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Profilaxia Pré-Exposição Sexual ao HIV 
 



 HPTN 052 
Tratamento Inicial 

 

Total de Casos de 
Transmissão de HIV-1: 39 

Transmissões 
Relacionadas: 

 28 

Braço Adiado: 

27 

Braço imediato: 

1 

Sem 
relação/Transmissão 

de TBD 11 

 
96% de redução na 

transmissão 
p < 0,001 

Cohen et al. NEJM 2011 

Grinsztejn et al. Lancet ID 2014 



Incidência do HIV e as Recomendações de 
Tratamento da WHO de 2010 e 2013 

(Futures Group, 2013) 

 

 



Tsai ‘95; Van Rompay ‘99 ‘00 ‘01 ‘04; Subbarao ’05; Heneine’06 ‘07 ‘08 

Avaliação pré-clínica do 
tenofovir (TDF) + 

entricitabina (FTC) 
• FTC ou TDF foram protetores  

– De 70% até 100% efetivos 

• Entricitabina + Tenofovir 

– A combinação foi 100% efetiva  

– Mesmo após exposições retais repetidas (14) 

– Mesmo se administrado por uma vez previamente à exposição e por uma vez após  

• Essa proteção provavelmente é um reflexo da  

– Alta concentração nos tecidos e fluidos genitais  

– Meia-vida intracelular longa  

– Atividade nos macrófagos 
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• BAT 24 uso do gel relacionado com o ato sexual 

– Inserir 1 gel até 12 h Antes do sexo,  

– Inserir1 gel o mais rápido possível em até 12 
horas Depois do sexo,  

– Não exceder Duas doses em 24 horas 

 
HIVNET 012 esquema com nevirapina CAPRISA 004 esquema com gel de TDF 

asap 
asap 

72 hrs 12 hrs 

Onset of 
labour 

Delivery 

O CAPRISA 004 avaliou a segurança e a 
eficácia do gel com tenofovir a 1%  



Lima 

Iquitos 
Guaiaquil 

São Paulo 

Rio de Janeiro 

Boston 

São Francisco 

Cidade do Cabo 

Chiang Mai 

Centros  11 

Participantes 2,499 



Eficácia: (MITT) 42% (18-60%) até o fim do estudo 

Número de infecções: 83 - 48 = 35 evitadas 

P = 0,002 

Grant et al, CROI Boston 2011 



Estudo Pop, Eficácia IC de 95% 

iPrEx MSM 42% 18 a 60% 

Partners PrEP Homens 83% 49 a 94% 

Mulheres 62% 19 a 82% 

TDF2 Homens 80% 25 a 97% 

Mulheres 49% -22 a 81% 

FemPREP Mulheres * 

Eficácia da PrEP com FTC/TDF diário 

Grant NEJM 2010, Grant IAS Rome 2011, Baeten IAS Rome 2011,  

Thigpen IAS Rome 2011; FHI Press Release April 18, 2011 

*DSMB recommended discontinuation for futility; drug level testing is in progress, 



Eficacia de Intervenções Biomedicas para prevenir a aquisição do HIV 

Modified from Ambitious Treatment Targets: Writing the Final Chapter of the AIDS Epidemic, UNAIDS, 2014. 



16/Julho/2012 FDA Aprova o uso do 
Truvada para Prevenção 



Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) 



Sumário das Recomendações da OMS para as 
populações chave 



Combinando a prevenção com 
abordagens multidisciplinares 

Intervenções 
comunitárias 

Intervenções 
biomédicas 

Intervenções 
estruturais 

Testagem do 
HIV e conexão 

com o 
atendimento 

Intervenções 
comportamentais 
individuais ou em 
pequenos grupos 

Prevenção do HIV 

Adaptado de Coates T 



Principais Questões 

• Compensação de Risco 

• Resistência 

• Adesão 

• Como implementar ? 



Compensação de Risco 

 Não evidenciada nos Ensaios Clínicos de PrEP 

 Nos ensaios clínicos os participantes sabiam que poderiam 

estar recebendo placebo 

 Aconselhamento repetido enfatizando que o medicamento 

ainda não tinha eficácia comprovada e que o uso dos  

preservativos deveria ser mantido 



iPrEx: Uso de preservativos na prática 
de sexo de alto risco 
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Semanas desde a randomização 

20 

24 32 48 

Grant R, et al, CROI 2011, Abstract 92.  



Comportamento sexual 
 
 

At enrollment, 27% of couples reported unprotected sex in 
the past month,  This declined during follow-up and was 

similar across the study arms,  

 



Sexo Anal Receptivo sem Preservativo (ncRAI) 

*P = 0.006 

^P = 0.03 

 

 
Semanas desde a inclusão no iPrEX OLE 

Grant, Melbourne 2014 
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Imediato PrEP* 

 
Não 

iniciaramPrEP^ 

PrEP iniciado em ponto 

depois da inclusão 



Uso de preservativo na 
década de 80, antes dos 

antirretrovirais 

Seat Belt Use in Cars with Air Bags 
 



Qual é a Relação entre Resistência 

e Adesão ? 
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Adesão 

Low Adherence               Moderate Adherence              High Adherence 

A infecção ocorre, 

não tem 

medicamento 

suficiente para gerar 

resistência 

Não ocorre 

infecção(não tem 

resistência viral) 



Número de Soroconvertores (HIV) em PrEP Ativo com Resistência ao HIV 

Trial 
HIV Infected After 

Enrollment, n/N 

Seronegative Acute 

HIV Infection at 

Enrollment, n/N 

HIV Infections 

Averted, n 

iPrEx[1,2] 0/36 2/2 28 

Partners PrEP[3] 0/30 2/8 74 

TDF2[4] 0/10 1/1 16 

 A resistência foi rara nos ensaios clínicos de PrEP 

 infecção aguda não diagnosticada ao iniciar ARV 

 resistência: K65R (TDF) ou M184V/I (FTC) 

Resistência 

1. Liegler T, et al. J Inf Dis. 2014 [Epub ahead of print]  

2. Grant RM, et al. N Engl J Med. 2010;363:2587-2599.  

3. Baeten JM, et al. N Engl J Med. 2012; 367:399-410. (supplementary appendix).  

4. Thigpen MC, et al. N Engl J Med. 2012; 367:423-434. (supplementary appendix).  



Grant R, et al, CROI 2011, Abstract 92 

IC de 95%  

Efficacy 

FTC/TDF 

Placebo 

In
ci

d
ê

n
ci

a/
1

0
0

 P
ac

ie
n

te
s-

an
o

s 7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
< 50% 50% to 90% > 90% 

-54% a 54% 
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-20% a 64% 

34% 

36% a 84% 

68% 

Registro de adesão (uso de comprimidos) e eficácia 

iPrEx: Registro de adesão e eficácia 



iPrEx: Níveis de medicamentos pelo 
status de HIV no grupo de FTC/TDF 
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(HIV Negative) 

Grant RM, et al, N Engl J Med, 2010;363:2587-2599,  



É possível alcançar altos níveis de Adesão: 
Projeto de Demonstração de PrEP nos EUA (2012-2014) 

• Clínica de DST em São Francisco, 
Miami e Washington, DC (n=831) 

• 48 semanas de Truvada 

– Aceitação: 60.4%  

• 77% com níveis detectáveis 
de Tenofovir equivalentes a 
tomada de >4 doses/semana  

• Os que mais usaram PrEP foram os 
que relatavam comportamnto de 
maior risco  

<250 250-550 >550-950 BLD 

Sa
m

p
le

s 
(%

) 
18% 

43% 

14% 

5% 

2% 

Tenofovir-DP Levels (Week 4) 

>950 

Cohen SE, et al. 21st CROI. Boston, 2014. Abstract 954.; R Grant, AIDS 2014, LB Tuesday 

2% 

11% 

27% 

4% 4% 

52% 

43% 
40% 

35% 

Miami (n=157) 

Washington, DC (n=100) 

San Francisco (n=300) 

Doses/Week:   <2                    <2                    2                     4                    >4 

Tenofovir-DP (fmol/punch)* 
BLD: below limit of detection. 

0% 

*femtomole/punch: measure of flux density. 



Próximas etapas 

 Resultados finais dos projetos de Demonstração de 
dose diária de FTC/TDF 

 Dose intermitente de FTC/TDF (HPTN 066, 067, ANRS 
Study in France/Quebec) 

 Dose diária de agentes alternativos(HPTN 069) 

 Formulações com ação de longa duração  (TMC278LA 
and GSK1265744), adesivos (patch), anéis 
vaginais/filmes (Dapivirina, TDF, others) 



Estratégias para melhorar a Execução e a Aderência à 
PrEP 

 Microbicidas Retais: 
MTN-017 (TFV gel retal) 

 

Injetáveis: 
Rilpivirine-LA 

GSK744 

 

Novas estratégias de 
aderência 

Novas drogas e 
estratégias de 

dosagem para PrEP 

Sistemas de execução e formulações alternativas 



“Sob Demanda”  Produtos 

 Tenofovir Gel  (Estudo CONRAD) 

  Efetivo na prevenção do HIV (39%) e HSV-2 (51%) no estudo 
CAPRISA 004, mas não verificado no VOICE 

 Ensaio Clínico de Confirmação (FACTS 001) Coito 
dependente. Resultados esperados para 2015 

             2,900 mulheres, 8-30 anos (África do Sul) 

 Gel Retal: MTN 017 Fase II, 360 HSH e Travestis 

 Peru, South Africa, Thailand and US 

  

 Novos produtos tópicos (Gel)    

 MIV-150 (ITRNN) + Acetato de Zinco + LNG (Pop Council) 

 Griffithsin: inibe a ligação com gp120 e gp41 
(NCI/Palmer) 

 5P12-RANTES: bloqueador de co-receptor (Mintaka) 

 IQP-0528: ITRNN e bloqueador de entrada (IMquest) 
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Guayaquil 

Lima 

Iquitos 

Sao Paulo 

Rio de Janeiro 

Boston 

San Francisco 

Cape Town 

Chiang Mai 

Chicago 

Grant ,Melbourne 2014 

Sites 11 

Total enrolled in OLE 1770 

PrEP Eligible 1603 

Average age 2

8 



iPrEX OLE (não infectados) 

Trial  Incluídos/OLE Eligible  % 
iPrEx 

ATN 082 

1526/2336 

46/68 

65% 

68% 

US Safety Study  106/271  39% 

Total 1678/2680 62% 

 

Elegíveis PrEP N=1603 

   30  Infecções 

 2 HIV-1 RNA+, 3 não usaram PrEP, 25 iniciaram PrEP depois  

75 Infectados pelo HIV  

Início de  PrEP na 

inclusão 

72% (1128/1578) 

Nunca iniciaram PrEP 

23% (378/1603) 

Início de PrEP  em algum 

ponto após inclusão  

6% (97/1603) 

Maior Inclusão no OLE se: 

Sexo anal receptivo sem uso de 

preservativo, herpes ou sífilis  

2
9 Grant , Melbourne 2014 



Razão para não iniciar PrEP 
CASI no momento da inclusão (mais de uma opção 

possível de ser marcada) N=373 

Grant , Melbourne 2014 

Reasons did not differ by prior randomized assignment to active vs. placebo 

Razão para não iniciar PrEP % 

Preocupação com efeitos colaterais do medicamento 50% 

Não deseja tomar medicamentos todos os dias 16% 

Não gosta de tomar medicamentos 13% 

Pode prevenir o HIV de outras formas  14% 

Preocupação que possam pensar que estou HIV+ por estar 

tomando Truvada 

7% 

Precupação que as pessoas saibam que tenho sexo com 

homens e/ou travestis porque estou tomandoTruvada 

3% 



Decisão de iniciar PrEP 

Grant, Melbourne 2014 

Sem diferença na decisão de iniciar PrEP: idade,  escolaridade, 

identidade transsexual, grupo de randomização no iPrEX, uso de 

drogas (álcool, anfetamina ou cocaína) 

% 

Coorte do 

estudo 

%  

Início de PrEP 

 

Início de 

PrEP 

P Value 

Sexo Anal Receptivo sem 

Preservativo 

0.003 

Não 68% 75% 

Sim 32% 81% 

HSV +  0.03 

Não  87% 75% 

Sim 13% 77% 



iPrEX OLE 

• As Travestis: quase 30% menos prováveis de ter altas 
concentrações nos cartões de sangue coletados para medir 
tenofovir (aOR 0.72, P = 0.02). 

• Nenhum participante que usou Truvada 4 a 6 vezes por semana 
ou diariamente se infectou durante o estudo 

– Incidência do HIV segundo uso estimado do Truvada 
 Nenhum comprimido: 4,7 por 100 pessoas-ano 
 < 2 comprimidos por semana: 2,3 por 100 pessoas-ano 

       2 a 3 comprimidos por semana: 0,6 por 100 pessoas-ano 
  4 a  6 comprimidos por semana: 0 por 100 person-years 
  7 comprimidos por semana: 0 por 100 pessoas-ano 



Principais Conclusões do iPrEx OLE 

Grant , Melbourne 2014 

• Escolha de usar PrEP foi alta em todo o espectro demográfico 

• O comportamento sexual de risco foi associado a … 

▫ Maior retenção entre a fase randomizada (IpREX) e a fase aberta (OLE), 

▫ Maior uso de PrEP e maior adesão 

• Adesão precisa ser boa, mas não necessariamente perfeita: 

▫ Redução do risco 84% (95% CI: 21 to 99%) com 2-3 comprimidos/semana; 

▫ Redução do risco 100% (95% CI: 86 to 100%) com ≥4 comprimidos/semana 

• PrEP falha se as pessoas param de usar enquanto estão mantendo 

comportamento de risco par ao HIV 

• As Travestis: quase 30% menos prováveis de ter altas concentrações nos cartões de 
sangue coletados para medir tenofovir (aOR 0.72, P = 0.02) - Mais estudos de PK são 

necessários  

• A  concentração de Tenofovir difosfato nos cartões de DBS é um marcador 

conveniente de média de longo tempo de uso de PrEP com proteção 



iPrEX OLE 

 1.603 voluntários que haviam participado da etapa inicial do estudo, quando 
não se sabia se o Truvada era eficaz e uma parte usou placebo 

 76% decidiram usar PrEP 

 Sexo anal receptivo sem proteção e infecção pelo HSV-2 

 Incidência: 2.6/100PY vs. 1.8/100PY 

 iPrEX 3.9 placebo, 2.2 TDF/FTC 

 Muito bem tolerado (apenas 3 alterações de exame de creatinina) 

 Nenhum caso de infecção entre os que tinham drogas detectável no sngue 
indicando uso de 4 a 7 doses/semana 

 Diminuição de sexo anal desprotegido 

 Sem alteração na incidência de sífilis 

 

Grant RM, Lancet Inf Dis, 2014. 







Dose Intermitente de Truvada (FTC/TDF) 

 HPTN 066 – PK (plasma, compartimentos 
genitais/lumens) de esquemas em DOT:   semanal, 2 
X na semana, 2 comprimidos 2 X/semana e diário 

 HPTN 067 – PK e outras avaliações de 3 iPrEP 
strategies – diária, 2 X/semana, + reforço 2hr pós-
coito, 24-48hs pré-coito, 2 hr pós-coito, N=540 
(Gays, HSH, Travestis/WSM)  



• Inibidor de entrada com perfil de segurança estabelecido para 
uso terapêutico oral (Pfizer/ViiV) 

•                             Phase II study for oral PrEP +/-FTC or TDF 
     (HPTN 069) 400 HSH/200 mulheres 
 
• Licença para a IPM in 2008 
• Em desenvolvimento clínico:  

– Anéis com Maraviroc ou Maraviroc + Dapivirina                                                                             
• Próxima Geração: 

– Maraviroc gel (uso retal)- Magee Women’s Research Institute 
– Maraviroc/tenofovir gel – estágio inicial de desenvolvimento 

Maraviroc 



Dapivirine (TMS 120) 

• ARV de alta potência: ITRNN 

• Desenvolvido pela Janssen  
• Testado para tratamento oral 
• Licença para a IPM em 2004 

– Em desenvolvimento como microbicida vaginal para 
prevenção do HIV 

• 15 estudos de Fase I/II (segurança) (Anel ou gel 
– Bom perfil de segurança em todos os estudos  ) > 700 

participantes) 

• O programa de desenvolvimento do Anel começou 
em 2012, resultados esperados para 2015/2016 

 



PrEP de Longa duração/Depósito  

 HPTN 076 – Fase II – segurança do TMC278LA em 
mulheres não infectadas e com baixo risco de infecção 

 HPTN 077 – Fase II – segurança do  GSK1265744 
(cabotegravir) homens e mulheres não infectados pelo 
HIV, com baixo risco de adquirir a infecção(a iniciar) 

 ÉCLAIR – Fase II segurança do GSK1265744 (cabotegravir) 
homens e mulheres não infectados, com baixo risco de 
adquirir a infecção pelo HIV (inclusão encerrada) 



Anéis com Microbicida 

• Longa ação: mensal ou tempo maior 

– Potencial para melhorar a adesão 

– Melhor adesão, maior efetividade 
 

• Fácil de usar, confortável 

– Anel flexível, inserido pela própria mulher 

– Raramente percebido pela mulher ou pelo 
parceiro 

– Pouco ou nenhum impacto na atividade sexual 
 

• Viável para o mundo em desenvolvimento 

– Baixo custo de produção 

– Boa segurança e aceitabilidade 
 

• Potential para combinação de medicamentos no 
mesmo anel 

 



Sistemas de Liberação contínua: 
Combination Intravaginal Rings (IVRs) 

 60-day Dapivirine + LNG IVR  (IPM) 

 Combines the ARV dapivirine (DPV) + LNG (silicon ring) 

 DPV+LNG ring formulation and testing are underway 

 90-day Tenofovir + LNG IVR  (CONRAD; IPM) 

 Combines TFV with the hormonal contraceptive, LNG 

 Segment or matrix formulation 

 30-day MZL Combination IVR  (Population Council)   

 Combines MIV-150 + Zinc Acetate + LNG 

 Early pharmacology studies underway 

 

 44 million users since 2002 

 Matrix, non-latex, novel polymer 

 Vicriviroc and MK-2048 (ISTI) combinations under study 



Nano formulações de antirretrovirais: 

• NNRTI (Rilpivirine) 

• Oral formulation in CompleraTM 

• Long acting: up to 3 months? 

• Multiple trials: 

– Dose ranging PK; PK/PD 

– Phase-2: HPTN 076 

• Integrase inhibitor 

• Similar to Dolutegravir 

• Safe in humans with oral run-in 

• Activity up to 3 months? 

• NHP model efficacy 

• Phase 2: Éclair and HPTN 077 

Cabotegravir  (GSK ‘744; ViiV) TMC278LA (Rilpivirine; PATH) 



 
Medicamentos Injetáveis com Ação de 

Longa Duração 
 

+/- 

2 ou mais medicamentos administrados simultaneamente 

ARV Injetáveis 
de Longa 
Duração 
Rilpivirina 

Cabotegravir 

Depo Provera 
Cyclofem 



Taxa de prevalência de HIV 



 
Implementação da Profilaxia  Pré-Exposição ao 

HIV   
Um projeto de demonstração- PrEP Brasil 

 
 



PrEP Brasil: Informações Gerais 

• Estudo multicêntrico de iniciativa nacional 
 

• Centros participantes:  
– LapClinAIDS-IPEC/FIOCRUZ (centro coordenador)  
– CRT-AIDS (SP) 
– USP 

 

• Financiamentos:  
– Rio de Janeiro: edital PROEP/Pesquisa Clínica do CNPq   
– São Paulo: edital FAPESP 
– Medicação do estudo (Truvada®) doada pelo fabricante 



Esquema do Estudo 

• OBJETIVO: Avaliar a aceitabilidade, segurança e viabilidade da 
PrEP administrada em 3 centros de pesquisa no Brasil 

• DELINEAMENTO: Projeto demonstrativo de PrEP, aberto e 
multicêntrico. 

• POPULAÇÃO: Gays,HSH e Travestis com risco de contrair o HIV. 

• AMOSTRA: 400 voluntários (200 IPEC + 100 CRT + 100 USP) 

• TRATAMENTO: FTC/TDF 01CP VO 1X/DIA 

• DURAÇÃO: 3 anos. Período de inclusão de 12 meses e período 
de acompanhamento de 12 meses. Análises  no terceiro ano. 



Objetivos Primários 

• Descrever a aceitação da PrEP diária oferecida 
a homens gays, HSH e travestis 

• Descrever efeitos adversos e toxicidade da 
PrEP 

• Descrever padrões e correlações da adesão à 
PrEP 

• Mensurar as mudanças no comportamento 
sexual de risco 



Objetivos Secundários 

• Descrever o conhecimento da PrEP entre gays, HSH e 
Travestis; 

• Descrever os motivos que levam à escolha de iniciar ou 
recusar PrEP; 

• Descrever o número de soroconversões;  
• Descrever os padrões de resistência de ARV entre pessoas 

que soroconverteram; 
• Avaliar o auto-relato de desvios (venda/partilha) da PrEP; 
• Descrever os possíveis danos sociais do uso da PrEP;   
• Descrever a prevalência de doenças sexualmente 

transmissíveis (sífilis, herpes simples-2, clamídia, 
gonorréia).  



Desenho do estudo 

• Estudo de Demonstração, Multicêntrico (IPEC, CRT e 
USP – expansão para Porto Alegre)   

• População do estudo: gays, HSH e Travestis, não 
infectados pelo HIV 

• Study size: 400 a 500 participantes  
• Treatment Regimen: FTC/TDF (emtricitabine 200 mg / 

TDF 300 mg) – Truvada, dose única diária 
• Medicamento doado pela Gilead Sciences 
• Study Duration: Aproximadamente 2.5 years. Inclusão 

em 12 meses, e acompanhamento de cada participante 
por 12 meses em uso do medicamento 
 



Sub estudos 

• Intervenção de adesão – mensagens de SMS. 
UM gruo vai receber mensagens e o outro não  

• Mensuração de tenofovir intracelular e em 
sangue coletado em cartão DBS para medir 
adesão (Rio vs SP) 

•  Sindemia – avaliar a associação do uso de 
álcool e outras drogas, depressão e violência 
com o padrão do uso de PrEP 



Situação do PrEP Brasil 
Agosto 2014 





(D. Smith, CDC and Al Liu, SFDPH) 

State of the Science and Art 



Início e Duração da Proteção 



Estabelecendo o EC
90

  

 iPrEx post hoc 

analysis 

 Proportional hazards 

regression equation 

for HIV-infection risk 

relative to placebo 

 Intracellular TFV-DP in 

vPBMC  

 EC90 = 16 fmol/106 

cells (95% CI: 3 to 28) 

Anderson, PL, et al. Sci Transl Med. 2012. 

Regression of HIV-infection risk  

relative to placebo 



Proporção > EC90 por tempo em 

uso da droga 

30 
Dose Day of washout 

• Onset of action 
– FULL dataset: 

• 7 daily doses: 87.6%  

(64.6%-96%) 

– RAW dataset: 

• 86% at visit 7  

 

• Duration of action 
– FULL dataset: 

• 86% (63% - 95%) 

2 dias após parar 

de usar a droga  

Seifert S, et al. 15th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV and 

Hepatitis Therapy, 2014. Abstract O_10. 



Inferred HIV Risk Reduction 

30 
Dose Day of washout 

Onset of action 
• FULL dataset: 

• 99% risk reduction 

(98% - 100%) after 7 

daily doses 

• RAW dataset: 

• 93% risk reduction 

at visit 7 

Duration of action 
• FULL dataset: 

• Greater than 95% risk 

reduction for 6 days 

after stopping drug 

Seifert S, et al. 15th International Workshop on Clinical Pharmacology of HIV and 

Hepatitis Therapy. 2014. Abstract O_10. 
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Taxa de prevalência de HIV em HSH 



Cobertura de teste de HIV na vida 

Homens sexualmente ativos, 15-64  
(2013) 

População geral sexualmente ativa, 15-64  
(2013) 

PUD, 18+ 
(2010) 

Mulheres sexualmente ativos, 15-64  
(2013) 

Gays e outros HSH, 18+ 
(2010) 

Mulheres profissionais do sexo, 18+ 
(2009) 



Criando Demanda para os Testes de HIV 

 



O custo-efetividade da PrEP aumenta quando 

disponbilizado para pessoas em alto risco 

Buchbinder, Lancet ID, 2014 













Contracepção 

May 9, 1960:FDA aprova a pílula  



Tecnologias disponíveis e em desenvolvimento 

         Drug 
combinations 

     Injetáveis 

    ART, mAbs , HC              

Drug/device 
combinations 

    Electrospun 
Nanofibers/Films 

Preservativo 
feminino 

Preservativo 
masculino 

The future of MPTs…protection from HIV, other STDs, +/- pregnancy 

Baixas taxas de uso consistente e dificuldade de negociação 



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 



Resistência a Inovações 



   Homofobia 
• Pesquisa de Opinião feita pelo Pew Research Center 

– 39 países  

– 37.653 entrevistados  

– De março a maio de 2013 

– a aceitação da homossexualidade é disseminada em países: 

• onde a religião não tem um papel tão central  

• que são os mais ricos do mundo  

– entrevistados mais jovens e mulheres são mais tolerantes 

 

Disponível em: http://www.pewglobal.org/2013/06/04/global-acceptance-of-homosexuality/ 

Riscos Estruturais 



Riscos Estruturais 
Criminalização 

 
 
 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/oct/15/state-sponsored-homophobia-gay-rightshttp://www.ilga.org 



P16. Eu vou falar coisas que costumam ser ditas sobre os homossexuais, que são os gays e as lésbicas – coisas que algumas pessoas  
acreditam e outras não – e gostaria que o/a sr/a. dissesse se concorda ou discorda de cada uma delas.  

Estigma e discriminação 



Em relação a ter amigos gays: 



Um casal gay tem direito a adotar 
uma criança 



Um casal gay tem direito a adotar 
uma criança 



Estigma Estrutural e Mortalidade por 
todas as causas 

Fig. 2. Tempo de sobrevivência por tipo de área residencial, 
Pesquisa Social Geral/Índice de Mortalidade Nacional, 1988 - 2002 

Hatzenbuehler et al.  Social Science & Medicine . 2014 



To Optimize New Prevention Opportunities 

• Aumentar os investimentos                            
Short term ↑ expense = long term cost ↓ 

• Aumentar a vontade política 

• Compromisso com a equidade 

• Respeito aos Direitos humanos 

• A participação da comunidade é fundamental                        

 





Obrigada! 


