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ANTIRRETROVIRAIS DE 

AÇÃO LONGA
Tudo bom? Durante estes tempos de pandemia do SARS-CoV-2 esperamos 

que o leitores, famílias e seres queridos estejam bem.
Depois de um intervalo, Boletim Vacinas volta para vocês.
Neste número reapresentamos a seção Para Entender as Vacinas. Com 

exemplos e com alusões à covid-19.
Oferecemos vários artigos sobre antirretrovirais de longo prazo. Em geral, 

as aplicações podem ser mensais ou bimestrais. Uma combinação dupla 
injetável intramuscular mensal foi aprovada para tratamento de manutenção, 
enquanto um dos componentes mostrava eficácia como PrEP, mas com uso 
bimestral (estudos HPTN-083 e 084). Ao mesmo tempo mostrou a facilidade 
de adesão das voluntárias pela PrEP injetável sobre a PrEP oral.

Um antirretroviral poderia ser utilizado como implante anual, e 
também como pílula mensal para PrEP. Para tratamento, poderia ser um 
comprimido semanal ou mensal. É claro que será necessário adicionar 
outros antirretrovirais, com igual período entre as doses, para constituir um 
tratamento completo. Um estudo inicial de infusão de anticorpos para PrEP 
mostra resultados que indicam a viabilidade desta abordagem.

No campo de vacinas para o HIV, duas novas abordagens: o uso de 
vacinas de RNA mensageiro (mRNA), como as da Biontech-Pfizer e Moderna 
para covid-19. Leia sobre produto usado em macacos. A outra abordagem 
finalmente produz um resultado esperado há tempos: estimular a produção 
de anticorpos potentes contra o HIV.

Mas também há ensaios de eficácia sobre os quais informamos Mosaico, 
Imbokodo e PrepVacc. Como outros, eles podem sofrer atrasos devidos 
à epidemia de covid-19. Há também um texto sobre uma vacina para 
Tuberculose e uma vacina terapêutica para o HIV. Sobre Cura, trazemos 
notícias do Paciente de São Paulo, que apareceu infectado pelo HIV e a 
chamada Paciente de Buenos Aires, que está sem terapia antirretroviral há 
mais de 12 anos sem indícios do HIV.

Por último, trazemos um texto de Ética em Pesquisa. Você infectaria 
propositalmente um voluntário que concordou com isso, para obter mais 
informações sobre o SARS-CoV-2, causador da covid-19? Discutamos.

Em tempo, agradecemos o apoio da Associação Brasileira Interdisciplinar 
de Aids - ABIA, sem o qual esta edição não seria possível.

Boa leitura!
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OMS RECOMENDA  
ANEL VAGINAL COM DAPIVIRINA 

COMO UMA NOVA ESCOLHA  
PARA A PREVENÇÃO DO HIV  

EM MULHERES COM  
RISCO DE INFECÇÃO

A partir de textos da OMS e Avert • 26 de janeiro de 2021

AOrganização Mundial de Saúde 
(OMS) recomendou que o anel va-
ginal dapivirina (DPV-VR) pode ser 

oferecido como uma opção de prevenção 
adicional para mulheres com risco subs-
tancial1 de infecção por HIV como parte 
das abordagens de prevenção combinada.

O DPV-VR é uma opção de prevenção 
iniciada por mulheres para reduzir o 
risco de infecção por HIV. O anel é feito 
de silicone e é fácil de dobrar e inserir. O 
anel funciona liberando o medicamento 
antirretroviral dapivirina do anel para a 
vagina lentamente ao longo de 28 dias.

Ele deve ser usado dentro da vagina 
por um período de 28 dias, após o qual 
deve ser substituído por um novo anel. 

1 O risco substancial de infecção por HIV 
é definido como uma incidência de HIV 
maior que 3 por 100 pessoas-ano.

OS ESTUDOS QUE 
BASEARAM A DECISÃO

Dois ensaios clínicos randomizados 
de Fase III descobriram que o uso do 
DPV-VR reduziu o risco de infecção 
pelo HIV em mulheres e o uso de longo 
prazo foi bem tolerado. O estudo RING 
demonstrou uma redução do HIV de 35% 
entre as mulheres que usam DPV-VR, e o 
estudo ASPIRE (ver Boletim Vacinas 29), 
uma redução de 27% no risco.

Os resultados dos estudos de extensão 
abertos (ou seja, todas as voluntárias 
usando o anel) dos ensaios mostraram 
aumentos no uso do anel. Também, os 
dados de modelagem sugerem maior 
redução de risco – em mais de 50% em 
ambos os estudos – em comparação com 
os resultados dos ensaios de Fase III. 
As análises secundárias dos dados do 

GESTAÇÃO POSITHIVA sem dano neurológicoPREVENÇÃO Anel vaginal com dapivirina
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GESTAÇÃO POSITHIVA sem dano neurológicoPREVENÇÃO Anel vaginal com dapivirina

ensaio também sugerem maior redução 
do risco entre as mulheres que usaram 
consistentemente o DPV-VR.

Análises secundárias dos dados do 
ensaio também sugerem maior redução 
do risco entre as mulheres que usaram 
consistentemente o DPV-VR.

O DPV-VR destina-se a reduzir o risco 
de infecção pelo HIV durante o sexo va-
ginal para mulheres em risco substancial 
de contrair o HIV como uma abordagem 
de prevenção complementar, além de 
outras práticas sexuais mais seguras. 
Pode ser oferecido junto com a PrEP 
oral como uma opção para mulheres que 
não desejam ou não podem tomar um 
comprimido oral diariamente. 

Embora os anéis vaginais anticon-
cepcionais estejam disponíveis há anos, 
o DPV-VR é o primeiro produto de pre-
venção do HIV vaginal. A pesquisa está 
em andamento para desenvolver um anel 
vaginal que inclui anticoncepcionais e 
prevenção do HIV.

Desde novembro de 2020, o DPV-VR 
foi incluído na lista de pré-qualificação 
de medicamentos da OMS. Isto seguiu-se 
ao parecer científico positivo da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA) ao 
abrigo do artigo 58º sobre a utilização 
do DPV-VR para a prevenção do HIV, que 
foi concedido em julho de 2020.2 

Em uma reunião recente do Grupo de 
Desenvolvimento de Diretrizes da OMS, 
o grupo formulou uma recomendação 
condicional apoiando a oferta do DPV-VR, 
avaliando que os benefícios do DPV-VR su-
peram os danos com base em uma revisão 
sistemática e meta-análise das evidências 
científicas apresentadas a eles.

Os benefícios do DPV-VR superam os danos 
com base em uma revisão sistemática e 
meta-análise das evidências científicas 
apresentadas.

2 A EMA, em cooperação com a OMS, pode 
fornecer pareceres científicos sobre medica-
mentos humanos de alta prioridade, incluindo 
vacinas, que se destinam a mercados fora da 
União Europeia (UE), desde 2004.

Essa evidência incluiu a relação 
custo-eficácia do anel vaginal com 
dapivirina, aceitabilidade, viabilidade 
demonstrada e o potencial para au-
mentar a equidade como uma escolha 
de prevenção adicional, observando 
alguma variabilidade na eficácia em 
grupos de idade mais jovens e dados 
limitados sobre o uso entre mulheres 
grávidas e lactantes.

O Grupo de Desenvolvimento de 
Diretrizes delineou considerações de 
implementação e lacunas de pesquisa 
a serem consideradas no uso deste 
produto na população. Isso incluiu 
abordar o fornecimento do DPV-VR 
como parte de serviços abrangentes; 
garantir que as mulheres recebam in-
formações completas para fazer uma 
escolha informada sobre os benefícios 
e riscos potenciais ao considerar o 
uso do anel; meninas adolescentes 
e mulheres jovens podem precisar de 
mais apoio durante o início e para a 
continuidade; aceitabilidade entre 
mulheres de grupos populacionais 
chave; suporte adicional de adesão 
e criação de demanda; treinamento e 
suporte para que os provedores enten-
dam e sejam capazes de oferecer este 
novo produto; mais informações sobre 
segurança na gravidez e amamentação 
e relação custo-eficácia.

A OMS enfatiza que, ao fornecer 
serviços de prevenção do HIV para 
mulheres, é importante que sejam ofere-
cidos junto a outros serviços, incluindo 
a oferta de mais opções de prevenção 
do HIV, diagnóstico e tratamento de 
infecções sexualmente transmissíveis 
(IST), a oferta de serviços voluntários 
de parceiros, teste de HIV e referên-
cias para terapia antirretroviral para 
todas as mulheres que testam positivo 
e uma variedade de opções de con-
tracepção. Os profissionais de saúde 
precisam ser capacitados a prestar 
serviços que respeitem e incluam as 
mulheres em toda a sua diversidade, 
especialmente aquelas que sofrem 
violência por parceiro sexual. 

1 Pressione o anel vaginal entre
o dedo indicador e o polegar

2 Insira o anel vaginal
quando estiver em uma
posição relaxada

3 Empurre o anel vaginal
até que tenha alcançado
a posição desejada

4 Mantenha o anel vaginal em
posição durante 3 semanas

INSERÇÃO DO
ANEL VAGINAL
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MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 
PARA HIV DEVEM SER PRÁTICOS 

E ACESSÍVEIS, AFIRMAM 
ESPECIALISTAS

TESTES MAIS SENSÍVEIS PARA DETECTAR O HIV TAMBÉM SERÃO NECESSÁRIOS

Roger Pebody • aidsmap.com • 15 de março de 2021 - Traduzido por J. Beloqui (GIV, ABIA, RNP+)

A professora Diane Havlir afirmou, 
em um painel de discussão na 
Conferência sobre Retrovírus e 

Infecções Oportunistas (CROI 2021), 
em março de 2021, que os avanços no 
tratamento do HIV na última década fo-
ram dominados por potentes inibidores 
da integrase e esquemas de comprimido 
único (o três-em-um), mas a próxima 
década promete ser uma era de produtos 
de ação longa.

A atenção está atualmente focada 
no cabotegravir/rilpivirina injetável 
para tratamento aprovado pela agência 
europeia (EMA) em 21 de dezembro 
de 2020 e pela FDA dos EUA em 21 de 
janeiro de 2021 e cabotegravir injetável 
para prevenção (que poderá ser aprovado 
em breve). Ver artigos neste Boletim.

Mas há outros produtos de longa dura-
ção desenvolvidos ou em desenvolvimento: 

1. O anel vaginal dapivirina mensal para 
prevenção já está aprovado (e versões 
que duram três meses ou que também 
fornecem anticoncepcional estão em 
processo). Ver artigo neste Boletim.

2. O novo agente lenacapavir está 
sendo testado como uma injeção 
semestral, enquanto o islatravir tem 
tal persistência no corpo que pode 
funcionar como uma pílula mensal 
ou um implante com duração de um 
ano inteiro. Ver artigo neste Boletim.

Para a prevenção do HIV, apenas um 
agente de ação prolongada pode ser sufi-
ciente para fornecer proteção. Mas, para 

o tratamento do HIV, provavelmente 
serão necessários dois ou três. Construir 
esquemas completos de agentes de ação 
muito longa será um desafio até que 
vários produtos eficazes para a mesma 
duração estejam disponíveis.

O ibalizumabe já está disponível como 
uma infusão a cada duas semanas para o 
tratamento do HIV multirresistente, mas 
deve ser tomado em combinação com 
comprimidos diários.

Por exemplo, o ibalizumabe já está 
disponível como uma infusão a cada 
duas semanas para o tratamento do HIV 
multirresistente, mas deve ser tomado 
em combinação com comprimidos diá-
rios. Portanto, não tem as qualidades 
que muitas pessoas consideram atraen-
tes em um esquema de ação prolongada 
– dosagem menos frequente, lembretes 
menos frequentes da sorologia positiva 
para o HIV e maior discrição.

Para o Dr. Hyman Scott, ter produtos 
de longa duração como opções adicio-
nais em suas clínicas de São Francisco 
permitirá que ele alcance pessoas que 
têm problemas com a dosagem diária. 
A experiência com anticoncepcionais e 
medicamentos antipsicóticos é que ter 
mais opções permite que os médicos 
se envolvam com indivíduos que têm 
barreiras para a adesão à pílula diária.

O professor François Venter estava 
menos convencido que as pessoas que 
têm dificuldade em tomar medicamentos 

todos os dias comparecerão às consul-
tas a cada quatro ou oito semanas. Os 
antirretrovirais injetáveis não são “a 
solução mágica para a adesão”, disse 
ele. “Inicialmente e até que tenhamos 
melhores dados, vou reservar para os 
pacientes mais aderentes.”

Scott disse que imaginou dois grupos 
principais de pacientes que desejariam 
produtos de longa ação:
a. Em primeiro lugar, indivíduos alta-

mente aderentes e organizados que 
simplesmente preferem essa opção.

b. Em segundo lugar, pessoas que têm 
desafios com a adesão diária.

Ele não manifestou tanta preocupação 
quanto Venter sobre a capacidade desses 
pacientes de comparecer às consultas 
regularmente. “Tenho muitos pacientes 
que aderem às consultas sem aderir aos 
comprimidos diários”, afirmou. A medica-
ção injetável pode ser oferecida ao mesmo 
tempo que a visita de uma pessoa para ou-
tros serviços, como gerenciamento de caso.

“Tenho muitos pacientes que  
aderem às consultas sem aderir  
aos comprimidos diários.”

O preço será um fator chave para 
determinar quantas pessoas podem usar 
produtos de longa duração. Nos EUA, o 
cabotegravir/rilpivirina injetável para 
tratamento foi posicionado no topo da 
faixa de preço para esquemas patenteados 
de um comprimido por dia, mas não com o 
mesmo prêmio de preço dos medicamentos 

PREP praticidade e acessibilidade para injetáveis
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para tratar HIV multirresistente. Segundo 
a Fundação Clinton, o preço em países 
de baixa renda deveria ser inferior a 131 
dólares anuais para ter custo-efetividade.

Não sabemos como será o preço do 
cabotegravir para prevenção, mas ele 
será comparado com a PrEP oral, que é 
altamente eficaz e está disponível a um 
custo muito mais baixo nos fabricantes 
de genéricos. Um estudo apresentado na 
CROI descobriu que para ser considerado 
custo-efetivo pelos sistemas de saúde, 
um produto de ação prolongada poderia 
ser apenas cerca de US$ 3.000 por ano 
mais caro do que o tenofovir/entricitabi-
na genérico nos Estados Unidos. Na Euro-
pa, onde os genéricos são mais baratos, 
o preço teria que ser ainda mais baixo.

UMA INTERVENÇÃO 
COMPLICADA

Será possível entregar agentes de 
longa duração em países de baixa e mé-
dia renda? François Venter disse que na 
África do Sul há um grande entusiasmo 
dos pacientes, enquanto os profissio-
nais de saúde se preocupam mais com 
os desafios operacionais. O fluxo de 
trabalho de clínicas já sobrecarregadas 
terá que ser repensado, ou precisarão 
ser identificados prestadores de serviços 
alternativos, como farmácias comerciais.

Embora o país tenha um grande 
programa de entrega de anticoncepcio-
nais injetáveis, a experiência é que as 
pacientes entram e saem da assistência. 
Isso levanta preocupações sobre o surgi-
mento de resistência aos medicamentos, 
o que torna ainda mais urgente a neces-
sidade de trazer os indivíduos de volta 
aos cuidados. No entanto, isto é mais 
uma tarefa para os programas, que não 
têm histórico de fazer isso bem.

Os tratamentos injetáveis seriam uma 
“intervenção complicada” para implementar 
no programa de terapia antirretroviral da 
África do Sul, que é o maior do mundo.

Os tratamentos injetáveis seriam 
uma “intervenção complicada” para 
implementar no programa de terapia 

antirretroviral da África do Sul, que é 
o maior do mundo.  Venter estava mais 
aberto aos benefícios potenciais da 
PrEP injetável, dado o número limi-
tado de pessoas alcançadas pela PrEP 
oral até agora.

O sucesso da expansão da PrEP oral 
na Tailândia se baseou em serviços lide-
rados pela populações-chave, nos quais 
trabalhadores de saúde comunitários 
(principalmente homens que fazem sexo 
com homens e mulheres transexuais) en-
tregam PrEP a seus pares, muitas vezes 
em ambientes não médicos. O Dr. Nittaya 
Phanuphak disse que uma pesquisa de 
implementação é necessária para desco-
brir se os agentes de longa ação podem 
ser fornecidos por leigos. Produtos que 
poderiam ser administrados por um 
colega ou pelo próprio usuário seriam 
bem-vindos, disse ela. No entanto, como 
o cabotegravir e a rilpivirina devem ser 
injetados em um músculo grande o sufi-
ciente para receber o volume necessário, 
as nádegas são atualmente o único local 
viável e o licenciamento concedido exige 
sua administração por um profissional 
de saúde.

Uma preocupação adicional é que 
muitas mulheres transexuais receberam 
injeções de preenchimento nas nádegas. 
“Se não conseguirmos encontrar nenhum 
outro grupo muscular, isso excluirá auto-
maticamente as mulheres trans de receber 
cabotegravir injetável”, disse Phanuphak.

PERÍODO DE 
INTRODUÇÃO E A  
CAUDA LONGA

Especificamente para cabotegravir e 
rilpivirina, alguns dos dados emergentes 
permitirão que protocolos sejam simpli-
ficados, enquanto outros dados podem 
dar lugar a maior complexidade.

Usado como prevenção, o cabo-
tegravir é administrado a cada oito 
semanas. Já quando usado como tra-
tamento, a combinação cabotegravir/
rilpivirina foi testada com dosagem a 
cada quatro semanas (aprovado pelos 
reguladores europeus e americanos) e 

a cada oito semanas (aprovado apenas 
pelos reguladores europeus). Os dados 
apresentados na CROI mostraram que a 
dosagem de oito semanas não é inferior, 
mas é provavelmente menos indulgente 
com os atrasos na administração das 
doses. Além disso, as análises até agora 
fornecem pouca orientação sobre quais 
pacientes têm maior probabilidade de 
se beneficiar de cada esquema.“Embora 
existam alguns desafios operacionais e 
detalhes que precisam ser resolvidos, 
eles não devem impedir a implantação 
dos antirretrovirais injetáveis.”

Os dados apresentados na CROI mostraram 
que a dosagem de oito semanas 
não é inferior, mas é provavelmente 
menos indulgente com os atrasos na 
administração das doses.

Para o uso de antirretrovirais in-
jetáveis, os estudos de pesquisa e as 
aprovações regulatórias atuais exigem 
iniciar com a administração durante 
quatro semanas das versões orais dos 
medicamentos, um período de intro-
dução. A justificativa é garantir que os 
medicamentos sejam bem tolerados, 
uma vez que uma injeção não pode ser 
removida se houver efeitos adversos. 
Nos estudos até agora realizados, não 
surgiram preocupações com a segurança. 
Também há alguns dados de tratamento 
sugerindo que o período de introdução 
com a medicação oral não seja necessá-
rio. Hyman Scott disse na reunião que se 
sentia confortável em dar aos pacientes 
a opção de receber as injeções “fora da 
bula”, sem o período de introdução.

Existe uma preocupação relevante para 
o cabotegravir usado na prevenção, com a 
‘cauda longa’. A ‘cauda longa’ é o período 
de vários meses após a última injeção 
numa pessoa, durante o qual os níveis 
do medicamento diminuem lentamente, 
mas ele ainda continua presente. Como a 
pessoa pode ter o fármaco ativo em seu 
corpo, em nível insuficiente para proteger 
contra o HIV, a preocupação é que, caso 
adquira o HIV, possa desenvolver resistên-
cia ao cabotegravir e a outros inibidores 

PREP praticidade e acessibilidade para injetáveis
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da integrase (família de medicamentos 
muito utilizada para tratamento na atuali-
dade). Os protocolos de teste de pesquisa 
declararam que as pessoas que pararam as 
injeções devem receber PrEP oral para “co-
brir” essa cauda, mas isso nem sempre será 
possível – muitas pessoas simplesmente 
param de ir à clínica.

No entanto, os dados do HPTN 083 
apresentados à CROI foram tranquiliza-
dores: quatro indivíduos que sorocon-
verteram durante o período de cauda 
longa não desenvolveram resistência. 
Pode ser precisamente porque os níveis 
do medicamento estavam baixos que a 
resistência não ocorreu – o risco de re-
sistência é maior quando o HIV se replica 
na presença de altos níveis de um medi-
camento que, por si só, não é suficiente 
para impedir a replicação do vírus.

MELHORANDO  
OS TESTES

O novo desafio revelado por aquele 
estudo foi a baixa sensibilidade dos exa-
mes diagnósticos de rotina em pessoas 
que estão em uso de cabotegravir. As 
infecções por HIV de algumas pessoas 
não foram detectadas por testes de an-
ticorpos por várias semanas ou meses. 
Um fenômeno similar já foi observado 
em um pequeno número de usuários de 
PrEP oral, mas o efeito parece ser mais 
pronunciado com o fármaco injetável.

O teste mais sensível seria para RNA (carga 
viral), mas ele é caro e vem com os desafios 
logísticos de um teste de laboratório.

Nittaya Phanuphak disse que os 
serviços tailandeses dependem de 
testes rápidos de terceira geração, que 
são especialmente propensos a ignorar 
esses casos. O teste mais sensível seria 
para RNA (carga viral), mas ele é caro 
e vem com os desafios logísticos de um 
teste de laboratório. Uma opção a ser 
considerada é o teste de RNA agrupado 
em “pool”, já usado para rastrear doa-
ções de sangue. Amostras de cerca de 
100 pessoas são reunidas e testadas. Se 
o teste do “pool” for negativo, todas as 

amostras serão consideradas negativas. 
No entanto, se o teste do pool for posi-
tivo, “pools” progressivamente menores 
(de 50, depois de 10) são testados até 
que cada uma das amostras positivas do 
RNA do HIV sejam isoladas.

Uma segunda opção são os testes de 
RNA de ponto de assistência ou próximo 
ao ponto de assistência. Essas tecnologias 
avançaram consideravelmente nos últimos 
anos, mas ainda há progresso a ser feito em 
termos de conveniência, prazos de entrega, 
custos de operação e precisão.

A Dra. Rachel Baggaley, da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), disse em uma 
reunião de ativistas da comunidade que o 
desenvolvimento de estratégias práticas 
para testagem será a chave para garantir 
que a PrEP injetável não seja um produto 
reservado para países de alta renda.

O professor Raphael Landovitz, que 
liderou o HPTN 083, acrescentou: “Para 
mim, este é um apelo galvanizador para 
que todos exijam que invistamos mais 
recursos em diagnósticos melhores, mais 
sensíveis e ainda bastante específicos, 
incluindo testes de ponto de assistência 
que tenham essas propriedades.”

Melhores diagnósticos são neces-
sários em ambientes de alta e baixa 
renda. O acesso a testes de carga viral 
em pontos de atendimento melhorou no 
sul do mundo, mas geralmente não estão 
disponíveis em todos os ambientes, 
mesmo os de alta renda.

O acesso a testes de carga viral em 
pontos de atendimento melhorou no sul 
do mundo, mas geralmente não estão 
disponíveis em todos os ambientes, 
mesmo os de alta renda.

E embora os dados mais recentes 
tenham identificado alguns desafios 
operacionais e detalhes que precisam 
ser resolvidos, Landovitz disse que eles 
não deveriam impedir a implantação do 
cabotegravir injetável. Ele insistiu que 
não devemos perder de vista o panorama 
geral – seu impacto nas infecções por 
HIV. Em comparação com pessoas que 
usam PrEP oral, houve 66% menos in-
fecções em homens que fazem sexo com 
homens e mulheres trans e 89% menos 
infecções em mulheres cisgênero nos dois 
estudos principais. Esses resultados são 
“surpreendentes”, disse ele. 

Carlos del Rio, Diane Havlir, Charles Flexner, François Venter, Hyman Scott, NittayaPhanuphak 
(de cima para baixo, da esquerda para a direita) na CROI 2021

PREP praticidade e acessibilidade para injetáveis
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ESTUDOS DE PREP COM 
CABOTEGRAVIR INJETÁVEL MOSTRAM 

ALTAS TAXAS DE EFICÁCIA
A PREP BIMESTRAL, COM CABOTEGRAVIR INJETÁVEL INTRAMUSCULAR  

COLOCA NOVAS QUESTÕES DE IMPLEMENTAÇÃO, FORNECIMENTO  
E ACESSO. ELA PODE SER UM FATOR DE MUDANÇA DO JOGO.

Traduzido e adaptado por J. Beloqui (GIV, ABIA, RNP+) a partir de textos de aidsmap.com, OMS, IAVI, ViiV

PREP injetável mostra altas taxas de eficácia

Em 2020 foram divulgados os 
resultados de dois importantes 
estudos de PrEP: HPTN -083, com 

homens que fazem sexo com homens e 
mulheres transexuais, e HPTN-084, com 
mulheres cisgênero.

INTRODUÇÃO
Os términos precoces dos estu-

dos HPTN 083 e HPTN-084 são boas 
notícias e podem mudar fundamen-
talmente a natureza da profilaxia pré-
-exposição (PrEP) ao HIV e, de fato, 
toda a prevenção ao vírus.

Se um ensaio de tratamento ou pre-
venção for interrompido precocemente 
(isto é, antes do planejado), significa 
que as notícias podem ser muito boas 
ou muito ruins. Ou seja, que a nova 
intervenção é prejudicial ou fútil, ou 
comprovou-se boa antes do planejado 
e, portanto, o estudo não tem motivo 
para continuar.

Um estudo recente para uma can-
didata a vacina contra o HIV também 
foi interrompido precocemente. Mas, 
dessa vez porque o resultado provou 
ser ruim: a vacina não foi melhor que 
o placebo. Por outro lado, quando em 
2015 os ensaios PROUD e IPERGAY (ver 
Boletim Vacinas 30) mostraram que a 
PrEP [com tenofovir mais entricitabina] 
evitou 86% das infecções pelo HIV 
quase da noite para o dia, eles muda-
ram a imagem da PrEP, que passou de 
promissora, para uma intervenção com 
benefício inegável.

OS ESTUDOS HPTN  
083 E HPTN 084

Os dois estudos tinham metodologias 
similares, com populações diferentes.

O cabotegravir é um antirretroviral 
inibidor da integrase, como o dolutegravir.

Grupo 1: Cabotegravir injetável 
(uma injeção no glúteo a cada dois me-
ses) mais pílulas diárias com placebo de 
TDF (tenofovir) + FTC (entricitabina) OU

Grupo 2: Comprimidos diários de TDF + 
FTC por via oral, além de uma injeção “fic-
tícia” de cabotegravir a cada dois meses.

Houve também uma etapa introdutória 
de nove semanas com uso oral diário de 
cabotegravir ou placebo, segundo o Grupo. 
Para aqueles randomizados no braço do ca-
botegravir, ela envolveu pílulas de cabote-
gravir mais pílulas simuladas de TDF + FTC.

Os dois estudos foram interrompidos 
precocemente por sugestão dos seus 
respectivos DSMB (Comitê de Segurança e 
Monitoramento de Dados).

Os dois estudos foram interrompidos 
precocemente por sugestão dos seus 
respectivos DSMB (Comitê de Segurança 
e Monitoramento de Dados). Com efeito, 
os DSMB – que são as únicas pessoas que 
podem ver os dados fechados do estudo, 
ou seja, ver quantas infecções há entre 
os participantes de cada grupo, manifes-
taram que os resultados do cabotegravir 
injetável eram tão convincentes que 
agora todos os participantes do estudo 
deveriam receber a PrEP injetável, uma 
vez que se evitariam mais infecções. 

O ESTUDO HPTN 083
No ensaio, participaram 4.600 

homens gays e bissexuais e mulheres 
trans nos EUA e também em centros na 
Argentina, Brasil, Peru, África do Sul, 
Tailândia e Vietnã.

Originalmente, o plano era terminar 
o estudo com 48 semanas de TDF/FTC 
oral para cobrir o período em que o 
nível de cabotegravir cai lentamente, 
pois isso já havia levado a casos de 
resistência ao cabotegravir. Agora, todos 
os participantes receberão continuação 
com cabotegravir injetável.

O estudo começou em novembro de 
2016 e durou três anos. Estava perto do 
seu fechamento quando a pandemia de 
covid-19 chegou, forçando 11 dos 43 locais 
do estudo a fechar. Em abril, os investi-
gadores do ensaio pediram ao Conselho 
de Monitoramento de Dados e Segurança 
(DSMB) para verificar se era possível con-
cluir o teste mais cedo, usando o limiar 
mais relaxado de “não inferioridade”.

No HPTN 083, as injeções a cada dois 
meses do medicamento cabotegravir 
preveniram 69% mais infecções por HIV  
do que o observado até agora.

No HPTN 083, as injeções a cada dois 
meses do medicamento cabotegravir 
preveniram 69% mais infecções por HIV 
do que o observado até agora, como a 
PrEP de ponta, ou seja, uma dose diária 
da pílula anteriormente conhecido como 
Truvada – tenofovir disoproxil fumarato 
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mais entricitabina (TDF + FTC). Isso, 
apesar do fato que, conforme medido 
pelos níveis de medicamentos, a adesão 
ao TDF + FTC foi alta: ¾ dos pacientes 
tomaram-na todos os dias. O estudo foi 
copatrocinado pelo laboratório ViiV e 
pelo Instituto de Alergias e Doenças 
Infecciosas dos EUA. Foi iniciado em 
março de 2016.

Ensaio de “não inferioridade”: 
compara-se um novo medicamento 
com outro já existente, visando mos-
trar que o novo é tão bom quanto o 
antigo. Ou seja, procura-se mostrar 
que o novo medicamento não é infe-
rior ao antigo. 
Ensaio de “superioridade”: com-
para-se um novo medicamento com 
outro já existente visando mostrar 
que o novo é superior ao antigo.  
Por princípios da ética em pesquisa, 
ao final do estudo deve ser oferecida 
a todos os participantes a melhor in-
tervenção detectada pelo ensaio. No 
Brasil, a Resolução 466/2012 do Con-
selho Nacional de Saúde explicita, no 
seu parágrafo III.3 que o estudo deve:

“d) assegurar a todos os participan-
tes ao final do estudo, por parte 
do patrocinador, acesso gratuito 
e por tempo indeterminado, aos 
melhores métodos profiláticos, 
diagnósticos e terapêuticos que 
se demonstraram eficazes:

d.1) o acesso também será garantido 
no intervalo entre o término 
da participação individual e o 
final do estudo, podendo, nesse 
caso, esta garantia ser dada por 
meio de estudo de extensão, de 
acordo com análise devidamente 
justificada do médico assistente 
do participante.”

RESULTADOS
Das 4.600 pessoas no estudo, 12% eram 

mulheres trans – a maior proporção até 
agora em qualquer grande estudo de pre-
venção do HIV – e mais de 50% das pessoas 
nos locais dos EUA eram afro-americanas.

Cinquenta participantes foram infecta-
dos pelo HIV: 12 recebendo as injeções de 
cabotegravir e 38 tomando pílulas de TDF+ 
FTC. Isso equivale a 1,21% de incidência 

anual de HIV em participantes que tomam 
TDF+ FTC, mas apenas 0,38% em pessoas 
que tomam injeções de cabotegravir – o 
que significa que houve 69% menos soro-
conversões no braço da injeção.

Cinquenta participantes foram infectados 
pelo HIV: 12 recebendo as injeções de 
cabotegravir e 38 tomando pílulas de TDF+ 
FTC. Isso equivale a 1,21% de incidência 
anual de HIV em participantes que tomam 
TDF+ FTC, mas apenas 0,38% em pessoas 
que tomam injeções de cabotegravir – o 
que significa que houve 69% menos 
soroconversões no braço da injeção.

O motivo pode ser a adesão. O comu-
nicado à imprensa do ViiV diz que em um 
subestudo dos níveis de medicamentos 
em 400 pessoas que tomavam TDF + FTC, 
87% das pessoas que tomavam os compri-
midos tinham um nível de TDF no sangue 
indicando que tomavam pelo menos um 
comprimido por semana. No entanto, Alex 
Rinehart, do ViiV, disse ao aidsmap.com 
que 75% das pessoas neste subestudo 
tinham níveis indicativos de dosagem 
diária e 83% dos níveis indicavam pelo 
menos quatro comprimidos por semana, 
suficientes para a eficácia da PREP oral. 
Portanto, a maioria tinha alta adesão.

As 12 pessoas infectadas enquanto 
lhes era administrado o cabotegravir 
constituem atualmente um enigma. Al-
gumas  foram infectadas durante a etapa 
de “introdução”. Mas foi identificado um 
grupo de 4 pessoas que infectou-se ape-
sar de ter bons níveis de cabotegravir.

EFEITOS COLATERAIS
As injeções têm efeitos colaterais. 

Oitenta por cento das pessoas que re-
ceberam as injeções de cabotegravir se 
queixaram de dor ou sensibilidade no 
local da injeção. Isso se deve em parte 
ao medicamento, porque apenas 30% 
das pessoas que receberam injeções de 
placebo relataram esse efeito. No entan-
to, apenas 2% dos receptores de injeção 
deixaram de recebê-las por causa disso.

SIGNIFICAÇÃO ESTATÍSTICA
Os resultados são estatisticamente 

convincentes. Embora o estudo tenha 
iniciado como de não inferioridade, os 
intervalos de confiança de 95% para 
as duas intervenções diferentes não 
se sobrepuseram. Neste caso, os IC 
foram dados por uma incidência anual 
de HIV em pessoas que tomam pílulas 
de TDF + FTC entre 0,86% a 1,61% e, 
nas pessoas que recebem as injeções 
com cabotegravir, variaria de 0,2% a 
0,66%. Este é um resultado claramente 
significativo.

Intervalo de confiança (IC): é um 
intervalo estimado de um parâmetro 
de interesse de uma população. Em 
vez de estimar o parâmetro por um 
único valor, é dado um intervalo de 
estimativas prováveis. Quanto menor 
o intervalo, melhor a estimativa. O 
quanto estas estimativas são pro-
váveis será determinado pelo coefi-
ciente de confiança, no caso de 95%.

ESTUDO HPTN 084
Este estudo de PrEP injetável relata a 

melhor eficácia já vista para qualquer forma 
de PrEP em mulheres. Infelizmente, encon-
trou adesão significativamente menor em 
mulheres que tomam pílulas PrEP diárias.

Estudo duplo cego: quando nem os 
pesquisadores e nem os voluntários 
sabem o que estão tomando. Por 
decisão dos pesquisadores, todos são 
informados do que tomaram, ao final 
do estudo ou antes. Neste momento o 
estudo pode continuar como aberto.
Estudo cego simples: os voluntários 
não sabem o que estão tomando, 
mas os pesquisadores sim. Pode ser 
o inverso também, embora seria 
estranho. Por decisão dos pesqui-
sadores, todos são informados do 
que tomaram, ao final do estudo ou 
antes. Nesse momento o estudo pode 
continuar como aberto.
Estudo aberto ou de rótulo aberto: 
quando todos sabem o que os vo-
luntários tomam. Muitas vezes é o 
mesmo medicamento para todos.

PREP injetável mostra altas taxas de eficácia
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PREP injetável mostra altas taxas de eficácia

O HPTN 084 recrutou 3.223 mulhe-
res cisgênero com idades entre 18-45 
em 20 locais em sete países na África 
Subsaariana: Botsuana, Essuatini (ex-
-Suazilânida), Quênia, Maláui, África do 
Sul, Uganda e Zimbábue. Esses países 
continuam a ter taxas muito altas de 
infecção por HIV, especialmente em 
mulheres jovens.

O HPTN 084 teve sua etapa cega 
interrompida depois que ficou claro que 
havia quase nove vezes mais infecções em 
mulheres que tomaram os comprimidos 
orais do que naquelas que receberam a 
formulação injetável.

O HPTN 084 teve sua etapa cega 
interrompida depois que ficou claro 
que havia quase nove vezes mais in-
fecções em mulheres que tomaram os 
comprimidos orais do que naquelas que 
receberam a formulação injetável. Esta 
é uma margem de superioridade ainda 
mais convincente para o medicamento 
injetável do que no HPTN 083, onde 
havia quase três vezes mais infecções 
na PrEP oral do que na injetável.

Entre as 3.223 mulheres, houve 38 
infecções por HIV até agora. Esses nú-
meros se traduzem em uma incidência 
anual aproximada de HIV de 1% entre 
as mulheres no estudo HPTN 084, o que 
significa que uma em 100 mulheres no 
estudo tornou-se HIV-positiva por ano.

OBSERVAÇÕES SOBRE 
OS DOIS ESTUDOS

A diferença na incidência entre os 
braços do estudo foi maior no HPTN 084 do 
que no HPTN 083. Houve 34 infecções em 
mulheres alocadas para comprimidos de 
TDF/FTC, mas apenas quatro em mulheres 
alocadas para injeções de cabotegravir. 
Isso equivale a 1,79% de incidência anual 
em mulheres que tomam os comprimidos e 
apenas 0,21% em mulheres que recebem 
as injeções. Isso significa que houve 8,5 
vezes mais infecções em mulheres que 
tomaram os comprimidos.

Colocando de outra forma, por cada 
infecção entre as mulheres que usaram 
a injeção houve 8,5 infecções entre as 
que tomaram TDF/FTC – uma redução de 
89% na incidência.

No estudo HPTN 083, com homens gays 
e bissexuais e mulheres transexuais, 
os números correspondentes foram de 
1,22% de incidência nas pílulas e 0,41% 
nas injeções – quase três vezes mais 
infecções nas pílulas.

No estudo HPTN 083, com homens 
gays e bissexuais e mulheres transexuais, 
os números correspondentes foram de 
1,22% de incidência nas pílulas e 0,41% 
nas injeções – quase três vezes mais 
infecções nas pílulas.

É importante enfatizar que mesmo em 
mulheres que tomaram os comprimidos 
de PrEP por via oral houve eficácia signi-
ficativa. A taxa anual de infecção por HIV 
nas mulheres no estudo, caso não tivessem 
recebido PrEP, não pode ser mostrada di-
retamente, mas, como a organização AVAC 
disse em um comunicado à imprensa: “Nos 
últimos 5 anos, as taxas de infecção por 
HIV em ensaios de prevenção do HIV na 
região têm estado consistentemente perto 
de 4%, quando nenhum medicamento ativo 
foi fornecido”. 

Se esta ‘incidência de fundo’ de 4% 
for usada, então o número de infecções 
nas mulheres que tomam os comprimidos 
é 65% menor do que isso.

Isso é quase o mesmo que a redução 
de 66% nas infecções observadas em 
mulheres que tomam TDF/FTC no estudo 
PartnersPrEP, que, embora tenha publicado 
seus resultados em 2012, ainda é um dos 
poucos estudos realmente grandes que 
nos permitem medir a eficácia da PrEP em 
mulheres. Portanto, o HPTN 084 confirma 
que a PrEP oral é útil para mulheres.

Mas se você comparar uma incidência 
de base estimada de 4% com a incidência 
de 0,21% observada nas mulheres que 
receberam PrEP injetável, então isso 
equivaleria a uma eficácia de pouco me-
nos de 95% – muito próxima do tipo de 

redução nas infecções por HIV observadas 
nos programas de implantação de PrEP de 
maior sucesso para homens gays.

É por isso que o HPTN 084 produziu 
possivelmente um resultado mais signi-
ficativo até mesmo do que o HPTN 083: 
nunca se observaram tais reduções na 
incidência de HIV antes em mulheres 
cisgênero em uso de PrEP.

É por isso que o HPTN 084 produziu 
possivelmente um resultado mais 
significativo até mesmo do que o HPTN 
083: nunca se observaram tais reduções 
na incidência de HIV antes em mulheres 
cisgênero em uso de PrEP.

COMPARAÇÃO  
DA ADESÃO 

O outro achado importante ime-
diatamente aparente do HPTN 084 foi 
que a diferença na eficácia foi devida 
à adesão relativamente baixa nas mu-
lheres que tomavam os comprimidos 
orais de TDF/FTC. Os níveis de tenofo-
vir foram medidos em um subconjunto 
de 362 mulheres no braço oral.

Menos de 2/3 das mulheres (64%) 
tinham níveis de tenofovir indicando que 
haviam tomado pelo menos um comprimi-
do na última semana. Em contraste, 87% 
dos participantes que tomaram TDF/FTC 
no HPTN 083 tinham pelo menos esse 
nível no sangue.

E menos da metade das mulheres 
(48%) tinha níveis indicando o uso di-
ário. Embora essa adesão tenha sido, 
de fato, maior do que a observada em 
vários outros estudos de PrEP oral em 
mulheres, em contraste, 75% dos par-
ticipantes do HPTN 083 apresentaram 
níveis que indicam a dosagem diária.

Ainda havia quatro infecções nas 
mulheres que receberam injetáveis, mas 
isso contrasta com 12 no HPTN 083.

EFEITOS COLATERAIS
Os únicos efeitos colaterais obser-

vados que foram significativamente 
mais comuns em mulheres tomando 
cabotegravir foram reações no local 



34

10

B
O

LE
TI

M
  

 V
A

C
IN

A
S

da injeção (dor, vermelhidão, inchaço 
etc.), relatados por 32% das mulheres 
no braço do cabotegravir versus 9% 
que receberam a injeção de placebo, 
demonstrando que realmente foi o 
medicamento que os causou. No en-
tanto, nenhuma mulher saiu do estudo 
devido a reações no local da injeção. 
Não inesperadamente, distúrbios gas-
trointestinais e náuseas foram mais 
comuns no braço TDF/FTC.

A investigadora principal, Dra. Sine-
ad Delany-Moretlwe, da Universidade de 
Witwatersrand, em Joanesburgo, saudou 
o resultado como um grande passo a 
frente para a prevenção do HIV para 
mulheres jovens. Na África do Sul, elas 
correm o dobro do risco de contrair HIV 
do que homens jovens.

As participantes são informadas dos 
resultados do estudo e as injeções de 
cabotegravir disponibilizadas a todas.

As participantes são informadas 
dos resultados do estudo e as inje-
ções de cabotegravir disponibilizadas 
a todas. Se as mulheres no braço de 
TDF/FTC não desejarem receber a PrEP 
injetável, serão oferecidos comprimi-
dos de TDF/ FTC até o final do estudo 
originalmente planejado. Esta será a 
etapa de extensão de rótulo aberto 
do HPTN 084.

PERGUNTAS QUE 
PERSISTEM

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) elogiou o estudo em um comu-
nicado à imprensa. “Uma formulação 
injetável de ação prolongada tem o 
potencial de melhorar o efeito de pre-
venção sem depender da adesão a um 
regime de PrEP oral diário e de aumentar 
as opções de prevenção e aceitabilidade 
entre as mulheres.”

No entanto, a OMS alertou que havia 
muitos obstáculos a superar antes que 
a PrEP injetável se tornasse uma reali-
dade para mulheres jovens em risco de 
adquirir HIV, e uma série de questões 
importantes permanecem sem resposta.

SEGURANÇA NA 
GRAVIDEZ E NA  
IDADE FÉRTIL

Muitas mulheres na África contraem 
o HIV antes dos 18 anos e não sabemos 
sobre segurança em adolescentes. Um 
estudo em jovens de 15 a 18 anos foi ini-
ciado em três locais para investigar isso.

Também não sabemos sobre segurança 
durante a gravidez e a amamentação. O 
cabotegravir é semelhante ao dolute-
gravir, um medicamento que em 2018 
era suspeito de possivelmente causar 
defeitos neurológicos em fetos. Após 
esse desenvolvimento, as participantes 
do HPTN 084 receberam anticoncepcionais 
reversíveis de longa duração, de modo que 
houve poucas gestações nas participantes 
do estudo. Os dados mais recentes não 
conseguiram mostrar uma ligação entre 
o dolutegravir e os defeitos congênitos, 
mas o monitoramento de gravidez adversa 
e resultados fetais ainda precisa ser feito 
durante a parte aberta do HPTN 084.

O PROBLEMA DA  
‘CAUDA LONGA’

A pergunta sem resposta mais descon-
certante continua sendo o problema da 
“cauda longa”. O que é isso? O cabotegravir 
injetável, justamente pela longa duração, 
pode permanecer no corpo bem mais de 
um ano, e mais nas mulheres do que nos 
homens. Durante esse tempo, os níveis 
dos medicamentos não seriam suficientes 
para prevenir o HIV, mas poderiam ser 
suficientes para gerar resistência aos 
medicamentos se alguém estivesse infec-
tado – como aconteceu em pelo menos um 
caso documentado, com um medicamento 
injetável diferente.

Os níveis dos medicamentos não seriam 
suficientes para prevenir o HIV, mas 
poderiam ser suficientes para gerar 
resistência aos medicamentos se alguém 
estivesse infectado.

A recomendação atual para as 
participantes do ensaio HPTN 084 que 
descontinuam as injeções de cabotegra-

vir é tomar TDF/FTC para “cobrir” esta 
cauda com um esquema oral. Isso pode 
não ser viável, desejado ou necessário 
em configurações do mundo real, no en-
tanto. Podemos obter mais dados sobre 
os riscos de infecção e resistência por 
HIV com a extensão de rótulo aberto.

IMPLEMENTAÇÃO  
NA VIDA REAL

Finalmente, alerta a OMS, não está 
claro como será aplicada uma inter-
venção de prevenção do HIV que exige 
que pessoas HIV-negativas tomem 
uma injeção a cada oito semanas. A 
baixa incidência nos braços de cabote-
gravir do HPTN 083 e 084 sugere que os 
participantes do estudo compareceram 
à maioria de suas consultas no horário, 
mas esses eram ensaios clínicos com 
acesso a recursos adicionais para apoiar 
a adesão.  Estudos de implementação, 
em andamento, avaliarão a aplicação 
na vida real.  

“Também é importante moderar 
as expectativas”, diz a OMS. “Ainda 
há algumas questões importantes de 
segurança e implementação a serem 
abordadas.”

“É provável que leve mais de um 
ano até que o cabotegravir injetável 
esteja mais amplamente disponível”, 
acrescenta. Até então, “a PrEP oral diária 
continua sendo uma opção de prevenção 
eficaz para qualquer pessoa com risco 
substancial de adquirir HIV.”

ACESSO E PREÇOS
O ViiV está planejando uma “amplia-

ção global” do cabotegravir injetável 
para disponibilizá-lo em ambientes 
com poucos recursos. A empresa ainda 
não divulgou nada sobre como e onde 
é provável que seja disponibilizado e a 
qual preço.

No entanto, um dos principais pes-
quisadores, Myron Cohen, disse à revista 
Science: “Esse agente realmente poderia 
contribuir para o objetivo de acabar com 
a AIDS até 2030.” 

PREP injetável mostra altas taxas de eficácia
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ESTUDO DE DOSAGEM DIRETAMENTE 
OBSERVADA ENCONTRA NÍVEIS  

SEMELHANTES DE DROGAS PREP NO SANGUE 
DE MULHERES E HOMENS TRANS E CIS

Gus Cairns • aidsmap • 7 de setembro de 2020

RESUMO
Foi realizado um estudo no qual 24 

mulheres trans e 24 homens trans que 
recebiam terapia hormonal para afirma-
ção de gênero (THAG), cujo objetivo 
foi determinar se esta terapia afetava 
o nível dos medicamentos da profilaxia 
pré-exposição ao HIV (PrEP), tenofovir 
e entricitabina.

Os voluntários tomaram uma dose 
diária da formulação padrão do medica-
mento utilizado para PrEP (tenofovir+ 
entricitabina). A ingestão foi direta-
mente observada. 

O estudo determinou que os níveis 
dos dois medicamentos de PrEP tinham 
níveis semelhantes aos observados em 
homens e mulheres cis similares.

Todos os medicamentos estiveram 
acima dos níveis associados à eficácia.

HISTÓRICO
Este estudo, até certo ponto, aborda 

as preocupações levantadas por alguns 
outros estudos que sugeriram que tanto 
os níveis de hormônios de afirmação 
de gênero quanto os níveis de PrEP 
poderiam ser mais baixos em pessoas 
trans que tomam PrEP, devido a inte-
rações medicamentosas. No entanto, 
esses estudos apresentaram pessoas 
em diferentes esquemas hormonais e 
nem sempre monitoraram diretamente 
a ingestão de PrEP.

Os medicamentos da PrEP e os hormônios 
sexuais são metabolizados de maneiras 
diferentes. Não há razão para esperar 
interações significativas.

Os medicamentos da PrEP e os hor-
mônios sexuais são metabolizados de 
maneiras diferentes. Portanto, não há ra-
zão para esperar interações significativas, 
dizem os pesquisadores. No entanto, em 
um comentário, o Dr. Douglas Krakower, 
do Centro Médico Beth Israel Deaconess, 
de Boston, chamou a atenção para uma 
teoria de que os níveis dos medicamentos 
podem ser reduzidos devido à competição 
entre diferentes fármacos para se ligar às 
moléculas transportadoras que realmente 
permitem que os medicamentos atraves-
sem a membrana celular.

O ESTUDO
Este estudo é o primeiro a medir 

os níveis sanguíneos de medicamentos 
PrEP e THAG em homens transexuais, 
e adiciona ao corpo de conhecimento 
os níveis de fármacos em mulheres 
transexuais. Sua principal limitação é 
medir os níveis sanguíneos, que podem 
não refletir os níveis nos tecidos retal 
e vaginal, que constituem os principais 
locais de infecção pelo HIV.

O estudo foi conduzido pelo profes-
sor Robert Grant, investigador principal 
do estudo iPrEx, e colegas em São Fran-
cisco e Boston. Inscreveu 24 mulheres 
e 24 homens transexuais entre junho de 
2017 e junho de 2018.

Todas as 24 mulheres trans esta-
vam tomando estradiol, por via oral 
ou injetável. Quatro também tomavam 
progesterona e nove também tomavam 
espironolactona, um medicamento blo-
queador de testosterona.

Dos 24 homens trans, 23 tomavam 
testosterona, e 22 usavam implantes ou 
recebiam injeções. Três também usavam 

o moderador de andrógeno finasterida, 
que modera os efeitos colaterais inde-
sejados da testosterona.

A idade mediana dos participantes 
foi de 31 anos, dos quais um quarto 
abaixo de 28 e outro quarto acima de 
40. Se autodenominaram brancos 57% 
e 21% declararam ser negros; 32% eram 
latinas/latinos e poderiam se descrever 
como brancos ou negros. Eles tinham 
peso corporal semelhante.

Os níveis dos medicamentos da PrEP foram 
medidos em amostras semanais de sangue 
seco, coletadas no início do estudo e ao 
final de cada uma das quatro semanas.

Os níveis dos medicamentos da PrEP 
foram medidos em amostras semanais de 
sangue seco (ASSS), coletadas no início do 
estudo e ao final de cada uma das quatro 
semanas. Estes foram comparados com 
os níveis em 17 mulheres cisgênero e 15 
homens cisgêneros que participaram de 
outro estudo de níveis de fármacos com 
dosagem de PrEP diretamente observada.

RESULTADOS
Os níveis sanguíneos observados dos 

medicamentos da PrEP em homens trans 
foram 23% mais baixos do que aqueles 
observados em mulheres cis. Apesar desta 
diferença ser estatisticamente significa-
tiva, ou seja, improvável de ser devida 
ao acaso, ela não reduziu os níveis em 
homens trans abaixo de sua concentração 
efetiva provável para a prevenção do 
HIV. Isto é importante, considerando que 
os níveis em homens trans e cis foram 
idênticos, e a PrEP tem um histórico 
comprovado de eficácia em homens cis.

PREP trans têm mesmos níveis de PrEP que cisgêneros
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PREP trans têm mesmos níveis de PrEP que cisgêneros

Por outro lado, tomar PrEP não re-
sultou em mudanças significativas nos 
níveis de THAG em mulheres ou homens 
trans. Os efeitos colaterais observados 
foram os comuns de curto prazo obser-
vados em pessoas que iniciaram a PrEP: 
algumas náuseas, diarreia, fadiga e dor 
abdominal, principalmente concentradas 
na primeira semana.

Os homens transexuais tiveram uma 
redução moderada da depuração da cre-
atinina (uma medida da função renal), 
o que também pode afetar os níveis dos 
medicamentos. Mas os pesquisadores 
não especulam sobre as razões para essa 
diferença, que não foi grande.

Os 48 foram observados diretamente 
na ingestão de suas doses diárias de PrEP 
durante um período de quatro semanas, 
principalmente (97%) por meio de um 
link de vídeo ao vivo. Um dos partici-
pantes desistiu após duas semanas; o 
restante completou o estudo.

Para os propósitos deste estudo, 
apenas os níveis de tenofovir foram 
medidos. As amostras medem os níveis 
intracelulares (isto é, dentro das células) 
da versão totalmente metabolizada do 
medicamento, difosfato de tenofovir 
(TFV-DP). Ao contrário dos níveis do 
fármaco no plasma sanguíneo, que 
atingem seu máximo no intervalo de 
dois dias a uma semana, estes aumentam 
mais lentamente durante um período de 
várias semanas. Na verdade, descobriu-
-se que ainda estavam aumentando no 
final do período de quatro semanas, 
e os pesquisadores calcularam que só 
deveriam atingir o “estado estacionário” 
(isto é, um nível intracelular máximo, 
quando não aumenta mais), ao final de 
oito semanas. É importante observar 
que os níveis destes medicamentos não 
precisam atingir o estado estacionário 
para alcançar eficácia total como PrEP. 
O estado estacionário é usado principal-
mente como uma medida comparativa da 
absorção do medicamento.

Nestas amostras, os níveis dos fár-
macos são medidos em fentomoles (fm) 
por amostra: um fentomol é uma unidade 
para medir a quantidade de moléculas in-
dividuais. Na quarta semana, os níveis de 
TFV-DP foram mais altos, curiosamente, 
em mulheres cisgênero, a 1300 fm por 

amostra. Os níveis nos homens, tanto 
trans quanto cis, foram os mesmos, de 
aproximadamente 1100 fm por amostra. 
Os níveis de mulheres trans foram os mais 
baixos; eles tinham em média cerca de 
900 fm por amostra, mas com maior va-
riabilidade individual: algumas mulheres 
exibiram níveis de até 2500 fm.

Os níveis intracelulares mais elevados dos 
medicamentos em mulheres cisgênero já 
foram observados em outros estudos

Os níveis intracelulares mais ele-
vados dos medicamentos em mulheres 
cisgênero já foram observados em outros 
estudos, e os pesquisadores não sabem 
a razão disto. É possível que eles se 
apliquem apenas às hemácias coletadas 
no teste de ASSS e não a outras células.

Os pesquisadores estavam principal-
mente interessados em ver se a THAG 
alterava os níveis de TFV-DP entre pessoas 
designadas ao sexo oposto no nascimento. 
Portanto, as comparações primárias foram 
entre mulheres trans e homens cis, e 
homens trans e mulheres cis. No primeiro 
caso, as mulheres trans tinham um nível 
médio de fármaco 12% menores do que os 
homens cis, mas isso não foi estatistica-
mente significativo. O nível de 23% mais 
baixos em homens trans em comparação 
com mulheres cis foi estatisticamente sig-
nificativo, mas, como sugerido acima, pode 
ter mais a ver com uma melhor absorção do 
medicamento em mulheres cis do que com 
uma absorção mais pobre em homens trans.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO
A PrEP não provocou nenhuma dife-

rença nos níveis de THAG. Os níveis do 
principal hormônio sexual feminino, o 
estradiol, foram cinco vezes maiores em 
mulheres cis e trans do que em homens 
cis e trans, como seria de se esperar, e 
foram iguais tanto em cis quanto em trans. 
Houve resultados semelhantes para os 
níveis de testosterona. Esta é uma notícia 
tranquilizadora, não apenas porque a PrEP 
não afeta os níveis de THAG, mas também 
porque confirma que os esquemas de THAG 
que as pessoas trans faziam uso estavam 
amplamente corretos.

A principal limitação do estudo, con-
forme observado acima, é que as concen-
trações do medicamento foram medidas 
nos glóbulos vermelhos. Eles podem ficar 
secos e, portanto, são convenientes para 
transportar e armazenar, mas não são as 
células infectadas pelo HIV.

Portanto, os pesquisadores precisa-
riam repetir as mesmas medições nas 
células da mucosa retal e vaginal para 
confirmar os resultados.

Além disso, o uso de ASSS significa 
que apenas a dosagem diária pode real-
mente ser avaliada dessa forma. Ainda 
não sabemos até que ponto a PrEP pode 
ser usada por pessoas trans.

Este estudo oferece alguma garantia de 
que as pessoas trans não diferem de 
suas contrapartes cis na absorção de 
medicamentos para PrEP

Em geral, no entanto, este estudo 
oferece alguma garantia de que as 
pessoas trans não diferem de suas con-
trapartes cis na absorção de PrEP, pelo 
menos na dosagem diária.

COMENTÁRIO
Em seu comentário, no entanto, o Dr. 

Krakower diz que embora estudos como 
este “possam amenizar as preocupações 
sobre a PrEP e facilitar a captação e 
persistência” entre as pessoas trans, eles 
não substituem os estudos de vigilância 
maiores que estabelecem se, e como, a 
PrEP pode ser fornecida e adotada por 
pessoas trans e se “fornece proteção 
quase completa contra o HIV... como 
faz para outras populações”. 

Referências
Grant RM et al. Sex hormone therapy and 
tenofovir diphosphate concentration in dried 
blood spots: primary results of the interac-
tions between Antiretrovirals an transgender 
Hormones Study. Clinical Infectious Diseases, 
cida 1160, http://doi.org/10.1093/cid/
ciaa1160
Krakower DS. HIV Preexposure Prophylaxis: 
meeting the needs of transgender popula-
tions. Clinical Infectious Diseases, ciaa1158, 
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1158.
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ESTUDO DE DOSAGEM: 
REFORMULADO, IMPLANTE DE 
ISLATRAVIR PODERÁ FORNECER 

PREP POR MAIS DE UM ANO

Uma nova formulação do me-
dicamento islatravir em um 
pequeno implante removível 

deve fornecer medicamento suficiente 
para atuar como profilaxia pré-exposição 
ao HIV (PrEP) – ou fazer parte da terapia 
antirretroviral combinada – por mais de 
um ano, disse o Dr. Randolph Matthews, 
da Merck, à CROI 2021 (Conferência de 
Retrovírus e Infecções Oportunistas).

Estudo prova de conceito: planejado 
para avaliar se um certo produto é 
viável para certa finalidade e as-
sim seguir adiante, provavelmente 
aperfeiçoando-o.

Com efeito, em 2019 durante a X 
Conferência Internacional da Sociedade 
Internacional de AIDS (IAS), no México,o 
pesquisador já havia relatado os resul-
tados de um ensaio com implante de 
Islatravir (MK-8591) (ver Boletim Vacinas 
33). Na ocasião, ele afirmou que um es-
tudo de Fase I para esta nova formulação 

era necessário porque é esta versão que 
passará para a Fase II. O primeiro era so-
mente um estudo de prova-de-conceito.

A principal diferença da antiga para 
a nova formulação é que ela contém uma 
pequena quantidade do bário, metal não tóxi-
co, como alguns implantes anticoncepcionais, 
tais como Nexplanon. O bário é opaco aos 
raios X e é utilizado como contraste. Os 
implantes como este podem “andar” e sair 
do local onde foram colocados, suscitando 
a necessidade de localização e remoção. 

Este segundo estudo de nível de 
concentração de fármaco e segurança de 
Fase Itestou implantes que continham 48 
mg, 52 mg e 56 mg de islatravir em 24 
voluntários, juntamente a um implante 
de placebo em 12 voluntários. Os volun-
tários mantiveram os implantes por três 
meses, após os quais foram retirados.

Estudos separados determinaram o 
nível mínimo (com folga) de fármaco no 
corpo humano adequado para prevenir a 
infecção pelo HIV.

PREP implante pode fornecer PrEP por mais de um ano

Estudos separados determinaram  
o nível mínimo (com folga) de fármaco  
no corpo humano adequado para prevenir  
a infecção pelo HIV.

Após a remoção, a meia vida intrace-
lular do islatravir remanescente no corpo 
(a taxa na qual ele diminuiu) foi de 198 
horas. Isto significa que após 8,5 dias (ou 
198 horas) havia metade da quantidade de 
medicamento restante quando o implante 
foi removido. Nas duas doses menores, 
as concentrações do fármaco persistiram 
acima do nível mínimo por não mais do 
que duas semanas, mas na maior dose 
persistiram por um a dois meses.

Os efeitos adversos foram comuns, 
mas quase todos fracos: não houve efei-
tos severos e ninguém o descontinuou 
por causa de efeitos adversos. Entre os 
que receberam placebo, metade teve 
efeitos adversos e 2/3 entre os que 
receberam o implante com islatravir. 

As projeções deste estudo de três 
meses preveem que, depois de um ano, o 
nível médio do medicamento em pessoas 
que o usam ainda seria 3-4 vezes acima 
do nível mínimo de fármaco exigido para 
a prevenção. Está planejado um estudo 
de Fase II, que estabelecerá se os níveis 
do medicamento na vida real são os 
mesmos que os previstos. 

Referência
Matthews R et al. Next-generation islatravir 
implants projected to provide yearly HIV 
prophylaxis. Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections, abstract 88, 2021.
Patel M et al. Islatravir PK thresholds & dose 
selection for monthly oral HIV-1 PrEP. Con-
ference on Retroviruses and Opportunistic 
Infections, abstract 87, 2021.
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PREP comprimido mensal pode ser usado na PREP

Islatravir (MK-8591) é um medica-
mento antirretroviral com um novo 
modo de operação que despertou 

muito interesse nos últimos dois anos 
devido à sua extraordinária persistência 
no corpo. Isso significa que pode ser 
necessário administrá-lo apenas uma vez 
por semana ou por mês por via oral como 
tratamento para o HIV, e um implante 
subcutâneo que libera o fármaco pode 
precisar ser substituído apenas uma vez 
por ano quando usado como profilaxia 
pré-exposição (PrEP). 

Um estudo apresentado na Conferên-
cia virtual HIV Pesquisa para a Prevenção 
(HIVR4P, sigla em inglês) em janeiro 
de 2021, mostrou que o islatravir como 
PrEP pode ser administrado muito facil-

mente como uma pílula que só precisa 
ser tomada uma vez por mês. 

A professora Sharon Hillier, da Uni-
versidade de Pittsburgh, apresentou os 
resultados de um estudo de Fase IIa ba-
seado nos Estados Unidos, cujo objetivo 
foi estabelecer o nível e a persistência 
do islatravir no sangue e nos tecidos de 
250 voluntários com idades entre 18 e 
65 anos que apresentavam baixo risco 
de infecção pelo HIV. 

Os dados sobre os níveis de fármaco 
no plasma sanguíneo disponíveis cor-
respondiam a 192 pessoas até o final 
de outubro, que foi a data mais recente 
de análise. 

Os voluntários foram divididos em 
três grupos: 

ESTUDO DE DOSAGEM:  
COMPRIMIDO DE ISLATRAVIR 

MENSAL PASSA FACILMENTE EM 
SEU PRIMEIRO GRANDE TESTE E 

PODERIA SER USADO PARA A PREP
ISLATRAVIR PODERIA SER DISPENSADO EM VISITAS À FARMÁCIA,  

SUGEREM OS PESQUISADORES 

A partir de artigo de Gus Cairns • aidsmap •  27 de janeiro de 2021 

via oral como  tratamento para o HIV,
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1. 50 voluntários receberam, cada um, 
seis doses orais mensais de compri-
midos de islatravir de 60mg;

2. 50 voluntários receberam, cada um, 
seis doses orais mensais de compri-
midos de islatravir de 120mg, 

3. 50 receberam um placebo. 

Após a sexta dose, os níveis do me-
dicamento continuaram a ser medidos 
por mais três meses, enquanto os parti-
cipantes e pesquisadores ainda estavam 
“cegos”, ou seja, não sabiam em qual 
braço do estudo estavam.

Depois os níveis continuarão sendo 
medidos, por mais cinco meses, mas o 
estudo não será mais cego, mas aberto. 

Com base em estudos de Fase I de dose 
única, os níveis do medicamento ao longo 
de cada mês e seu intervalo foram projeta-
dos para ficar bem acima do nível de 0,05 
picomoles de medicamento por milhão de 
células T, que é o limite de eficácia. 

Mol (ou mole): (química) unidade 
básica de qualquer substância.
Picomole: trilionésima parte de um mol.

O objetivo do estudo de Fase II era 
ver o quão próximos os níveis reais do 
medicamento se ajustavam a este modelo. 

As 192 pessoas cujos resultados foram 
apresentados tinham uma idade média de 
32 anos, e dois terços delas eram mulheres. 
Quase dois terços (64%) eram brancos, dos 
quais um em cada seis eram de origem 
latina, enquanto 30% eram negros; apenas 
alguns eram mestiços ou de outras etnias. 

Os efeitos colaterais mais comuns relatados 
foram sintomas gastrointestinais (náuseas, 
dor de estômago, diarreia) e dor de cabeça.

Islatravir não é isento de efeitos co-
laterais: mais da metade (53%) relatou 
pelo menos um evento adverso, que pode 
ou não estar relacionado ao medicamen-
to. Os efeitos colaterais mais comuns re-
latados foram sintomas gastrointestinais 
(náuseas, dor de estômago, diarreia) e 
dor de cabeça. Dois descontinuaram o 
medicamento devido a eventos adver-
sos, um devido a uma erupção cutânea 

e quatro tiveram aumentos transitórios 
nas enzimas hepáticas. No entanto, 
nenhum evento adverso foi classificado 
como severo. Seis outros interromperam 
o estudo antes do tempo por motivos não 
relacionados a efeitos colaterais. 

Os principais dados relatados à HI-
VR4P foram os níveis do medicamento 
relatados imediatamente após a dosa-
gem e a cada semana durante o primeiro 
e o sexto mês do ensaio. Para os meses 
intermediários, apenas os níveis míni-
mos (ou seja, aqueles correspondentes 
ao dia imediatamente antes de tomar a 
próxima dose) foram medidos. 

Os níveis mínimos de cada mês foram:
1. Para a dose de 60 mg/mês foi 20 

vezes o limite de eficácia estimado;

2. Para a dose de 120 mg/mês foi da 
ordem de 40-50 vezes o limite de 
eficácia.

Os níveis não aumentaram nem dimi-
nuíram ao longo dos seis meses, com níveis 
de pico e vale notavelmente consistentes.

“A dose mensal é indulgente o suficiente 
como para que as pessoas possam se 
atrasar em algumas semanas  
até a próxima dose.”

Em uma minoria de voluntários, os 
dados estavam disponíveis para os ní-
veis do medicamento até 28 semanas, ou 
seja, oito semanas após a última dose. 
Esses níveis ainda eram quatro a cinco 
vezes o limite de eficácia estimado. 
Hillier disse que isso mostra que “a dose 
mensal é suficientemente indulgente 
para que as pessoas possam se atrasar 
algumas semanas para tomar a próxima 
dose”. Um subgrupo de 54 participantes 

teve biópsias feitas para medir os níveis 
do fármaco nos tecidos retais e vaginais 
e também os níveis intracelulares, mas 
esses resultados ainda não estão dis-
poníveis. Os estudos de Fase I indicam 
como improvável que os níveis plasmá-
ticos sejam substancialmente diferentes. 

ESTUDO DE EFICÁCIA
Em termos de eficácia contra o HIV, 

até agora os únicos dados vêm de ma-
cacos, que foram protegidos da infecção 
viral pelo islatravir mensal. 

No entanto, estudos de eficácia 
em humanos são iminentes. O estudo 
IMPOWER 022 recrutará 4.500 mulheres 
cisgênero nos Estados Unidos e na África 
Subsaariana, e o estudo IMPOWER 024 
recrutará 2.000 homens gays e bissexuais 
e mulheres trans em vários países. Ambos 
irão comparar a eficácia do islatravir men-
sal contra tenofovir disoproxil fumarato 
(TDF) / entricitabina ou, no caso do IM-
POWER 024, TDF ou tenofovir alafenamida 
(TAF) mais entricitabina. A inscrição de 
participantes dos EUA no IMPOWER 022 
começou em fevereiro, os participantes 
africanos alguns meses depois disso e o 
IMPOWER 024 começará a inscrever no 
final de setembro deste ano.

A dose testada será de 60 mg porque 
foi considerado que 120 mg provavelmente 
não forneceria uma eficácia significativa-
mente maior para valer a pena correr o 
risco de efeitos colaterais mais frequentes.

Em termos de como a PrEP de islatravir 
oral mensal será fornecida (presumindo que 
seja eficaz), Hillier disse: “Prevemos que 
as pessoas possam ir a uma farmácia uma 
vez por mês e tomá-lo ali mesmo ou levá-lo 
para casa com elas. Isso seria ideal para 
pessoas que não querem uma injeção, mas 
também não querem arriscar a descoberta 
de um frasco de comprimidos.” 

Referência:
Hillier S et al. Trial design, enrolment status, 
demographics, and pharmacokinetics (PK) 
data from a blinded interim analysis from a 
phase 2a trial of Islatravir once monthly (QM) 
for HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP). HIV 
Research for Prevention (HIVR4P) virtual 
conference, abstract OA04.05, 2021.

PREP comprimido mensal pode ser usado na PREP

Professora Sharon Hillier, em HIVR4P 
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UMA NOVA POSSIBILIDADE  
DE PREVENÇÃO PARA  
O HIV: INFUSÃO COM  

ANTICORPOS
A partir de release do Centro Fred Hutchinson (27 de março) e artigo no NEJM, 18 de março de 2021

Um grande estudo internacional 
mostrou que é possível prevenir 
algumas infecções por HIV com 

infusões de uma proteína particularmente 
potente conhecida como anticorpo ampla-
mente neutralizante. Antes deste estudo 
não estava claro se um anticorpo ampla-
mente neutralizante (bnAb) poderia ser 
usado para prevenir a aquisição do vírus da 
imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1).

Porém, provavelmente será neces-
sária uma combinação de anticorpos 
diferentes e mais potentes para bloquear 
todas as cepas do HIV.

Segundo o pesquisador principal 
dos ensaios, Dr. Larry Corey, virologista 
e professor do Centro para Pesquisa de 
Câncer Fred Hutchinson, os resultados 

dos ensaios de Prevenção Mediada por 
Anticorpos, ou AMP, divulgados em 26 
de janeiro de 2021 são uma “importan-
te prova de conceito” que demonstrou 
a viabilidade de bloquear o HIV com 
infusões bimestrais de tais anticorpos.

OS ESTUDOS
Dois ensaios clínicos com popula-

ções diferentes foram desenvolvidos. O 
estudo HVTN 704 / HPTN 085 era para 
homens e transgêneros que fazem sexo 
com homens em risco nas Américas 
e na Europa e o estudo HVTN 703 / 
HPTN 081 para mulheres em risco na 
África subsaariana. Os participantes 
foram distribuídos aleatoriamente para 
receber, a cada 8 semanas, infusões de 

PREVENÇÃO infusão com anticorpos

um anticorpo amplamente neutralizante 
(bnAb) denominado VRC01. As doses 
foram de 10 ou 30 mg por kilograma 
(grupo de baixa dose e grupo de alta 
dose, respectivamente) ou placebo. As 
infusões foram dez no total. O teste de 
HIV-1 foi realizado a cada 4 semanas. 

Consequentemente, explicou Corey, 
este estudo mostrou que, assim como 
combinações de diferentes medicamen-
tos antirretrovirais são necessárias para 
tratar o HIV, combinações de anticorpos 
mais potentes – incluindo alguns des-
cobertos desde o lançamento do estudo 
AMP –podem ser capazes de evitá-lo. Os 
primeiros testes usando tais coquetéis 
de anticorpos em voluntários humanos 
já estão em andamento.
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Este estudo mostrou que, assim como 
combinações de diferentes medicamentos 
antirretrovirais são necessárias para 
tratar o HIV, combinações de anticorpos 
mais potentes – incluindo alguns 
descobertos desde o lançamento do 
estudo AMP – podem ser capazes de 
evitá-lo.

“Em primeiro lugar, mostrou que as 
infusões deste anticorpo amplamente 
neutralizante eram seguras. Houve 
cerca de 44.000 infusões no decorrer 
deste estudo em vários continentes.” O 
estudo mostrou que o anticorpo atingiu 
o limite contra 30% das cepas de HIV 
que encontrou, mas não foi potente o 
suficiente para neutralizar outras cepas, 
disse Corey em uma entrevista.

Extraímos alguns detalhes do artigo 
publicado no New England Journal of 
Medicine.

RESULTADOS
Os eventos adversos foram seme-

lhantes em número e gravidade entre os 
grupos de tratamento em cada ensaio. 

Entre os 2.699 participantes no HVTN 
704 / HPTN 085, a infecção pelo HIV-1 
ocorreu em 32 no grupo de baixa dose, 
28 no grupo de alta dose e 38 no grupo 
de placebo. A incidência de infecção por 
HIV-1 por 100 pessoas-ano no HVTN 704 
/ HPTN 085 foi de 2,35 nos grupos VRC01 
combinados e 2,98 no grupo de placebo 
(eficácia de prevenção estimada, 26,6%; 
e o intervalo de confiança de 95% [IC], 
-11,7 a 51,8; P = 0,15).

Entre os 1.924 participantes do HVTN 
703 / HPTN 081, a infecção ocorreu em 
28 no grupo de baixa dose, 19 no grupo 
de alta dose e 29 no grupo de placebo. 
A incidência por 100 pessoas-ano no 
HVTN 703 / HPTN 081 foi de 2,49 nos 
grupos VRC01 combinados e 3,10 no 
grupo de placebo (eficácia de prevenção 
estimada, 8,8%; IC de 95%, -45,1 a 
42,6; P = 0,70). 

Infecção segundo vírus sensíveis e 
não sensíveis ao anticorpo VRC01

Em análises pré-especificadas reu-
nindo dados entre os ensaios, a inci-
dência de infecção com [vírus] isolados 
sensíveis ao VRC01 por 100 pessoas-ano 
foi de 0,20 entre os receptores de VRC01 
e 0,86 entre os receptores de placebo 
(eficácia de prevenção estimada, 75,4%; 
95 % IC, 45,5 a 88,9). A eficácia da 
prevenção contra [vírus] isolados sen-
síveis foi semelhante para cada dose de 
VRC01 dos ensaios. O VRC01 não evitou 
a aquisição de outros isolados de HIV-1.

CONCLUSÃO

As análises de isolados de HIV-1 sensíveis 
ao VRC01 forneceram uma prova de 
conceito de que a profilaxia com bnAb  
pode ser eficaz.

O VRC01 não evitou a aquisição 
geral do HIV-1 de forma mais eficaz 
do que o placebo, mas as análises de 
isolados de HIV-1 sensíveis ao VRC01 
forneceram uma prova de conceito de 
que a profilaxia com bnAb pode ser 
eficaz. Os estudos foram apoiados pelo 
Instituto Nacional de Alergia e Doenças 
Infecciosas dos EUA.

TESTE QUE MEDE 
NÍVEIS DE ANTICORPOS 

NECESSÁRIOS PARA 
BLOQUEAR O HIV

Um teste – desenvolvido pelo Dr. 
David Montefiore, do Duke Human 
Vaccine Institute – pode medir a 
potência da capacidade de um deter-
minado anticorpo de bloquear o HIV. 
O estudo AMP estabeleceu que, se um 
anticorpo atingisse um certo limite 
de potência contra uma cepa de HIV, 
ele o bloquearia. Inversamente, se 
fosse mais fraco do que esse nível, o 
anticorpo falharia.

Corey disse que este resultado 
é extremamente importante para o 
design de futuros medicamentos de 
prevenção do HIV. “Isso realmente nos 
dá controle sobre algumas coisas. Ele 
nos diz qual é o nível de neutralização 
necessário para fornecer proteção. Tam-
bém nos diz a quantidade de anticorpos 
que precisaríamos induzir pela vaci-
nação”, continuou. 

“O teste foi totalmente preditivo do 
que funcionou e do que não funcionou”, 
disse Corey. “Agora podemos usar este 
ensaio para definir um anticorpo ampla-
mente neutralizante mais potente.” 

Dr. Larry Corey, virologista e professor do Centro para Pesquisa de Câncer Fred Hutchinson

PREVENÇÃO infusão com anticorpos
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EM ESTUDO INICIAL, VACINA 
TERAPÊUTICA MOSTRA POTENCIAL 

PARA CONTROLE DO HIV SEM 
AUXÍLIO DE ANTIRRETROVIRAIS 

Keith Alcorn • aidsmap • 10 de março de 2021

VACINAS vacina terapêutica mostra potencial

Uma vacina terapêutica permitiu 
que algumas pessoas com HIV 
interrompessem o tratamento 

por pelo menos 22 semanas e mantives-
sem uma carga viral muito baixa, disse a 
Dra. Beatriz Mothe, do Instituto IrsiCai-
xa para Pesquisa da AIDS, em Badalona, 
Espanha, na Conferência virtual sobre 
Retrovírus e Infecções Oportunistas 
(CROI 2021).

As vacinas terapêuticas contra o HIV 
são projetadas para produzir respostas 
imunitárias específicas para o HIV que 
podem controlar o vírus após a interrup-
ção do tratamento antirretroviral. Elas 
estão sendo investigadas como parte de 
estratégias de tratamento destinadas 
a trazer uma ‘cura funcional’, ou seja, 
supressão indefinida do HIV sem trata-
mento antirretroviral.

O controle do HIV sem terapia antir-
retroviral é raro, mas os pesquisadores 
identificaram um grupo de pessoas que 
eles chamam de ‘controladores de elite’, 
que controlaram o HIV por longos perío-

dos abaixo dos limites de detecção, sem 
necessidade de tratamento. Mas, depois 
de algum tempo, muitos controladores de 
elite experimentam progressão da infec-
ção pelo HIV e pouquissímos mantêm a 
supressão viral indefinidamente.

Vetor: Um vírus ou bactéria que não 
causa danos em humanos utilizado 
como vacina para carregar partes 
de um organismo que causa doença 
(como o HIV) dentro das células 
humanas e estimular uma resposta 
imunitária protetora.
Controladores de elite: Pequeno 
subconjunto de pessoas vivendo com 
HIV/AIDS (PVHA) que consegue con-
trolar a replicação do vírus sem uso 
de antirretrovirais por um período 
inusualmente longo. Porém, como o 
HIV continua se replicando mesmo em 
controladores de elite, recomenda-
-se a terapia antirretroviral (TAR) para 
aqueles que têm contagens de CD4 
em diminuição ou que desenvolvem 
complicações relacionadas ao HIV. 
Aproximadamente metade deste 
subconjunto constitui o grupo de não 
progressores de longo prazo.

Antígeno: substância que, introduzi-
da no organismo, provoca a formação 
de anticorpo.
Epítopo: É a área da molécula do 
antígeno que se liga aos receptores 
celulares e aos anticorpos.
Vacina terapêutica: Um produto que 
visa melhorar a função imunológica 
de uma pessoa HIV-positiva, para 
que o organismo controle o HIV sem 
o auxílio de medicamentos. Ela não 
é uma vacina preventiva da infecção 
pelo HIV. 
MVA: Vírus da varíola bovina mo-
dificado Ankara. É muito atenuado. 
Muito utilizado em pesquisas. 

O que dá aos controladores de 
elite a capacidade de controlar o HIV? 
Estudos do sistema imunológico de 
controladores de elite identificaram 
respostas imunológicas das células 
CD4 e CD8 a regiões específicas do HIV 
associadas ao controle viral. Mudanças 
nessas regiões minam a capacidade do 
vírus de se replicar, então eles tendem 
a variar pouco entre si, tornando-os um 
alvo confiável para respostas de células 
T induzidas por vacinas.

Estudos do sistema imunológico de 
controladores de elite identificaram 
respostas imunológicas das células 
CD4 e CD8 a regiões específicas do HIV 
associadas ao controle viral.

O ESTUDO
A vacina terapêutica HTI é projetada 

para estimular as respostas das células 
T a essas regiões, ou epítopos. Os epí-
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topos foram selecionados após serem 
estudadas as respostas imunológicas em 
cerca de 1.000 pessoas com HIV.

Mothe apresentou os resultados do 
ensaio de segurança AELIX-002 Fase I 
/ IIa da vacina em pessoas com HIV. 
Os participantes do ensaio começaram 
o tratamento antirretroviral menos de 
seis meses após a infecção pelo HIV, 
apresentaram carga viral indetectável por 
pelo menos um ano e contagem de CD4 
acima de 400 por pelo menos seis meses.

No estágio 1 do estudo, 45 partici-
pantes foram randomizados para receber 
um esquema de vacinação de três doses 
do imunógeno HTI administrado por 
um vetor de DNA nas semanas 0, 4 e 8, 
seguido por duas doses do imunógeno 
HTI em um vetor MVA na semana 12 e 
20; ou vacinações com placebo.

Trinta e quatro semanas após a últi-
ma vacinação no estágio 1, os partici-
pantes foram convidados a receber outra 
vacina, o imunógeno HTI entregue em 
um vetor de adenovírus de chimpanzé 
modificado (semelhante ao tipo de vetor 
usado na vacina Oxford/Astra-Zeneca co-
vid-19) em duas doses com 12 semanas 
de intervalo, seguido pela vacinação 
MVA (Vírus Modificado Ankara) usada na 
primeira fase novamente na semana 24.

Os participantes foram convidados a 
interromper o tratamento por 24 semanas 
para avaliar o impacto da vacinação no 
controle viral. A carga viral e as contagens 
de CD4 foram monitoradas semanalmente.

Na semana 32 da segunda fase, os par-
ticipantes foram convidados a interromper 
o tratamento por 24 semanas para avaliar 
o impacto da vacinação no controle viral. 
A carga viral e as contagens de CD4 foram 
monitoradas semanalmente durante a 
interrupção. Se a carga viral superasse 
as 100.000 cópias em qualquer ponto ou 
acima de 10.000 por mais de 8 semanas, 
ou a contagem de CD4 caísse abaixo de 
350 duas vezes consecutivas, o tratamen-
to era reiniciado imediatamente. Quais-
quer sintomas semelhantes à infecção 
aguda por HIV também desencadeariam 
o reinício do tratamento.

O estudo recrutou 45 participantes 
(30 no braço da vacina, 15 no braço 
de controle), todos menos um do sexo 
masculino, que havia iniciado o tra-
tamento aproximadamente dois meses 
após adquirir o HIV e que tinham carga 
viral indetectável por pouco mais de dois 
anos no grupo da vacina e 18 meses no 
grupo placebo.

RESULTADOS
A vacinação produziu efeitos cola-

terais sistêmicos de leves a moderados 
em mais da metade dos participantes do 
grupo da vacina e do grupo do placebo. 
Apenas a dor muscular foi mais comum 
no grupo da vacina.

Após a vacinação, os participantes 
do grupo da vacina mostraram fortes 
respostas imunológicas no teste ELIS-
POT aos peptídeos contidos na vacina 
HTI, a tal ponto que estes formaram as 
respostas específicas para o HIV domi-
nante no momento da interrupção do 
tratamento. O grupo vacinado também 
desenvolveu respostas a uma ampla 
gama de proteínas do HIV na vacina.

A carga viral se recuperou em todos  
os participantes, geralmente dentro de 
duas a três semanas após a interrupção  
do tratamento.

Quarenta e um participantes optaram 
por interromper o tratamento. A carga viral 
se recuperou em todos os participantes, 
geralmente dentro de duas a três semanas 
após a interrupção do tratamento, mas 
não retornou aos níveis pré-tratamento 
na maioria dos participantes.

Observando as respostas dos parti-
cipantes sem perfil genético favorável 
ao controle do HIV (32 participantes), 
oito participantes puderam ficar sem 
tratamento até a semana 22. Seis ain-
da estavam sem tratamento na semana 
24 no braço da vacina (dois retoma-
dos neste ponto devido ao covid-19) 
em comparação com um no braço do 
placebo. Cinco receptores da vacina e 

um receptor do placebo mantiveram a 
carga viral abaixo de 2.000 durante a 
interrupção do tratamento.

As implicações para a saúde do con-
trole viral prolongado em níveis baixos, 
mas detectáveis, não são claras, e o obje-
tivo final dos estudos de cura funcional é 
manter os níveis de HIV abaixo do limite 
de detecção sem tratamento, a fim de 
minimizar qualquer dano a longo prazo 
causado por níveis baixos de replicação do 
vírus e para prevenir a transmissão do HIV.

Um participante com viremia de bai-
xo nível optou por retomar o tratamento 
no estudo porque estava preocupado 
com o risco de transmitir o HIV.

COMENTÁRIOS
“Os dados apresentados no estudo 

AELIX constituem um passo estimulante 
para a pesquisa da cura do HIV”, comen-
tou a professora Adeeba Kamarulzaman, 
da Universidade da Malásia e presidente 
da Sociedade Internacional de AIDS.

“O nível de controle viral sem TAR 
não foi tão forte quanto nosso objetivo 
de longo prazo em estudos de cura do 
HIV, onde pretendemos atingir uma 
carga viral <200 cópias / ml na ausência 
de TAR. No entanto, o efeito benéfico 
da imunização sobre o controle da carga 
viral foi claro e representa a primeira 
prova de conceito em pessoas que vivem 
com HIV de que a estimulação de células 
T específicas do HIV pode contribuir para 
estratégias de cura “, disse ela.

“O estudo mostrou de forma convin-
cente que as vacinas HTI podem gerar 
controle imunológico; é claro que elas 
devem ser consideradas como uma es-
pinha dorsal para futuros ensaios de er-
radicação do HIV”, disse Sharon Lewin, 
professora de medicina da Universidade 
de Melbourne. 

Referência:
Bailon L (Mothe B presenting) et al.  A 
placebo-controlled ATI trial of HTI vaccines in 
early treated HIV infection. Virtual Conference 
on Retroviruses and Opportunistic Infections, 
abstract 161LB, 2021.

VACINAS vacina terapêutica mostra potencial
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VACINA PARA TUBERCULOSE COMPLETA 
ENSAIO DE FASE II COM SUCESSO

DAR-901 VISA PREVENIR A DOENÇA, MAS NÃO PARA PREVENIR A INFECÇÃO

Escola de Medicina Geisel, em Dartmouth, 29 de setembro de 2020. Traduzido por J. Beloqui (GIV, ABIA, RNP+)

VACINAS vacina para TB completa Fase II

RESUMO:
Os resultados do ensaio de Fase II da 

vacina DAR-901 contra tuberculose (TB) 
foram anunciados em setembro de 2020 
por investigadores da Escola de Medicina 
Geisel, de Dartmouth e publicados na 
revista Vaccine. O ensaio de três anos 
foi conduzido entre 650 adolescentes 
na Tanzânia, um país com altas taxas 
de infecção por TB, e mostrou que a 
vacina era segura e induziu respostas 
imunológicas contra a doença.

HISTÓRICO
A tuberculose é a causa de morte 

por doença infecciosa mais comum no 
mundo (1,5 milhão de mortes por ano em 
comparação com 1 milhão de mortes por 
COVID-19 até agora) e uma nova vacina 
preventiva é uma grande prioridade de 
saúde global. Ford von Reyn, MD, pro-
fessor de medicina da Escola de Medicina 
Geisel e líder do programa de desenvolvi-
mento de vacinas, explicou que o ensaio 
leva à vacina de Dartmouth contra tuber-
culose um passo mais perto de um ensaio 
de eficácia de Fase III completo contra 
a tuberculose. “Nossos colaboradores 
na Tanzânia merecem crédito por seu 
excelente trabalho na condução de um 
ensaio clínico com padrões internacionais 
rigorosos e movendo o DAR-901 para a 
Fase III”, disse Von Reyn.

O teste da vacina foi uma cola-
boração entre Geisel, a Universidade 
Muhimibili de Saúde e Ciências Aliadas 
(MUHAS) na Tanzânia, a Universidade 
Médica e Dentária de Tokyo no Japão, 
a Escola de Medicina da Universidade 
Tuftse a Escola de Saúde Pública da 
Universidade de Boston.

Estudantes tanzanianos com idades 
entre 13 e 15 anos, sem evidência de 
infecção prévia por TB, foram recruta-
dos em escolas de Dar-es-Salaam para 
receber três injeções da vacina DAR-901 
ou placebo no estudo duplo-cego. Todos 
os participantes já haviam recebido a 
vacina contra tuberculose (BCG), atual-
mente aplicada ao nascer, e o DAR-901 
foi administrado como reforço. Após 
a imunização, todos os participantes 
foram acompanhados para segurança e 
testados novamente para infecção por 
TB anualmente durante três anos.

O colaborador sênior da Tanzânia 
Kisali Pallangyo, professor de medicina 
interna na MUHAS disse que “o esquema 
de três doses de DAR-901 foi muito bem 
tolerado pelos alunos com reações locais 
mínimas e sem efeitos colaterais graves, 
um resultado muito positivo”.

Entre 100 pessoas que adquirem a infecção 
por TB, 90-95% nunca desenvolvem a 
doença; apenas 5-10% irão progredir para 
a tuberculose real ao longo da vida.

O estudo foi conduzido como um 
ensaio de Prevenção de Infecção (PDI), 
um novo desenho para ensaios de va-
cinas contra a TB. A infecção por TB 
é a primeira fase da resposta humana 
à exposição à TB. Como a infecção por 
TB não está associada a sintomas, ela 
só pode ser detectada por um teste de 
pele ou um teste de sangue. O desenvol-
vimento da infecção por TB é favorável 
na maioria das pessoas porque fornece 
imunidade contra a progressão para a 
doença. Entre 100 pessoas que adqui-
rem a infecção por TB, 90-95% nunca 
desenvolvem a doença; apenas 5-10% 

irão progredir para a tuberculose real 
ao longo da vida. Embora tenha sido 
argumentado que se uma vacina pode 
prevenir a infecção por TB, ela também 
previne a doença, o ensaio de Dartmouth 
levanta questões sobre essa suposição.

VACINA NÃO REDUZ O 
RISCO DE INFECÇÃO
A DAR-901 foi fabricada a partir de 

SRL172, uma vacina de célula inteira 
inativada que já havia demonstrado 
reduzir o risco de tuberculose em um 
estudo de Fase III com 2.000 indiví-
duos HIV positivos. No novo ensaio 
de Fase II, o DAR-901 não reduziu o 
risco de nova infecção por TB, uma 
descoberta que não foi antecipada. Os 
participantes que receberam DAR-901 e 
desenvolveram uma nova infecção por 
TB tiveram maiores respostas imunoló-
gicas à TB do que os participantes que 
receberam placebo. Os investigadores 
acreditam que esta descoberta sugere 
que o DAR-901 pode prevenir a doença 
tuberculosa induzindo a resposta imuni-
tária favorável que protege 90-95% das 
pessoas com infecção tuberculosa de 
desenvolverem a doença alguma vez na 
vida. Esta hipótese será testada em um 
grande estudo de Fase III de Prevenção 
de Doenças (PDD) que seria necessário 
para o licenciamento. 

Referência:
DAR-901 vaccine for the prevention of infec-
tion with Mycobacterium tuberculosis among 
BCG-immunized adolescents in Tanzania: A 
randomized controlled, double-blind phase 
2b trial. Vaccine, 2020; DOI: 10.1016/j. 
vaccine.2020.09.055
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RESULTADO NEGATIVO DO ENSAIO 
DE EFICÁCIA UHAMBO DE VACINA 

CONTRA O HIV:BREVE CRÔNICA DOS 
ENSAIOS DE EFICÁCIA

Adaptado de artigo por Gus Cairns • aidsmap • 24 de fevereiro de 2020

VACINAS ensaios de eficácia

No dia 3 de fevereiro de 2020, 
os pesquisadores do estudo 
Uhambo (Uhambo, ver Boletim 

Vacinas 30) receberam a notícia de que 
o ensaio devia ser encerrado por falta 
de eficácia. O DSMB (Comitê de Dados 
e Segurança) do estudo, comunicou a 
recomendação nessa data.

“Temos uma resposta: o esquema 
simplesmente não funcionou. Hoje é um 
dia realmente sombrio.”

Essa foi a reação imediata e sincera de 
uma das pesquisadoras principais do pri-
meiro teste de eficácia de uma candidata 
a vacina contra do HIV em larga escala 
a ser lançado em nove anos. Não houve 

diferença na taxa de infecção pelo HIV 
entre as pessoas que receberam a vacina 
e as pessoas que receberam um placebo.

A Dra. Linda-GailBekker, da Univer-
sidade da Cidade do Cabo – diretora de 
operações da Fundação Desmond Tutu 
HIV e ex-presidente da International 
AIDS Society (Sociedade Internacional 
de AIDS, IAS) – estava falando para mui-
tas pessoas na comunidade de pesquisa 
e ativistas em HIV. 

É claro que não havia certeza se o 
esquema de vacina envolvido teria al-
guma eficácia – este era o objetivo da 
realização do teste. Porém havia grandes 
esperanças de que mostrasse alguma.

Vetor: Um vírus ou bactéria inofensiva 
usado como transportador de vacina 
para entregar pedaços de um organis-
mo causador de doença (como o HIV) 
nas células do corpo para estimular 
uma resposta imunológica protetora.
Placebo: Um comprimido ou líquido 
similar com um medicamento real, mas 
que não contém substância ativa.
Resposta imunológica: é o modo em 
que o corpo reconhece e se defende 
contra bactérias, vírus e substâncias 
que parecem estranhas e prejudiciais 
e também células disfuncionais.
Proteína: Substância que forma a 
estrutura da maioria das células e 
enzimas.
Sistema imunológico: conjunto de 
mecanismos do corpo para comba-
ter infecções e erradicar células 
disfuncionais.

A BUSCA POR  
UMA VACINA

Os primeiros dois ensaios de eficácia
Os dois primeiros grandes testes 

de eficácia, chamados Vax (Vax003 e 
Vax004), foram lançados em 1998 e, 
entre os dois, recrutaram quase 8.000 
pessoas nos EUA, Canadá, Holanda e Tai-
lândia. Eles usaram uma estratégia que 
tem sido usada desde então na maioria 
dos testes de eficácia: uma estratégia 
de ‘primário mais reforço’ composta por 
duas vacinas.

Uma é frequentemente um vetor, um 
pedaço de DNA ou proteína envolvido 
dentro da casca de outro vírus, inofen-
sivo. Este vetor pode entrar nas células 

Linda-GailBekker e Glenda Gray lançam o estudo HVTN 702 na Conferência Internacional de 
AIDS 2016, em Durban, África do Sul. Foto: Sociedade Internacional da Aids / Steve Forrest
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e, portanto, alertar a parte celular do 
sistema imunológico, desencadeando 
uma resposta através das células CD4 
e CD8. A outra é um pedaço ‘nu’ de 
proteína do DNA do HIV, mas um foi 
aprimorado para maximizar ou ampliar 
a resposta imunitária, geralmente mis-
turando epitopos – a área da molécula 
do antígeno (no caso, o HIV) que se 
liga aos receptores celulares e aos 
anticorpos – de diferentes variedades 
de HIV. Espera-se que isto provoque a 
parte humoral do sistema imunológico 
e gere anticorpos – embora, na prática, 
as coisas sejam mais complicadas, pois 
a presença de anticorpos também pode 
alertar as células CD4 e CD8.

Embora o estudo Vax, terminado 
em 2003, não comprovasse eficácia, o 
componente da proteína do HIV, chama-
do AIDSVAX, continuou a ser usado em 
outros estudos, incluindo o HVTN 702.

O estudo STEP
Um estudo chave, o STEP ou também 

HVTN 502, começou a matricular 3000 
pessoas em dezembro de 2004. Foi um 
teste apenas de uma vacina de vetor, 
sendo o vetor baseado em um adeno-
vírus, um tipo de vírus que geralmente 
causa doenças do tipo resfriado. Num 
ensaio anterior ao HVTN 702, as rea-
ções imunitárias produzidas pareciam 
promissoras e havia um sentimento 
geral de otimismo de que essa vacina 
poderia funcionar.

Num ensaio anterior ao HVTN 702,  
as reações imunitárias produzidas  
pareciam promissoras e havia um 
sentimento geral de otimismo de que  
essa vacina poderia funcionar.

Portanto, foi um golpe quando o 
estudo STEP foi encerrado em março 
de 2007. Pior, parecia haver um leve 
excesso de infecções em pessoas que 
receberam a vacina – 49 infecções – em 
comparação com aquelas que receberam 
o placebo – 33.

Este não foi um resultado aleatório. 
Os cientistas descobriram em 2008 que a 
exposição anterior ao adenovírus usado 
como vetor de vacina realmente tornava 
as células das pessoas mais receptivas, 
e não menos, à infecção subsequente 
pelo HIV. Dois outros ensaios de eficácia, 
PAVE e Phambili, que usaram uma vaci-
na semelhante à STEP, também foram 
interrompidos.

“Foi encorajador que houvesse uma 
resposta eficaz de anticorpos, embora 
houvesse alguns sinais de alerta de que 
não era tão forte.”

Isso levou a níveis muito baixos a 
moral dos desenvolvedores de vacinas 
contra o HIV. O virologista pioneiro 
David Baltimore, que descobriu a trans-
criptase reversa, descreveu o desen-
volvimento da vacina contra o HIV no 
início de 2008 como um “tópico triste” 
e disse: “Não estamos mais próximos de 
uma vacina agora do que estávamos... 
no dia em que o HIV foi descoberto.”

O estudo RV-144
Na época, o RV-144, um estudo de 

eficácia usando as candidatas a vacina 
AIDSVAX, junto com a ALVAC, estava em 
andamento na Tailândia. O estudo foi 
amplamente criticado, porque alguns 
pesquisadores viam o RV-144 apenas 
como uma repetição de uma estraté-
gia que já havia falhado. Portanto, as 
notícias de setembro de 2009 de que o 
estudo RV-144 havia produzido um resul-
tado positivo foram recebidas quase com 
descrença. Uma manchete, “Um estudo 
de vacina impopular produz resultados 
surpreendentes”, praticamente resumiu 
os sentimentos da época.

As notícias de setembro de 2009 de que 
o estudo RV-144 havia produzido um 
resultado positivo foram recebidas  
quase com descrença.

O RV-144 foi enorme, com 16.000 
participantes, e a incidência foi baixa, 
com 125 infecções por HIV, mas havia 
31% menos infecções no braço da va-

cina do que no braço do placebo (51 
versus 74) – e isso foi estatisticamente 
significativo.

Investigações posteriores mostraram 
que isso não foi por acaso. Demorou 
um tempo para refazer os aspectos do 
RV-144, mas em um estudo de acom-
panhamento, o RV-305, os voluntários 
originais do teste que receberam uma 
nova dose de vacina produziram fortes 
respostas de anticorpos a partes es-
pecíficas da proteína do envelope do 
HIV. Também o estudo HVTN 097, um 
acompanhamento sul-africano, mostrou 
que essas respostas poderiam ser forta-
lecidas. Um tipo específico de resposta 
de anticorpos chamado IgG pareceu ser 
crucial.

O estudo Uhambo
O HVTN 097 foi o primeiro de uma 

série de ensaios de Fase I e Fase II, con-
duzidos pela mesma equipe de pesquisa, 
que levariam ao HVTN 702 (Uhambo).

Foi encorajador que houvesse uma 
resposta eficaz de anticorpos, embora 
houvesse alguns sinais de alerta de que 
não era tão forte: apenas parecia neutra-
lizar os vírus menos virulentos do “nível 
1” e diminuía rapidamente com o tempo. 
Se o RV-144 tivesse sido interrompido 
no final de seu primeiro ano, pareceria 
ter tido 60% de eficácia.

Se o RV-144 tivesse sido interrompido  
no final de seu primeiro ano, pareceria  
ter tido 60% de eficácia.

No entanto, o fato de uma vacina 
ter produzido algum tipo de resultado 
positivo teve um efeito galvanizador no 
campo, da mesma forma que a cura de 
uma única pessoa com HIV galvanizou 
a pesquisa de cura. Portanto, quando as 
respostas do sistema imunológico vistas 
em um estudo subsequente, o HVTN 100, 
excederam confortavelmente os critérios 
para iniciar um estudo de eficácia de 
Fase III, o Uhambo começou a recrutar 
participantes.

VACINAS ensaios de eficácia
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No momento do lançamento, em no-
vembro de 2016, o aidsmap.com comen-
tou: “Os sinais são muito promissores 
de que o estudo pode mostrar eficácia 
significativa, mas já fomos surpreendi-
dos desagradavelmente antes e talvez 
não saibamos os resultados completos 
por quatro anos.”

Os cientistas recrutaram 5.407 sul 
africanos soronegativos (ou seja, sem 
HIV no sangue). O grupo era composto 
por homens e mulheres sexualmente ati-
vos de 18 a 35 anos. Durante 18 meses 
uma parte tomou seis doses de vacina e 
outra parte recebeu também seis aplica-
ções de placebo. Houve acesso a PrEP.

Numa análise realizada no final de 
janeiro de 2020, com 5.283 voluntários, 
observou-se que no grupo vacinado 
(2.694) 129 pessoas se infectaram. Já 
no grupo que recebeu placebo, ocorre-
ram 123 infecções. Do ponto de vista 
estatístico, não houve diferença entre os 
grupos, o que levou o Comitê de Dados 
e Segurança a recomendar a suspensão 
do estudo.

O QUE NOS LEVA À 
ATUALIDADE...

Estudos de eficácia de vacinas em 
andamento

Eles são os ensaios Imbokodo, Mosai-
co e PrepVacc. (Veja mais neste Boletim 
Vacinas.)

Na atualidade há três ensaios de  
eficácia em andamento: Imbokodo,  
Mosaico e PrepVacc.  

“A boa notícia”, diz Glenda Gray, “é 
que esses testes usam estratégias total-
mente diferentes daquelas do Uhambo”.

O FUTURO
Existem muitas outras vacinas ex-

perimentais em teste de laboratório e 
estudos de segurança na fila para provar 
seu valor, mas o desenvolvimento da 
vacina pode demorar muito tempo.

As vacinas contra o HIV parecem fun-
cionar principalmente induzindo o corpo 
a produzir anticorpos que combatem a 
infecção. Até o momento, ainda não 
desenvolvemos uma vacina em testes em 
humanos que induz o corpo a produzir 
os anticorpos “amplamente neutrali-
zantes” que são a melhor resposta para 
a diversidade genética do HIV. Porém, 
consulte neste Boletim o artigo sobre o 
ensaio G001 da IAVI.

No entanto, eles estão sendo dados 
como ‘imunização passiva’, ou seja, 
como um novo tipo de medicamento 
duradouro administrado por infusão. 
Ensaios como o estudo AMP (ver neste 
Boletim Vacinas) podem revolucionar o 
tratamento e a prevenção do HIV, mesmo 
que não sejam vacinas, especialmente 
se puderem ser administrados com 
medicamentos injetáveis ou orais de 
longa duração.

O QUE FAZER ENQUANTO 
ESPERAMOS POR  

UMA VACINA?
O que fazer nesse ínterim? “No 

momento, gostemos ou não, talvez a 
PrEP seja a resposta”, diz Glenda Gray. 
“Precisamos de algo porque, apesar dos 
sucessos em algumas localidades, ape-
nas intensificar o tratamento para o HIV 
não fez nenhuma diferença na incidência 
anual de 4% do HIV que vimos em nossos 
participantes de Uhambo. Essa taxa de 
infecção persistiu por duas décadas.”

O que fazer nesse ínterim? “No momento, 
gostemos ou não, talvez a PrEP seja a 
resposta”, diz Glenda Gray.

É indicativo que o SEARCH, um estu-
do de testagem e tratamento no Quênia 
e em Uganda, que produziu alguns dos 
resultados mais positivos, tenha incluí-
do a PrEP em sua próxima fase.

“Precisamos colocar muito mais 
energia e financiamento para imple-
mentar a PrEP adequadamente”, diz 
Linda-Gail Bekker. 

Ela ressalta, por exemplo, que, 
embora os novos medicamentos inje-
táveis para o HIV possam prometer na 
PrEP “eles ainda serão fornecidos nos 
locais de tratamento e será necessário 
armazená-los na cadeia de frio. PrEP 
oral, no entanto, você pode enviar 
para as pessoas em qualquer lugar 
por correio”.

Outra é – bem, por que não com-
binar uma vacina com a PrEP? Se a 
primeira geração de vacinas contra 
o HIV só será eficaz em situações 
de baixa incidência do HIV, por que 
não reduzir a incidência do HIV em 
indivíduos de alto risco ao nível mais 
baixo, fornecendo-lhes PrEP também?

Esse é o conceito que será usado 
no ensaio de vacina PrEPVacc que 
administrará um placebo ou uma das 
duas versões de uma vacina – uma 
apenas uma vacina de DNA nu, a 
outra com um vetor – a pelo menos 
1.668 mulheres e homens com idades 
entre 18 e 40 anos na África do Sul, 
Moçambique, Uganda e Tanzânia, e 
randomizará os participantes para 
tomar uma das duas versões de PrEP 
disponíveis – entricitabina mais 
tenofovir disoproxil fumarato (TDF) 
ou tenofovir alafenamida (TAF). As 
pessoas não terão que tomar PrEP 
para permanecer no ensaio, mas serão 
incentivadas a fazê-lo. O PrEPVacc 
deve começar dentro dos próximos 
dois meses e durará dois anos. Ver 
neste Boletim Vacinas.

As pessoas não terão que tomar PrEP 
para permanecer no ensaio, mas serão 
incentivadas a fazê-lo.

“Mesmo que a PrEP não seja nossa 
bala de prata”, diz Glenda Gray, “poderia 
ser um componente crítico para con-
trolar nossa epidemia de HIV aqui. E a 
epidemia não está sob controle. Penso 
que na maioria das vezes somos atraídos 
pela gravidade de nossa epidemia de HIV 
no sul da África”. 

VACINAS ensaios de eficácia



34

24

B
O

LE
TI

M
  

 V
A

C
IN

A
S

VACINAS estímulo à produção de anticorpos contra o HIV

VACINA EXPERIMENTAL ESTIMULA 
A PRODUÇÃO DE ANTICORPOS 

POTENTES CONTRA O HIV

Há mais ou menos 10 anos, foram 
descobertos vários anticorpos 
amplamente neutralizantes 

(bnAB, na sigla em inglês), em algu-
mas pessoas vivendo com HIV/AIDS 
(PVHA). Estes bnAB seriam capazes de 
neutralizar uma vasta gama de HIV-1. O 
que não existia até agora, é uma forma 
de suscitar a produção pelo organismo 
humano destes anticorpos. 

O IAVI G001 é um estudo de Fase I 
que começou em 2018 para testar uma 
vacina candidata contra o HIV projetada 
e inovadora. Ela visaria estimular o or-
ganismo humano a produzir estes bnAB. 
Mais precisamente:

O G001 foi desenhado para avaliar 
a segurança da vacina candidata e 
testar a hipótese de que um imunó-
geno poderia ativar células B virgens 
do sistema imunológico que produzem 
precursores para um certo tipo de 
anticorpo amplamente neutralizante 
(bnAb). Este tipo de bnAb, conhecido 
como anticorpo da classe VRC01, tem 
como alvo uma área da proteína env 
da superfície do HIV conhecida como 
sítio de ligação de CD4.

Para mais informações sobre o VRC01 
consulte http://g1.globo.com/cien-
cia-e-saude/noticia/2010/07/dois-
-anticorpos-trazem-nova-esperanca-
-para-vacina-contra-aids.html

A estratégia de direcionar células B 
virgens com propriedades específicas é 
chamada de “direcionamento de linha 
germinativa”.

IAVI G001 inscreveu 48 adultos 
saudáveis, HIV-negativos. Os parti-
cipantes receberam duas doses da 

vacina candidata ou placebo, com 
intervalo de dois meses.

Destes, 24 participantes foram ins-
critos em um grupo de baixa dose e 24 
foram inscritos em um grupo de alta dose.

O IAVI G001 foi conduzido em dois 
locais: George Washington University 
(GWU) em Washington, EUA, e o Fred 
Hutchinson Cancer Research Center em 
Seattle, EUA. 

RESULTADOS
Não surgiram problemas de seguran-

ça entre os participantes.

Entre os participantes vacinados, 97% 
desenvolveram células B de imunoglobulina 
G (IgG) da classe VRC01 detectáveis.

Entre os participantes vacinados, 
97% desenvolveram células B de imu-
noglobulina G (IgG) da classe VRC01 
detectáveis.

A frequência dessas respostas – ou 
seja, a frequência com que essas células 
VRC01-classe B foram detectadas entre 
todas as células B de IgG – foi alta o 
suficiente para ser considerada promis-
sora para o uso de reforço como uma 
próxima etapa.

Os resultados estabelecem a prova de 
princípio para o direcionamento da linha 
germinativa em humanos e apoiam a 
extensão dessa estratégia a outros alvos 
no HIV e a outros patógenos.

A candidataa vacina foi desenvolvida 
no laboratório de William Schief, Ph.D., 
da IAVI, no Scripps Research.

A candidata eOD-GT8 60mer é a 
primeira em uma sequência de vacinas 
candidatas contra o HIV que Schief e 
seus colegas desenvolvem atualmente.

A eOD-GT8 60mer é a primeira em 
uma sequência de vacinas candidatas 
contra o HIV que Schief e seus colegas 
desenvolvem atualmente.

Uma vacina candidata baseada em 
eOD-GT8 60mer seria administrada 
como parte do primeiro estágio de 
um regime de vacina de várias etapas 
com o objetivo de induzir muitos tipos 
diferentes de bnAb’s.

O imunógeno foi combinado com 
um adjuvante desenvolvido pela 
GSK. Os adjuvantes são substâncias 
adicionadas a algumas vacinas para 
aumentar a resposta imunológica. 

IAVI, Scripps Research, Bill & 
Melinda Gates Foundation, Moderna 
e outros parceiros planejam lançar 
novos testes com a candidata. Além 
disso, o laboratório Schief trabalha 
com colaboradores em estudos pré-
-clínicos para desenvolver e testar 
vacinas sequenciais para guiar as célu-
las B ainda mais ao longo do caminho 
para a produção de bnAb’s maduros.

A Moderna aplicará sua plataforma 
de vacina de mRNA, recentemente 
validada em seu ensaio de Fase III da 
vacina contra a covid-19, para a en-
trega do imunógeno eOD-GT8 60mer. 
Espera-se que um teste de Fase I 
comece no terceiro trimestre de 2021.

Os pesquisadores acreditam que a 
abordagem usada neste ensaio para 
o HIV também pode ser aplicada a 
vacinas para outros patógenos de-
safiadores, como influenza, dengue, 
zika, o vírus da hepatite C e o parasita 
da malária. 
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VACINAS três ensaios de eficácia, o Brasil participa num deles

TRÊS ENSAIOS DE EFICÁCIA PARA VACINAS 
PREVENTIVAS DO HIV EM ANDAMENTO; 

BRASIL PARTICIPA DE UM DELES
SÃO OS ESTUDOS IMBOKODO, MOSAICO E PREPVACC

A partir de artigos de Radis, Ricardo Vasconcelos e outros

A única vacina experimental que até 
hoje demonstrou alguma eficácia 
na prevenção do HIV foi a combi-

nação ALVAC/AIDSVAX (estudo RV144, ver 
Boletim Vacinas 22 e 23), cujos resultados 
do ensaio clínico de Fase III foram publi-
cados em dezembro de 2009. No estudo, 
conduzido na Tailândia com mais de 16 
mil participantes, houve redução de cerca 
de 30% nas infecções entre os indivíduos 
vacinados, quando comparados com os que 
receberam placebo.

A VACINA EXPERIMENTAL 
NOS ESTUDOS 

IMBOKODO E MOSAICO
Agora pode ser que as coisas come-

cem a mudar nesse cenário. Uma nova 
vacina, desenvolvida por pesquisadores 
da Universidade de Harvard, nos EUA, 
conseguiu a proteção inédita de 67% em 
experimentos realizados com macacos.

Ela utiliza como vetor o Adenoví-
rus 26, um vírus inofensivo aos seres 
humanos, usado na vacina apenas para 
carregar, enxertado no seu material ge-
nético, as informações para a produção 
de proteínas do HIV. 

Ambos os estudos usam quatro doses 
envolvendo duas vacinas. A primeira 
vacina, administrada em quatro doses, 
é chamada de Ad26.Mos4.HIV e usa 
um vetor de adenovírus projetado, um 
parente inofensivo do vírus comum 
do resfriado, para fornecer o chamado 
‘mosaico’ de imunógenos – ou antígenos  
– otimizados para o HIV, que estimulam 
respostas imunitárias. (O vetor é da mes-
ma família viral usada no estudo STEP, 
mas as pessoas são testadas quanto a 
respostas imunológicas pré-existentes, 
para evitar as respostas adversas do 
STEP). Depois de injetado em uma pes-
soa, esse vírus vai se replicar e produzir 

essas proteínas do HIV, provocando uma 
resposta de defesa contra elas e contra 
o HIV, sem que essa pessoa tenha tido 
qualquer contato com o HIV verdadeiro.

Depois de injetado em uma pessoa, esse vírus 
vai se replicar e produzir essas proteínas do 
HIV, provocando uma resposta de defesa contra 
elas e contra o HIV, sem que essa pessoa tenha 
tido qualquer contato com o HIV verdadeiro.

A segunda vacina, que é adicionada 
como reforço às doses terceira e quarta 
do vetor, consiste em proteínas do HIV 
sem um vetor. No Mosaico, essa proteína 
contém um mosaico de sequências gené-
ticas de diferentes subtipos do HIV – daí 
o nome do estudo.

O ‘mosaico’ é projetado para obter 
respostas imunitárias tanto do subtipo 
C, a variedade de HIV mais comum no 
sul da África, quanto do subtipo B, o 
principal da epidemia global em homens 
gays e bissexuais e pessoas trans.

Em seres humanos, já há estudos 
mostrando que essa nova vacina não tem 
efeitos colaterais graves e que consegue 
induzir a produção de anticorpos de 
maneira satisfatória entre os vacinados. 
Resta agora saber se, entre seres huma-
nos, esses anticorpos podem proteger de 
uma infecção por HIV tão bem quanto 
protegeram os macacos.

ESTUDOS IMBOKODO  
E MOSAICO

Para responder a essa dúvida, dois 
grandes ensaios clínicos estão sendo 
realizados simultaneamente para testar 
a eficácia protetora da vacina. 

O primeiro deles se chama Imbokodo 
(“rocha” em zulu), estudo que incluiu, 
entre 2017 e 2019, 2.637 mulheres cisgê-
nero de 18 a 29 anos de idade na África 

do Sul, Zimbábue, Moçambique, Zâmbia e 
Maláui. Todos países cuja epidemia de HIV 
tem alta incidência entre mulheres cisgê-
nero heterossexuais. Em maio de 2019 foi 
anunciado que o recrutamento para este 
estudo de Fase IIb havia sido completado.

O Mosaico pretende recrutar 3.800 homens 
gays ou bissexuais e pessoas transgênero 
entre 18 e 60 anos nas Américas e Europa

O segundo é o Mosaico. Ele pretende 
recrutar 3.800 homens gays ou bissexuais 
e pessoas transgênero entre 18 e 60 anos 
nas Américas e Europa, regiões que apre-
sentam a epidemia concentrada nestes 
grupos. Argentina, Brasil, Espanha, EUA, 
Itália, México, Peru e Polônia serão os 
países participantes. Mosaico testará um 
esquema de vacina mosaico similar àquela 
do Imbokodo, que inclui uma proteína adi-
cional relacionada ao subtipo B do HIV, de 
grande circulação nas Américas e Europa.  

MAIS SOBRE O  
ESTUDO MOSAICO

O patrocínio é da Janssen Vaccines & 
Prevention B.V., que fornece as vacinas, 
rede HVTN (uma colaboração internacio-
nal de cientistas, educadores e membros 
da comunidade que buscam uma vacina 
anti-HIV efetiva e segura, financiada 
pelos EUA), e Instituto Nacional de Aler-
gias e Doenças Infecciosas (Niaid) – que 
integra os Institutos Nacionais deSaúde 
(NIH) dos Estados Unidos.

O objetivo do estudo é responder a 
quatro perguntas principais: “O esquema 
de vacinas do estudo é seguro para as pes-
soas?”; “As pessoas podem tomar o esque-
ma de vacinas sem muito desconforto?”; 
“O sistema imunológico delas responde ao 
esquema devacinas?” e “O esquema de va-
cinas pode prevenir a infecção pelo HIV?”
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VACINAS três ensaios de eficácia, o Brasil participa num deles

O ENSAIO PREPVACC
VACINAS O ensaio PrEPVacc

No Brasil, o estudo vai acontecer 
paralelamente em oito centros de estudo 
brasileiros.

O estudo deve finalizar em 2023 se 
a pandemia de covid-19 não dificultar.

Os participantes incluídos devem ser 
considerados vulneráveis ao HIV.

Nos dois estudos, os participantes in-
cluídos devem ser considerados vulneráveis 
ao HIV. Eles serão sorteados para receber 
aleatoriamente as quatro doses da vacina 
experimental ou de placebo. Receberão 
também todo o suporte atualmente dis-
ponível para a prevenção do HIV e serão 
acompanhados por cerca de 2 anos, fazen-
do testagens trimestrais para esse vírus.

O que se deseja demonstrar é que, 
entre aqueles que receberem a vacina ex-

perimental, a incidência de HIV será menor 
do que entre os que receberem placebo.

CENTROS NO BRASIL
No Brasil, o Mosaico vai recrutar 

participantes em:
•	 Belo Horizonte, na UFMG;
•	 Curitiba, no Centro Médico São 

Francisco;
•	 Manaus, na Fundação de Medicina 

Tropical;
•	 Rio de Janeiro, na Fiocruz e no Hos-

pital Geral de Nova Iguaçu;
•	 São Paulo, no Hospital das Clínicas da 

FMUSP, no Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas e no CRT-DST/Aids-SP.
Alguns desses centros já até co-

meçaram as visitas de triagem de 
participantes.

Se você mora em alguma dessas 
cidades e se interessou pelo estudo, 
entre em contato com as instituições 
participantes para obter mais infor-
mações. E mesmo que você não faça 
parte do grupo alvo da pesquisa, ajude 
a divulgá-la. Assim, estará ajudando a 
ciência e a população mundial.
O desenvolvimento de vacinas para a 
prevenção contra infecções foi certa-
mente a intervenção de saúde pública 
com o maior impacto até hoje na re-
dução do número de mortes causadas 
por doenças transmissíveis.
Assim como para a covid-19, uma va-
cina contra o HIV é uma ajuda muito 
mais que bem-vinda para a humani-
dade. Faça parte dessa história. 

A partir das informações em diversas 
páginas do estudo e de clinicaltrials.gov

O PrEPVacc é um estudo de prevenção 
do HIV liderado pela África e apoiado 
pela Europa em execução na África, a 
partir de 2018 até 2023. Haverá um total 
de 1.668 participantes de Moçambique, 
África do Sul, Tanzânia e Uganda. Cada 
participante será acompanhado por no 
mínimo 74 semanas após a inscrição. 

O ensaio da vacina PrEPVacc testará dois 
esquemas de vacinas experimentais.

O ensaio da vacina PrEPVacc testará 
dois esquemas de vacinas experimentais. 
Ele avaliará se algum ou os dois esque-
mas podem fornecer alguma proteção 
contra o HIV em populações em risco 
de adquirir o HIV.

MVA: vírus da vaccínia modificado 
Ankara. É um vírus da varíola bovina 
modificado, amplamente utilizado 
como vetor para carregar material 
genético de outros vírus. Inofensivo  
em humanos.

Um esquema combina DNA do HIV 
com vacina baseada em proteína e o 
outro combina DNA do HIV, MVA e vacina 
baseada em proteína. 

As doses serão administradas a cada 
voluntário nas semanas 0, 4, 24 e 48. 

Ambas candidatas já foram avalia-
das em ensaios clínicos nos EUA, Europa 
e África e demonstraram segurança e 
capacidade de induzir respostas imu-
nológicas.

Durante a etapa introdutória, isto é, 
nas semanas 0 a 26 (ou seja, durante 
6 meses), o ensaio PrEPVacc testará 
se uma nova forma de PrEP oral, TAF/
FTC (tenofovir alafenamida mais entri-
citabina) administrado diariamente, é 
equivalente ou mais eficaz do que o TDF/
FTC (tenofovir disoproxil fumarato mais 
entricitabina) administrado diariamente, 
no contexto da situação atual de dispo-
nibilidade de PrEP nos locais de estudo. 

Os resultados da PrEP fornecidos  
pelo PrEPVacc serão valiosos para informar 
a implementação futura e estratégias  
de captação

Os resultados da PrEP fornecidos pelo 
PrEPVacc serão valiosos para informar 
a implementação futura e estratégias 
de captação pelas partes interessadas e 
defensores locais, em ambientes onde a 
captação da PrEP é baixa, mesmo quando 
acessível, mas provavelmente estará mais 
amplamente disponível no futuro.

O uso da PrEP nos seis meses iniciais 
deve prevenir o HIV se for tomada ade-
quadamente. Assim, os voluntários já 
terão tomado 3 doses de vacina quando 
deixarem a PrEP, provavelmente conti-
nuarão sem HIV e as vacinas poderão 
mostrar se funcionam ou não. 

Sem obrigação de tomar PrEP
Os participantes inscritos no PrEPVacc 

não são obrigados a fazer a PrEP, mas 
serão incentivados a usá-la como uma 
opção de prevenção do HIV. Entre aque-
les que recusam, os pesquisadores do 
PrEPVacc tentarão descobrir quais são as 
barreiras para a aceitação.

O estudo deveria terminar em 2023, 
mas em 2020 o recrutamento foi inter-
rompido devido à covid-19. 

Mais informações em https://www.
prepvacc.org/junte-se-ao-estudo
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VACINA DE mRNA PROTEGE 
MACACOS CONTRA VÍRUS 

SEMELHANTES AO HIV
Liz Highleyman • 11 de março de 2021

VACINAS Vacina de mRNA protege macacos

A mesma abordagem de RNA 
mensageiro (mRNA) usada para 
as vacinas altamente eficazes 

Pfizer-BioNTech e Moderna Covid-19, 
também se mostra promissora para a 
proteção contra o HIV, de acordo com 
uma apresentação na CROI 2021.

Apesar de mais de três décadas de 
pesquisa, os cientistas tiveram pouco 
sucesso no desenvolvimento de vacinas 
para prevenir o HIV. Até o momento, 
apenas um esquema de vacina – uma 
primária de vetor de canarypox seguida 
por um reforço da proteína gp120 – de-
monstrou proteção parcial em estudos 
humanos; no entanto, não foi eficaz em 

um grande estudo recente. Dois outros 
grandes estudos, Mosaico e Imbokodo, 
estão testando atualmente uma abor-
dagem que usa uma dose primária com 
vetor de adenovírus seguida por um 
reforço que contém um ‘mosaico’ de 
proteínas de várias cepas de HIV.

O Dr. Peng Zhang, do Instituto Na-
cional de Alergia e Doenças Infecciosas 
dos Estados Unidos (NIAID) e colegas, 
em colaboração com a Moderna, adota-
ram uma abordagem diferente que usa 
nanopartículas de lipídios, ou bolhas 
de gordura, para fornecer pequenos 
comprimentos de um ácido nucleico que 
fornece instruções para fazer proteínas. 

Os mRNA são encontrados em toda a 
célula e agem como mensageiros, daí 
o nome de RNA mensageiro.

DNA: sigla em inglês para ácido de-
soxiribonucleico. É o ácido nucleico 
responsável por armazenar as infor-
mações hereditárias. As informações 
genéticas nessa molécula estão 
organizadas em unidades chamadas 
de genes, os quais são herdáveis.

RNA: sigla em inglês para ácido ribonu-
cleico. É o ácido nucleico relacionado 
com a síntese de proteínas. O RNA, 
ao contrário do DNA, é composto por 
apenas uma fita e ela é produzida no 
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núcleo celular a partir de uma das 
fitas de uma molécula de DNA. Depois 
de pronto, o RNA segue para o cito-
plasma celular, onde desempenhará 
sua principal função, que é controlar 
a síntese de proteínas.
RNA mensageiro (mRNA): é o respon-
sável por levar a informação do DNA do 
núcleo da célula até o citoplasma, onde 
a proteína será produzida.
Citoplasma: fluido de aparência ge-
latinosa, rico em moléculas orgânicas 
e organelas, presente no interior das 
células e que circunda o núcleo.
Reforço: medicamento que “reforça” 
o efeito de outro ao qual acompanha 
(chamado de “primário”). Por exem-
plo, no caso dos antirretrovirais, a 
adição de uma pequena quantidade 
de reforço (atualmente, para o HIV 
utiliza-se o ritonavir e o cobicistat) 
faz com que o fígado metabolize mais 
lentamente o medicamento primário. 
Isso faz com que ele permaneça por 
mais tempo no corpo humano, ou em 
níveis superiores. Sem o reforço, o 
primário seria ineficaz.
Subtipo: em HIV, diferentes cepas 
podem ser agrupadas conforme seu 
material genético. O HIV-1 classifica-
-se em 3 “grupos”: M, N e O. A maior 
parte do HIV circulante está no grupo 
M, dividida em subtipos A, B, C, D 
etc. O Subtipo B é o mais comum na 
Europa e na América do Norte e os A, 
C e D no mundo.
Anticorpo neutralizante: anticorpo 
que neutraliza (ou seja, torna inócuo) 
um micro-organismo infeccioso.

Estes mensageiros não fazem parte, 
nem são incorporados ao genoma da 
célula, o material genético que reside 
no núcleo da célula na forma de uma 
molécula semelhante ao RNA, mas mais 
estável, que é o DNA.

Os pesquisadores desenvolveram um 
esquema de vacina que introduz mRNA em 
uma célula e a instrui a fazer as proteínas 
externas do envelope de três subtipos 
diferentes de HIV.

Os pesquisadores desenvolveram um 
esquema de vacina que introduz mRNA 
em uma célula e a instrui a fazer as 
proteínas externas do envelope de três 
subtipos diferentes de HIV, além da 
proteína gag estrutural do SIV (vírus da 
imunodeficiência dos símios), o primo 
símio do HIV. As células então montam 
essas proteínas para formar partículas 
semelhantes a vírus que desencadeiam 
uma resposta imunológica. Essas par-
tículas não são vírus porque não têm 
material genético próprio e não podem 
se reproduzir – mas parecem vírus para 
o sistema imunológico.

Neste estudo, sete macacos machos 
receberam um dos dois esquemas de 
vacina, enquanto outros sete receberam 
injeções de placebo.

Todos os macacos receberam pri-
meiro três injeções durante 20 semanas 
de uma vacina contendo mRNA para 
proteínas do envelope do subtipo B do 
HIV, o tipo predominante na Europa e na 
América do Norte. Eles então receberam 
quatro injeções durante 20 semanas de 
uma segunda vacina misturando mRNA 
dos subtipos A e C do HIV, que são pre-
dominantes no leste e no sul da África.

Além disso, três macacos também 
receberam reforços finais com proteínas.

Depois de receber os esquemas 
completos de vacina, os macacos foram 
desafiados com 13 exposições retais 
semanais a um SHIV de nível 2, um ví-
rus híbrido HIV/SIV projetado (ou seja, 
criado em laboratório). 

Os macacos vacinados rapidamente 
produziram altos níveis de anticorpos que 
se ligam ao trímero da proteína.

Os macacos vacinados rapidamente 
produziram altos níveis de anticorpos 
que se ligam ao trímero da proteína, bem 
como anticorpos neutralizantes contra 
as proteínas do HIV subtipo B – aquelas 
no primeiro conjunto de vacinas. A partir 
de cerca de 49 semanas, eles produziram 
níveis mais baixos de anticorpos neu-

tralizantes de reação cruzada contra as 
proteínas dos subtipos A e C. Ao final 
do regime de imunização, os macacos 
haviam produzido anticorpos neutra-
lizantes de amplo espectro de nível 2 
contra uma variedade de cepas virais.

Todos os sete animais do grupo de 
placebo ficaram infectados em cerca 
de um mês e meio, começando após a 
segunda exposição.

Todos os macacos vacinados per-
maneceram livres do SHIV no primeiro 
mês, mas depois apresentaram infecção; 
alguns, no entanto, permaneceram não 
infectados após todas as exposições.

Isso resultou em uma redução de 85% 
no risco de infecção geral, uma redução 
de 76% para os macacos que receberam 
as vacinas de mRNA sozinhas, sem um re-
forço, e uma redução de 88% para aqueles 
que receberam as vacinas de mRNA mais 
os reforços. A proteção foi correlaciona-
da com a presença de anticorpos para o 
local de ligação com a molécula CD4 da 
superfície celular, que o HIV e o SIV usam 
para entrar nas células.

Em uma coletiva de imprensa, o Dr. 
Zhang disse que “a plataforma de mRNA 
representa uma abordagem muito pro-
missora para o desenvolvimento de uma 
vacina contra o HIV no futuro”.

Colocando as descobertas em termos 
mais simples, a vacina de mRNA, combi-
nada com a proteína de reforço estabili-
zada, foi capaz de “abrir o sítio de ligação 
do CD4”, nas palavras do Dr. Richard 
Koup, do Centro de Pesquisa de Vacinas 
do NIAID, que moderou a coletiva.

Os macacos “desenvolveram uma atividade 
neutralizante razoável e foram então 
parcialmente protegidos da infecção”.

Em última análise, os macacos “de-
senvolveram uma atividade neutralizan-
te razoável e foram então parcialmente 
protegidos da infecção”, acrescentou. 
“Isso fornece um novo caminho, po-
tencialmente, para movê-lo para uma 
vacinação humana.” 

VACINAS Vacina de mRNA protege macacos
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‘PACIENTE DE SÃO PAULO’ 
APRESENTA APARENTE 

RECUPERAÇÃO VIRAL UM ANO 
E MEIO APÓS INTERROMPER 

TRATAMENTO DO HIV
Liz Highleyman • aidsmap.com • 17 de março de 2021

CURA carga viral aumenta após interrupção de tratamento

Um homem brasileiro que em 
julho de 2020 não tinha evi-
dências de HIV remanescente 

após mais de 15 meses sem terapia 
antirretroviral (TAR), apresentou carga 
viral detectável alguns meses depois, 
de acordo com um relatório durante a 
Conferência virtual sobre Retrovírus e 
Infecções Oportunistas (CROI 2021). 
O trabalho está em andamento para 
determinar se ele experimentou rebote 
viral ou uma reinfecção.

O caso foi relatado com muito alarde 
na Conferência Internacional de AIDS 
2020 (AIDS 2020), com alegações de 
que o homem poderia ser a primeira 
pessoa a alcançar uma cura funcional 
sem um transplante de células-tronco.

ANTECEDENTES
Até agora, duas pessoas parecem 

ter sido curadas do HIV após receberem 
transplantes de medula óssea para tratar 
um câncer avançado. Ambos receberam 
células-tronco de um doador com uma 
rara mutação genética conhecida como 
CCR5-delta-32, que impede a maioria 
dos tipos de HIV de entrar nas células.

Timothy Ray Brown, anteriormente 
conhecido como o ‘Paciente de Berlim’, 
não teve evidência alguma de HIV 
competente para replicação em qual-
quer parte de seu corpo por mais de 13 
anos. Mas Brown morreu em setembro 
de 2020 devido a uma recaída de leu-
cemia. No último relatório, o segundo 

homem, Adam Castillejo, apelidado de 
‘Paciente de Londres’, ainda não tinha 
vírus detectável depois de mais de três 
anos sem terapia antirretroviral.

A intervenção intensiva e cara 
provavelmente não poderia ser  
ampliada o suficiente para torná-la  
viável para milhões de pessoas vivendo  
com HIV em todo o mundo

Mas, os transplantes de células-
-tronco são muito perigosos. Por isso, 
são realizados de forma restrita; por 
exemplo, em pessoas que precisam deles 
para tratar de um câncer que ameaça a 
vida. Além disso, a intervenção intensi-
va é cara e provavelmente não poderia 
ser ampliada o suficiente para torná-la 
viável para milhões de pessoas vivendo 
com HIV em todo o mundo.

O PACIENTE
O ‘Paciente de São Paulo’, de 35 

anos, participou de um ensaio clínico 
que avaliou vários regimes de fármacos 
intensificados em um esforço para redu-
zir o tamanho do reservatório do HIV. 
Esta redução é considerada a chave para 
uma cura funcional, ou seja, a capaci-
dade de permanecer sem antirretrovirais 
por longo prazo sem rebote viral.

O homem foi diagnosticado com HIV 
em outubro de 2012. Em um ponto, 
sua carga viral atingiu mais de 20.000 
cópias/ml, indicando que ele não era 

um controlador de elite natural. Quando 
entrou no estudo em setembro de 2015, 
ele tinha supressão viral e estava em 
tratamento havia mais de dois anos.

Dois antirretrovirais adicionais – o 
inibidor da integrase e dolutegravir e 
o inibidor de entrada do HIV maraviroc 
– foram incluídos ao seu esquema de 
três medicamentos padrão (isto é a in-
tensificação) junto a nicotinamida, uma 
forma de niacina, ou vitamina B3. Ele 
permaneceu nesta combinação de cinco 
fármacos por 48 semanas e, em seguida, 
voltou à terapia padrão.

Em março de 2019, o paciente ini-
ciou uma interrupção do tratamento 
monitorada de perto. Durante a AIDS 
2020, o Dr. Ricardo Diaz, da Universidade 
Federal de São Paulo, relatou que mais 
de 15 meses depois, o homem continu-
ava a ter o RNA do HIV indetectável (a 
forma de material genético viral medido 
em um teste de carga viral típico), 
bem como DNA do HIV indetectável (a 
forma que em grande parte constitui o 
reservatório viral). Além disso, o nível 
de anticorpos do homem diminuiu con-
tinuamente, caindo o suficiente para 
que um teste rápido de anticorpos se 
tornasse negativo.

Esse homem era o único dos cinco 
participantes do ensaio tratado com 
esse esquema intensificado que ainda 
apresentava supressão viral após 
interromper o tratamento.
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Na época, esse homem era o único 
dos cinco participantes do ensaio trata-
do com esse esquema intensificado que 
ainda apresentava supressão viral após 
interromper o tratamento.

“O fato de ser um único caso sugere 
que isso pode não ser real [N. do Tra-
dutor: ou seja, devido ao tratamento 
recebido no estudo]”, disse o Dr. Steven 
Deeks, da Universidade da Califórnia em 
San Francisco, a aidsmap.com à época. 
“Sabemos que algumas pessoas podem 
alcançar o que parece ser a remissão 
apenas com os antirretrovirais. Pode ser 
simplesmente uma pessoa que teve sorte 
com os antirretrovirais.”

Infelizmente, a sorte do paciente de 
São Paulo acabou pouco tempo depois.

O RELATO NA CROI 2021
Como Diaz relatou na CROI, a equipe 

de pesquisa continuou a monitorar a car-
ga viral do homem e examinou amostras 
de sangue armazenadas para analisar 
respostas imunológicas mediadas por 
células e outros parâmetros.

Enquanto o paciente esteve no 
esquema intensificado, ele mostrou res-
postas crescentes de células T contra as 
proteínas do envelope do HIV e Gag, a 

principal proteína estrutural do HIV. Mas 
essas respostas mediadas por células 
“desapareceram progressivamente” em 
paralelo com o declínio dos anticorpos 
específicos para o HIV após a interrup-
ção do tratamento.

Em setembro de 2020, o homem foi 
diagnosticado com sífilis secundária. 
Naquela época, sua carga viral ainda 
estava abaixo do limite de detecção. Mas 
em 10 de novembro – 72 semanas após 
a interrupção do tratamento – ele apre-
sentou sintomas como febre, calafrios, 
dor de cabeça e diarreia, e descobriu-se 
que ele tinha uma carga viral superior 
a 6.300 cópias. Seus anticorpos contra 
o HIV também começaram a aumentar 
nessa época. No início de dezembro, ele 
iniciou um esquema padrão baseado em 
dolutegravir e, em 1º de janeiro, sua car-
ga viral estava novamente indetectável.

A cepa emergente de HIV tinha diferenças 
genéticas no envelope e nas proteínas Gag 
em comparação com a cepa de linha de base, 
e a razão para isso ainda não está clara.

A cepa emergente de HIV tinha 
diferenças genéticas no envelope e nas 
proteínas Gag em comparação com a 

cepa de linha de base, e a razão para 
isso ainda não está clara. As possibili-
dades incluem evolução viral dentro do 
corpo do paciente, reinfecção com uma 
nova cepa ou ressurgimento de “cepas 
antigas” de infecção dupla anterior, su-
geriu Diaz, embora tenha acrescentado 
que pessoalmente não acredita que a 
mudança se deva à evolução.

Estão em andamento um sequen-
ciamento genético adicional e uma 
análise de respostas de anticorpos em 
um esforço para determinar se o homem 
experimentou um verdadeiro rebote viral 
ou uma reinfecção.

No ano passado, Díaz relatou o caso 
na 23ª Conferência Internacional de 
AIDS, ainda em remissão. Na ocasião, 
Sharon Lewin, pesquisadora de cura do 
HIV, diretora do Instituto Peter Doherty 
para Infecção e Imunidade, na Austrália, 
ressaltou que este não é um experimento 
controlado e convincente. “Precisamos ir 
além dos relatos de casos de remissão do 
HIV”, disse Lewin. “Eu ficaria superem-
polgada em ver remissão a longo prazo 
em vários participantes de um ensaio 
clínico. É disso que o campo precisa 
para realmente avançar.” 

CURA carga viral aumenta após interrupção de tratamento

Dr. Ricardo Díaz
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A ‘PACIENTE DE BUENOS AIRES’: 
ARGENTINA CONTROLA HIV POR 

PELO MENOS 12 ANOS APÓS 
INTERROMPER TRATAMENTO

Keith Alcorn • aidsmap.com • 3 de fevereiro de 2021

CURA ‘Paciente de Buenos Aires’ controla HIV sem tratamento

Uma mulher argentina, agora na 
casa dos 50 anos, controlou 
o HIV abaixo dos limites de 

detecção desde que interrompeu o trata-
mento do HIV devido a efeitos colaterais 
em 2007, relataram pesquisadores de 
Buenos Aires e dos Institutos Nacionais 
de Saúde dos Estados Unidos.

A mulher não tem mais anticorpos 
para o HIV e os pesquisadores encon-
traram apenas um pequeno número de 
células contendo DNA do HIV quando 
fizeram testes intensivos, em 2015 e 
2017. Os pesquisadores não dizem que 
a mulher está curada, mas que mesmo 
entre pessoas que controlaram o vírus 
após interromperem o tratamento para 
o HIV, este caso é único.

Detalhes parciais deste caso de re-
missão do HIV foram apresentados em 
um simpósio, em 2017; detalhes mais 
completos foram publicados na revista 
científica Open Forum Infectious Diseases.

A costureira portenha foi diagnos-
ticada com HIV em 1996, aos 37 anos, 
após ser internada no hospital depois de 
cinco semanas de visão turva, fraqueza 
do lado esquerdo, perda de peso e febre. 
Ela testou positivo para toxoplasmose, 
bem como para HIV. Foi tratada para 
toxoplasmose, iniciou um esquema an-
tirretroviral de zidovudina, didanosina 
e nevirapina (AZT, DDI e NVP) e poste-
riormente teve alta hospitalar.

A partir de 1998, ela apresentou car-
ga viral abaixo de 50 cópias, exceto por 

um pequeno pico, em 2001. Ela mudou 
de tratamento várias vezes devido a di-
ficuldades de adesão e perda de gordura.

A mulher interrompeu o tratamento 
para o HIV devido ao agravamento da li-
podistrofia em 2007. Ela tinha uma carga 
viral indetectável quando interrompeu o 
tratamento e não experimentou nenhum 
rebote viral desde então. Sua última 
medição de carga viral indetectável 
foi relatada em fevereiro de 2020. Sua 
contagem de células CD4 permaneceu 
estável, acima de 500 células.

Os médicos decidiram investigar mais,  
após dois testes negativos de anticorpos e 
um DNA de HIV negativo sugerir que o vírus 
não estava apenas indetectável, mas podia 
ter sido eliminado.

Em 2013, os médicos decidiram in-
vestigar mais, após dois testes negativos 
de anticorpos e um DNA de HIV negativo 
sugerirem que o vírus não estava apenas 
indetectável, mas podia ter sido eliminado.

Tecido linfoide (ou reticular): um 
tipo especial de tecido conjuntivo 
rico em células de defesa, como 
linfócitos, plasmócitos e macrófagos.

Em 2015, e novamente em 2017, a 
mulher visitou os Institutos Nacionais 
de Saúde dos Estados Unidos, para se 
submeter a investigações clínicas. Os pes-
quisadores realizaram exames de sangue e 
amostras de tecido linfoide do intestino e 
de outros gânglios linfáticos, bem como do 
líquido cefalorraquidiano. Eles compararam 
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seus resultados com amostras de um grupo 
de controle HIVnegativo e pessoas com 
infecção crônica pelo HIV.

Eles encontraram:
1. O RNA do HIV (carga viral) no plasma 

estava abaixo de 0,2 cópias/ml (o 
limite de detecção no teste mais 
sensível disponível) e não foi detec-
tado em nenhuma amostra de tecido 
linfoide. Em pessoas com infecção 
crônica ou não progressores de longo 
prazo, o vírus seria detectável.

2. Nenhum DNA do HIV foi detectado 
no tecido do cólon ou nas células 
mononucleares do sangue, mas foi 
detectado em um nível muito baixo 
em linfonodo.

3. O HIV competente para replicação 
foi detectado em um nível “profun-
damente pequeno” nas células T CD4. 

4. Nenhum anticorpo para HIV foi de-
tectado.

5. As respostas de células T CD8 + es-
pecíficas para HIV que indicariam a 
presença do vírus foram fracas, mas 
as respostas de células T CD4 + espe-
cíficas para HIV foram maiores do que 
nos controles HIV-negativos.

Para confirmar que seu diagnóstico 
de HIV em 1996 não tinha sido um 
diagnóstico falso-positivo, os pes-
quisadores também examinaram uma 
amostra armazenada de tecido cerebral 

obtida por biópsia em 1996 para ajudar 
a diagnosticar a condição neurológica 
da mulher. Esta amostra continha DNA 
de HIV, embora nenhum RNA de HIV, e 
confirma que a mulher tinha infecção 
por HIV em 1996. Além disso, o padrão 
de substância branca do cérebro mostra-
do em exames de ressonância magnética 
era consistente com uma história de 
encefalopatia por HIV (demência rela-
cionada ao vírus). Os exames físicos não 
mostraram evidências de demência e a 
mulher continuou trabalhando em tempo 
integral como costureira.

Os exames físicos não mostraram 
evidências de demência e a mulher 
continuou trabalhando em tempo  
integral como costureira.

Os pesquisadores dizem que este 
caso é “extremamente único”. Além 
de ser um dos exemplos mais longos 
de controle do HIV pós-tratamento 
totalmente documentado, a perda de 
anticorpos (sororreversão) é altamente 
incomum. O ‘Paciente de Berlim’– uma 
das duas pessoas curadas do HIV após 
serem submetidas a um transplante de 
medula óssea – reteve os anticorpos do 
HIV após a cura. Os pesquisadores dizem 
que a perda de anticorpos é provavel-
mente uma consequência de um período 
prolongado de convivência com níveis 
“notavelmente baixos” de antígeno HIV.

As respostas muito fracas das células 
CD8 específicas para o HIV – as chama-
das ‘células T assassinas’, que eliminam 
as células infectadas com vírus – tam-
bém são altamente incomuns em um 
controlador de HIV espontâneo ou pós-
-tratamento, dizem os pesquisadores.

A existência de controladores pós-
-tratamento foi anunciada pela primeira 
vez em 2013, quando pesquisadores 
franceses relataram a coorte VISCONTI. 
(Ver “Dados Mais Novos sobre a Pesquisa 
de Cura”, Boletim Vacinas 27).

A aidsmap.com, o Dr. Asier Saez-
-Cirion, investigador principal da coorte 
VISCONTI, disse que “cada controlador 
pós-tratamento é único. Este caso de 
Buenos Aires é interessante devido à 
avaliação clínica, imunológica e viroló-
gica muito completa”.

“Até agora identificamos 27 con-
troladores pós-tratamento no estudo 
VISCONTI (ver Boletim Vacinas 27). O 
tempo médio sem TAR é agora de 10,5 
anos e temos alguns casos que manti-
veram a remissão pós-tratamento por 
mais de 20 anos. Também observamos 
diferentes graus de perda de anticorpos 
para o HIV em alguns.

“Temos alguns casos que mantiveram  
a remissão pós-tratamento por mais  
de 20 anos.”

“Podemos aprender muito com es-
ses casos. Acredito que eles oferecem 
esperança de que a remissão possa ser 
alcançada, mesmo partindo de um con-
texto clínico bastante negativo.” 

Por sua vez, os pesquisadores de Bue-
nos Aires concluem: “Este caso pode repre-
sentar o melhor exemplo de cura funcional 
pós-tratamento e... oferece esperança de 
uma remissão durável sem a necessidade 
de intervenções excessivamente tóxicas”.

Mas, apesar da conclusão otimista, 
ninguém sabe explicar como o HIV foi 
controlado desde que a ‘Paciente de 
Buenos Aires’ interrompeu o tratamento, 
em 2007. 

CURA ‘Paciente de Buenos Aires’ controla HIV sem tratamento
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Conhecido como o ‘Paciente de 
Berlim’, Timothy Ray Brown fale-
ceu na tarde de 29 de setembro. O 

óbito aconteceu em decorrência de uma 
leucemia, doença contra a qual lutou 
pelos últimos cinco meses. 

O comunicado da morte de Timothy 
foi feito por uma rede social de Tim 
Hoeffgen, seu parceiro havia sete anos. 
Na publicação, Tim declarou que “o es-
pírito de Timothy perdurará e o amor e 
apoio da família e amigos vão me ajudar 
a passar por esse momento difícil. Ce-
lebre a vida de Timothy e sempre tenha 
esperança”.

“O espírito de Timothy perdurará e o amor 
e apoio da família e amigos vão me ajudar a 
passar por esse momento difícil. Celebre a 
vida de Timothy e sempre tenha esperança.”

Nascido nos EUA, foi o primeiro caso 
de uma pessoa considerada curada do 
HIV. O diagnóstico negativo para o vírus 
se deu após um transplante  de células-
-tronco que Timothy recebeu em 2007, 
em razão do diagnóstico de leucemia. A 
pessoa doadora tinha uma rara mutação 
genética que apresentava resistência 
natural ao vírus da AIDS. Na época, o 
médico Gero Huetter, especialista em 
câncer sanguíneo da Universidade de 
Berlim, recomendou o transplante como 
possibilidade de vencer a leucemia e 
tentar curá-lo do HIV.

O caso foi considerado sem pre-
cedentes na história de pesquisas 
científicas sobre HIV. A partir desse 
estudo e resultado de sucesso de Ti-
mothy, abriram-se oportunidades para 
pesquisas sobre uma possível cura 
do HIV, como o caso do ‘Paciente de 

‘PACIENTE DE BERLIM’ FALECEU 
EM SETEMBRO DE 2020

UNAIDS • Genebra • 30 de setembro de 2020

OBITUÁRIO Em setembro de 2020 faleceu Timothy Brown, o ‘Paciente de Berlim’

Tim Brown durante entrevista para o UNAIDS com sua gravata feita de preservativos
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Londres’, Adam Castillejo, considerado 
também curado, após um transplante 
em 2016.

Em abril de 2019, Timothy esteve no 
Brasil para um simpósio de AIDS e na 
abertura da exposição de arte contem-
porânea O.X.E.S. Na ocasião, o UNAIDS 
conversou com Timothy sobre a relação 
que tinha com a causa e seu papel como 
ativista pelo HIV. Além de falar sobre 
estigma, o ‘Paciente de Berlim’ destacou 
os obstáculos de sua vida e comentou 
sobre os diagnósticos de HIV, em 1995, 
e leucemia, em 2006.

Timothy Brown tinha 54 anos e 
recebia cuidados paliativos em função 
do estado terminal da leucemia, que 
voltou nos últimos cinco meses, de 
forma agressiva. O ‘Paciente de Berlim’ 
faleceu na Califórnia, Estados Unidos, 
e deixa seu parceiro, Tim Hoeffgen. 
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ESTUDO ITALIANO DE 10 ANOS 
MOSTRA QUE PESSOAS  
COM HIV PERMANECEM 

INDETECTÁVEIS 97% DO TEMPO
Michael Carter • aidsmap • 5 de março de 2021

I = I Maioria de participantes permanece indetectável

RESUMO
O monitoramento de longo prazo 

de pessoas com HIV com carga viral 
indetectável mostrou que a supressão 
viral raramente é perdida, reforçando a 
validade da mensagem “I = I” (Indetec-
tável é igual a Intransmissível), de acor-
do com uma pesquisa italiana publicada 
na edição online da revista científica 
AIDS. O estudo envolveu mais de 8.000 
indivíduos HIV-positivos em terapia an-
tirretroviral (TAR) e com supressão viral 
(carga viral abaixo de 200) no início do 
estudo. O monitoramento regular da car-
ga viral (pelo menos duas vezes por ano 
na maioria) mostrou que ela permaneceu 
suprimida 97% do tempo.

No entanto, alguns grupos, incluindo 
mulheres, pessoas que injetam drogas e 
aqueles com histórico de TAR com difi-
culdade de controlar a replicação viral, 
passaram mais tempo com carga viral 
acima de 200. Os pesquisadores sugerem 
que pessoas com essas características 
podem precisar de mais suporte para 
manter o vírus suprimido.

“Descobrimos que em nossa popu-
lação de pessoas com HIV o status ‘I’ 
foi mantido, em média, por 97% dos 
dez anos seguintes de observação e a 
proporção de [tempo] gasto no status 
‘I’ mostrou uma tendência de aumento 
nos anos mais recentes”, escrevem os 
autores. “Esses dados sugerem de forma 
tranquilizadora que I = I é uma mensa-

gem apropriada para se comunicar para 
ajudar a diminuir o estigma e aumentar 
a motivação para permanecer com o 
vírus suprimido.”

O GIV endossa a Declaração Indetec-
tável = Intransmissível

INTRODUÇÃO
Existem agora evidências esmaga-

doras de que as pessoas com HIV que 
estão tomando TAR e têm uma carga viral 
abaixo de 200 não podem transmitir o 
vírus a seus parceiros sexuais. Desde 
2016, o slogan I = I tem sido usado 
para comunicar essas informações a pes-
soas com HIV, seus parceiros e pessoas 
potencialmente em risco de contrair o 
vírus. Aproximadamente 750 comunida-
des e organizações de prevenção do HIV 
endossaram o princípio de I = I.

No entanto, algumas pessoas têm dú-
vidas sobre se as pessoas em cuidados clí-
nicos de rotina mantêm consistentemente 
a supressão viral abaixo de 200 – o limite 
usado nos estudos PARTNER que mostraram 
que não houve transmissões quando a car-
ga viral estava abaixo desse nível.

Diante disso, uma equipe de pes-
quisa liderada pelo professor Giorano 
Madeddu, da Universidade de Sassari, 
analisou dados sobre a supressão viral 
entre indivíduos tratados com ARV no 
estudo de coorte ICONA, em andamento. 
Indivíduos HIV-positivos em uso de TAR 
e com carga viral abaixo de 200 por 
pelo menos seis meses foram incluídos 
na análise. O período de estudo foi de 
2010 a 2019.
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OBJETIVOS E MÉTODO
O objetivo principal do estudo 

foi determinar a proporção de tempo 
(pessoa-dia de acompanhamento) que 
as pessoas mantiveram a supressão viral. 
Isso foi determinado pela análise dos 
resultados de testes consecutivos de 
carga viral: o intervalo de tempo entre 
dois testes de carga viral consecutivos 
abaixo de 200 foi categorizado como um 
período de supressão viral, enquanto o 
tempo entre duas medições consecutivas 
acima de 200 foi considerado um período 
de rebote viral. Se um resultado de carga 
viral inicial fosse inferior a 200, mas 
uma medida subsequente estivesse aci-
ma desse nível (e vice-versa), o período 
era dividido pela metade – uma alocada 
na categoria de supressão viral, e a outra 
no tempo com perda de controle viral.

O intervalo de tempo entre dois testes 
de carga viral consecutivos abaixo de 
200 foi categorizado como um período 
de supressão viral, enquanto o tempo 
entre duas medições consecutivas acima 
de 200 foi considerado um período de 
rebote viral.

Um total de 8.241 indivíduos foram 
recrutados. Um quinto eram mulheres; 
46% eram gays, 39% heterossexuais e 
9% pessoas que injetam drogas; 25% 
nasceram no estrangeiro. No início 
do estudo, a idade mediana foi de 39 
anos e a contagem média de células 
CD4 era de 545. 

RESULTADOS
A grande maioria das pessoas – 91% 

– nunca experimentou falência virológi-
ca. No entanto, 5% tiveram falha viroló-
gica de seu regime de TAR entre uma e 
três vezes, e 4% tiveram esse resultado 
em mais de três ocasiões.

Durante o acompanhamento, cada 
participante teve uma mediana de 
nove medições de carga viral – em 
média, cada pessoa fez 2,5 testes de 
carga viral por ano.

Os participantes contribuíram com 
12.670.888 dias-pessoa de acompa-
nhamento. Uma percentagem notável 
de 96,9% desses dias foram passados 
com carga viral abaixo de 200. Assim, 
apenas 3,1% dos dias foram passados 
sem supressão viral. Em uma análise de 
sensibilidade que incluiu apenas pes-
soas com pelo menos duas medições de 
carga viral por ano, a proporção de dias 
com carga viral acima de 200 foi ainda 
menor, de 2,5%.

A proporção de dias sem supressão 
viral foi maior em 2013 e diminuiu nos 
anos seguintes. Foi superior à média 
para mulheres (5,3%), estrangeiros 
(5,4%), desempregados (5,4%), pessoas 
que injetam drogas (4,7%) e indivíduos 
com mais de três episódios anteriores 
de rebote viral (6,3%). Os autores ob-
servam que,em outras pesquisas, todos 
esses fatores também mostraram ter uma 
associação com a perda de controle viral 
e que as pessoas nesses grupos se bene-
ficiariam de suporte extra para manter 
seu status ‘indetectável’.

OUTRA ANÁLISE
Em outra análise, os participantes 

foram categorizados como tendo perdido 
seu status indetectável se tivessem mais 
de 10% dos dias acima do nível 200. No 
geral, 92,5% dos participantes mantive-

ram seu status indetectável. Dos 7,5% 
dos indivíduos que perderam a supressão 
viral, a maioria teve apenas uma ou duas 
medições acima de 200.

No geral, 92,5% dos participantes 
mantiveram seu status indetectável.  
Dos 7,5% dos indivíduos que perderam  
a supressão viral, a maioria teve apenas 
uma ou duas medições acima de 200.

CONCLUSÃO
“I = I é uma campanha essencial, 

mas direta e com evidências científicas. 
Já influenciou a opinião pública, redu-
zindo o estigma das pessoas com HIV 
e consequentemente melhorando a sua 
qualidade de vida”, concluem Madeddu 
e colaboradores. “São necessários mais 
esforços para encorajar os médicos a 
introduzir esta mensagem durante as 
visitas de rotina. Nossos dados são úteis 
para identificar subpopulações... que 
podem se beneficiar particularmente de 
intervenções direcionadas.” 

Referências:
Madeddu G et al. Time spent with a viral load 
<200 copies/mL in a cohort of people with 
HIV seen for care in Italy during the U=U 
prevention campaign era. AIDS, published 
online ahead of print, 29 January 2021.  
doi: 10.1097/QAD.0000000000002825
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TRATAMENTO injetável mensal é aprovado na Europa e EUA

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO MENSAL 
INJETÁVEL É APROVADO NA UE E EUA

A partir de press release da ViiV HealthCare

Em dezembro de 2020, a EMA (Agência 
Europeia de Medicamentos) aprovou o 
uso dos antirretrovirais cabotegravir 

com rilpivirina injetáveis para o tratamento 
de manutenção em pessoas com HIV/AIDS. 
As injeções são intramusculares e mensais. 
Em janeiro de 2021 chegou a aprovação da 
FDA (autoridade de Alimentos e Medicamen-
tos) dos EUA. Este esquema rivalizará com as 
pílulas que devem ser tomadas diariamente.

O produtor de Vocabria (injeção e 
comprimidos de cabotegravir) é ViiV, 
empresa de propriedade majoritária da 
GlaxoSmithKline (GSK), com Pfizer Inc. 
e Shionogi Limited como acionistas. Por 
outro lado, a Janssen é o produtor de 
Rekambys (injeção de rilpivirina) e Edu-
rant (comprimidos de rilpivirina).

O medicamento recém aprovado, 
denominado Cabenuva, representa um 
avanço significativo no tratamento do que 
continua a ser uma infecção importante: 
cerca de 1,7 milhão de pessoas em todo 
o mundo foram infectadas em 2019, de 
acordo com o UNAIDS.

Ele é indicado para adultos vivendo com  
HIV em uso de terapia antirretroviral  
(TAR), com supressão virológica prévia 
e sem falha anterior do tratamento ou 
resistência ao cabotegravir ou rilpivirina 
para manter a supressão viral.

Ele é indicado para adultos vivendo com  
HIV em uso de terapia antirretroviral  
(TAR), com supressão virológica prévia 
e sem falha anterior do tratamento ou 
resistência ao cabotegravir ou rilpivirina 
para manter a supressão viral.

Embora existam vários medicamentos 
para o tratamento do HIV, ViiV aposta na 
conveniência melhorada de receber uma 
injeção mensal, mesmo administrada por 
um profissional da saúde. 

A aprovação, aliás, foi concedida um 
ano depois do que a ViiV esperava. Com 
efeito, no final de 2019, a FDA emitiu 
uma chamada carta de resposta completa 

e explicou que a aprovação não poderia 
ser concedida na época devido a temas 
com química, fabricação e controles, que 
são utilizados para determinar segurança, 
eficácia e qualidade.

RESULTADOS QUE 
EMBASARAM AS DECISÕES

A aprovação Cabenuva é baseada nos 
estudos fundamentais de Fase III ATLAS 
(Terapia Antirretroviral como Supressão de 
Ação Longa) e FLAIR (Primeiro Esquema 
Injetável de Ação Longa) que incluíram 
mais de 1.100 pacientes de 16 países. 
Antes de iniciar o tratamento com Cabe-
nuva, uma dosagem oral de cabotegravir 
e rilpivirina (período de introdução) foi 
administrada por aproximadamente um mês 
para avaliar a tolerabilidade de cada terapia. 
Nestes estudos, Cabenuva foi tão eficaz na 
manutenção da supressão viral quanto a 
continuação de um esquema oral diário de 
três medicamentos quando injetado por via 
intramuscular nas nádegas uma vez por mês 
durante o período de estudo de 48 semanas. 
Em ambos os estudos, as reações adversas 
mais comuns (Graus 1 a 4) observadas em 
≥ 2% dos participantes do ensaio clínico 
que receberam Cabenuva foram reações 
no local da injeção, como pirexia, fadiga, 
cefaleia, dor músculo-esquelética, náuseas, 
perturbações do sono, tonturas e erupção 
cutânea. Eventos adversos graves ocorreram 
em 4% (24/591) dos pacientes que toma-
ram Cabenuva, e 3% (17/591) dos eventos 
adversos levaram à retirada.

PREÇO

A “introdução” oral de 30 dias, que é  
exigida como parte da aprovação, será 
disponibilizada gratuitamente aos pacientes.

O preço, entretanto, é alto – o preço de 
atacado é de US$ 3.960 por mês, ou mais 
de US$ 47.500 por ano, nos EUA. O preço 
de tabela para a dose de iniciação (oral) é 

de US$ 5.490. No entanto, um porta-voz da 
ViiV explicou que a “introdução” oral de 30 
dias, que é exigida como parte da aprova-
ção, será disponibilizada gratuitamente aos 
pacientes. Ele também afirmou que o preço 
de tabela para a injeção mensal está “dentro 
da faixa” das pílulas para tratamento do HIV 
no mercado atualmente.

CABOTEGRAVIR ÚTIL 
TAMBÉM PARA PREP
Em novembro de 2020, uma análise 

provisória descobriu que o cabotegravir – um 
componente de Cabenuva – era 89% mais 
eficaz na PrEP em mulheres do que o Truvada 
(tenofovir disoproxil fumarato mais entrici-
tabina), que deve ser tomado diariamente e 
é o padrão de PrEP atual. E uma análise se-
parada divulgada em julho de 2020 mostrou 
que a injeção a cada dois meses protegia 
as pessoas não infectadas em 66% a mais 
em comparação com o Truvada em homens 
e mulheres transexuais que fazem sexo com 
homens. Veja neste Boletim um informe sobre 
o uso do cabotegravir injetável para PrEP.

COMENTÁRIOS
“Esta aprovação permitirá a alguns 

pacientes a opção de receber injeções uma 
vez por mês em vez de um esquema de 
tratamento oral diário”, disse John Farley, 
que dirige o Escritório de Doenças Infec-
ciosas no Centro de Avaliação e Pesquisa de 
Medicamentos da FDA, em um comunicado. 
“Ter este tratamento disponível para alguns 
pacientes oferece uma alternativa para o 
gerenciamento dessa condição crônica.”

“Vemos Cabenuva como o início do tra-
tamento de longa duração para o HIV”, disse 
Kimberly Smith, que chefia a pesquisa global 
e estratégia médica da ViiV, que espera 
buscar a aprovação do FDA para esta versão 
do medicamento nas próximas semanas. 
“Estamos abrindo a porta com Cabenuva e 
só vamos criar mais fome por outras terapias 
de longa duração. Realmente se torna uma 
espécie de âncora.” 
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ENSAIOS DE DESAFIO EM  
SERES HUMANOS PARA O  
SARS-COV-2 E COVID-19 (*)

Na pesquisa de vacinas, em ani-
mais, um desafio é um estudo 
que primeiro administra a va-

cina experimental aos animais e depois 
os inocula com o agente que produz a 
doença, para ver se o organismo resiste 
à infecção. Em seres humanos, a lógica 
é semelhante. 

Para o caso da covid-19, estes en-
saios consistem em deliberadamente 
infectar uma pessoa com o vírus SARS-
-CoV-2. A pessoa pode ter recebido antes 
uma candidata a vacina ou não. 

No Reino Unido, foi aprovado em 
fevereiro de 2021 um estudo do desafio 
humano (EDH) para SARS-CoV-2, o vírus 
que causa a covid-19. Será usado o vírus 
que circulava em julho de 2020, e não 
nenhuma nova cepa emergente. 

Ele envolve um consórcio que inclui 
a força-tarefa de vacinas do governo, o 
Imperial College de Londres, a fundação 
Royal Free London, NHS Foundation e a 
empresa clínica hVIVO.

Este primeiro estudo visa estabelecer 
a menor quantidade de vírus necessária 
para causar a infecção – ao invés de 
sintomas. Depois de passar nos testes de 
triagem, os participantes serão solicita-
dos a entrar em quarentena num hospital 
em Londres. O vírus será administrado 
dois dias depois por meio de gotas no 
nariz. Após a exposição, os participantes 
serão monitorados 24 horas por dia du-
rante pelo menos 14 dias, com amostras 
de sangue e esfregaços de nariz colhidos 
todos os dias.

Após a exposição, os participantes serão 
monitorados 24 horas por dia durante pelo 
menos 14 dias, com amostras de sangue e 
esfregaços de nariz colhidos todos os dias.

“Pediremos às pessoas que testem 
seu olfato usando cartões de raspar e 
cheirar”, explicou Chris Chiu, médico do 
Imperial College de Londres, investiga-
dor-chefe do estudo. Os participantes 
também serão convidados a fazer testes 
cognitivos.

Após a alta, os participantes con-
tinuarão a ser acompanhados por mais 
de um ano para que os pesquisadores 
possam monitorar quaisquer sintomas 
de longa duração. Espera-se que os 
participantes recebam cerca de £ 4.500 
de compensação por seu envolvimento 
durante todo o ano. O Reino Unido 
investirá 33 milhões de libras em EDH.

Como se vê, isso significa por em 
risco a saúde e a vida de uma pessoa 
para ganhar algum conhecimento. A 

justificativa é que este conhecimento 
seria eventualmente útil para a pesquisa 
de vacinas.

UM POUCO DE HISTÓRIA
Os EUA e a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) admitiram anteriormente 
a realização de EDH para o desenvol-
vimento de vacinas contra a malária, 
cólera e febre tifoide. No entanto, um 
pré-requisito de longa data para a im-
plementação destes EDH é que exista 
um tratamento aceito para a doença 
em estudo. 

Em abril de 2020, 25 deputados dos 
EUA enviaram uma carta às agências 
reguladoras do país solicitando a reali-
zação de EDH para acelerar a pesquisa 
de vacinas para a covid-19. Em julho, 

ÉTICA desafios em seres humanos

Fr
ee

pi
k 

- F
re

ep
ik

.c
om



34

38

B
O

LE
TI

M
  

 V
A

C
IN

A
S

vários cientistas e pesquisadores envia-
ram cartas aos diretores dos Institutos 
Nacionais de Saúde dos EUA solicitando 
que fossem permitidos estes EDH. 

Em maio de 2020, a AVAC publicou uma 
declaração sobre a ética nos estudos de 
desafio da vacina para a covid-19.

Em 7 de maio de 2020, uma orga-
nização não governamental, a AIDS 
Vaccine Advocacy Coalition (AVAC) 
publicou uma declaração  – assinada 
pelo GIV, entre outras ONG – sobre a 
ética nos estudos de desafio da vacina 
para a covid-19. Num trecho declara: 
“Até que haja um tratamento aprovado, 
um teste de desafio com um patógeno 
potencialmente fatal, e ainda intratável, 
é inaceitável”.

Na época, um pesquisador de va-
cinas questionou se seria ético, dado 
que os testes de vacinas convencionais 
avançavam com muita rapidez. A OMS 
também fez um documento sobre EDH no 
contexto da covid-19 (2020), colocando 
condições mínimas para sua realização. 
Não consta delas a existência de um 
tratamento eficaz. 

PROBLEMAS DE 
CONSENTIMENTO E 

PARTICIPAÇÃO
Há muito interesse em participar 

de estudos de desafio. Um relatório 
define esse número em mais de 14.000, 
incluindo brasileiros. Mas, sem mais 
informações, não há como saber até que 
ponto esses indivíduos estão informados 
ou mesmo se são, de fato, altruístas.
Ou se o “altruísmo”, na verdade, seria 
um “heroísmo”. Isto é, arriscar a vida 
em prol de uma causa. Observe-se que 
neste caso, a participação no estudo 
forçosamente daria um sentido à vida 
dessa pessoa. Nesta situação, é possível 
falar em autonomia?

Na época da constituição da lista, 
os EDH testariam vacinas. Logo, os 
voluntários podiam estar abrigando o 
“conceito errôneo de prevenção” de que 
a primeira tentativa de uma vacina seria 

bem-sucedida para prevenir a infecção 
com o SARS-CoV-2. Se a polêmica se ins-
taurou em 2020 embasada na necessida-
de de obter vacinas para a Covid-19 mais 
rapidamente, agora esta argumentação 
foi deixada de lado. Em parte, porque 
há várias vacinas licenciadas, embora 
a vacinação não esteja ao alcance de 
todos os que dela precisam no mundo. 
Não é o caso do Reino Unido. 

Além disso, em vários países a prá-
tica usual na pesquisa médica com seres 
humanos saudáveis é pagar-lhes por sua 
participação – às vezes, muito dinheiro. 
No Reino Unido serão 4.500 libras. O 
resultado provável é que um número 
desproporcional de voluntários viria de 
grupos de baixa renda, incluindo muitas 
pessoas que perderam seus empregos por 
causa da pandemia. 

CONHECIMENTO 
PROFUNDO DA DOENÇA 
E TRATAMENTO EFICAZ 
FORAM PRÉ-REQUISITOS 

EM OUTROS EDH
Para os EDH também é necessário um 

conhecimento profundo da doença, isto 
é, do seu desenvolvimento e dos órgãos 
que ataca, as consequências de longo 
prazo etc. Somente assim será possível 
a seleção de voluntários de pouco risco. 
Este requisito não é cumprido atualmen-
te no caso da covid-19.

É necessário um conhecimento profundo 
da doença, do seu desenvolvimento e dos 
órgãos que ataca, as consequências de 
longo prazo.

Por isto, até pesquisadores que já re-
alizaram EDH escreveram ao JID (agosto 
2020) manifestando desacordo. 

“... discordamos que os estudos de 
desafio com SARS-CoV-2 sejam etica-
mente apropriados no momento, por 3 
razões: (1) o conhecimento científico 
atual da infecção por SARS-CoV-2 é 
insuficiente para controlar os riscos; (2) 
a tomada de decisão autônoma, embora 
necessária, não anula as preocupações 
nem as responsabilidades sobre o risco 

por parte dos pesquisadores; e (3) rea-
lizar estudos de desafio agora colocaria 
em risco a confiança nos empreendimen-
tos de pesquisa, potencialmente preju-
dicando a resposta global à pandemia 
do novo coronavírus.”

E prosseguem: “Quando os voluntá-
rios do estudo morrem ou sofrem danos 
graves nas mãos dos pesquisadores, 
os próprios investigadores tornam-se 
cúmplices, minando potencialmente a 
confiança das partes interessadas no 
empreendimento de pesquisa”. 

“O panorama atual enfrentado pelas 
comunidades de pesquisa e de saúde 
pública é muito complicado. A descon-
fiança na pesquisa e, em particular, nas 
vacinas é excessiva. A vacinação na UE é 
lenta, em parte porque há desconfiança 
com vacinas, em geral, e, em especial, 
com algumas vacinas utilizadas. Também 
espalham-se teorias de conspiração, 
desinformação, fake news e atitudes 
anticientíficas. Resultados ruins em 
um estudo de desafio humano com o 
SARS-CoV-2 podem ser devastadores, 
uma vez que a experiência recente de-
monstra que a desconfiança interfere nos 
esforços de saúde pública em condições 
epidêmicas.”

Resultados ruins em um estudo de desafio 
humano com o SARS-CoV-2 podem ser 
devastadores.

MUDANÇAS DE 
ARGUMENTOS PARA A 
REALIZAÇÃO DO EDH
Em última análise, o valor social dos 

EDH para o SARS-CoV-2 (em termos de 
mortes evitadas) baseia-se na premissa 
que as pessoas em maior risco de morte 
por covid-19 receberiam uma vacina 
eficaz e segura mais rapidamente do 
que sem a realização dos EDH. À luz 
do que acontece na atualidade, isto 
comprovou-se falso.

Com efeito, várias vacinas foram 
rapidamente desenvolvidas, sem o uso 
destes ensaios, em prazos inferiores a 
um ano. E há mais de 300 em desen-
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volvimento.Pretende-se diminuir este 
prazo? Por qual modo? Se formos colocar 
em risco a saúde e vida de alguém, o 
embasamento deve ser muito claro e 
não somente uma opinião.

Após a obtenção rápida de várias 
vacinas, a alegação mudou: os EDH 
poderiam auxiliar no desenvolvimento 
de vacinas “de segunda geração”. E, 
mais recentemente, mudou mais ainda: 
será mais para entender certos aspectos 
da doença, que darão base para outros 
estudos.Também, foi objetado qual seria 
o sentido de fazer estes ensaios usando 
cepas comuns de SARS-CoV-2 no lugar 
das variantes agora existentes, objeto 
das vacinas de segunda geração. 

DIRETRIZES E AGÊNCIAS 
REGULADORAS

Mesmo com os pré-requisitos sendo 
atendidos, os EDH constituem um ata-
que frontal ao princípio de não malefi-
cência (ou seja, de não fazer mal num 
paciente) em nome da autonomia do 
voluntário, e em nome de um provável 
benefício para outros muitos (não se 
sabe quem, nem quantos, nem quando e 
nem como). E suscitam várias perguntas: 
será que o consentimento do voluntário 
desobriga o médico de sua obrigação 
de não fazer o mal?  Isto é permitido 
pelo Código de Ética Médica? E como 
se compatibiliza,nos termos do Código 
Penal, por em risco a saúde ou vida de 
alguém, transmitir intencionalmente 
uma doença? A resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde sobre ética 
em pesquisa, não permite a realização 
dos EDH.

E como se compatibiliza, nos termos  
do Código Penal, por em risco a saúde  
ou vida de alguém, transmitir 
intencionalmente uma doença?

Uma passagem das Diretrizes Éticas 
para Pesquisa do Conselho de Organiza-
ções Internacionais de Ciências Médicas 
(CIOMS) menciona os estudos de desa-
fios humanos e diz: “Alguns riscos não 
podem ser justificados, mesmo quando 

a pesquisa tem grande valor social e 
científico e adultos capazes de dar con-
sentimento informado fariam dar seu 
consentimento voluntário e informado 
para participar do estudo. Por exemplo, 
um estudo envolvendo a infecção in-
tencional de indivíduos saudáveis com 
anthrax ou ebola, que têm um alto risco 
de mortalidade devido à ausência de 
tratamentos eficazes, não seria aceitável 
mesmo que pudesse resultar no desen-
volvimento de vacinas efetivas contra 
estas doenças.” 

E, também, não é claro que as 
agências regulatórias aceitariam o licen-
ciamento de vacinas embasado em tais 
ensaios. A FDA (agência reguladora dos 
EUA, semelhante à Anvisa brasileira) já 
declarou que para licenciar vacinas de 
SARS-CoV-2,os ensaios clínicos deverão 
recrutar muitos milhares de partici-
pantes incluindo uma representação 
adequada de pessoas idosas e com 
comorbidades, que deveriam ser reali-
zados, como até agora, sem desafios, 
dado o alto risco de mortalidade para 
esses grupos.

CONCLUSÃO
No mundo aflito pela pandemia de 

SARS-CoV-2, tem havido muitas fake 
news, negacionismo (diminuindo a 
importância da pandemia, minimizan-
do a gravidade da doença, boicotando 
isolamento social, uso de máscaras etc.) 
e tratamentos ineficazes apresentados 
como úteis. Também há dúvidas, às vezes 
razoáveis, sobre o benefício fornecido 
pelas vacinas já aprovadas. Além disso, 
em alguns locais já havia movimentos 
contra quaisquer vacinas, que ressurgiram 
neste cenário. Por todas estas razões, 
muito tem-se falado sobre a importância 
de basear as decisões de saúde pública 
sobre a covid-19 em estudos científicos. 
Porém, ensaios deste tipo podem minar 
a confiança na ciência por estar distante 
da ética e da dignidade humana.

Em suma, a gravidade da covid-19 e 
a falta de cura ou tratamento eficaz, a 
existência de outras vacinas para SARS-

-CoV-2 e a rapidez com que a pesquisa 
desenvolveu e ainda desenvolve estas 
vacinas, tornam inaceitáveis os EDH 
para o desenvolvimento de uma vacina 
contra SARS-CoV-2. Pensamos que a 
principal afirmação dos proponentes 
sobre acelerar o desenvolvimento da va-
cina (para menos de um ano?) não está 
suficientemente embasada, e acredita-
mos que a relação risco-benefício para 
um EDH é muito incerta e provavelmente 
inaceitável. Mesmo com mais dados, os 
EDH correm o risco de agravar ainda mais 
os níveis crescentes de desconfiança 
pública em relação ao desenvolvimento 
da vacina para o SARS-CoV-2, da ciência 
e da pesquisa médica em geral. 

Considerados em conjunto, esses 
argumentos tornam a realização de 
EDH para o SARS-CoV-2 injustificada 
e antiética. Neste momento crítico da 
resposta à pandemia, fariam mais mal 
do que bem.

(*) Este artigo foi organizado a par-
tir de textos da BBC, JID, The Guardian 
e da professora R. Macklin. 
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PRIMEIRA LEITURA para entender as vacinas

Na atualidade, há muita de-
sinformação (ou “fakenews”, 
isto é, informação falsificada) 

circulando sobre vacinas, às vezes rela-
cionadas com as vacinas para a covid-19 
ou com vacinas em geral. Alguns pensam 
que a vacina contra a covid-19 pode não 
fazer efeito, outros que a vacina pode 
alterar o DNA ou ainda ser infectado pela 
própria vacina.

Por esta razão, Boletim Vacinas volta 
a apresentar conceitos básicos sobre 
este tema. Tentamos, ao mesmo tempo, 
abordar o tema de vacinas em geral, com 
ênfase para o HIV e para o SARS-CoV-2, 
agente causador da covid-19. Usamos 
materiais da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), da Fiocruz e nossos.

O QUE É VACINAÇÃO?
A vacinação é uma forma simples, 

segura e eficaz de nos proteger contra 
doenças prejudiciais antes de entrar em 
contato com elas. As vacinas ativam 
as defesas naturais do corpo para que 
aprendam a resistir a infecções especí-
ficas e fortalecer o sistema imunológico. 
Veja mais na página da OPAS (Organi-
zação Panamericana da Saúde https://
www.paho.org/pt/covid19).

Após sermos vacinados, nosso sis-
tema imunológico reage. Por exemplo, 
ele produz anticorpos, como ocorre 
quando somos expostos a doenças, 
com a diferença que as vacinas contêm 
apenas micróbios mortos ou enfraque-
cidos (como vírus ou bactérias), ou 
partes destes e não causam doenças 
ou complicações.

A maioria das vacinas é injetável 
(vacina da gripe por exemplo, ou vacinas 
para a covid-19 em uso), mas outras 
são administradas por via oral, (como 
a vacina Sabin para a poliomielite) ou 
pulverizadas no nariz.

POR QUE A VACINAÇÃO É 
TÃO IMPORTANTE?

Quando somos vacinados contra 
uma doença transmissível, não apenas 
protegemos a nós mesmos, mas tam-
bém as pessoas ao nosso redor. Algu-
mas pessoas, por exemplo aquelas com 
doenças graves, são desencorajadas 
ou não podem ser vacinadas contra 
certas doenças. Portanto, a proteção 
dessas pessoas depende de todos nós 
sermos vacinados e ajudar a reduzir a 
propagação desses micro-organismos 
e doenças.

COMO FUNCIONAM  
AS VACINAS?

Às vezes, depois de sofrermos algu-
ma doença infecciosa, nos recuperamos 
e nosso organismo “decora” qual foi o 
agente infeccioso que nos atacou. As-
sim, da próxima vez que o agente tentar 
infectar, nosso sistema imunológico 
poderá reconhecê-lo, agindo mais rápido 
para neutralizá-lo ou destruí-lo. 

As vacinas imitam este comporta-
mento, apresentando ao nosso sistema 
imunológico uma versão inofensiva, 
total ou parcial, do agente infeccioso 
verdadeiro. Daí ele estará preparado 
para posteriormente encontrar o agente 
verdadeiro e neutralizá-lo rapidamente.

As vacinas ativam as defesas natu-
rais do corpo e, assim, reduzem o risco 
de doenças. Elas atuam desencadeando 
uma resposta do nosso sistema imuno-
lógico, que:

•	 reconhece o micróbio invasor (por 
exemplo, um vírus ou bactéria);

•	 gera anticorpos, que são proteínas 
que nosso sistema imunológico produz 
naturalmente para combater doenças 
e mobiliza outras defesas do sistema 
imunológico;

•	 lembrará futuramente da doença e 
como combatê-la. 

Se, no futuro, formos expostos ao 
micróbio contra o qual a vacina protege, 
nosso sistema imunológico pode agir 
contra ele rapidamente antes de começar 
a nos sentirmos mal.

Em última análise, as vacinas são 
uma maneira engenhosa e segura de 
induzir uma resposta imunológica sem 
causar doenças.

Nosso sistema imunológico tem 
memória, ele lembra. Assim, após a 
administração de uma ou mais doses 
de uma vacina contra uma doença es-
pecífica, ficamos protegidos contra ela, 
geralmente por anos, décadas ou até por 
toda a vida. É por isso que as vacinas 
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são tão eficazes: em vez de tratar uma 
doença quando ela aparece, elas evitam 
que adoeçamos.

COMO AS VACINAS 
PROTEGEM OS 

INDIVÍDUOS E AS 
COMUNIDADES?

As vacinas treinam e preparam as 
defesas naturais do corpo, o sistema 
imunológico, para reconhecer e com-
bater vírus e bactérias. Se o corpo for 
exposto a esses patógenos após a vaci-
nação, estará preparado para destruí-los 
rapidamente, evitando doenças.

Uma infecção é a invasão de um or-
ganismo por agentes que causam do-
enças, sua replicação e as toxinas que 
eles produzem.Uma doença infecciosa 
(também chamada de doença trans-
missível ou doença comunicável) é 
uma doença que resulta da infecção 
por um agente, que denomina-se 
patogênico (ou seja, que causa do-
ença). Por exemplo, o HIV é o vírus 
causador da AIDS. O SARS-CoV-2 é o 
vírus causador da doença covid-19. 

Muitas vezes, mas nem sempre, as infec-
ções são transmitidas de um ser humano 
para outro, e por diferentes vias.

Por exemplo, o HIV pode ser trans-
mitido de um ser humano para outro 
por via sexual, por sangue, por leite 
materno. Mas não pelo ar.

Já a tuberculose, a influenza (gripe) 
são transmitidas de um ser humano 
para outro pelo ar. 

Mas o micróbio que produz o tétano 
não é transmitido de um ser humano 
para outro.

A febre amarela transmite-se de uma 
pessoa para outra através de um mos-
quito (por isto chamado de vetor).

Quando uma pessoa é vacinada 
contra uma doença transmissível entre 
humanos, o risco de infecção também 
é reduzido, tornando muito menos 
provável que ela transmita o vírus ou a 
bactéria a outras pessoas. Quanto mais 

pessoas são vacinadas em uma comuni-
dade, menos pessoas ficam vulneráveis, 
reduzindo assim as chances de uma 
pessoa infectada transmitir o patógeno 
a outras. Reduzir as chances de um pató-
geno circular na comunidade protege da 
doença aqueles que não podem receber 
a vacina correspondente (devido a con-
dições clínicas como alergias ou idade).

O termo “imunidade de rebanho” (tam-
bém chamada de imunidade coletiva ou 
imunidade de grupo) refere-se à proteção 
indireta contra uma doença infecciosa 
que é alcançada quando uma população se 
torna imune, seja como resultado de vaci-
nação ou por ter apresentado a infecção 
anteriormente. A imunidade coletiva não 
significa que as pessoas que não foram 
vacinadas ou que não desenvolveram 
a infecção estejam imunes. Ela ocorre 
quando pessoas que não estão imunes, 
mas vivem em uma comunidade onde a 
taxa de imunidade é alta, têm um risco 
menor de contrair,de adoecer ou se infec-
tar em comparação com pessoas que não 
são imunes e vivem em uma comunidade 
na qual a taxa de imunidade é baixa.

Mas essa redução no risco deriva da 
imunidade das pessoas da comunidade 
em que vivem (isto é, da imunidade co-
letiva) e não do fato de estarem imunes. 
Mesmo depois que a imunidade coletiva 
é alcançada pela primeira vez, e as pes-
soas não vacinadas apresentam um risco 
menor de desenvolver a doença, o risco 
pode ser reduzido ainda mais com o au-
mento da cobertura de vacinação. Para 
manter esta imunidade coletiva pode ser 
necessário vacinar anualmente as novas 
gerações de indivíduos, ou novos habi-
tantes da comunidade, como no caso da 
vacina do sarampo. Nos casos em que 
a cobertura vacinal é muito ampla, é 
possível que pessoas não imunes corram 
o mesmo risco de contrair a doença de 
quem está realmente imune.

A OMS é favorável a alcançar imu-
nidade coletiva por meio da vacinação, 
não permitindo que uma doença se es-
palhe na população, pois isso resultaria 
em casos e mortes desnecessários.

QUAIS DOENÇAS AS 
VACINAS PREVINEM?
As vacinas existentes na atualidade 

protegem contra muitas doenças, in-
cluindo: câncer de colo do útero, cólera, 
difteria, hepatite B, gripe, encefalite ja-
ponesa, sarampo, meningite, caxumba, 
tosse convulsa (coqueluche), pneumo-
nia, poliomielite, raiva, infecções por 
rotavírus, rubéola, tétano, febre tifoide, 
varicela (catapora) e febre amarela.

QUE TIPOS DE 
VACINAS ESTÃO 

SENDO OU FORAM 
DESENVOLVIDOS?  

COMO FUNCIONAM?
Cientistas de todo o mundo estão 

desenvolvendo muitas vacinas experi-
mentais contra a covid-19 e infecções 
como HIV, tuberculose etc. 

Vários tipos de potenciais vacinas 
estão sendo desenvolvidos, incluindo:
•	 Vacinas de vírus inativado: usam um 

vírus previamente inativado, de forma 
que não cause doença, mas ainda gere 
uma resposta imunológica. Exemplo 
de vacina de vírus inativado contra a 
covid-19: a Coronavac e a Sinopharm. 
Outros exemplos são as vacinas para 
poliomielite injetável (vacina Salk), 
hepatite A, gripe e raiva. 

•	 Vacinas baseadas em proteínas, ou 
de subunidade: usam fragmentos de 
proteínas inócuos ou estruturas de 
proteínas que mimetizam o vírus que 
causa a covid-19, a fim de gerar uma 
resposta imunológica. Um exemplo é 
a vacina da hepatite B.

•	 Vacinas de vetores virais: usam um 
vírus geneticamente modificado que 
não causa doença, mas produz pro-
teínas do coronavírus que induzem 
uma resposta imunológica. Exemplo 
de vacina de vírus inativado contra 
a covid-19: vacinas da Astra-Zeneca, 
Sputnik V, Janssen. As três usam al-
gum tipo de adenovírus (humano ou 
de chimpanzé). Outras são as vacinas 
experimentais contra o HIV utilizadas 
nos ensaios Imbokodo e Mosaico (ver 
neste Boletim Vacinas).
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•	 Vacinas de RNA e DNA: uma abor-
dagem pioneira que usa RNA ou DNA 
(ácidos nucléicos) geneticamente 
modificado para que o corpo humano 
gere uma proteína que por si só de-
sencadeie uma resposta imunológica. 
As vacinas de ácido nucléico usam 
material genético – RNA ou DNA – 
para fornecer às células as instruções 
para a produção do antígeno. No 
caso da covid-19, geralmente é a 
proteína viral “spike” ou espícula, 
porque tem forma pontuda. Assim 
que esse material genético chega às 
células humanas, ele usa as fábricas 
de proteínas de nossas células para 
produzir o antígeno que desenca-
deará uma resposta imunológica. 
As vantagens de tais vacinas é que 
são fáceis de fazer e baratas. Como 
o antígeno é produzido dentro de 
nossas próprias células e em grandes 
quantidades, a reação imunológica 
deve ser forte. Exemplos disso são as 
vacinas da BionTech-Pfizer e da Mo-
derna. Ambas precisam ser mantidas 
em temperaturas muito baixas, o que 
pode ser um desafio para a vacinação 
em massa em países que não possuem 
equipamentos de armazenamento re-
frigerado especializados. Já começou 
a pesquisa de vacinas para o HIV que 
utilizam esta abordagem (ver neste 
Boletim Vacinas).

•	 Vacinas de vírus vivo atenuado: A 
vacina atenuada é aquela em que o 
vírus se encontra ativo, porém, sem 
capacidade de produzir a doença. 
Exemplos: caxumba, febre amarela, 
poliomielite oral (vacina Sabin), 
rubéola, sarampo, varicela. Quando 
aplicado no corpo de um indivíduo, o 
vírus atenuado é capaz de se replicar, 
porém de maneira lenta, sem causar 
maiores danos ao organismo.  Raras 
vezes, estes vírus podem reverter 
para a forma selvagem causando 
a doença. Estas vacinas são con-
traindicadas para imunodeprimidos 
e gestantes. Até agora nunca foram 
testadas vacinas deste tipo para HIV 
ou SARS-CoV-2.

QUAIS SÃO OS TIPOS 
DE EFICÁCIA QUE 

UMA VACINA PODE 
APRESENTAR?

A eficácia de uma vacina contra a 
covid-19 pode ser:
•	 Contra sintomas graves e moderados 

(se você se infectar com o SARS-CoV-2, 
terá uma probabilidade muito menor de 
desenvolver covid-19 grave);

•	 Contra todos os sintomas (se você 
se infectar com o SARS-CoV-2, terá 
uma probabilidade muito menor de 
desenvolver covid-19 leve ou grave);

•	 Contra o SARS-CoV-2 (terá uma pos-
sibilidade muito menor de se infectar 
com este vírus). Um exemplo desta é 
a vacina Soberana-2, em ensaio de 
Fase III.

Por outro lado, as vacinas contra o 
HIV até agora ensaiadas são:
1. preventivas contra o HIV (ou seja, 

para evitar que o vírus invada nosso 
corpo), ou 

2. terapêuticas (para que as pessoas 
com HIV possam controlar, ou eli-
minar o vírus sem auxílio de antir-
retrovirais). 

Neste Boletim há artigos sobre uma 
vacina terapêutica potencial e sobre três 
ensaios de eficácia de vacina experimen-
tal preventiva para o HIV. 

Observe que as eficácias notificadas 
das vacinas registradas até o momento 
para covid-19 são contra a forma grave 
da doença covid-19. Elas podem ter 
algum efeito imunizador contra o vírus 
SARS-CoV-2, mas em geral será menor do 
que a eficácia contra a doença covid-19.

O QUE CONTÉM  
UMA VACINA?

Todos os componentes das vacinas 
são importantes para garantir sua segu-
rança e eficácia. Aqui estão alguns deles:

•	 Antígeno: qualquer substância re-
conhecida por um componente do 
sistema imunitário (por exemplo, 
anticorpos, células). Este reco-

nhecimento suscita uma resposta 
para tentar neutralizar o antígeno. 
Com frequência, o antígeno é uma 
molécula ou estruturas moleculares 
que forma parte de agentes como 
bactérias ou vírus invasores. Por 
exemplo, uma molécula do HIV ou do 
SARS-CoV-2. No caso do SARS-CoV-2, 
o antígeno mais comum é a proteína 
“spike” (espícula, pela forma pontuda 
que tem) característica encontrada 
na superfície do vírus, que ele nor-
malmente usa para ajudá-lo a invadir 
células humanas onde se replica.

•	 Adjuvantes: substâncias que ajudam 
a aumentar a resposta imunológica e 
assim magnificam a ação das vacinas.

•	 Conservantes: garantem que a vacina 
mantenha suas propriedades.

•	 Estabilizantes: protegem a vacina du-
rante o transporte e armazenamento. 

COMO SE TESTA  
UMA VACINA? 

Antes do teste em seres humanos, 
deve ser testada em tecidos humanos e 
em pequenos e grandes animais. Se os 
resultados forem promissores, se existir 
uma avaliação favorável em relação à 
eficácia e segurança em animais, passa-
-se às fases clínicas (em seres humanos). 
Estas são as Fases I, II e III. As vacinas 
preventivas contra o HIV são testadas 
em pessoas que não entraram em con-
tato com o HIV. 

Fase I: é a introdução de uma vacina 
candidata numa população humana, 
para determinar a segurança (efeitos 
adversos e tolerância) e a imunogenici-
dade (a capacidade de despertar reações 
imunológicas). Essa Fase pode incluir 
estudos de doses e formas de adminis-
tração. Geralmente envolve menos de 
100 voluntários.

Fase II: dedica-se a testar a imu-
nogenicidade e a examinar indícios 
de eficácia em um número limitado de 
voluntários (entre 200 e 500). Às vezes 
há Fase IIa e Fase IIb.
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A Fase IIa foca especificamente a 
dosagem (quantidade por dose, número 
de doses, intervalo entre as doses etc.). 

A Fase IIb foca na eficácia do medi-
camento ou vacina. A diferença com a 
Fase III é que terá menos voluntários e, 
portanto, procurará a priori, uma eficácia 
maior. Exemplo: estudo Imbokodo de 
vacina preventiva para o HIV em curso 
(ver neste Boletim).

Fase III: é a análise mais completa 
de segurança e eficácia para a prevenção. 
Envolve um número maior de voluntários 
em um grande estudo que inclui várias 
instituições de saúde, muitas vezes de pa-
íses diferentes. Exemplo: estudo Mosaico 
de vacina preventiva para o HIV em curso 
(ver neste Boletim Vacinas).

Fase IV: Se o resultado da Fase III 
for favorável, a vacina é liberada para 
uso em determinadas populações. Mesmo 
depois de liberada, ela continua sendo 
acompanhada para a observação de 
efeitos colaterais que podem não ter sido 
registrados durante a experimentação.

 
COMO CALCULAR  

A EFICÁCIA 
Quando ainda não existe uma vacina 

eficaz, a candidata é testada contra pla-
cebo, uma substância inócua, sem efeito 
farmacológico algum. Por exemplo: um 
grupo de pessoas sem HIV é dividido em 
dois grupos diferentes, ao acaso, por 
exemplo por sorteio. 

O grupo 1 recebe a candidata a vaci-
na; o grupo 2 recebe o placebo. Nem os 
voluntários nem os pesquisadores sabem o 
que cada pessoa está recebendo: pode ser 
a vacina ou pode ser o placebo. Por isso, 
esse estudo é chamado de duplo cego. 

Passado um tempo (um ano, por 
exemplo), algumas pessoas de ambos os 
grupos podem ter entrado em contato 
com o HIV e podem ter se infectado. A 
partir de fórmulas matemáticas, com-
parando a incidência do HIV nos dois 
grupos, chega-se ao grau de eficácia da 
vacina ou à conclusão de que a substân-
cia constitui um fator de risco.

E NO CAMPO DA ÉTICA 
EM PESQUISA?

Populações em risco, vulneráveis ao 
HIV e ensaios de vacinas anti-HIV.

Um ensaio clínico em humanos (para 
medicamentos e vacinas) deve ser rea-
lizado conforme a Resolução 466/2012 
do Conselho Nacional de Saúde.

Um ensaio de vacina preventiva deve 
ser desenvolvido em pessoas sem HIV. 
Os ensaios de Fase III ou de Fase IIb, 
destinados a comprovar eficácia, devem 
avaliar se as pessoas que se expuseram 
ao HIV (vacinadas ou recebendo pla-
cebo) foram infectadas. Se a vacina 
conseguiu preservá-las da infecção mais 
que o placebo (ou pelo menos mostrar 
menores cargas virais), teremos uma va-
cina eficaz. Isto sempre que a estatística 
validar nossas conclusões.

Para tanto, é necessário que os 
voluntários da pesquisa, ou pelo menos 
alguns deles, entrem em contato com o 
HIV. De nada adiantaria fazer um ensaio 
de eficácia numa população que não 
entrou em contato com o HIV, porque 
nada seria observado. 

Assim, um ensaio de eficácia deverá 
ser realizado em pessoas em situação de 
risco, ou de outro modo, em populações 
vulneráveis. 

Isso significa que a equipe de pes-
quisa vai torcer para que muitas pessoas 
entrem em contato com o vírus? Certa-

mente, não! A equipe deverá fornecer 
aconselhamento sobre sexo seguro e 
troca de seringas e outras medidas que 
estimulem o comportamento menos ar-
riscado dos voluntários. Também deverá 
fornecer insumos, tais como camisinhas, 
PrEP quando solicitado, para que os 
voluntários possam ter práticas segu-
ras. Isso, porque é uma exigência das 
normas de ética em pesquisa, e porque 
a equipe de saúde ainda é responsável 
pela saúde dos voluntários. Deste modo, 
os voluntários não são um meio para 
validar uma hipótese científica, mas um 
fim em si mesmos como seres humanos, 
cuja dignidade deve ser respeitada.

E SE ALGUMA  
PESSOA SE INFECTAR 
DURANTE O ENSAIO? 
Isto foi uma grande discussão há 

algum tempo. Em geral segundo as 
diretrizes éticas em vigor,  isto deveria 
ser fornecido pelo ensaio. Para o caso 
de uma pesquisa de vacina preventiva 
contra o HIV no Brasil, as pessoas se-
riam tratadas com antirretrovirais. As 
Diretrizes Internacionais de ética em 
pesquisa exigem que seja fornecido o 
melhor tratamento disponível. Alguns 
pesquisadores, especialmente a partir de 
1998, começaram a atacar esta medida 
universal dizendo que não havia recursos 
para tratamento com antirretrovirais. Na 

Fases de desenvolvimento de uma vacina

RESPOSTAS BUSCADAS
EM CADA FASE 
DO ESTUDO:

PARTICIPANTES
DE CADA FASE: 

Pré-clínica Fase I Fase II Fase III

Produz uma
resposta imunológica?

Protege após o
estímulo viral?

É segura?

Apresenta
resposta
imunológica?

Qual a
melhor dose?

Qual a quantidade
de resposta
imunológica? 

Protege contra
a doença?

Animais
30-50 pessoas

300-400 pessoas
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discussão de 1998 a delegação brasilei-
ra na UNAIDS foi enfática de que esta 
diferença de tratamento em ensaios de 
vacinas segundo o país onde fosse reali-
zado o ensaio era inadmissível. No caso 
da covid-19, a situação é semelhante: 
os voluntários do estudo que desenvol-
verem sintomas devem ser tratados com 
o melhor tratamento existente.

E NO FINAL DO ENSAIO, 
O QUE ACONTECE?

Ao final do ensaio, se a vacina se 
comprovar eficaz, ela deve ser fornecida 
a todos os voluntários que receberam 
placebo. Porque, entre outras coisas, sem 
voluntários que usem placebo a pesqui-
sa não teria sido possível. A Resolução 
466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
exige isto. E deve ser fornecida sem 
demora, sobretudo no caso dos ensaios 
numa pandemia como a de covid-19.

E AS VACINAS 
PREVENTIVAS  

CONTRA O HIV?
A existência de uma vacina anti-HIV 

pode levar à erradicação da AIDS, como 
já aconteceu com a varíola. Para isso, 
deve ser capaz de produzir uma reação 
no sistema imunitário suficiente para 
neutralizar, eliminar ou controlar o HIV.    

No mundo já houve oito ensaios de 
eficácia para vacinas preventivas anti-
-HIV. O ensaio RV144 mostrou alguma 
eficácia. Mais dois, Imbokodo e Mosaico, 
estão em andamento.

No Brasil, há atualmente uma pes-
quisa internacional de vacina preventiva 
anti-HIV em curso em seis cidades do 
País, com o estudo Mosaico. (Ver neste 
Boletim Vacinas)

QUAIS REAÇÕES UMA 
VACINA CONTRA O HIV 
DEVERIA SUSCITAR NO 
SISTEMA IMUNITÁRIO?
Não se sabe quais são as reações es-

pecíficas que o sistema imunitário deve 
ter para estar protegido contra o HIV. 
Estas reações são os chamados indica-
dores ou correlatos de imunidade. Este 

desconhecimento dificulta a pesquisa, e 
é um dos campos a esclarecer.

Há a reação por produção de an-
ticorpos neutralizantes, chamada de 
imunidade humoral e há também a re-
ação de imunidade celular, relacionada 
com a produção de células capazes de 
eliminar células infectadas. Atualmente 
as vacinas candidatas visam a produção 
de ambas as reações, e não somente a 
primeira.

CARATERÍSTICAS DE 
UMA VACINA IDEAL       

1. Segurança excelente e risco mínimo 
de efeitos adversos.

2. Eficácia na prevenção da transmissão 
do HIV por todas as vias conhecidas 
(oral, genital, anal e sanguínea) e 
em diferentes populações (indepen-
dentemente de estado nutricional, 
doenças preexistentes, caraterísticas 
étnicas etc.). No caso do SARS-CoV-2 
seria a prevenção da transmissão 
deste vírus.  

3. Proteção de longa duração contra 
todas as variedades de HIV-1 exis-
tentes. No caso do SARS-CoV-2 seria 
a prevenção contra todas as varie-
dades existentes (como as cepas P1 
(Amazonas), B.1.1.7 (britânica), 
B1351 (África do Sul) etc.).

4. Número mínimo de doses a serem 
tomadas e possibilidade de com-
binação com outros programas de 
imunização.

5. Estabilidade (fácil de transportar, re-
sistente a mudanças de temperatura 
etc.).

6. Facilidade de administração (a via 
oral, por exemplo, é melhor do que 
a injetável).

7. Baixo custo e possibilidade de pro-
dução local.

POR QUE É POSSÍVEL 
UMA VACINA ANTI-HIV? 

1. A capacidade de algumas pessoas 
de barrar a infecção pelo HIV tem 
sido vista por pesquisadores como a 
resposta de que a vacina é possível: 
há crianças que nascem de mães 

infectadas, mas não têm HIV. Há 
pessoas expostas, mas que não se 
infectam.

2. É possível controlar a infecção aguda 
pelo HIV.

3. Há pessoas infectadas há muito 
tempo e que não desenvolvem AIDS, 
permanecendo saudáveis.

4. A transmissão por meio da mucosa 
apresenta relativa ineficiência.

5. Já foi possível a proteção contra 
a AIDS em macacos, por meio do 
controle da carga viral.

6. Houve o ensaio RV144, na Tailândia, 
que demonstrou alguma eficácia 
(31%) para uma vacina combinada. 
Esta eficácia é insuficiente para 
licenciamento e a imunização apa-
rentemente enfraqueceu depois do 
primeiro ano.

OBSTÁCULOS PARA  
A PRODUÇÃO DE  

UMA VACINA
1. A resposta imunitária é medíocre e 

lenta.
2. Não se conhece quais são as reações 

que devem ser desenvolvidas pelo 
sistema imunitário contra o HIV, com 
capacidade de neutralizá-lo.

3.  Há grande variabilidade do HIV-1. 
Existem três tipos: M, N e O. O tipo 
M tem vários subtipos (de A até J). 
Há também o “vírus mosaico”, com 
pedaços de subtipos diferentes. Qual 
é o problema com isto? Que uma 
vacina poderia proteger contra a 
infecção por um subtipo sem prote-
ger da infecção por outro subtipo. 
Isto pode acontecer com as vacinas 
contra o SARS-CoV-2.

4. Os modelos animais não são comple-
tamente satisfatórios. Nenhum ma-
caco fica doente pelo HIV, apesar de 
haver relatos de um macaco ter ficado 
doente depois de vários anos, o que 
também não é suficiente. Os modelos 
utilizam a infecção pelo SIV (vírus de 
imunodeficiência dos símios) ou pelo 
SHIV, que é um vírus combinado entre 
o HIV e o SIV, criado pelo homem em 
laboratório. 

para entender as vacinasPRIMEIRA LEITURA
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Dicionário práticoGLOSSÁRIO

Adjuvante: substância incluída na formula-
ção de uma vacina para melhorar ou modifi-
car suas propriedades imuno-estimulantes.

Anticorpo (também chamado imunoglo-
bulina): proteína produzida pelo organismo 
contra infecções no sangue ou nos fluidos 
do corpo. Seu objetivo é reconhecer, 
neutralizar, e ajudar a destruir micro-
-organismos patogênicos (por exemplo, 
bactérias, vírus) ou toxinas. Em geral, o 
anticorpo se liga a um antígeno específico, 
que estimulou sua produção e isso provoca 
a eliminação ou preparação dos antígenos 
para a ingestão e eliminação por células.

Anticorpo de ligação: um anticorpo que 
se liga a uma parte do micro-organismo 
patógeno, como o HIV. Os anticorpos de 
ligação podem ou não levar à eliminação 
do patógeno.

Anticorpo facilitador: é um tipo de anti-
corpo que pode aumentar a habilidade de 
um patógeno de infectar células e produzir 
doença. Ainda não se sabe se os anticor-
pos facilitadores têm qualquer efeito no 
curso da infecção pelo HIV. Os anticorpos 
facilitadores podem ser pensados como 
o oposto dos anticorpos neutralizantes. 

Anticorpo neutralizante: anticorpo que 
impede o vírus de infectar uma célula, 
normalmente bloqueando os pontos de 
entrada viral (receptores) no vírus. 

Antígeno: qualquer substância reconheci-
da por um componente do sistema imuni-
tário (por exemplo, anticorpos, células). 
Com frequência os antígenos são agentes 
como bactérias ou vírus invasores.

Cepa: um tipo ou variedade de vírus. No caso 
do HIV, elas são muito heterogêneas, sem 
que duas sejam exatamente iguais. Quando o 
HIV é isolado de um indivíduo e estudado em 
laboratório, ele é frequentemente “batizado” 
com seu próprio nome identificador ou nome 
da cepa (i.e., MN, LAI). 

Cerne: a cápsula proteica que rodeia o 
DNA ou RNA do vírus. No HIV, a precur-
sora da proteína do cerne (chamada p55) 
é quebrada nas moléculas menores p24, 
p17, p7, e p6. O cerne do HIV é composto 
fundamentalmente de p24.

Coorte: corresponde ao grupo de indivíduos 
que partilham uma ou mais características 
num estudo de pesquisa e que são acompa-
nhados no tempo. Por exemplo, um ensaio 
de vacinas pode incluir duas coortes: um 
grupo de alto risco e outro de baixo risco.

Correlatos de imunidade (também cha-
mados correlatos de proteção): as respos-
tas imunitárias específicas correlacionadas 

com a proteção de certa infecção. Os 
correlatos de imunidade necessários para 
o HIV são desconhecidos. 

CTL (linfócitos T citotóxicos): também 
chamadas de células T matadoras: célu-
las imunitárias que destroem outras do 
hospedeiro infectadas por vírus, fungos, 
ou algumas bactérias, em contraste com 
os linfócitos B, cujo alvo são geralmente 
vírus livres flutuantes no sangue. As CTL 
carregam o marcador de superfície CD8+ 
e pensa-se que representam um papel 
importante na imunidade para o HIV, mas 
isso ainda não está provado. 

Desafio: em experimentos com vacinas cor-
responde à exposição proposital ao agente 
infeccioso de um animal imunizado contra 
o agente. Os experimentos de desafio nunca 
deveriam ser realizados em seres humanos. 

Envelope, envoltório: superfície externa 
de um vírus. Nem todos os vírus são en-
velopados.

Enzima: proteína que acelera a taxa de 
uma reação química específica recuperan-
do-se inalterada no fim da reação. As enzi-
mas geralmente são nomeadas somando o 
sufixo “ase” ao nome da substância sobre a 
qual a enzima age (por exemplo, protease 
é uma enzima que age em proteínas).

Epitopo: um local específico de um an-
tígeno onde os anticorpos se ligam. Sua 
presença estimula as respostas imunitárias 
específicas, como a produção de anticor-
pos ou a ativação de células imunitárias.

Evento adverso: num ensaio clínico é um 
efeito indesejado detectado em algum parti-
cipante. O termo se aplica mesmo se o efeito 
puder ou não puder ser atribuído ao estudo.

Genes regulatórios do HIV: genes do HIV 
(nef, rev, tat, vpr) que produzem proteínas 
desnecessárias à replicação viral, mas 
ajudam a regulá-la nas células infectadas.

Genoma: o material genético completo 
(DNA ou RNA) presente numa célula ou 
vírus individual.

Genoma do HIV: é composto pelos genes 
gag, pol, env, tat, rev, vif, vpr, vpu e nef 
(ver Boletim no 5, página 30).

gp41 (glicoproteína 41): uma proteína no 
envelope do HIV. A gp41 tem um papel 
chave na entrada do HIV na célula T CD4+, 
facilitando a fusão das membranas do vírus 
e da célula.

gp120 (glicoproteína 120): glicoproteína 
do envelope do HIV . Ela se liga à molé-
cula CD4+ da célula T auxiliar durante a 
infecção. Foi estudada como vacina expe-

rimental contra o vírus porque o envelope 
é a primeira parte “vista” pelos anticorpos 
neutralizantes.

HLA: é a designação genética para o com-
plexo de histocompatibilidade principal 
(MHC) humano. Tem um papel importante 
na imunidade celular. Mediante esse meca-
nismo, o organismo reconhece e elimina 
os corpos estranhos para ele. A função 
das moléculas MHC é exibir na superfície 
celular fragmentos derivados do patóge-
no situado no interior da célula. Assim, 
esses são reconhecidos pelos linfócitos T 
apropriados, o que quase sempre leva à 
eliminação do micro-organismo. 

Hospedeiro: planta ou animal que hospe-
da ou abriga outro organismo.

Imunidade: resistência natural ou adqui-
rida à uma doença, fornecida pelo sistema 
imunitário. A imunidade pode ser parcial 
ou completa, específica ou inespecífica, 
de longa duração ou temporária.

Imunidade de mucosa: resistência à 
infecção via membranas mucosas do cor-
po. Ela depende de células imunitárias e 
anticorpos presentes nos tratos reprodu-
tivos e gastrointestinais além de outras 
superfícies de corpo úmidas expostas ao 
mundo externo (a rota mais frequente de 
infecção pelo HIV). 

Imunidade esterilizante: uma resposta 
imunitária que previne completamente 
o estabelecimento de qualquer infecção 
detectável. 

Imunidade humoral: é a imunidade que 
resulta da atividade dos anticorpos.

Imunidade mediada por células (também 
chamada imunidade celular): a parte do 
sistema imunitário cujo alvo são as células 
infectadas por micro-organismos do hos-
pedeiro, como vírus, fungos ou algumas 
bactérias. É coordenada pelas células T 
auxiliares e pelas CTL.

Imunização: o processo de induzir imu-
nidade. Pode ser realizado administrando 
um antígeno (vacina) para permitir ao 
sistema imunitário prevenir a infecção 
ou doença quando ele entrar em contato 
com o agente infeccioso. Nesse caso, 
chama-se ativa. Pode ser realizado admi-
nistrando diretamente anticorpos (soro) 
para combater a infecção. Nesse caso, é 
denominada passiva.

Imunógeno: substância capaz de provocar 
uma resposta imunitária.

Imunogenicidade: a extensão da resposta 
imunitária estimulada por um imunógeno 
ou vacina.
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Imunoglobulina: termo geral para an-
ticorpos que reconhecem organismos 
invasores, levando à sua destruição. Há 
cinco classes de imunoglobulinas: IgA, 
IgG, IgM, IgD e IgE.

Infecção inesperada (break-through): in-
fecção que a vacina deveria prevenir, mas 
que ainda assim ocorre num voluntário 
durante um ensaio clínico. 

Intervalo de confiança: é o intervalo 
de valores em que possivelmente está 
o valor verdadeiro procurado. Assim, se 
procurarmos a eficácia de uma vacina em 
uma população, extraímos uma amostra e 
observamos sua eficácia. Para obter o êxito 
na população (também chamado de valor 
verdadeiro), usamos os dados da amostra 
e assim obtemos um intervalo de valores 
em que possivelmente está o procurado.

In vitro: (literalmente “no vidro”)  am-
biente de laboratório fora de organismos 
vivos (por exemplo, tubo para teste ou 
prato de cultura), usado para estudar 
doenças e processos biológicos. 

In vivo: teste dentro de um organismo 
vivo. Por exemplo, estudos em humanos 
ou animais. 

Isolado: uma cepa particular de HIV-1 de 
uma pessoa (isolado primário) ou cultiva-
da em laboratório (isolado de laboratório). 
Linfócito: célula branca do sangue 
(com funções diferentes), responsável 
pelas respostas imunitárias. Há dois 
tipos principais: células B (responsáveis 
pela produção de anticorpos) e células 
T (que orquestram todos os aspectos 
da resposta imunitária e realizam 
funções especializadas, como destruir 
células infectadas por patógenos). São 
produzidas na medula óssea e no timo, 
respectivamente. 

Linfócito B (célula B): células brancas do 
sangue do sistema imunitário, derivadas 
da medula óssea e baço. As células B se 
desenvolvem em células do plasma que 
produzem anticorpos.

Linfócito T CD4+ (também chamado 
célula T auxiliar): célula imunitária que 
carrega um marcador CD4 na superfície. 
Os linfócitos T CD4+ são o alvo primário 
do HIV. Eles ajudam a orquestrar tanto a 
resposta de anticorpos como a de células 
T citotóxicas.

Linfócito T CD8+: célula imunitária que 
carrega o “conjunto de diferenciação 
8” marcador (CD8) . As células T CD8 
podem ser citotóxicas (matadoras) ou 
supressoras. 

MHC (complexo de histocompatibilidade 
principal): agrupamento de genes que 
controla certos aspectos da resposta imu-
nitária. A função das moléculas MHC é a 
de exibir na superfície celular fragmentos 
derivados do patógeno no interior da cé-
lula. Assim, estes são reconhecidos pelos 
linfócitos T apropriados, o que quase sem-
pre leva à eliminação do micro-organismo. 
Mediante este mecanismo, o organismo 
elimina os corpos estranhos.

Peptídeo: uma molécula composta de dois 
ou mais aminoácidos unidos. As proteínas 
são compostas por peptídeos.

Prevalência: a proporção de pessoas com 
uma doença ou condição particular em 
uma população específica e em determi-
nado período. 

Primária mais reforço: combinação de 
vacinas administradas em sequência 
temporal. Uma combinação de primária e 
reforço pode induzir tipos diferentes de 
respostas imunitárias e/ou aumentar as 
respostas além daquelas observadas com 
um único tipo de vacina. 

Receptor: molécula na superfície da célula 
que serve como local de reconhecimento 
ou de ligação para um antígeno específico, 
anticorpo, enzima ou outra molécula. 

Recombinante: vírus cujo genoma deriva-
-se da combinação dos genomas de duas 
ou mais cepas virais diferentes. Em regi-
ões do mundo onde circulam diferentes 
subtipos do HIV, é frequente haver uma 
variedade de cepas recombinantes. Al-
guns recombinantes (chamados “Formas 
Recombinantes Circulantes” ou CRF) 
parecem ter alguma vantagem seletiva e 
são os mais observados da epidemia em 
algumas regiões. 

Reforço: vacina ou vacinas aplicadas sub-
sequentemente à vacina administrada em 
primeiro lugar (primária), para aumentar a 
resposta imunitária. Um reforço pode ou 
não ser a mesma vacina administrada em 
primeiro lugar.

Resposta imunitária: reação do corpo 
a antígenos externos que pode neutrali-
zar ou eliminar os antígenos e fornecer 
imunidade.

Retrovírus: nome comum ao HIV e outros 
vírus cujo material genético é carregado 
na forma de RNA no lugar de DNA. Esses ví-
rus também contêm a enzima transcriptase 
reversa, que transcreve RNA em DNA. Esse 
processo é o oposto do que normalmente 
acontece em animais e plantas em que o 
DNA é transformado em RNA, de onde o 
“retro“ do prefixo. 

SHIV: vírus “híbrido“ criado por enge-
nharia genética com um envelope de HIV 
e cerne de SIV. Amplamente testado em 
vacinas em macacos. 

Significação estatística: a probabilida-
de de que uma diferença observada (por 
exemplo, entre dois braços de um ensaio 
de vacinas) seja devida à intervenção 
(vacina, medicação, aconselhamento 
etc.) em lugar de ser devida ao acaso. 
Essa probabilidade é determinada usan-
do testes estatísticos para avaliar os 
dados coletados. 

SIV (vírus da imunodeficiência dos sí-
mios): um vírus semelhante ao HIV que 
infecta macacos e causa uma doença 
semelhante à AIDS em algumas espécies. 

Soroconversão: desenvolvimento de 
anticorpos para um antígeno particular. 
Quando as pessoas desenvolvem anticor-
pos para o HIV ou para uma vacina expe-
rimental para HIV, eles “soroconvertem” 
de negativos para anticorpos a positivos 
para anticorpos. A soroconversão induzida 
por vacina não é uma infecção.

Subtipo (também chamado clade): 
grupo de cepas de HIV relacionadas e 
classificadas pelo grau de semelhança 
genética. Há três grupos principais iden-
tificados até agora: M, O e N. O grupo 
M consiste de pelo menos dez subtipos, 
de A até J.

Vetor: bactéria ou vírus que não cau-
sa doença em humanos e é usado em 
vacinas criadas para transportar genes 
que codificam antígeno para dentro do 
corpo e desse modo induzir uma resposta 
imunitária. Entre os exemplos, está a 
vaccinia e o vírus da varíola dos canários 
ou canarypox. 

Vírus da varíola dos canários (canary-
pox): membro da família dos poxvírus 
(que inclui a varíola humana e a varíola 
bovina (vaccínia). Ele infecta pássaros e 
está sendo usado para carregar genes do 
HIV para o interior de células humanas 
em várias candidatas à vacina contra 
o HIV em ensaio clínico. O vírus da 
varíola dos canários não pode crescer 
em células humanas, o que é um traço 
importante para a segurança das vacinas 
que compõe. 

Esta é uma versão extraída e editada a 
partir de um glossário do Instituto Na-
cional de Alergia e Doenças Infecciosas 
dos EUA. Pode ser consultado na íntegra, 
em inglês: www.niaid.nih.gov/factsheets/
glossary.htm

Dicionário práticoGLOSSÁRIO
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