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O Guia da PrEP

PrEP: um pequeno resumo
O que é a PrEP?
PrEP significa profilaxia pré-exposição. Pré-exposição porque é tomada antes
da relação sexual. Profilaxia significa prevenção da infeção – neste caso pelo
VIH. Sendo assim, a PrEP deve ser utilizada por pessoas seronegativas para
o VIH de forma a impedir que se tornem positivas. Atualmente está apenas
disponível sob a forma de comprimidos. Para os homens que têm sexo com
homens (HSH) e as mulheres trans, a PrEP é eficaz utilizando uma combinação
de 2 substâncias: o tenofovir DF e a emtricitabina. O nome do medicamento
comercializado em Portugal que contém ambas as substâncias é o Truvada®
mas existem países como a Índia que produzem genéricos como o Tenvir-EM®.
Tanto o tenofovir DF como a emtricitabina são fármacos atualmente usados
para o tratamento de pessoas que vivem com o VIH. Aprovado inicialmente
em 2004 para tratamento, o Truvada® já foi aprovado nos EUA em 2012
para ser utilizado como PrEP. Existem alguns estudos que demonstram que
o tenofovir DF usado isoladamente é eficaz na prevenção da infeção através
do sexo vaginal.

Quem beneficia da PrEP?
Se és negativo para o VIH e não usas SEMPRE preservativo, a PrEP pode
reduzir o teu risco de infeção pelo VIH. Outras situações que podem aumentar
o teu risco de infeção são:
• Uma infeção de transmissão sexual (IST) recente (sobretudo infeções
anais, como a sífilis).
• Uso recente de profilaxia pós-exposição (PPE).
• Utilização de drogas como metanfetaminas, mefedrona, MDMA ou GHB
durante as práticas sexuais – “chemsex”.
Se te identificas com qualquer uma das situações anteriores significa que
podes beneficiar ainda mais da PrEP. Em caso de dúvida procura o teu médico
ou enfermeiro e coloca as tuas questões.
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Quem não deve tomar PrEP?
A PrEP não deve ser usada:
• Por pessoas seropositivas para o VIH.
A PrEP não é necessária se:
• A pessoa seronegativa para o VIH apenas tem sexo com parceiros
seropositivos que estão em tratamento e têm carga viral indetetável.
“Estar indetetável” significa que o risco de infetar outras pessoas é muito
baixo, quase negligenciável.

A PrEP resulta?
A PrEP é altamente eficaz na redução do risco de infeção pelo VIH. Resulta
quase a 100% se tomada corretamente. O estudo PROUD foi um ensaio clínico
conduzido no Reino Unido, em mais de 500 HSH e em algumas mulheres trans.
O objetivo era comparar as taxas de infeção pelo VIH entre os que tomavam
PrEP e os que não a tomavam. Em Outubro de 2014, os autores do estudo
demonstraram que a PrEP reduziu o risco de infeção em mais de 86% dos
casos - quase todas as novas infeções registadas provinham daqueles que não
estavam a fazer PrEP e mesmo as infeções registadas no grupo da PrEP eram
observadas em indivíduos que não tomavam o medicamento corretamente.
O estudo IPERGAY, realizado em França e no Canadá, demonstrou uma
eficácia muito semelhante, também em HSH e mulheres trans. No IPERGAY
os indivíduos não estavam a utilizar PrEP diária mas sim PrEP intermitente
– mais à frente falaremos da PrEP intermitente. Existem também estudos
realizados na população heterossexual: o Partners PrEP, conduzido em África,
demonstrou uma eficácia de 96% na redução de novas infeções pelo VIH.

Os efeitos secundários da PrEP
A maioria das pessoas que tomam PrEP não tem quaisquer efeitos secundários.
Mas tal como acontece com qualquer outro medicamento, a PrEP pode causar
alguns efeitos indesejados em pessoas mais suscetíveis. Náuseas, diarreia e
dores de cabeça ligeiras são relatadas durante o primeiro mês de utilização
em menos de 10% das pessoas. Normalmente estes sintomas desaparecem
com o continuar da medicação.
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A PrEP pode afetar os rins, razão pela qual o seguimento médico é importante.
As poucas pessoas que revelaram alterações da função renal provocadas
pela PrEP, normalizaram a função renal assim que a PrEP foi suspensa. O
risco é maior nas pessoas com mais de 40 anos ou se já existem alterações
renais antes do início da PrEP.
A PrEP também pode reduzir a densidade dos ossos em cerca de 1 a 5%. Esta
alteração também é reversível com a suspensão da PrEP. Este efeito secundário
também é mais acentuado nas pessoas já com redução da densidade óssea.
Pode ainda ser um efeito importante em pessoas com menos de 30 anos,
idade em que o desenvolvimento ósseo ainda está a decorrer. Até agora não
existe nenhum relato de fraturas ósseas relacionadas com a PrEP.
A PrEP intermitente poderá reduzir estes efeitos secundários, no entanto isso
ainda não está demonstrado.

A PrEP e as resistências aos medicamentos
As resistências aos medicamentos antirretrovirais aparecem quando estes
são usados de forma indevida. Isto significa que eles deixam de ser eficazes
no tratamento da infeção pelo VIH. A PrEP, se tomada corretamente, tem
muito baixa probabilidade de criar resistências. Se a infeção por VIH ocorrer
imediatamente antes do início da PrEP, há um risco pequeno de surgirem
resistências ao tenofovir DF ou à emtricitabina. No entanto, nos estudos sobre
PrEP, apenas 1 em cada 20 indivíduos com infecções recentes desenvolveram
resistências. Podem surgir resistências no caso de PrEP ter sido suspensa
e ocorrer infeção não detetada antes de se voltar a iniciar a toma de PrEP.
Também é possível o aparecimento de resistências se as doses da PrEP
foram insuficientes. Em Fevereiro de 2016 foi reportado um caso de um
HSH a tomar PrEP corretamente que se infetou com o VIH. Esta situação foi
possível porque o parceiro sexual em questão era portador de VIH resistente
a ambos os fármacos da PrEP. Este tipo de resistência dupla é muito rara.
Recentemente, foi reportado um outro caso semelhante.

Novembro 2016

3

O Guia da PrEP
A PrEP e as outras infeções de transmissão sexual (IST)
A PrEP não protege contra as restantes infeções sexualmente transmissíveis
(IST). Por isso existem vantagens em continuar a usar preservativo. As
restantes IST, em geral, têm cura. Podem, no entanto, causar sintomas muito
desconfortáveis e difíceis de controlar. Deve-se, por isso, fazer o rastreio das
restantes IST com regularidade e usar preservativo, sempre que possível.

A PrEP interage com outros medicamentos?
A interação de dois medicamentos significa que quando usados em conjunto
produzem efeitos indesejáveis. Tanto o tenofovir DF como a emtricitabina têm
muito poucas interações. Deve-se comunicar ao médico que faz o seguimento
todos os medicamentos que se tomam regularmente. Uma das interações
conhecidas com o tenofovir DF é a dos medicamentos anti-inflamatórios
não-esteroides (AINEs), sobretudo o diclofenac. Estes dois medicamentos
administrados em conjunto por intervalos de tempo prolongados, podem
causar problemas nos rins. Outros AINEs muito utilizados são, por exemplo,
o ibuprofeno ou o naproxeno. Deve-se evitar a toma destes medicamentos
em conjunto com a PrEP e procurar aconselhamento com o médico. Para
pessoas trans não existem riscos demonstrados de tomar PrEP em conjunto
com a terapêutica hormonal.
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Comprar PrEP online
Não é legalmente possível importar PrEP diretamente para Portugal. No entanto
,algumas pessoas estão a comprar uma versão genérica de PrEP, através
duma farmácia online e a enviá-la para uma morada de um amigo, conhecido
ou familiar no Reino Unido. Este, por sua vez, envia o medicamento para
Portugal. O envio para o Reino Unido é possível porque a lei Britânica autoriza
a compra pessoal de medicamentos do exterior até um total correspondente
a 3 meses de medicação. Até hoje ainda não temos relatos de medicamentos
apreendidos na alfândega portuguesa.
Um genérico da PrEP é um medicamento semelhante ao Truvada® que
contém as mesmas substâncias e que é produzido num país que quebrou a
patente do medicamento de marca. O genérico mais utilizado atualmente é
o Tenvir-EM®, produzida pela Cipla, uma empresa certificada pelos EUA. A
lista de empresas certificadas pode ser encontrada aqui:
http://www.fda.gov/InternationalPrograms/PEPFAR/ucm119231.htm
Alguns laboratórios britânicos fazem testes sanguíneos para confirmar que o
medicamento genérico tem a dose adequada dos fármacos (TDM – therapeutic
drug monitoring). Até à data os testes conduzidos não revelaram quaisquer
falhas na dosagem destes medicamentos genéricos.
Comprar PrEP online pode significar ter de esperar algumas semanas até
à chegada do medicamento, pelo que se deve efetuar a compra com, pelo
menos, 1 mês de antecedência.
Quando se faz a compra deve-se confirmar sempre que o medicamento que
se está a encomendar contém tanto o tenofovir DF como a emtricitabina, isto
porque existem outros medicamentos genéricos que contêm apenas uma
destas substâncias.
Existem recursos online com informação sobre a compra de PrEP:
Em Portugal:
• grupo de facebook – PrEParar o futuro! Queremos PrEP em Portugal
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Em inglês:
• iwantprepnow.co.uk
• prepster.info
• i-base.info/qa/category/prep
Não há garantia de segurança absoluta quando se decide comprar PrEP
online. No entanto existem recursos em Lisboa que podem ajudar na monitorização clínica da PrEP e que oferecem várias formas de aconselhamento.
Contata o CheckpointLX, onde poderás fazer o rastreio das IST com regularidade e obter aconselhamento médico sobre PrEP.

Antes de começar…
Deve-se procurar um médico ou enfermeiro que esteja informado sobre PrEP.
Estes poderão ajudar quando se está a pensar começar PrEP. Em Lisboa,
contata o CheckpointLX, onde os médicos e enfermeiros estão já a fazer
seguimento clínico de pessoas em PrEP.
É muito importante fazer o rastreio de VIH antes de começar. A PrEP só
pode ser usada por pessoas seronegativas. Se já existe infecção e esta não
foi detetada podem-se desenvolver resistências aos medicamentos que vão
ser necessários para o tratamento da infeção. Deve ser sempre respeitado o
período de janela (período entre a infeção e o aparecimento dos anticorpos/
antigénios - no qual existe infecção mas que ainda não é possível detectar nos
testes). Este período é de 3 meses nos testes de 3ª geração e de 4 semanas
nos testes de 4ª geração.
No caso dos testes de 3ª geração, não se deve iniciar PrEP se houve uma
relação de risco há menos de 3 meses. Quando os testes são de 4ª geração
não se deve iniciar PrEP no caso de existir uma situação de risco há menos
de 4 semanas. Em ambos os casos, não se deve iniciar PrEP se existirem
sintomas de gripe, gânglios aumentados ou cansaço intenso após uma relação
de risco recente.
Pode-se começar a fazer PrEP após um período de PPE (profilaxia pós-exposição), desde que o rastreio de VIH na avaliação final seja negativo.
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Vigiar a função renal:
A monitorização da função renal consiste num teste sanguíneo para medir o
nível de creatinina e um teste de urina para medir a quantidade de proteínas
na urina. Isto deve ser feito imediatamente antes de começar PrEP.

Fazer o rastreio das restantes IST
É sempre uma boa ideia!
Hepatite B: É muito importante efectuar a vacinação para o vírus da hepatite
B. Os medicamentos da PrEP também são eficazes contra este vírus. Se
existir infeção pela hepatite B pode-se fazer PrEP mas sempre sob supervisão
médica e em esquema diário.A interrupção da PrEP pode provocar reactivação
da infecção pelo vírus da hepatite B, pelo que pode vir a desenvolver-se uma
hepatite aguda.

Cuidados de rotina para quem toma PrEP
Após o início de PrEP, a vigilância é muito importante. Se já estás a fazer
PrEP e não fizeste qualquer teste ou consulta médica, consulta o teu médico.
A cada 3-4 meses:
• Faz um teste de VIH de 4ª geração.
• Testa as restantes IST.
• Faz uma pesquisa de proteínas na urina – caso estejam 		
aumentadas será necessário complementar este teste 		
com análises de sangue.

A cada 12 meses:
• Análises de sangue para testar o valor de creatinina – função renal.
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Outras considerações
A PrEP é muito eficaz a prevenir o VIH e pode também mudar aquilo que se
sente em relação à vida sexual, incluindo a perceção de risco.
A pressão dos amigos ou parceiros sexuais e o uso de álcool ou outras drogas
também podem influenciar o nível de risco das relações sexuais. É importante
procurar informação ou ajuda em locais nos quais te sintas confortável a
falar sobre estas situações. Para aconselhamento entre pares (HSH) podes
recorrer ao checkpointLX.
Questões de saúde: É importante comunicar ao médico ou enfermeiro
assistentes alterações no estado de saúde ou na medicação habitual. Não
esquecer que a PrEP não protege das restantes IST – uma razão para usar
preservativo, pelo menos sempre que possível.

Como utilizar a PrEP
Nesta parte apresentamos formas diferentes de utilizar a PrEP. Normalmente,
após a exposição O VIH demora cerca de 30 minutos a penetrar as mucosas
genitais até atingir as células alvo. A partir daí, até a infeção se estabelecer
pode demorar algum tempo, o que varia de pessoa para pessoa. Para a PrEP
ser eficaz durante esse período, os medicamentos necessitam de estar no
sangue em níveis de proteção adequados. Como os medicamentos orais levam
algum tempo a serem absorvidos, isto significa que a PrEP deve ser tomada
tanto antes da relação sexual como vários dias após a mesma.
Existem diferentes modos de utilizar a PrEP, dependendo das práticas
sexuais. Para proteção no sexo vaginal é preciso tomar PrEP todos os dias e
é necessário tomar durante 2 semanas (idealmente 3) até se atingirem níveis
protetores de PrEP no organismo. Isto acontece porque a impregnação da
PrEP nos tecidos vaginais não é tão rápida como no ânus ou no reto.
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Para o sexo anal, a forma mais eficaz de tomar PrEP é a diária. Mas existe
uma alternativa estudada, chamada PrEP intermitente. No estudo IPERGAY,
as pessoas tomaram 2 comprimidos antes da relação sexual e um comprimido
24 horas depois e ainda outro 48 horas depois. Apesar da evidência de eficácia
não ser tão forte como na PrEP diária, ainda assim parece ser altamente
eficaz. Esta forma de PrEP intermitente não deve ser utilizada por mulheres
cisgénero que praticam sexo vaginal. Também ainda não existe evidência
forte em relação às mulheres trans que praticam sexo vaginal. A PrEP diária
é a mais eficaz em qualquer um dos casos.
Não existem estudos em homens trans que tomam testosterona e praticam
sexo vaginal. O uso a longo prazo de testosterona causa alterações celulares
nos tecidos vaginais. Não sabemos se isso afeta o risco de infeção pelo VIH
ou a eficácia da PrEP.

PrEP diária: para sexo anal e vaginal
A maioria dos estudos realizados são relativos à PrEP diária.Tomar PrEP todos
os dias assegura que existem níveis sanguíneos protetores do medicamento,
24 horas por dia e 7 dias por semana. Isto significa que não é necessário
planear a toma de PrEP ou quando se tem relações sexuais. Para quem tem
relações sexuais pelo menos uma vez por semana, a PrEP diária é a melhor
opção. A PrEP diária também permite alguma flexibilidade, uma vez que se,
ocasionalmente, falhar uma dose, isso não deverá interferir significativamente
no nível de proteção que ela confere.
• Quando se está a iniciar a toma de PrEP diária e se prevê uma relação
de risco nos dias seguintes, é melhor começar com uma dose dupla (2
comprimidos de uma só vez).
• No caso do sexo anal, 7 tomas diárias asseguram já um alto grau de
proteção.
• No caso do sexo vaginal são necessárias tomas diárias, 7 dias por
semana.
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PrEP intermitente: apenas no sexo anal
Para aqueles que não querem tomar PrEP todos os dias, existe a PrEP
intermitente, que se toma nos períodos de risco. Esta pode ser uma opção
quando raramente se tem sexo sem preservativo e se consegue antecipar
quando isso vai acontecer. A PrEP intermitente não está recomendada nas
pessoas infetadas com vírus da hepatite B.
A PrEP intermitente é mais barata e poderá acarretar menos riscos de problemas
renais e ósseos. Ela é muito eficaz, no entanto a toma de 2 comprimidos antes
da relação sexual é muito importante e não deve ser esquecida.
Como se toma a PrEP intermitente:
1. Tomar 2 comprimidos antes da relação sexual. Idealmente esta toma
deve ser feita 24 horas antes, embora tomas até 2 horas antes sejam
eficazes.
2. Tomar 1 comprimido 24 horas depois.
3. Tomar outro comprimido 48 horas depois.
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Exemplos reais de PrEP intermitente
1. Relações sexuais uma vez por semana:
Antes do Sexo

Depois do Sexo

2 comprimidos pelo menos 2 horas antes,
idealmente 24 horas antes do sexo

1 comprimido 24h depois da 1ª toma
1 comprimido 48h depois da 1ª toma
= 2 comprimidos após o sexo

Se se prevêem relações sexuais na sexta-feira ou no restante fim-de-semana,
deve-se tomar 2 comprimidos de PrEP na quinta-feira. Imaginemos que se
tomam os 2 comprimidos na quinta-feira às 22h: se a relação sexual ocorrer
às 19h de sexta-feira, então deve-se tomar outro comprimido às 22h de
sexta-feira e o último às 22h de sábado. Estes tempos são aproximados – a
proteção mantém-se se eles variarem em algumas horas, ou mesmo se a
toma da primeira dose (a dupla) ocorrer até 2 horas antes da relação sexual.
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2. Relações sexuais muitas vezes durante um período de
poucos dias
Antes do Sexo

Depois do Sexo

2 comprimidos pelo menos 2 horas antes,
idealmente 24 horas antes do sexo

1 comprimido 24h depois da 1ª toma
Tomar PrEP a cada 24 horas até 2 tomas
após a última relação de risco

Tomar a dose dupla (2 comprimidos) entre 24 a 2 horas antes da relação
sexual. Se as relações sexuais ocorrerem no sábado e no domingo, deve-se continuar a tomar as doses simples (1 comprimido) no mesmo horário,
a cada 24 horas, até se completar 2 doses após a última relação sexual.
No exemplo acima, a última dose seria na segunda-feira às 12h. Se não
houve relação sexual no sábado ou no domingo mas ainda é possível que
aconteça na segunda-feira, apenas é necessário continuar a tomar a dose
simples a cada 24 horas, no domingo e na segunda-feira e depois durante
mais 2 dias até perfazer 2 tomas após a última relação sexual, ou seja até
quarta-feira. No entanto, se se iniciou a PrEP e não houve relação sexual
em nenhum destes dias, então pode-se suspender a PrEP imediatamente.
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3. Relações sexuais em menos de 7 dias desde a última
toma de PrEP
1ª PrEP

2ª PrEP

2 comprimidos pelo menos 2 horas antes,
idealmente 24 horas antes do sexo;
1 comprimido a cada 24 horas até completar
2 tomas após a última relação de risco

1 comprimido pelo menos 2 horas antes,
idealmente 24 horas antes do sexo;
1 comprimido a cada 24 horas até completar
2 tomas após a última relação de risco

Se passaram menos de 7 dias desde a última toma de PrEP, então só é
necessário começar com 1 comprimido no novo ciclo. Se passaram mais
de 7 dias, então deve-se tomar a dose dupla (2 comprimidos) logo no início.
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Outras dicas sobre como usar PrEP
O que fazer quando se falha uma dose
Quando se esquece a toma de 1 comprimido, não se deve parar de fazer
PrEP, deve-se continuar a tomar 1 comprimido por dia como previamente. É
muito provável que a falha de uma toma não afete significativamente os níveis
sanguíneos do medicamento. Quando se falharam muitas doses numa só
semana, deve-se consultar o médico ou enfermeiro.
Quando se faz PrEP diária e se falha uma semana completa, deve-se retomar
com uma dose dupla, no caso de se preverem situações de risco nos dias
seguintes. Nunca se deve tomar mais do que 2 comprimidos ao mesmo
tempo. E nunca se deve tomar 2 comprimidos em vários dias seguidos. Só é
necessária dose dupla no início. Doses duplas consecutivas podem ter mais
riscos que benefícios.
Não se deve tomar mais do que 7 comprimidos numa semana. Se necessário
pode-se usar uma caixa especial que ajuda a lembrar se já se ingeriu o
comprimido naquele dia ou usar um alarme diário no telemóvel. Escolher uma
altura do dia mais adequada às rotinas e tentar tomar o comprimido sempre a
essa hora pode ser uma boa ideia. Por exemplo, tomar o comprimido sempre
que se lavam os dentes ou com o pequeno-almoço. Não é necessário grande
rigor nos horários mas as rotinas ajudam a não esquecer.
Não esquecer: a suspensão da PrEP durante um período em que existam
relações de risco, implica um novo teste de VIH antes da retoma da PrEP.
Se houve uma relação de risco durante um período em que não se está a fazer
PrEP, deve-se ir à urgência de um hospital próximo para iniciar imediatamente
a PPE (profilaxia pós-exposição). A PPE é prescrita até 72 horas após a
relação sexual de risco.
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Dicas sobre a PrEP intermitente
Quando se prevê ter sexo durante um período de vários dias, deve-se planear
tomar a dose simples sempre à mesma hora de forma a não esquecer nenhuma
dose. Se se voltar a ter sexo em menos de 7 dias após a última dose de PrEP,
é necessário apenas um comprimido inicial, continuando depois diariamente
até perfazer 2 tomas após a última relação sexual.
Quando se esquece a dose dupla antes da relação sexual, deve-se tomar
na mesma 2 comprimidos assim que possível e prosseguir com uma toma
diária até contactar o médico ou enfermeiro. O esquecimento de tomas na
PrEP intermitente é mais grave do que na PrEP diária. Consultar o médico
ou enfermeiro e fazer o teste de VIH assim que possível.

Será que se pode alternar entre o regime diário e o
intermitente?
A PrEP é uma ferramenta ótima para reduzir o risco de infeção pelo VIH, no
entanto as circunstâncias da vida sexual podem variar muito. Se o risco de
infeção pelo VIH se modificou, pode-se sempre suspender ou reiniciar PrEP,
ou modificar o regime. Algumas pessoas podem começar pelo regime diário
e mudar para PrEP intermitente se as suas relações de risco se tornarem
menos frequentes. Outras podem começar a fazer PrEP intermitente e sentir
que necessitam de PrEP todas as semanas, sendo mais adequado passarem
à PrEP diária. Outras ainda podem alternar entre os dois regimes ao longo
do ano, dependendo das suas práticas. Deve ser consultado o médico ou
enfermeiro para se saber qual o esquema de tomas mais adequado nos
diferentes momentos tua vida sexual.
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Pode-se suspender a PrEP de forma completa?
Da mesma forma que o esquema pode ser mudado, também é possível
deixar de tomar PrEP. Se for possível, esta decisão deve ser partilhada com
os parceiros sexuais e deve ser feito o teste do VIH e das restantes IST. O
teste do VIH deve ser repetido sempre no final do período de janela. Se houve
uma relação de risco recente, deve-se continuar a tomar PrEP por mais 48
horas. Se no futuro as práticas se voltarem a modificar, pode-se sempre voltar
a fazer PrEP.
Não esquecer: no caso de uma nova relação de risco, deve-se recorrer à
urgência de um hospital para iniciar PPE (profilaxia pós-exposição) o mais
rapidamente possível.
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