) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

LILACS Kallas, 2013(28) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

CRD 

Nichols, 2014(29) Excluído (análise econômica) 

Marcus,2014(30) Excluído (não avalia eficácia de PrEP) 

Nichols, 2013(31) Excluído (análise econômica) 

Verguet, 2013(32) Excluído (análise econômica) 

Okwundu, 2012(3) Excluído (duplicata) 

Pretorius, 2010(33) Excluído (análise econômica) 

MEDLINE: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 
LILACS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
CRD: Centre for Review and Dissemination 
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Tabela 2. Caracterização dos estudos selecionados 

Estudo Autores, data Desenho População Intervenção Desfechos n Resultados * (IC95%) 

Antiretroviral pre-exposure 
prophylaxis (PrEP) for 

preventing HIV in high-risk 
individuals. 

Okwundu, CI 
et al, 2012 RS Indivíduos em alto risco TDF/FTC 

Incidência de 
HIV 8918 

RR 0.49 

(0.28 - 0.85) 

Efficacy of preexposure 
prophylaxis for HIV-1 

prevention among high-risk 
heterosexuals: subgroup 

analyses from a randomized 
trial. 

Murnane PM, 
et al, 2013 ECR Casais heterosexuais 

sorodiscordantes 

Ambos TDF e 
combinação 

TDF/FTC 

Incidência de 
HIV 4733 75% (55–87) para a 

combinação TDF/FTC 

RS: Revisão Sistemática 
ECR: Ensaio Clínico Randomizado 
*A RS apresenta os resultados em termos de Risco Relativo e o ECR apresenta a porcentagem de eficácia do tratamento sendo a “medida de efeito” utilizada no artigo 
o Hazard ratio. 
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SÍNTESE DE RESULTADOS 

Revisão Sistemática: A RS selecionada analisou quarto ensaios que compararam a 

eficácia de TDF/FTC com placebo. A metanálise mostrou significativa redução na 

incidência de HIV em participantes que receberam TDF/FTC em comparação com os 

pacientes que receberam placebo, apresentando um risco relativo de 0,49 (IC 95% 

0,28 – 0,85), caracterizando uma redução no risco de infecção de HIV de 51%. Este 

resultado porém, apresentou 77% de heterogeneidade com significância estatística (I2 

=77%, p=0.005).  A métanálise de subgrupo por gênero mostrou que a combinação 

TDF/FTC foi significativamente mais eficaz que o placebo na redução da infecção pelo 

HIV em ambos os gêneros. No entanto, TDF-FTC foi mais eficaz em homens (0,17; 

95% CI 0,07-0,41) do que nas mulheres (0,40; IC de 95% 0,20-0,71). Entretanto, esta 

diferença na eficácia entre os gêneros não alcançou uma significância estatística 

(p=0,10).  

Ensaio Clínico Randomizado: O ensaio clínico apresentou uma incidência de HIV no 

grupo de pacientes do braço que recebeu placebo de 3.9 a 6.6 por 100 pessoas/ano. 

O estudo estimaem 78% a eficácia da PrEP com TDF/FTC, no grupo de alto risco. A 

média de tempo em que os casais tinham conhecimento da sorodiscordância foi de 0,4 

anos e os participantes reportaram uma média de 4 relações sexuais no mês anterior 

Como este artigo trata-se de uma subanálise do ECR original, seus resultados não 

indicam que haja redução na eficácia da PrEP em pacientes com alta exposição ao 

HIV. 
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QUALIDADE DA EVIDÊNCIA 

A avaliação da qualidade metodológica da revisão sistemática selecionada foi 

realizada utilizando-se o checklist AMSTAR (A MeaSurement Tool to Assess 

systematic Reviews). Esta ferramenta foi criada para avaliação da qualidade de 

revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Considera-se uma revisão 

sistemática bem feita, quando todos os itens da lista de verificação foram abordados. 

A revisão sistemática avaliada abordou 10 de 11 itens do checklist caracterizando, 

portanto, uma revisão sistemática bem elaborada. Anexo 2. 

A avaliação da qualidade metodológica do ensaio clínico randomizado foi realizada 

utilizando o checklist CONSORT 2010 (CONsolidated Standards Of Reporting Trials). 

A análise foi realizada no artigo do ECR base da subanálise publicada e utilizada 

neste parecer. O ensaio base cumpriu a maior parte dos 25 itens do checklist apenas 

não ficando claro para os autores a parte de implementação da randomização e o 

cegamento. Anexo 3. 

Considerando o fluxograma para graduação da qualidade da evidência da 4ª edição 

das Diretrizes Metodológicas de Elaboração de Pareceres Técnico-Científico, o Ensaio 

Clínico Randomizado apresenta grau de qualidade moderada. Considerando o sistema 

GRADE para análise da qualidade da evidência, os critérios para categorizar a 

qualidade da evidência foram o desenho do estudo, o risco de viés, a inconsistência, a 

evidência indireta, a imprecisão e o viés de publicação. Um dos estudos avaliados 

neste parecer foi uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e outro 

estudo foi um ensaio clínico randomizado. Em ambos os estudos houve risco de viés 

identificado. A metanálise da revisão sistemática apresentou um I2 de 77% com um p 

de 0,005 sendo julgado pelos autores uma evidência de inconsistência. O ensaio 

clínico randomizado apresentou variação no tamanho do efeito, de acordo com o 

intervalo de confiança. Os autores deste parecer julgaram não ter havido uso de 

evidência indireta, porém, os estudos apresentaram um número de eventos 

considerado baixo. Não ficou claro para os autores a questão do viés de publicação, a 

revisão sistemática não apresentou gráfico de funil.  Conclui-se que a Revisão 

Sistemática avaliada apresenta qualidade de evidência moderada no que tange o 

desfecho avaliado visto contemplar ensaios clínicos de boa qualidade, porém, 

apresentando resultados heterogêneos. 
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Tabela 3:  Qualidade da evidência pelo sistema GRADE 

Estudo Okwundu CI, et al Murnane PM, et al 

Desfecho Incidência de infecção pelo HIV Incidência de infecção pelo HIV 

Desenho Revisão Sistemática ECR 

Risco de viés Sim Sim 

Inconsistência Sim Sim 

Evidência indireta Não Não 

Imprecisão Sim Sim 

Viés de publicação Não disponível Não disponível 

Qualidade Moderada Moderada 

 

Desfecho 

Prevenção de infecção pelo HIV (  ) Alta  ( X ) Moderada  (  ) Baixa  (  ) Muito baixa 
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RECOMENDAÇÃO 

Levando-se em consideração a gravidade do desfecho, infecção pelo HIV, e os 

possíveis valores e preferências dos pacientes, baseado na revisão sistemática e no 

ensaio clínico randomizado avaliado, os autores consideram haver uma forte 

recomendação a favor da tecnologia, principalmente considerando o perfil de alto risco 

da população estudada. Portanto, se utilizada apropriadamente (com manejo de 

adesão ao tratamento) em indivíduos em alto risco, a PrEP com Tenofovir e 

Entricitabina (Truvada®) representa uma estratégia válida para redução da infecção 

pelo HIV-1.  

Desfecho  Recomendação 

Prevenção de infecção pelo HIV Recomendação forte a favor da tecnologia 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil, o Ministério da Saúde anunciou o início em 2014 de um estudo inédito no 

país para o uso de tecnologias de prevenção inovadoras, como a Profilaxia Pré-

Exposição (PrEP). O estudo realizado no Rio Grande Sul, como projeto-piloto, integra 

as ações previstas no termo de cooperação técnica, entre o Ministério da Saúde e 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (34). 

Outro estudo, o PrEP Brasil, vai avaliar a aceitação, a viabilidade e a melhor forma de 

oferecer a PrEP à população brasileira como prevenção ao HIV. Este estudo já está 

em andamento e é desenvolvido em três centros de pesquisa de referência no país: 

� Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – Fundação Oswaldo Cruz – 

(LapClin AIDS do INI-Fiocruz – Rio de Janeiro); 

� Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP – São Paulo); 

� Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS-SP (CRT-DST/AIDS – São 

Paulo). 

Informações sobre o estudo PrEP Brasil podem ser acessadas através do website: 

http://prepbrasil.com.br/.  

Devido ao registro de estudos em andamento, no Brasil e no mundo, sugere-se a 

revisão deste PTC em 2 anos. 
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ANEXO 1: Estratégia de busca no MEDLINE (Via Pubmed ) 

 

Nº Query 

#5 Search #1 AND #2 AND #3 Filters: Randomized Controlled Trial 

#4 Search #1 AND #2 AND #3 

#3 Search pre-exposure prophylaxis[tiab] OR preexposure prophylaxis[tiab] OR PREP[tiab] OR anti-
retroviral chemoprophylaxis[ tiab] OR antiretroviral chemoprophylaxis[tiab] OR 
chemoprevention[mh] OR chemoprevention[tiab] OR HIV prophylaxis[tiab] 

#2 Search ((randomised controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomised [tiab] OR 
placebo [tiab] OR drug therapy [sh] OR randomly [tiab] OR trial [tiab] OR groups [tiab]) NOT 
(animals [mh] NOT humans [mh])) 

#1 Search HIV Infections[MeSH] OR HIV[MeSH] OR HIV[tw] OR hiv-1*[tw] OR hiv-2*[tw] OR hiv1[tw] 
OR hiv2[tw] ORHIVinfect*[tw]ORhuman immunodeficiency virus[tw]ORhuman immunedeficiency 
virus[tw]OR human immunodeficiency virus[tw] OR human immune-deficiency virus[tw] OR 
((human immun*) AND (deficiency virus[tw])) OR acquired immunodeficiency syndrome[tw]OR 
acquired immunedeficiency syndrome[tw]OR acquired immuno-deficiency syndrome[tw] OR 
acquired immune-deficiency syndrome[tw] OR ((acquired immun*) AND (deficiency syndrome[tw])) 
OR “sexually transmitted diseases, viral”[MESH:NoExp] 
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ANEXO 2: Checklist AMSTAR 
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ANEXO 3: Checklist CONSORT 2010 
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ANEXO 4: Declaração de Potenciais Conflitos de Inte resses 

Descrição ou título do projeto/estudo/parecer/atividade a ser considerado: PTC entitulado: “Uso 
profilático de Entricitabina/Tenofovir (Truvada®) na prevenção de infecção pelo HIV em pessoas de alto 
risco” 

Posição: Autor principal (X) Coautor ( ) Orientador/Supervisor ( ) Parecerista Ad hoc ( ) Outros: 
__________ 

Considerando o assunto em epígrafe, sua posição e os seus últimos cinco anos, responda as questões: 

 Sim  Não 

1. Você já aceitou de uma instituição, que pode se beneficiar ou se prejudicar financeiramente, 
algum dos benefícios abaixo? 

a) Reembolso por comparecimento a eventos na área de sua pesquisa  X 

b) Honorários por apresentação, consultoria, palestra ou atividades de ensino.  X 

c) Financiamento para redação de artigos ou editorias  X 

d) Suporte para realização ou desenvolvimento de pesquisas na área  X 

e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe  X 

f) Algum outro benefício financeiro  X 

2. Você possui apólices ou ações de alguma empresa que possa de alguma 
forma ser beneficiada ou prejudicada? 

 X 

3. Você possui algum direito de propriedade intelectual (patentes, registros de 
marca, royalties)? 

 X 

4. Você já atuou como perito judicial?  X 

5. Você participa, direta ou indiretamente, de algum grupo citado abaixo cujos interesses possam 
ser afetados pela sua atividade? 

a) Instituição privada com ou sem fins lucrativos  X 

b) Organização governamental ou não-governamental  X 

c) Produtor, distribuidor ou detentor de registro  X 

d) Partido político  X 

e) Comitê, sociedade ou grupo de trabalho  X 

f) Outro grupo de interesse  X 

6. Você poderia ter algum benefício clínico?  X 

7. Você possui alguma ligação ou rivalidade acadêmica com alguém cujos 
interesses possam ser afetados? 

 X 

8. Você possui profunda convicção pessoal ou religiosa que pode comprometer 
o que você irá escrever e que deveria ser do conhecimento público? 

 X 

9. Existe algum aspecto do seu histórico profissional, que não seja relacionado 
acima, que possa afetar sua objetividade ou imparcialidade? 

 X 

10. Sua família ou pessoas que mantenha relações próximas possui algum dos 
conflitos listados acima? 

 X 

Sendo assim, os autores e revisores abaixo descritos declaram não haver quaisquer 

conflitos de interesse na elaboração do atual parecer. 

Machline Paim Paganella 

Maria Regina Fernandes de Oliveira 


