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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  

• Koss CA, Havlir DV, Ayieko J, et al. HIV incidence after pre-exposure prophylaxis initiation 
among women and men at elevated HIV risk: A population-based study in rural Kenya and 
Uganda. PLoS Med. 2021;18(2):e1003492. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003492 

Resumo do estudo  

Este estudo avaliou a incidência do HIV entre pessoas que iniciaram a profilaxia por pré-
exposição (PrEP) quando o acesso universal à PrEP como modelo de prestação de serviços 
flexíveis foi oferecido como parte do estudo SEARCH , em comparação com grupos controlo 
históricos. 
 
Cenário de Estudo 
• Dezesseis das 32 comunidades nas áreas rurais do Quênia e de Uganda que fizeram parte 

do estudo SEARCH. 
 
Métodos 
• O estudo SEARCH é um ensaio clínico controlado randomizado de grupo que começou em 

2013 que compara o impacto de "teste e tratamento" com terapias antiretrovirais (TARV) 
universais usando um modelo de assistência centrada no paciente, de múltiplas doenças, 
com o tratamento padrão na incidência de HIV e outros desfechos para a  saúde da 
comunidade.1 

• De 2016 a 2017, o estudo implementou uma intervenção da PrEP a nível populacional 
antes da implementação nacional da PrEP no Quênia e no Uganda. A intervenção incluiu: 

• Sensibilização e educação da comunidade sobre PrEP. 
• Acesso universal ao PrEP durante o teste em nível populacional de HIV e de 

múltiplas doenças, oferecido em feiras de saúde em vários locais em cada 
comunidade durante duas semanas, seguido de teste domiciliar para não 
participantes.  

• Aconselhamento individual aprimorado sobre PrEP para pessoas consideradas 
como tendo um risco elevado de contrair o HIV, incluindo: 1) pessoas em relações 
serodiscordantes; 2) aqueles classificados como de risco com base em um 
algoritmo empírico de predição de risco de HIV desenvolvido usando aprendizado 
de máquina; 3) indivíduos que se auto identificaram como estando em risco.  

• Iniciação rápida ou no mesmo dia da PrEP nas clínicas do governo local, com 
transporte fornecido pelo estudo, bem como iniciação da PrEP no local nas feiras 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003492
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comunitárias de saúde SEARCH em 14/16 comunidades e fornecimento contínuo 
da PrEP nas clínicas em todas as comunidades do estudo.  

• Iniciação da PrEP no local durante eventos de teste de HIV para populações-chave 
e prioritárias, incluindo parceiros serodiscordantes, mulheres jovens e pessoas que 
trabalham nas indústrias de pesca ou transporte ou em bares, entre 2017 e 2018. 

• Um sistema de reabastecimento flexível com opções para visitas de 
acompanhamento em clínicas ou em locais da comunidade de escolha dos 
participantes (por exemplo, casas, perto de escolas, centros comerciais ou praias). 

• Os critérios de elegibilidade para PrEP incluíram um teste de HIV negativo nas quatro 
semanas anteriores, nenhuma infecção por hepatite B conhecida e nenhum sintoma 
agudo de HIV. O teste de creatinina basal foi realizado, mas a PrEP foi fornecida antes dos 
resultados serem recebidos. 

• Visitas de acompanhamento foram agendadas na semana 4, semana 12 e a cada 12 
semanas daí em diante por até 144 semanas, após as quais os participantes foram 
encaminhados para clínicas locais para tratamento contínuo.  

• As visitas de acompanhamento incluíram avaliação do risco por auto-avaliação de HIV, 
adesão auto- relatada à PrEP dos últimos 3 dias, teste de HIV e abastecimentos da PrEP. 
Teste de HIV e a oportunidade de reiniciar a PrEP em cada visita foram oferecidos aos 
participantes que a interromperam. 

• Aos participantes que testaram positivo para HIV, usando o algoritmo de teste nacional, 
foi-lhes oferecido TARV no próprio dia e receberam um teste confirmatório de RNA-HIV ou 
western blot se o RNA-HIV não tivesse sido detectado. Amostras de plasma também foram 
colhidas para avaliação da resistência aos antiretrovirais (TARV). 

• Entre os participantes que auto relataram tomar PrEP ≤30 dias antes da seroconversão, 
pequenas amostras de cabelo foram recolhidas para análise das concentrações de 
tenofovir para estimar o número de doses da PrEP tomadas por semana. 

• Entre os participantes com infecção por HIV incidente, a supressão viral ≤12 meses após o 
início da TARV foi avaliada (definida como RNA do HIV <1.000 cópias/ml). 

• A taxa de incidência de HIV foi calculada entre os iniciadores da PrEP que repetiram o 
teste de HIV após o início da PrEP e comparada com a incidência esperada de HIV sem a 
PrEP.  

• A taxa de incidência esperada foi calculada com base na incidência de HIV entre grupos de 
controlo recentes com pontuação de propensão compatível. Os controlos faziam parte das 
oito comunidades do estudo nas quais o teste de HIV em nível populacional foi realizado 
um ano antes da PrEP estar disponível (2015 a 2016) e repetido um ano depois (2016 a 
2017) no início da intervenção da PrEP.  

• Indivíduos que testaram HIV-negativo em 2015 ou 2016 e tiveram um teste de HIV 
repetido um ano depois foram elegíveis para contribuir para a análise. Os controlos foram 
selecionados com base na correspondência 1 para 1 num grupo de propensão estimado, 
definido como a probabilidade condicional de início da PrEP dados os preditores de risco 
de HIV, incluindo idade, sexo, ocupação, educação, mobilidade, uso de álcool e relação 
serodiscordante. 
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População de estudo e seguimento 
• De junho de 2016 a abril de 2019, 76.132 indivíduos ≥15 anos de idade foram testados 

para HIV nas 16 comunidades do estudo, dos quais 74.541 testaram negativo para HIV.  
• Daqueles com testes negativos, 15.632 (21%) foram avaliados como tendo risco elevado 

de contrair HIV e 5.447 (35%) iniciaram a PrEP.  
• Entre os iniciadores da PrEP, 49% eram mulheres, 29% tinham idades entre 15 e 24 anos, 

16% tinham idade ≥45 anos e 19% estavam em relações serodiscordantes. 
 
Adoção da PrEP 
• Entre 5.398 iniciadores da PrEP elegíveis para uma visita de acompanhamento, 4.271 

(79%) compareceram a ≥1 visita de acompanhamento, 3.578 (66%) receberam ≥1 
abastecimento e 3.282 (61%) auto relataram adesão à PrEP (definida como tomar pelo 
menos uma das três últimas doses) em ≥1 visita.  

• Quedas no envolvimento no programa com PrEP (65% na semana 4 vs. 54% na semana 
60), abastecimentos (52% vs. 33%) e adesão autorrelatada (42% vs. 27%) entre os 
participantes elegíveis foram observadas ao longo do tempo.  

• Entre os participantes que relataram risco atual de HIV nas visitas de acompanhamento, 
os abastecimentos e a adesão autorrelatada foram maiores, com 94% recebendo 
abastecimentos e 75% relatando adesão na semana 60.  

• No geral, 83% dos iniciadores da PrEP interromperam a PrEP pelo menos uma vez e 45% 
destes reiniciaram posteriormente a PrEP. 

• Ao longo do estudo, as mulheres tiveram maior probabilidade que os homens de 
participar de visitas (82% contra 75%), receber abastecimentos (69% contra 62%) ou 
relatar adesão (65% contra 56%).  

 
Incidência de HIV  
• Entre 4.260 (78%) iniciadores da PrEP que tiveram ≥1 teste de HIV subsequente, 

houveram 25  infecções por HIV incidentes a mais por 7.150 pessoas-ano de 
acompanhamento. 

• A taxa de incidência de HIV foi de 0,35 por 100 pessoas-ano (intervalo de confiança [IC] de 
95% 0,22 - 0,49) no geral, 0,46 por 100 pessoas-ano (IC de 95% 0,24 - 0,68) entre as 
mulheres e 0,23 por 100 pessoas-ano (IC de 95% 0,09 - 0,41) entre os homens. 

• Entre os controlos recentes, houveram 17 infecções por HIV incidentes ao longo de 1.848 
pessoas-ano de acompanhamento, totalizando uma taxa de incidência de HIV de 0,92 por 
100 pessoas-ano (IC de 95% 0,49 - 1,41).  

• Entre os iniciadores da PrEP nas mesmas oito comunidades que os grupos controlo, a taxa 
de incidência de HIV foi de 0,32 por 100 pessoas-ano (IC de 95% 0,15 - 0,53), 
correspondendo a uma incidência de HIV 74% menor entre os iniciadores da PrEP em 
comparação com os grupos controlo (razão de taxa de incidência ajustada [aIRR] 0,26, IC 
95% 0,09 - 0,75; p = 0,013).  

• Entre as mulheres, a incidência de HIV dos grupos controlo foi de 1,52 por 100 pessoas-
ano (IC de 95% 0,70 - 2,36) em comparação com 0,40 por 100 pessoas-ano (IC de 95% 0,12 
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- 0,73) observada entre os iniciadores da PrEP, correspondendo a uma incidência de HIV 
76% menor entre os iniciadores da PrEP (aIRR 0,24, IC de 95% 0,07 - 0,79; p = 0,019).  

• Entre os homens, a incidência de HIV dos grupos de controlo foi de 0,40 por 100 pessoas-
ano (IC de 95% 0,10 - 0,90) em comparação com 0,24 por 100 pessoas-ano (IC de 95% 0,06 
- 0,49) observada entre os iniciadores da PrEP, correspondendo a uma incidência de HIV 
40% menor entre os iniciadores da PrEP que não foi estatisticamente significativa (aIRR 
0,60, IC de 95% 0,12 - 3,05; p = 0,54). 

 
Características e desfechos do seroconversor 
• Entre os 25 indivíduos com infecção por HIV incidente após o início da PrEP, 17 (68%) 

eram mulheres, e a idade média foi de 27 anos (variação de 20 a 62) entre as mulheres e 
35 anos (variação de 22 a 49) entre os homens.  

• Destes, 18/25 (72%) relataram não tomar a PrEP por >30 dias antes da visita de 
seroconversão.  

• Dos sete participantes com infecção por HIV incidente que relataram tomar pelo menos 
uma dose da PrEP nos 30 dias anteriores, quatro relataram adesão intermitente à PrEP 
nos três meses anteriores. 

• Três participantes tiveram seroconversão na visita da semana 4 e, portanto, estavam 
possivelmente infectados de forma aguda no início do estudo. 

• Entre os 25 participantes com infecção por HIV incidente, 24 (96%) iniciaram o TARV, 19 
dos quais tinham resultados de carga viral e 18 destes (95%) tinham RNA do HIV < 1.000 
cópias/ml. Um participante apresentou resistência aos medicamentos de segunda classe  
de ARVs apesar da sua alta adesão à PrEP (níveis de tenofovir no cabelo consistentes com 
7 doses/semana) e não atingiu supressão viral inicialmente.  

• No geral, dois dos 10 participantes que foram submetidos a genotipagem apresentaram 
evidências de mutações de resistência aos medicamentos, um com mutações que 
provavelmente foram transmitidas e não relacionadas ao uso da PrEP, e o outro com 
mutações que podem ter sido transmitidas ou adquiridas na PrEP. 

 
Análise crítica   

Este componente do estudo SEARCH descobriu que o acesso expandido à PrEP após o teste 
de HIV em toda a comunidade, com um modelo de prestação de serviços flexíveis e critérios 
de elegibilidade inclusivos, foi associado a uma menor incidência de HIV entre os iniciadores 
da PrEP em comparação com os grupos controlo previamente registados. Este efeito foi mais 
pronunciado entre as mulheres, que tiveram taxas de incidência de HIV mais altas em 
comparação com os homens no estudo. 
 
Os seguintes pontos devem ser considerados ao interpretar os achados do estudo: 
• Neste estudo, os participantes foram elegíveis para o início da PrEP se tivessem um teste 

de HIV negativo nas últimas 4 semanas, o que poderia aumentar a probabilidade de 
infecção aguda por HIV não detectada na iniciação em comparação com testes mais 
padrão de HIV no mesmo dia antes da iniciação. No entanto, apenas três participantes 
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apresentaram seroconversão nas visitas da semana 4, e as análises de sensibilidade 
excluindo esses participantes mostraram resultados semelhantes. 

• Uma limitação deste estudo é a falta de um grupo de controlo contemporâneo, o que 
levanta a possibilidade de que tendências seculares possam ter contribuído para a 
redução da incidência de HIV observada entre os iniciadores da PrEP. No entanto, os 
autores observam que mesmo depois de levar em conta uma redução na incidência de 
HIV consistente com as tendências dos três anos anteriores nas comunidades do estudo, 
os iniciadores da PrEP teriam uma incidência de HIV 62% menor em comparação com os 
controlo contemporâneos correspondentes.  

• Apenas um em cada três participantes com teste HIV negativo que foram estimados com 
risco elevado de contrair o HIV aceitarem PrEP. A adoção foi particularmente baixa entre 
aqueles com idades entre 15-24 e indivíduos móveis,2 sugerindo que mais estratégias 
podem ser necessárias para melhorar a aceitação inicial e adoção da PrEP, 
especialmente nesses grupos.  

• Muitos participantes pararam e reiniciaram PrEP, sugerindo que reconheceram períodos 
de risco. No entanto, a maioria das seroconversões ocorreu depois que os participantes 
pararam a PrEP por >30 dias, sugerindo que os participantes nem sempre podem julgar o 
risco de HIV com precisão. 

• Apesar de oferecer um modelo de entrega de serviço flexível, a retenção nos serviços da 
PrEP diminuiu com o tempo, com um terço dos participantes a não receberem 
reabastecimento da PrEP. Isso sugere que uma variedade de opções e abordagens de 
prevenção podem ser necessárias para atender às necessidades de prevenção de mais 
indivíduos. 

 
Implicações  

 
O acesso expandido ao nível da população à PrEP por meio do estudo SEARCH, com um 
modelo de prestação de serviços flexíveis, foi associado a uma menor incidência de HIV 
entre os iniciadores da PrEP nas áreas rurais do Quênia e do Uganda em comparação com os 
grupos de controlo registados anteriormente. Esses achados demonstram que o acesso 
universal à PrEP pode desempenhar um papel significativo na redução da incidência do HIV, 
mesmo em ambientes de epidemia de alta prevalência com programas universais de "teste e 
tratamento". À medida que os programas nacionais ampliam os serviços da PrEP, a 
abordagem flexível e inclusiva para a provisão da PrEP que foi usada neste estudo pode 
servir como um modelo para a prestação desses serviços. 
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