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Atenção à lacuna... 

Final de 2010: 

• 6,6 milhões recebiam ARV 

-- mais de1 milhão de pessoas 

acrescentadas 

 ~ 7,4 milhões (53%) precisando com 

critérios de CD4 < 350 

• 2,7 milhões de novas infecções 

 

 



Epidemia no Brasil 

• Concentrada: (1980-06/2012): 656,701 

• Prevalência do HIV na população geral: 0.53% (15-49) 

• Prevalência do HIV (2009/10):  

• HSH: 10.5% 

• UDI: 5.9% 

• TSF: 4.9% 

• 12,000 mortes por AIDS a cada ano  

• Taxa de mortalidade: (2011): 5.6/100.000 

 





 

 

 

 

•Cascata do Cuidado – Brasil 2012 

•(1) As HIV/AIDS epidemic in Brazil is very similar to the USA epidemic, to estimate the HIV infected number of people it was considered the same proportion of HIV infected 
found in the USA Cascade (MMWR, 2011). 

•(2) Estimated number of individuals with at least one CD4 or one VL or ARV dispensation in the Brazilian public health service. We add to those, all individuals who received 
ARV in units without on-line system and who were diagnosed and notified but do not have any information in the Brazilian public health service. 

•(3) Individuals with at least one CD4 or one VL or ARV dispensation in the Brazilian public health service.  

•(4) Individuals with at least two CD4 or two VL or ARV dispensation in the last 100 days of 2012 in the Brazilian public health service.  

•(5) Individuals with at least one ARV dispensation in the last 100 days of 2012. 

•(6) Estimated number of individuals with at least one ARV dispensation in the last 100 days of 2012 with suppressed VL (<=50 copies/ml). We add to those individuals the same 
proportion of patients who were on ART but did not have any CD4 or VL in the Brazilian public health service (patients followed up in the private health system). 



Combinando a prevenção com 
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Four Prevention Opportunities 

YEARS 

Treatment Of HIV 
Reduced Infectivity 

YEARS 

•UNEXPOSED 

Behavioral, 
Structural 

Structural 
Circumcision 

Condoms 

•Cohen et al, JCI, 2008 

•Cohen  IAS 2008 

HOURS 

Vaccines 
ART PrEP 

Microbicides 

•EXPOSED  

•(precoital/coital) 

72h 

Vaccines 
ART PEP 

•EXPOSED  
•(postcoital) 

•INFECTED 



As evidências constituem bases de apoio ao uso 

de ARV na prevenção da transmissão do HIV 

• A transmissão só acontece de pessoas com HIV 

• A carga viral é o maior fator de risco isolado da transmissão do 

HIV 

• A TAR pode reduzir a carga viral a níveis indetectáveis 

• Validação do conceito da TAR reduzir a transmissão na 

PMTCT 

• Conhecer o status de HIV de alguém é fundamental para o uso 

de TAR para prevenção 



O tratamento do HIV reduz a carga viral e 

a transmissão heterossexual 

 

Quinn et al, NEJM, 2009;342(13):921-929,  



Metanálise da transmissão sexual do HIV: não há 

transmissão na TAR abaixo de 400 cópias/mL 

Attia S, et al,AIDS 2009 Jul 17;23(11):1397-404, 

  



Resultados do HPTN 052 



Eventos de AIDS 

Número de participantes  
apresentando >1 evento 

Tardio Imediato 

Tuberculose 34 (4%) 17 (2%) 

Infecção bacteriana grave 13 (1%) 20 (2%) 

Evento de estágio 4 da 
OMS 

19 (2%) 9 (1%) 

Candidíase esofágica 2 2 

Carcinoma cervical 2 0 

Criptococose 0 1 

Encefalopatia relacionada 
com o HIV 

1 0 

Herpes simplex, crônico 8 2 

Sarcoma de Kaposi 1 1 

Linfoma de SNC 1 0 

Pneumocistose 1 0 

Septicemia 0 1 

Síndrome consumptiva do 
HIV 

2 0 

Pneumonia bacteriana 1 2 



Tuberculose 

Tardia Imediata 

Número de 
participanes 
apresentando >1 
evento 

34 17 

Número de eventos 37 17 

Nota: incluindo os casos confirmados e prováveis 



• Além dos eventos clínicos graves (primários), as análises 
secundárias incluíram os seguintes eventos clínicos 
secundários 

– Estágio 2/3 da OMS 

– Malária 

– Insuficiência renal 

– Transaminite hepática 

– Lipodistrofia 

– Dislipidemia 

– Hipertensão 

– Neuropatia periférica 

– Acidose láctica 

– Trombocitopenia 

• Os eventos de estágio 2/3 da OMS não foram revisados 
caso a caso 

Desfechos secundários 



 

Eventos secundários mais prevalentes 

Número de participantes apresentando >1 evento 

Tardio 
(N=317) 

Imediato 
(N=298) 

Infecção respiratória alta 87 72 

Perda ponderal moderada sem outra explicação 61 76 

Erupção cutânea papular pruriginos 52 33 

Herpes zoster 53 17 

Malária com lâmina positiva
 

49 49 

Candidíase oral persistente 47 22 

Perda ponderal importante sem outra explicação 21 37 

Dislipidemia
 

7 23 

Neuropatia periférica 14 15 

Dermatite seborreica 18 7 

Hipertensão 8 12 

Úlceras orais 9 10 
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CD4 nos eventos clínicos 

351 ( 294, 434 ) 

502 ( 411, 651 ) 

377 ( 308, 471 ) 

540 ( 425, 668 ) 



Immediate 
Delayed 

HIV-1 RNA and CD4 Over Time (ITT) 



• Houve uma tendência a um intervalo menor até um 
evento clínico primário (definidor e não definidor de 
AIDS) com a terapia postergada vs, terapia imediata 
(HR = 1,4 – P = 0,07) 

– A terapia postergada foi associada a um tempo 
significativamente menor até os eventos de AIDS e TB 

– Os eventos não definidores de AIDS foram raros e semelhantes 
entre os braços 

• A incidência geral dos eventos clínicos foi 
significativamente menor nos pacientes com terapia 
imediata (IRR = 0,8 – P = 0,02) 

– Essa diferença foi determinada pelos eventos clínicos 
relacionados diretamente à infecção pelo HIV (p, ex,, TB, HSV, 
zoster, cândida e doenças de pele) 

Resumo 



CDC HIV 

Testing Recs 

PACTG 076 & USPHS 

ZDV Recs 



Estudos comunitários sugerem 

impacto populacional da TAR 

Free ART 

Formosa Columbia Britânica, Canadá 

Wood et al, BMJ 2009;338b:1649 

Fang et al, JAIDS 2004;190:879-85 



Carga viral comunitária 

e novos casos de HIV no 

município de São 

Francisco 

 

Das M, Chu PL, Santos G-M, Scheer S, 

Vittinghoff E, et al,  

Decreases in Community Viral Load Are 

Accompanied by Reductions in New HIV 

Infections in San Francisco,  

PLoS ONE 2010  5(6): e11068, 

doi:10,1371/journal,pone,0011068 

N = 12,512 pessoas HIV-positivo não duplicadas 







Havlir, Getahun et 

al, 2008 JAMA 

300(4):423-430 

 

A queda dos níveis de CD4 está associada a aumento do 

risco de morbidade e da mortalidade: incidência de TB 

"TB death zone" 

Diapositivo adaptado pelo Dr, Abhishek Sharma 



Consortium when to start: análise de 18 coortes sugere 

que o início precoce melhora desfecho 

When to start consortium,Lancet 2009 Apr 18;373(9672):1352-63 

  



Estudo randomizado controlado de TAR precoce vs, 

adiado noHaiti CIPRA HT 001 

Início da TAR com CD4+ < 350 células/mm3, em 
comparação a AIDS ou CD4+ < 200 células/mm3 

• 816 pacientes 

• Esquema de primeira linha: AZT, 3TC, EFV 

• 23 mortes no grupo adiado, 6 no grupo da terapia 
precoce (P < 0,001) 

• 36 vs, 18 casos de TB no grupo de terapia adiada vs, 
grupo de tratamento precoce (P < 0,013) 

• O DSMB recomendou o término imediato do estudo 

Pape J, Fitzgerald D et al, 2009 



• 16,9 AIDS ou morte por 

100 PY > 200 CD4 células 

 

• 6,3 AIDS ou morte por 

100 PY > 350 CD4 células 

Anglaret X et al, Clin Infect Dis  

2011 Dec 14; [e-pub ahead of print], 
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Cidade do Cabo: 

Índices de adultos HIV-positivo e notificação 

de TB com e sem TAR 

HIV+ off ART 

HIV+ on ART 

Slide courtesy of Robin Wood/IAS Cape Town 2009 



Novos Casos de AIDS 

•About 38 thousand new AIDS cases/year 

•Incidence: 20 cases/ 100 thousand inhabitants 

Year of Diagnosis Cases Incidence 

2008 38.529 20,3 

2009 38.188 19,9 

2010 37.359 19,6 

2011 38.776 20,2 

•Source: Boletim Epidemiológico de DST e Aids – 2012 



Mortalidade por AIDS no Brasil 

•Cerca de 12.000 mortes por ano 

Year of HIV diagnosis Number of Cases Mortality Rate Coeficiente de Mortalidade 

Padronizado¹ 

2008 11.839 6,2 5,8 

2009 12.097 6,3 5,8 

2010 12.158 6,4 5,7 

2011 12.044 6,3 5,6 

•Fonte: Boletim Epidemiológico de DST e Aids – 2012 

•Nota: (1) Coeficiente de mortalidade padronizado pelo método direto utilizando a população padrão de 2000 



Proporcao de pacientes  HIV+ virgens de terapia ARV diagnosticados com CD4 
abaixo de 200 registrados no  SISCEL Brasil, 2006-2012. 

31,2% 
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Consenso Brasileiro 2013  

Orientacoes para inicio de tratamento em adultos 

com HIV/AIDS  
Clinical and Immunological Status Recommendation 

  

Simptomatics Start cART 

Assimptomatic 

T-CD4+ ≤ 500 cells/mm3 Start cART 

T-CD4+ > 500 cells/mm3 Recommend cART initiation  for HIV-HBV co-

infected patients in need of HBV treatment 

  

Consider cARTC initiation in the following 

situations: 

  

 Non-AIDS defining neoplasia 

  

 High Cardiovascular risk or established 

cardiovascular disease 

Pregnant womens 

Regardless CD4 cell count  Start cART 

PLHA in serodiscordant relationships 

Regardless CD4 count Offer cART-individualized approach taking into 

account patient’s motivation to start treatment 



Testagem entre HSH 

• Niveis persistentemente baixos de testagem entre 

HSH 
• 49% relataram ter sido testados pelo menos uma vez na vida no 

estudo RDS em 10 cidades brasileiras 

 

• Expansao da testgem e engajamento no cuidado de individuos 

com niveis mais altos de CD4 nao necessariamente reflete que 

iso esta ocorrendo entre os mais vulneraveis, pode refletir 

testagem entre gestantes 

 

 

 

 

 



Contexto epidemiológico 

• A prevalência do HIV entre HSH muito jovens (17-20 anos) 

aumentou de 0,56% para 1,2% entre 2002-2007, enquanto 

que entre as mulheres com aproximadamente a mesma 

idade (15 a 24) a prevalência permaneceu estável ~ 0,24% 

 

• Entre os jovens HSH (18 a 24 anos) a prevalência do HIV 

alcançou 4,3%. Ao comparar aos jovens adultos em geral, 

os jovens HSH têm uma chance 13 vezes maior de infecção 

pelo HIV (BMoH 2011-www.aids.gov.br) 

 



ART para Prevenir a Transmissão Sexual 

do HIV 
 

• Profilaxia Pós-Exposição (PEP)? 

     

• Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)  

   

• Tratamento do indivíduo infectado 

   

 
– ) 





HPTN 052 – Razões para não aceitar 

tratar – 12 meses e 18 meses de 

acompanhamento 



Pros e contras de começar a tratar 

precocemente 



Potenciais Estratégias de Erradicação 

 



Infecção Aguda e Rápido Declínio de 

CD4 

 

•  77 patientes com Infecção Aguda  

• 34% >100,000 copias (set point) 

• Queda de CD4 <350 88 vs. 691 dias 

 

• Novitsky et al. AIDS, 2011  



Infecção Aguda 

• Não tratar a infecção aguda prejudica a 

recuperação da contagem de CD4 e resulta em 

algum grau de dano  

• Tuan et al. NEJM, 2013, Jain et al. JID,2013 



Tratamento da Infecção Aguda 

•Powers, Lancet 2011  



Alta Cobertura de Tto ARV Associado a 

Redução do Risco de Aquisição do HIV  



Exposição ao Risco 

• Em KwaZulu Natal, África do Sul, nenhuma 

evidência de aumento de comportamento sexual 

de risco na população geral no escalonamento de 

ART 

• Aumentou o uso de preservativo com parceiro 

sexual regular e diminuiu a proporção com 

múltiplos parceiros sexuais  

• McGrath N. AIDS, 2013. 



Novo Estudo Observacional no IPEC 



Undetectable Viral Load is Associated 

with Increased  

Unprotected Anal Intercourse in  

Gay Male Serodiscordant Couples 

Benjamin R Bavinton, Fengyi Jin, Iryna Zablotska, Garrett 

Prestage,  and Andrew Grulich  

for the Opposites Attract Study Team 

 
25th Annual Conference of the Australasian Society for HIV Medicine 

21 October 2013 



Objetivos do Estudo 

1. O tratamento/supressão viral reduz a transmissão por 

sexo anal ? 

 

2. As doenças sexualmente transmissíveis modificam a 

relação carga iral e transmissão do HIV ? 

 

3. Como os homens gays usam o resultado da carga 

viral para negociar sexo anal desprotegido nas  

relações sorodiscordante ? 

 

4. A carga viraI do HIV está relacionada a transmissão ? 

– Qual a correlação entre a carga viral no sangue e 

no sêmen? 



 







Recomendações de Tratamento 





O tratamento é dinâmico 

• Antes de 1987 – inexistência de tratamento 

• Antes de 1996, AZT alone, terapia dupla 

• 1996, terapia tripla 

• 2006 – dose fixa combinada (Atripla)  

• 2013 – agentes de longa duração 

• 2015?? 



Terapia Antirretroviral de Alta Potência 

• FDA aprova o 

Saquinavir, a primeira 

droga da classe dos 

inibidores da protease 

• Inicia-se a era da 

terapia antirretroviral 

de alta potência 



Terapia 
supressora  

HSV-2 

Tratamento das 
infecções genitais 

(DST) 
Barreiras cervicais 

Circuncisão 
masculina 

Quimioprofilaxia 
na prevenção da 

transmissão vertical 

PEP - PrEx 
Vacinas 

Preservativos 

PREVENÇÃO 
DO HIV 

Microbicidas 

Aconselhamento 
comportamental 

e testagem 



Um panorama em 2013 

• 34,000,000 pessoas vao precisar de terapia 

antiretroviral 

• O tratamento generalizado é uma “ponte” 

para 

•  - tratamentos mais simplificados 

      -para a “CURA FUNCIONAL” 

Modelagens matematicas mostram ser possivel 

uma geracao sem AIDS… 

 




