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ICAP Journal Club 

O Journal Club do ICAP foi criado para informar a equipe e os colegas do ICAP sobre a 
literature científica mais recente, fornecendo um resumo sucinto e uma análise crítica de 
estudos importantes e discutindo as implicações da pesquisa no trabalho clínico. 

Artigo   
 
Baeten JM, Palanee-Phillips T, Mgodi NM, et al for the MTN-
025/HOPE Study Team. Safety, uptake, and use of a dapivirine vaginal ring for HIV-
1 prevention in African women (HOPE): an open-label, extension study. Lancet HIV. 
2021;8(2):e87-e95. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(20)30304-0  
  

Resumo do estudo   
 
O estudo MTN-025/ Aberto para prevenção da Extensão do HIV(HOPE) foi um ensaio de 
extensão aberto de fase 3B que avaliou o uso e a segurança do anel vaginal 
de dapivirina (DVR), após o ensaio de fase 3, controlado por placebo MTN-020/ASPIRE, que 
avaliou a eficácia do DVR para prevenir a infecção por HIV em mulheres adultas. 
  
Cenário de Estudo  

• Quatorze centros de pesquisa clínica em Malawi, África do Sul, Uganda e Zimbabué. 
  
Métodos  

• Mulheres que participaram anteriormente do ensaio ASPIRE e permaneceram HIV-
negativas na conclusão do estudo foi-lhes oferecida a triagem para participarem no 
estudo HOPE.   

• Mulheres adultas eram elegíveis para participar do HOPE se fossem HIV-negativas, 
usassem um método eficaz de contracepção, não estivessem grávidas, 
a amamentar  e estivessem saudáveis, sem contraindicações para o uso do DVR, 
incluindo nenhuma preocupação de segurança que exigisse a descontinuação 
permanente do produto durante a participação no ASPIRE.  

• Para aquelas que se inscreveram no HOPE foram oferecidos 12 meses de acesso ao 
DVR 25mg.  

• As visitas de estudo ocorreram no momento da inscrição, seguidas de visitas mensais 
durante três meses e, em seguida, uma vez a cada três meses. Em cada visita, as 
mulheres foram orientadas de que podiam optar por aceitar ou recusar o DVR a 
qualquer momento e ainda continuar no estudo.   
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• As participantes que optaram por aceitar receberam um número suficiente 
de DVRs para durar até a próxima visita agendada, foram ensinadas a inserir e 
remover o anel vaginal, foram instruídas a trocar o anel mensalmente e aconselhadas 
a manter o anel inserido durante o mês todo.  

• Aconselhamento sobre o DVR como uma opção de prevenção para o HIV foi fornecido 
em combinação com aconselhamento abrangente sobre a prevenção do HIV, 
incluindo mudança comportamental para redução de risco, teste de HIV para 
os parceiros, teste e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) para 
todos os participantes e parceiros, e a oferta de preservativos grátis. Também foram 
feitos encaminhamentos para acesso a defesa oral por profilaxia de pré-
exposição(PrEP) por meio de clínicas locais no momento da inscrição ou a qualquer 
momento durante o acompanhamento.   

• As participantes foram instruídas a devolver os anéis usados nas visitas de 
acompanhamento agendadas, que também incluíam teste sorológico para HIV, 
monitoramento de segurança, teste de gravidez e aconselhamento individualizado de 
adesão. O DVR foi negado às mulheres se houvesse uma preocupação de segurança 
clínica ou se elas engravidassem, até que não estivessem  grávidas ou a amamentar.  

• As participantes realizaram  uma visita para final de estudo quatro semanas após a 
última visita com uso do produto do estudo para avaliar soroconversão para HIV 
tardia. Amostras de plasma arquivadas de visitas anteriores à soroconversão foram 
testadas, incluindo teste de resistência, e as participantes com RNA de HIV-1 
detectável na inscrição foram excluídas como endpoints primários do estudo.   

• O endpoint primário de adesão foi a quantidade de dapivirina liberada dos anéis 
devolvidos, calculada pela dapivirina residual presente e categorizada como ≤0,9 mg 
(sem uso), >0,9 mg a 4,0 mg (algum uso) e >4,0 mg (28 dias de uso contínuo).   

• Os dados de adesão foram avaliados ao longo do tempo, incluindo a avaliação do 
uso consistente (definido como ≥0,9 mg dapivirina libertada  dos três anéis em três 
meses) e uso persistente (definido como ≥0,9 mg da dapivirina libertada  dos três 
anéis em três meses durante todos os 12 meses de acompanhamento).  

• A segurança foi avaliada no subconjunto de participantes que  receberam o DVR 
durante o estudo e o endpoint de segurança primário foi composto por qualquer 
evento adverso sério, quaisquer eventos adversos de grau 3 e 4 e eventos adversos 
de grau 2 avaliados pelos médicos do estudo foram  relacionados ao produto do 
estudo.   

• Desfechos adicionais incluíram a captação e aceitação do DVR na inscrição e durante 
o acompanhamento, bem como a aquisição incidente do VIH, que foi comparada 
com uma incidência contrafactual do VIH esperada numa população simulada com 
risco semelhante. 
  

População de estudo e seguimento  
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• As mulheres foram inscritas entre julho de 2016 e outubro de 2018. Das 2.448 
participantes potencialmente elegíveis do ASPIRE, 2.263 (92,4%) foram abordadas 
para participação no HOPE, das quais 507 (22,4%) não foram selecionadas.   

• Os motivos comuns para a não triagem incluíram gravidez, intenção de engravidar ou 
amamentação (n = 189); triagem recusada (n = 134); relocação ou compromissos de 
trabalho que impediram a participação (n = 122) e aquisição de HIV autorrelatada 
desde o ASPIRE (n = 27).   

• No total, 1.756 passaram por triagem, das quais 183 (10,4%) eram inelegíveis (69 
grávidas ou a amamentar, 45 HIV-positivas, 69 outros motivos), 117 (6,7%) recusaram 
a participação no estudo e 1.456 (82,9%) foram inscritas.  

• Das mulheres inscritas, 48,6% eram da África do Sul, 28,8% eram do Zimbabué, 11,8% 
eram do Uganda e 10,8% eram do Malawi, o que foi semelhante à distribuição no 
ASPIRE.   

• A idade média das participantes foi de 31 anos (intervalo interquartil [IQR] 27–37), 
47,1% eram casadas, 43,3% relataram uso de preservativo na última relação sexual e 
15,8% tinham uma IST curável na triagem do estudo.   

• O uso de PrEP oral foi relatado por 16 mulheres em 36 visitas durante o HOPE.   
• As participantes completaram 8.436 (97,9%) de 8.621 visitas de acompanhamento 

esperadas.  
  
Desfechos de aceitação  

• No momento da inscrição, 92,2% das mulheres aceitaram o DVR e a aceitação do anel 
permaneceu alta durante o acompanhamento: 90,1% no mês 1, 88,5% no mês 2, 
86,9% no mês 3, 83,3% no mês 6 e 79,3% no mês 9.   

• Excluindo as mulheres que adquiriram o HIV ou que tinham outro motivo médico para 
não usar o anel, 73,2% das mulheres aceitaram o anel durante todos os 12 meses de 
acompanhamento.   

• Nas visitas em que o anel não foi aceito, os motivos mais comuns apontados pelas 
participantes foram: preferência por estratégias alternativas de prevenção do HIV 
(42,6% das visitas); não terem interesse em receber o anel (20,4% das visitas); não 
estarem prontas para receber o anel (13,7% das visitas); o parceiro não apoiar o uso 
do anel (10,9% das visitas); e outros motivos (14,3% das visitas).  

• Motivos raramente relatados para recusa do DVR foram: efeitos colaterais (3,7% das 
visitas); sentir que o anel era menos eficaz do que o desejado (2,2% das visitas); 
intenção de engravidar (0,7% das consultas); e falta de apoio familiar (0,2% das 
visitas).   

  
Desfechos de adesão  

• Dos 14.463 anéis distribuídos, 99,7% foram devolvidos e 97,0% foram testados para 
quantidades residuais de dapivirina.   
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• No geral, 89,3% dos anéis testados tiveram >0,9 mg de dapivirina libertada, indicando 
pelo menos algum uso.  

• A quantidade média de dapivirina libertada foi de 3,2 mg (IQR 2,4-4,3) e permaneceu 
relativamente inalterada durante o período de acompanhamento de 12 meses.   

• Os anéis devolvidos do HOPE tiveram uma média de 0,21 mg a mais 
de dapivirina libertada do que o ASPIRE (intervalo de confiança [IC] de 95% 0,18–0,25; 
p <0,0001).   

• O uso consistente e persistente foi avaliado em 1.277 participantes, com 4.595 
avaliações de uso de três meses concluídas. Dessas avaliações, 77,0% apresentaram 
evidência de uso ao longo dos 3 meses (77,0% nos meses 1-3, 79,9% nos meses 4-6, 
78,3% nos meses 7-9 e 72,1% nos meses 10-12).   

• No geral, 44,0% das 1.277 mulheres foram classificadas como tendo 
usado persistentemente o anel durante todos os 12 meses de acompanhamento.   

• A idade e os fatores de risco comportamentais auto relatados para o HIV não foram 
associados a uso menor, enquanto o uso consistente nos 3 meses anteriores previu 
fortemente o uso consistente subsequente.   

• Havendo um ajuste para cada local e idade, as mulheres que aceitaram o anel em 
todas as visitas do estudo tiveram uma média de 0,72 mg (IC 95% 0,57-0,88; p 
<0,0001) a mais de dapivirina libertada  dos anéis do que as mulheres que aceitaram 
inconsistentemente.   

  
Desfechos de segurança  

• Eventos adversos sérios ocorreram em 19 (1,4%) participantes, mais de 22 eventos, e 
nenhum evento adverso sério ou evento adverso ≥ grau 3 foi avaliado como 
relacionado ao uso do DVR.   

• Eventos adversos de grau 2 avaliados como relacionados ao DVR ocorreram em duas 
participantes, com dor abdominal (n=1) e dor pélvica com a inserção do DVR (n=1).  

• Eventos de endpoint de segurança de composição primária ocorreram em 54 (3,9%) 
participantes, e a frequência, gravidade e tipo de eventos adversos observados foram 
semelhantes aos observados no ensaio ASPIRE, sem novos sinais de segurança 
observados.  

  
Desfechos de HIV incidente  

• Houveram 35 infecções por HIV incidentes na população do estudo, com uma 
incidência de 2,7 por 100 pessoas-ano (IC 95% 1,9-3,8).  

• Simulações contrafactuais baseadas em dados do grupo de placebo de ASPIRE 
previram uma incidência mediana de 4,4 por 100 pessoas-ano (IC de 95% 3,2-5,8) e, 
portanto, a redução na incidência de HIV por HOPE foi estimada em 39% (IC de 95% 
14 –65).  
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• Entre as 35 infecções, sete tinham mutações não nucleosídicas da transcriptase 
reversa, nenhuma das quais sugeria um padrão de resistência específico à dapivirina.  

  

Análise crítica    
 
O estudo multicêntrico  aberto para prevenção da Extensão do HIV- HOPE avaliou o uso e a 
segurança do DVR para a prevenção do HIV em mulheres que tinham participado 
anteriormente do estudo de fase 3 ASPIRE. Os resultados sugerem alta adesão do DVR 
nesta população, maior adesão em comparação com ASPIRE e evidências de uso persistente 
ao longo do período de estudo de 12 meses. O DVR também foi bem tolerado e teve um 
perfil de segurança consistente com aquele observado no ASPIRE. Embora HOPE não tenha 
sido um ensaio controlado por placebo, foi observado um número menor de infecções por 
HIV incidentes do que seria esperado na ausência do anel.   
  
Os seguintes pontos devem ser considerados ao interpretar os achados do estudo:  

• Os ensaios de fase 3 mostraram que o DVR reduziu a incidência de HIV em 
aproximadamente 30% em comparação com o placebo e em 50% ou mais entre os 
subgrupos com evidência de maior adesão ao uso do anel.1, 2 Por outro lado, o HOPE 
estimou uma redução na incidência de HIV de 39% em toda a população do estudo, 
incluindo aquelas que não aceitaram ou não utilizaram o DVR. Embora limitada pela 
falta de um grupo de placebo, esta estimativa sugere uma eficácia ligeiramente 
maior quando o DVR é usado em um ambiente de rótulo aberto, semelhante aos 
achados do estudo DREAM de rótulo aberto.3  

• Embora as taxas de aceitação do DVR tenham sido altas nesta população, todas as 
mulheres tinham experiência com anéis vaginais, tendo concluído com sucesso o 
ensaio ASPIRE, limitando a generalização desses achados.   

• Da mesma forma, embora os eventos adversos tenham sido raros, as mulheres que 
tinham preocupações prévias de segurança relacionadas ao anel no ASPIRE foram 
excluídas do HOPE, o que pode limitar a generalização dos dados de segurança deste 
estudo.  

• O ASPIRE concluiu o acompanhamento em junho de 2015 e o HOPE iniciou a inscrição 
em agosto de 2016, concluindo a inscrição em maio de 2018. A população do estudo 
consistia em mulheres que permaneceram HIV negativas durante todo o ASPIRE e no 
período intermediário entre o ASPIRE e o HOPE. Esta abordagem de recrutamento 
poderia ter sido selecionada para uma população com risco abaixo da média de 
adquirir HIV, o que pode limitar a generalização dos resultados de eficácia.  

• No ASPIRE, as medidas objetivas de adesão e redução do risco de HIV foram mais 
baixas entre as mulheres de 18 a 21 anos. A estratégia de recrutamento do 
HOPE implicou que poucas mulheres ainda estavam nessa faixa etária no momento 
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da inscrição, limitando a capacidade do estudo de avaliação e  resultados em 
mulheres mais jovens.  

• Mulheres grávidas e lactantes foram excluídas deste estudo, portanto, a segurança, 
aceitabilidade e eficácia do DVR nesta população permanecem desconhecidas.  

• Embora a aceitação do DVR tenha sido alta e a adesão tenha sido maior no HOPE em 
comparação com o ASPIRE, menos da metade das mulheres no HOPE foram 
classificadas como tendo uso persistente do DVR durante todos os 12 meses de 
acompanhamento. Isso sugere que fornecer às mulheres um menu de opções de 
prevenção do HIV continuará a ser importante se o DVR se tornar amplamente 
disponível.  

• O uso de PrEP oral foi permitido neste estudo, no entanto, geralmente não estava 
disponível em ambientes do setor público 
e por consequência  poucas mulheres o tomaram  oralmente. Portanto, resta saber 
qual seria o  impacto que a disponibilidade de PrEP oral teria na adoção do DVR 
nesta população.  

  

Implicações   
 
O estudo multicêntrico de extensão aberta HOPE avaliou o uso e a segurança do DVR para 
mulheres HIV-negativas em quatro países africanos e encontrou altos níveis de aceitação e 
maior adesão em comparação com o estudo ASPIRE de fase 3 controlado por placebo. 
Também houve evidência de maior eficácia na prevenção do HIV quando o DVR foi 
usado num ambiente de rótulo aberto. Esses resultados, combinados com resultados 
semelhantes do recente estudo DREAM3, sugerem que os órgãos reguladores devem 
considerar o DVR como uma opção de prevenção do HIV para mulheres que vivem em 
ambientes semelhantes. Embora o DVR seja menos eficaz na prevenção da infecção pelo 
HIV do que a PrEP oral diária, uma opção adicional de prevenção centrada na mulher seria 
valiosa para atender às necessidades daquelas que não podem ou não querem 
tomar PrEP diariamente.  
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