
REALIZ AÇ Ã O

APOIO

CICLO DE DEBATES SOBRE O ESTADO 
DA ARTE DOS ESTUDOS DE VACINA 
PARA HIV E DA CURA DA AIDS POR 
MEIO DA REMISSÃO DO HIV

RELATÓRIO DO PROJETO

2021



O projeto Ciclo de debates sobre o estado da arte dos estudos de vacina para HIV 
e da cura da aids por meio da remissão do HIV (INI-006-FEX-20) é uma realização 
do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST/Aids (Lapclin), do Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas (INI), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria 
com o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (DCCI), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério da 
Saúde, com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, Escritório Regional da 
Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS), por meio de carta-acordo SCON2020-
00271 – Fiotec.



Sumário

Lista de abreviaturas e siglas ....... ii

Lista de quadros ....... iii

Lista de figuras ....... iii

1. Introdução ....... 7

2. Contexto do I Simpósio de Prevenção do HIV: Vacinas e Profilaxia 
Pré-Exposição (PrEP) ....... 9

3. A agenda do I Simpósio de Prevenção do HIV: Vacinas e Profilaxia 
Pré-Exposição (PrEP). As falas e o debate ....... 14

3.1. Painel I – Panorama das vacinas anti-HIV  ....... 16

3.2 – Painel II – Pesquisas de vacinas e prevenção do HIV: 
sociedade civil e envolvimento comunitário ....... 27

3.3. Painel III – Desafios no desenho de estudos, regulação 
e acesso a vacinas e produtos de prevenção em contextos  
de saúde pública ....... 30

4. O estado da arte dos estudos de vacinas e de PrEP no Brasil ....... 31

4.1. Panorama global e no Brasil acerca da produção científica 
de vacinas contra o HIV ....... 31

4.2. Ensaios clínicos para o desenvolvimento de vacinas contra 
o HIV no Brasil ....... 35

5. Recomendações ....... 44

6. Referências bibliográficas ....... 45

7. Anexo: Relatoria do I Simpósio de Prevenção do HIV: Vacinas 

e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ....... 49

RELATÓRIO DO PROJETO, 2021 • iii



  LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3TC lamivudina
Abia - Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
Aids - Síndrome da Imunode�ciência Adquirida (Acquired Immunode�ciency Syndrome)
bNAbs - Anticorpos amplamente neutralizantes (Broadly neutralizing antibodies)
BPP - Boas Práticas em Pesquisa 
CABs - Comitês Comunitários de Acompanhamento de Pesquisas Clínicas (Community Advisory 
Boards)
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 
CNS - Conselho Nacional de Saúde
Conep - Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
CRM - Conselho Regional de Medicina 
DCCI - Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis
EDH - Ensaios de Desa�os em Humanos 
Fiocruz - Fundação Oswaldo Cruz
FTC - Emtricitabina 
HIV - Vírus da Imunode�ciência Humana (human immunode�ciency virus)
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HVTN - HIV Vaccine Trials Network
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PEP - Pro�laxia pós exposição (Post-Exposure Prophylaxis)
PL - Projeto de Lei
PrEP - Pro�laxia pré-exposição (Pre-Exposure Prophylaxis)
RDS - Respondent Driven Sampling
Sars-CoV-2 – Coronavírus 2
SUS - Sistema Único de Saúde
SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde
TAR - terapia antirretroviral 
Tasp- Tratamento como prevenção
TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TDF - Disoproxil Fumarato
TDF - Tenofovir
Trips- Tratados de Propriedade Industrial 
Unaids- Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids
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Introdução

Passados mais de 40 anos do surgimento do primeiro caso de aids e 
38 anos do isolamento do HIV-1, avanços importantes foram alcançados no 
diagnóstico, tratamento e na prevenção. Tais avanços propiciaram melhoras 
signi�cativas nas condições de vida e aumento na expectativa de vida de mui-
tas pessoas. No entanto, o acesso aos medicamentos e tecnologias de preven-
ção não ocorreu de forma igualitária. Em países pobres e de renda média per-
sistem di�culdades para o alcance da cobertura universal para o tratamento 
do HIV/aids. Desde o início da epidemia, o total de mortes acumuladas foi 
de 34,7 milhões e, aproximadamente, 37,6 milhões de pessoas no mundo, en-
tre adultos e crianças, viviam com HIV em 2020. Somente nesse ano, foram 
contabilizados 1,5 milhão de novas infecções e 690.000 mortes por doenças 
relacionadas à aids, segundo estimativas da Unaids (1). 

O conhecimento sobre os mecanismos de transmissão e a estrutura 
molecular do vírus são hoje bem conhecidos, embora não se tenha observado 
o mesmo avanço em relação ao desenvolvimento de uma vacina. O sucesso 
da terapia com a combinação de antirretrovirais diminui a viremia abaixo 
do limite de detecção, mas não é capaz de eliminar o vírus do organismo (2). 
A terapia antirretroviral (TAR) reduz a mortalidade associada ao HIV, sem 
restaurar completamente a saúde. O uso prolongado da TAR pode resultar 
em riscos aumentados no desenvolvimento de doenças renais, metabólicas, 
hepáticas e até câncer (3). É necessária adesão ao tratamento por toda a vida, 
de modo que a toxicidade cumulativa dos medicamentos e a ativação crônica 
do sistema imunológico aumentam o risco de comorbidades (4), mesmo sem 
replicação viral detectável. Esses custos na saúde da pessoa infectada podem 
se agravar com o avançar da idade e com surgimento de outras comorbidades 
como diabetes e doenças cardiovasculares (5). Portanto, a necessidade de de-
senvolvimento de estratégias terapêuticas alternativas à TAR e o desenvolvi-
mento de vacinas contra o HIV são imprescindíveis.

Com o intuito de retomar a discussão e as evidências em busca de uma 
alternativa de resposta imune ao HIV-1 e dos atuais avanços das estratégias 
que fazem uso da pro�laxia como medida de prevenção e controle, foi ela-
borada a proposta de organização de um simpósio satélite de atualização, I 
Simpósio de Prevenção do HIV: Vacinas e Pro�laxia Pré-Exposição (PrEP), 
que contou com a participação de pesquisadores nacionais e internacionais, 
representantes governamentais e de lideranças da sociedade civil. O evento foi 
realizado pelo Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, 
em parceria com o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infec-
ções Sexualmente Transmissíveis, do Ministério da Saúde, de modo virtual, 
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nos dias 28 e 29 e 31 de maio de 2021, com apoio da Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (Opas) – ver Anexo.

A importância da retomada do debate sobre vacina para HIV e outras 
formas de pro�laxia é o ponto de partida para o desenvolvimento de novas 
propostas e do aprimoramento da resposta brasileira ao HIV.

Essa iniciativa demarca uma linha do tempo singular de avanços e in-
terrupções nos estudos de vacinas para HIV. No Brasil, depois de uma pro-
longada interrupção programática das discussões da Comissão Técnica de 
Vacina do Programa Nacional de Aids (atual Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis - DCCI), está-
-se a retomar a discussão de vacinas para HIV em um contexto de avanços 
signi�cativos nas estratégias de prevenção biomédicas, com resultados que 
se mostram promissores no futuro próximo, haja vista o impacto observado 
pelos estudos que fazem o acompanhamento do tratamento para todos e das 
estratégias da PrEP e da pro�laxia pós-exposição (PEP). 

Há evidências consistentes que demonstram que a estratégia de acesso 
universal ao tratamento e as medidas de prevenção baseadas na PrEP têm 
impactos na redução da mortalidade, na redução da transmissão comunitária 
do HIV e, consequentemente, nas condições de vida das pessoas. Embora 
haja muita dedicação da comunidade cientí�ca, o caminho em busca da cura 
da aids apresenta um percurso longo a ser percorrido, e de outra parte, um 
maior comprometimento das agências governamentais na destinação de re-
cursos para o �nanciamento de pesquisa e desenvolvimento. 
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Contexto do I Simpósio de Prevenção do HIV: 
Vacinas e Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)

O primeiro simpósio sobre vacinas e PrEP transcorreu em um momen-
to crítico do país. O contexto de enfrentamento da pandemia Sars-CoV-2 foi 
dominante e fez surgir um conjunto de temas importantes, alguns dos quais 
trazem alguma relação com o debate travado ao longo do tempo em relação a 
resposta ao HIV/aids. Dentre os assuntos abordados, os que mais chamaram 
a atenção foram as medidas de prevenção relacionadas ao diagnóstico e a 
imunização, frente à necessidade de interromper a cadeia de transmissão. O 
diagnóstico precoce foi desde o início uma medida importante no aumento 
da detecção e compreensão da cadeia de transmissão do HIV. O desenvol-
vimento de testes rápidos com alta sensibilidade e especi�cidade permitiu a 
popularização e o aumento signi�cativo da cobertura. No caso do HIV, essa 
medida possibilitou também iniciar a TAR mais cedo, interrompendo a trans-
missão comunitária e a evolução da doença naqueles pacientes que apresen-
tam carga viral indetectável. 

A estrutura de point of care em locais acessíveis, a disponibilidade de 
testes rápidos e as estratégias comunitárias de incentivo a testagem para HIV 
tornaram possível realizar, em tempo recorde, o teste sorológico e o PCR 
para detecção da Sars-CoV-2 em alguns países de baixa e média renda (6). O 
teste rápido sorológico e a con�rmação mediante teste PCR para Sars-CoV-2 
foi também uma medida de saúde pública recomendada amplamente para 
se dimensionar a prevalência e orientar medidas de controle. Os países que 
adotaram medidas de rastreamento extensivo a toda a população obtiveram 
resultados positivos e reduziram signi�cativamente a transmissão comunitária 
e o impacto na rede assistencial (7). 

Já em relação à vacina para Sars-CoV-2, chama atenção o volume de 
recursos despendidos, a velocidade dos ensaios clínicos, o desenvolvimen-
to de um produto �nal e sua produção em escala. Em pouco menos de seis 
meses do surgimento dos primeiros casos, já se testavam produtos em fases 
2 e 3 dos ensaios clínicos. Importante salientar  que alguns dos produtos em 
teste surgiram a partir de plataformas que vinham sendo desenvolvidas para 
o HIV e para o ebola (8). O Quadro 1 traça o comparativo dos estudos clíni-
cos de vacinas para o HIV e o Sars-CoV-2, enumera os estudos em desenvol-
vimento, o tempo dos ensaios clínicos, o volume de recursos aplicados nos 
estudos e a fase de manufatura do produto. Há, obviamente, limitações nesse 
tipo de comparação, principalmente no que se refere aos recursos, pois no 
caso do HIV, nenhum produto chegou à fase de produção. Há que se consi-
derar também as di�culdades inerentes a resposta imune ao HIV, pois uma 

2
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Pergunta Vacinas HIV  
candidatas

Fonte Vacinas Covid-19 
candidatas

Fonte

Linha do tempo               35+ anos                                                    15 meses

Nº total de 
candidatas 
desenvolvidas

Atualmente:
18 tipos de candidatas 
em avaliação clínica.
28 tipos de candidatas 
em avaliação pré-clí-
nica.
Total: 46 ensaios.  

4 candidatas testadas 
em ensaios clínicos 
prévios de e�cácia; 
nenhuma licenciada; 
100+ ensaios pré-clíni-
cos descontinuados de 
candidatas clínicas.  

https://www.avac.org/
pxrd

https://www.avac.
org/sites/default/
�les/infographics/
vaxResearchPipeline_
feb2020.png

91 ensaios clínicos.
184 ensaios pré-clínicos.
Total: 275 estudos. 

6 candidatas baseadas em 
plataformas usadas para 
vacinas HIV. 
 
13 produtos já aprovados 
por pelo menos um SRA.

https://www.who.int/
publications/m/item/
dra�-landscape-of-
covid-19-candidate-
vaccines

https://vac-lshtm.
shinyapps.io/ncov_
vaccine_landscape/

Investimento 
total em USD/ 
desenvolvimento 
de vacina

$ 14,5 bilhões de 
2000-2018; sem dados 
especí�cos pré-2000.

Em 2018: $ 842 
milhões:
1. Pesquisa básica  
(17,5 %); 
2. Pré-clínica (42,9 %);
3. Clínica (36 %); 
4. Coorte e 
desenvolvimento local 
(2,8 %) e 
5. Defesa e política  
(2,8 %). 

https://www.hivre-
sourcetracking.org/

https://www.hivre-
sourcetracking.org/
aids-vaccines/

P&D e manufatura: 
Investimento em P&D de 
$ 2,4 bilhões (necessidade 
urgente de $$ 1,5 
bilhões), transferência de 
tecnologia /scale-up de $ 
1,7 bilhões (necessidade 
urgente de $1,2 bilhões 
de dólares), manufatura 
em risco de $ 5,3 bilhões 
(necessidade urgente de 
$ 5,2 bilhões de dólares) 
são requeridos. Espera-
se que ~ $ 4,3 bilhões 
de fabricação em risco 
sejam recuperados como 
valor de estoque para 
as candidatas bem-
sucedidas.

https://www.gavi.
org/sites/default/
�les/document/2020/
COVAX-Pillar-
backgrounder_3.pdf

Investimento 
total em 2020 
para efeito de 
vacina

$850-900 milhões https://www.gavi.org/
vaccineswork/how-
close-are-we-workable-
hiv-vaccine

https://www.avac.org/
resource-tracking

$100-105 bilhões. https://healthpolicy-
watch.news/81038-2/

https://www.
businesswire.com/news/
home/20210110005098/
en

Parceiros ativos 
da indústria 
que fazem 
investimentos 
signi�cativos 
em ensaios 
clínicos de fases 
avançadas e 
desenvolvimento

AIDS 2020 satellite 
“HIV vaccine: the search 
goes on!”, https://www.
biopharma-reporter.
com/Article/2019/07/18/
JJ-moves-HIV-vaccine-
into-trials; https://
investors.modernatx.
com/news-releases/
news-release -details 
/ moderna-supplies-
business-update-and-
announces-three-new / 

2 10 Satélite Aids2020 “vacina 
contra o HIV: a busca 
continua!”, Https://s3.eu-
central-1.amazonaws.
com/eu-cslide-prod-
recordings/aids2020/511/
v/3303_1p.mp4

https://www.kiplinger.
com/slideshow/
investing/t052-s001-10-
health-pharmaceutical-
companies-coronavirus/
index.html

Quadro 1.  HIV versus Covid-19: comparativo de estudos clínicos de vacinas.

Fonte: Elaborado por Marco Vitoria. Organização Mundial de Saúde. Não publicado. Abril 2021.
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de suas características é a redução de células CD4+ na corrente sanguínea e 
sua variabilidade genômica, o que lhe confere maior capacidade de mutação, 
tornando complexo o desenvolvimento de uma vacina (9).

Nos últimos anos, registraram-se avanços nas áreas de virologia básica, 
imunologia, patogênese do HIV e no desenvolvimento de medicamentos an-
tirretrovirais. No entanto, tais avanços não resultaram no desenvolvimento de 
uma vacina contra o HIV, haja vista os desa�os cientí�cos relacionados à alta 
variabilidade genética do vírus, às lacunas no conhecimento sobre o sistema 
imunológico e as correlações com proteção, a di�culdade de gerar anticorpos 
amplamente neutralizantes, inexistência de modelos animais adequados e pe-
las complexidades relacionadas com a preparação e realização de múltiplos 
ensaios clínicos, especialmente em países em desenvolvimento.

Os desa�os no desenvolvimento de uma vacina preventiva contra o 
HIV são muitos e sem precedentes na história da medicina. Isso se deve tanto 
às características do próprio vírus, quanto às limitações da pesquisa, como a 
de�ciência de �nanciamento. 

Há dois tipos de vacina contra o HIV: preventiva e terapêutica. A vaci-
na preventiva visa a estimular o sistema imunológico para que ele dê respos-
tas que impeçam o vírus de estabelecer infecção no organismo. As técnicas 
de produção de vacinas avançaram desde o seu surgimento, com o avanço do 
conhecimento cientí�co na área de imunologia e com o emprego de novas 
tecnologias, especialmente com o desenvolvimento da biotecnologia.

As primeiras vacinas eram baseadas em patógenos – bactérias ou vírus, 
atenuados ou inativados –, muito reativas e, em alguns casos, pouco e�cien-
tes. Desde então, a pesquisa vacinal moveu-se na direção do emprego de fra-
ções cada vez menores desses patógenos, na busca de aumentar a segurança, 
sem comprometer a e�cácia. 

A mais recente geração de vacinas parte de um conceito inovador que 
a diferencia de forma radical das demais gerações vacinais. Nessas vacinas, 
emprega-se a informação genética do patógeno responsável pela codi�cação 
de proteínas que representem antígenos relevantes para a proteção. 

Outro avanço recente que trouxe grande impulso à pesquisa de vaci-
nas contra o HIV foi a descoberta dos anticorpos amplamente neutralizantes, 
denominados de bNAbs. Esses anticorpos são capazes de reconhecer e neu-
tralizar uma ampla variedade de cepas diferentes de HIV, ao contrário dos 
anticorpos não-bNAbs, que são especí�cos para cepas virais individuais. 

Os bNAbs são proteínas em forma de Y produzidas por células B (cé-
lulas imunes), que se ligam a uma parte especí�ca do envelope do HIV, na 
superfície de todas as cepas do vírus, e, assim, inibem e neutralizam os efeitos 
do vírus. Eles foram encontrados em amostras de sangue de alguns pacientes 
com HIV cujo sistema imunológico pode naturalmente controlar a infecção.

Embora uma vacina seja uma solução teoricamente viável para o contro-
le do HIV/aids, há outras medidas em curso que despontam como promissoras 
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para se alcançar o pleito do �m da aids em 2030, se tais medidas forem amplamen-
te extensíveis a toda a população vulnerável e adequadamente implementadas.

Nesse sentido, o I Simpósio de Prevenção do HIV: Vacinas e Pro�laxia 
Pré-Exposição (PrEP) trouxe à tona o debate sobre a possibilidade do contro-
le da epidemia do HIV/aids por meio de modalidades de tratamentos acessí-
veis, sustentáveis e e�cazes, e de medidas de prevenção biomédicas destina-
das à população soronegativa de alto risco. A pergunta central que orientou o 
debate foi: na ausência de uma vacina, o tratamento para todos e as medidas 
de prevenção baseadas na PrEP e PEP, são su�cientes para conter o HIV/aids? 

A resposta a essa questão foi discutida detalhadamente e os resultados 
apresentados durante o evento demonstraram que a estratégia de “tratamento 
como prevenção” (Tasp) e a PrEP, quando combinadas e efetivamente im-
plementadas, podem abrir caminho para o controle do HIV/aids. Segundo 
Anthony Faucci (10), em artigo de opinião, essa realidade é plausível, mas 
seu alcance esbarra em barreiras estruturais, entre as quais destacam-se a 
sustentabilidade e a manutenção do tratamento, o aumento do �nanciamen-
to privado e público para aumentar a cobertura da PrEP e os investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento, que são necessários, principalmente porque, 
desde 2016, observa-se uma queda em torno de 6% do �nanciamento para o 
enfrentamento do HIV/aids no mundo.

Os resultados de ensaios clínicos randomizados e estudos observacio-
nais corroboram que a PrEP oral com tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e 
emtricitabina (FTC) é segura e e�caz contra a aquisição do HIV (11). A PrEP 
oral é hoje recomendada como parte do regime de prevenção padrão da OMS 
para indivíduos com risco substancial de infecção por HIV (12), e disponível 
no Brasil através do Sistema Único de Saúde desde 2017 (13). Atualmente, 
cerca de 23.000 pessoas estão recebendo PrEP por intermédio do SUS (14) 
em mais de 142 serviços em todos os estados e no Distrito Federal (15).

Diversos estudos têm demonstrado o papel essencial da PrEP na redu-
ção do número de novas infecções por HIV. Mais notavelmente, a implemen-
tação da PrEP na Austrália foi seguida por um declínio de 35% no número de 
novos diagnósticos de HIV em gays, bissexuais e outros homens que fazem 
sexo com homens (HSH) (16). Da mesma forma, novos diagnósticos de HIV 
em HSH em San Francisco, Califórnia, Estados Unidos da América, diminu-
íram de 473, em 2009, para 329, em 2014, e para 221, em 2017, após a intro-
dução e ampliação da PrEP (17) . 

Manter a adesão e a persistência adequadas ao longo do tempo é um 
dos maiores desa�os da implementação da PrEP. Em vários estudos, a e�cá-
cia da PrEP com TDF/FTC foi positivamente associada à adesão, conforme 
medido por biomarcadores correlacionados de dosagem, em particular as 
concentrações plasmáticas e intracelulares do tenofovir difosfato, com uma 
redução de 96% do risco em HSH, equivalente a quatro ou mais doses de 
TDC/FTC por semana (18). 
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É importante notar que os estudos farmacocinéticos mostraram con-
centrações substancialmente mais baixas de tenofovir difosfato no tecido va-
ginal do que nos tecidos retais (a concentração de difosfato de tenofovir retal 
foi 100 vezes maior do que a observada nos tecidos vaginal e cervical após 
uma única dose) (19), com seis a sete doses por semana necessárias para atin-
gir as concentrações de tecido vaginal e cervical previstas para ser protetor, o 
que resulta em aumento do risco de infecção em mulheres que buscam pro-
teção contra exposição vaginal se as doses forem omitidas (20). TDF/FTC foi 
66% e�caz na proteção de mulheres em parcerias sorodiscordantes (21). Con-
tudo, em outros estudos, a adesão a PrEP oral foi baixa entre mulheres trans, 
mulheres cis jovens e HSH jovens (com idades entre 18 e 24 anos) (22-24). 
Para lidar com essa heterogeneidade, novas tecnologias para PrEP, incluindo 
formulações injetáveis de ação prolongada, anéis e �lmes vaginais, implantes 
e compostos transdérmicos, estão sendo desenvolvidos para aumentar a gama 
de opções de prevenção biomédica do HIV (Figura 1). 

Figura 1. Linha 
do tempo do 

desenvolvimento 
de novas 

tecnologias 
para PrEP (25).

Recentemente, a PrEP de longa duração (cabotegravir injetável a cada 
dois meses) mostrou-se estatisticamente superior à PrEP oral diária com 
TDF/FTC entre homens cis e mulheres trans que fazem sexo com homens no 
estudo HPTN 083. Um total de 52 infecções por HIV incidentes ocorreram ao 
longo do estudo, com 13 infecções incidentes no braço do cabotegravir (taxa 
de incidência 0,41%) e 39 infecções incidentes no braço TDF/FTC (taxa de 
incidência 1,22%). A taxa de risco para os braços cabotegravir versus TDF/
FTC é de 0,34 (IC 95% 0,18-0,62), correspondendo a uma redução de 66% 
nas infecções por HIV incidentes em participantes do estudo que receberam 
cabotegravir em comparação com TDF/FTC (26). 
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A agenda do I Simpósio de Prevenção 
do HIV: Vacinas e Profilaxia 

Pré-Exposição (PrEP). As falas e o debate

PAINEL              APRESENTAÇÕES (20-30 min).

Apresentação 1: 
Panorama das vacinas anti-HIV - “Landscape of HIV Vaccines”.

Glenda Gray - presidente do Conselho Nacional de 
Pesquisas Médicas da África do Sul, (South African Medical 
ResearchCouncil), co–pesquisadora principal na Rede de  
Pesquisas em Vacinas do NIH - HIV Vaccine Trials Network 
(HVTN), na África. 

Apresentação 2:
Cenário epidemiológico do HIV e prevenção e cuidado no Brasil.

Gerson Fernando M. Pereira - diretor do Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis DCCI/SVS/MS.

Apresentação 3:
Pro�laxia pré-exposição ao HIV– onde estamos e o que vem a 
seguir.

Beatriz Grinsztejn - médica doutora em Medicina pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua na área de Pesquisa 
Clínica em Doenças Infecciosas e Parasitárias, principalmente 
em HIV/aids, coinfecções e comorbidades associadas. É chefe 
do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST/Aids do Instituto 
Nacional de Infectologia Evandro Chagas - Lapclin/INI-Fiocruz e 
pesquisadora principal da Unidade de Ensaios Clínicos em HIV/
Aids da Fiocruz, que integra as redes de pesquisa Aids Clinical 
Trials Group e HIV Prevention Trials Network Niaid/NIH, EUA.

Painel I: 
Pesquisas de vacinas e outras 
pro�laxias para prevenção do 
HIV.

Quadro 2. Programação do I Simpósio de Prevenção do HIV: Vacinas e Pro�laxia Pré-Exposição (PrEP).

A agenda do simpósio foi elaborada a partir de três painéis temáticos, 
sendo que os dois primeiros continham três apresentações e o último quatro 
apresentações. O evento foi realizado de forma virtual, a partir da plataforma 
Zoom, e as apresentações encontram-se gravadas para eventual consulta. O 
Quadro 2 contém a distribuição das apresentações por painéis. 

3
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Apresentação 1: 
Boas práticas em pesquisas, ética e acesso.

Jorge Adrian Beloqui - Instituto de Matemática e Estatística (IME) 
da USP e pesquisador do Núcleo de Estudos para a Prevenção da 
Aids (Nepaids-USP) - e membro fundador do GIV – Grupo de 
Incentivo à Vida.

Apresentação 2: 
Ativismo para vacinas e outras tecnologias de prevenção do HIV.

Jessica Salzwede - gerente do Programa de Engajamento 
Comunitário da Avac – Global Advocacy for HIV Prevention.

Apresentação 3: 

Envolvimento comunitário na América Latina - experiência da 
Rede HVTN.

Luciana Kamel - gerente de Projetos de Engajamento Comunitário, 
Rede HVTN

Painel II: 
Pesquisas de vacinas e 
prevenção ao HIV: 
sociedade civil e 
envolvimento comunitário.

    PAINEL                 APRESENTAÇÕES (20-30 min).

Painel III: 
Desa�os no desenho 
de estudos, regulação e  
acesso a vacinas e 
produtos de 
prevenção em 
contextos de 
saúde pública.

Apresentação 1: 
Acesso global, desa�os atuais – fomento e capacidade de 
produção.

Mariângela Simão - diretora-geral assistente para Acesso 
a Medicamentos, Vacinas e Produtos Farmacêuticos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Apresentação 2: 
Desa�os da avaliação da imunogenicidade de vacinas para HIV.
 
Esper G. Kállas- Prof. titular do Departamento de Moléstias 
Infecciosas e Parasitárias, Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP).

Apresentação 3: 
Desa�os em desenhos de estudos de prevenção. 

Veronica Miller - diretora executiva, Fórum para Pesquisa 
Colaborativa; profª. da Faculdade de Saúde Pública, Berkeley 
School of Public Health, Universidade da Califórnia. 

Apresentação 4: 
Avaliação e regulação de produtos imunológicos no Brasil.

Gustavo Mendes Lima Santos - gerente-geral de Medicamentos 
e Produtos Biológicos, Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa)
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Painel I – Pesquisas de vacinas e outras profilaxias 
para prevenção do HIV  

Nesse bloco, foram apresentados dados sobre a evolução das pesquisas 
de vacinas, o contexto da epidemia do HIV/aids e a estratégia da PrEP no 
Brasil. 

A apresentação de Glenda Gray mostrou a evolução das pesquisas de 
vacinas desde os primeiros ensaios clínicos, iniciados em 1988, até os ensaios 
clínicos atuais e suas inovações tecnológicas. Foram apontadas as di�culda-
des e os avanços, mesmo que parciais, de alguns modelos em estudo. 

Ficou claro em sua apresentação que não há uma única estratégia para 
o controle do HIV/aids. Portanto, para se atingir o objetivo do �m da aids é 
preciso colocar em prática diferentes combinações, de modo a reduzir grada-
tivamente a circulação comunitária do vírus nos grupos populacionais mais 
vulneráveis e desses grupos para a população em geral. Dentre as combina-
ções possíveis, pode-se mencionar a estratégia de tratamento para todos, as 
tecnologias de prevenção biomédicas de PEP e PrEP (uso oral ou de longa 
duração), recursos e medidas de contenção da transmissão sexual em am-
plos programas de atenção à saúde das mulheres, com o uso de dispositivos 
intrauterino que empregam medicamentos antivirais. Nesse elenco de tecno-
logias biomédicas, estão em curso estudos de vacinas que buscam avançar no 
uso de anticorpos neutralizantes, em particular os anticorpos monoclonais. 

Essa nova frente de pesquisa em vacinas admite administração dos an-
ticorpos via infusão de longa duração em concentrações contínuas por meio 
da tecnologia de “imunização genética” em um vetor de adenovírus ou por 
meio da inserção do gene do anticorpo do HIV em plasmoblastos. 

Em síntese, são três os pilares considerados estratégicos para controle 
do HIV e o atingimento da meta de se alcançar “o �m da aids em 2030”, se-
gundo recomendções da OMS e do Unaids. 

A seguir, o resumo dos principais pontos abordados (Figuras 2, 3 e 4). 

 

3.1
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Figura 2.
Intervenções médicas exigidas para o fim da epidemia do HIV.

Fonte: Glenda Gray. Adaptado da publicação “Which New Health Technologies 
Do We Need to Achieve an End to HIV/Aids?” (27).

Figura 3. Estratégias atuais de vacinas HIV – NIH/HVTN.

Fonte: Dra. Glenda Gray. Panorama das Vacinas anti-HIV - “Landscape of  
HIV Vaccines” (I Simpósio de Vacinas HIV e PrEP).
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Figura 4. Estraté-
gias atuais de va-
cinas HIV – HVTN

Fonte: Dra. Glenda 
Gray. Panorama das 

Vacinas anti-HIV - 
“Landscape of HIV 

Vaccines” (I Simpósio 
de Vacinas HIV e 

PrEP)

Na sequência, tivemos a apresentação da tendência e magnitude do 
HIV e da aids na população brasileira.

No primeiro bloco, foi contextualizada a situação epidemiológica do 
HIV e da aids, a partir das variáveis idade, sexo, ano de diagnóstico e taxa 
de detecção de aids. Os dados mostram aumento dos casos de HIV no pe-
ríodo entre 2009 e 2019. Esse aumento tem relação direta com a decisão de 
obrigatoriedade da noti�cação. Esse dado é um marcador importante para 
dimensionar a incidência do HIV na população total e indica o aumento do 
acesso ao diagnóstico, sobretudo do diagnóstico por meio da oferta de testes 
rápidos.

A distribuição dos casos noti�cados de HIV apresenta mudanças im-
portantes em relação ao período anterior. Observa-se a diminuição dos casos 
em homens. Os casos de HIV em homens vêm apresentando tendência de 
crescimento em faixas etárias mais jovens. Em relação aos dados de aids, a 
taxa de detecção aponta para uma diminuição nos últimos anos. Essa queda 
pode estar associada à ampliação do acesso ao tratamento. A estratégia de tra-
tamento para todos foi adotada a partir de 2013 e está disponível para todas 
as pessoas com teste positivo para HIV. A queda mais acentuada é observada 
em mulheres, enquanto nos homens observa-se aumento, principalmente nas 
faixas etárias mais jovens. A seguir, um resumo da situação epidemiológica 
do HIV e da aids no período mencionado (Figuras 5 e 6).
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Figura 5. Número de casos de HIV segundo faixa etária e sexo. Brasil, 2009 e 2019.

Fonte: Gerson Fernando M. Pereira. Cenário epidemiológico do HIV e prevenção e cuidado 
no Brasil.

Figura 6. Taxa de detecção de aids (x100 mil habitantes) segundo faixa etária e sexo. 
Brasil, 2009 e 2019. 

Fonte: Gerson Fernando M. Pereira. Cenário epidemiológico do HIV e prevenção e cuidado 
no Brasil.
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O segundo bloco da apresentação mostra a estimativa do número 
de pessoas infectadas pelo HIV e o número de pessoas que se encontram 
em tratamento. Apesar do número crescente de pessoas que são admiti-
das nos programas de acesso à TAR, há um gap de tratamento de aproxi-
madamente 269 mil pessoas (Figura 7). Hoje, no Brasil, 667 mil estão em 
tratamento e 594 mil encontram-se com carga viral indetectável (Figura 
8). Essa informação demonstra claramente o avanço da resposta brasileira. 
Mas é importante deixar claro que a distribuição regional e estadual do gap 
de tratamento é bastante desigual, com regiões e estados com valores pro-
porcionais mais elevados que a média nacional. É nesses estados e regiões 
que se observam também as maiores taxas de mortalidade por aids do país.  

Figura 7. Número 
de pessoas 

infectadas pelo HIV 
em tratamento.  

Fonte: Gerson 
Fernando M. Pereira.  

Cenário 
epidemiológico do 
HIV e prevenção e 
cuidado no Brasil. 

Figura 8. Cascata
de cuidado 

contínuo do Brasil, 
2020. 

Fonte: Gerson 
Fernando M. 

Pereira. Cenário 
epidemiológico do 
HIV e prevenção e 
cuidado no Brasil.
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A perspectiva da estratégia de prevenção combinada, incluindo um 
provável produto de vacina para HIV, mesmo com uma e�cácia moderada é 
estimulante, mas há a necessidade de se buscar os recursos para a pesquisa e 
desenvolvimento. 

A terceira apresentação tratou da PrEP. Foi dividida em três momentos. 
O primeiro momento fez uma explanação contextual da situação da epidemia 
mundial, sobretudo nos países onde a epidemia é concentrada em grupos 
populacionais de maior risco, entre os quais se encontram os HSH e pessoas 
trans. Esses dois segmentos da população de alto risco são os principais can-
didatos a receberem a PrEP.

O destaque foi dado aos contextos locais e às características da epide-
mia nos subgrupos populacionais de maior risco, rea�rmando a posição de 
que as tendências gerais não são su�cientes para a compreensão de como se 
reproduz a epidemia, defendendo a necessidade de análises mais sensíveis 
que investiguem a transmissão comunitária e as redes de interação estabele-
cidas entre os grupos de maior risco (Figura 9). 

Figura 9.
Epidemia global de HIV.

Fonte: Beatriz Grinsztejn. Profilaxia pré-exposição ao HIV– Onde estamos 
e o que vem a seguir
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Na sequência, foi apresentado o caso brasileiro a partir dos dados o�-
ciais obtidos por meio de estudos de base populacional especí�cos e com 
metodologias distintas. Esses estudos estimaram as prevalências do HIV na 
população em geral e em grupos populacionais de alto risco (Figura 10). O 
Brasil tem uma epidemia concentrada e tal característica deve orientar a sele-
ção dos usuários que se bene�ciarão da PrEP. Esses dados, obtidos do último 
estudo RDS realizado no Brasil, indicam prevalências em torno de 18% para 
HSH e de 37% para mulheres trans.

Em relação à incidência do HIV na população de HSH e mulheres 
trans no Brasil, um estudo realizado entre março de 2018 e janeiro de 2020, 
encontrou taxas de incidência de 6,6% em HSH e de 9,2% entre mulheres 
trans. A taxa total de incidência nas duas populações foi de 7,4%. O estudo 
mencionado contou com uma amostra de 3053 pessoas e o teste utilizado foi 
o LAgAvidity (RITA) (28).

Figura 10. Epidemia de HIV no Brasil
Fonte: Beatriz Grinsztejn. Profilaxia pré-exposição ao HIV– Onde estamos 
e o que vem a seguir
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Em seguida, foram apresentados os contextos e as tendências regionais 
do uso da PrEP no mundo e no Brasil. Importante destacar o número cres-
cente de usuários, sobretudo na África Subsaariana e nos Estados Unidos. No 
contexto latino-americano, o Brasil é o país que tem maior número de pessoas 
em uso da PrEP. As tendências regionais demonstram enormes desigualdades 
de acesso a pro�laxia e se constitui em uma enorme barreira para a prevenção 
da infecção pelo HIV (Figura 11). Essa desigualdade também é observada no 
acesso ao tratamento das pessoas que já se encontram infectadas.

Figura 11. Tendências regionais de uso da PrEP.
Fonte: Beatriz Grinsztejn. Profilaxia pré-exposição ao HIV– Onde estamos 
e o que vem a seguir

Em algumas cidades, onde os programas de PrEP estão bem estabele-
cidos, o impacto é visível na redução da incidência entre os que fazem uso da 
pro�laxia e entre aqueles que não fazem uso, como podemos ver os resultados 
alcançados em São Francisco, Seattle, Londres e Sydney (Figura 12). 
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Figura 12.
Impacto:

Aumentar o 
acesso à PrEP em 
grandes cidades. 

Fonte: Beatriz 
Grinsztejn. 

Profilaxia pré-
exposição ao HIV– 
Onde estamos e o 
que vem a seguir.

Figura 13. 
Uso de PrEP no 

Brasil, 2019-
2020.

Fonte: Beatriz 
Grinsztejn. 

Profilaxia pré-
exposição ao 

HIV– Onde 
estamos e o que 

vem a seguir.
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No Brasil, o uso da PrEP vem aumentando progressivamente nos gran-
des centros urbanos, mas há enormes desigualdades quando se comparam as 
realidades regionais. A maior concentração da oferta de PrEP está nas regiões 
Sudeste e Sul do país, sendo que os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro 
possuem o maior número de serviços e maior volume de dispensações de 
PrEP. Aproximadamente, 32 mil pessoas iniciaram a pro�laxia entre 2019 e 
2020, sendo que 18,7 mil pessoas mantêm adesão e 13 mil pessoas desconti-
nuaram o regime de pro�laxia. A descontinuidade da PrEP tem se mostrado 
um desa�o a ser superado, pois muitos usuários relatam esquecimento, receio 
de ser “descoberto” e sofrer com o preconceito, além de outros fatores sociais 
e culturais intervenientes. Daí a importância de ampla informação sobre os 
benefícios e medidas de monitoramento, bem como o papel do educador de 
par no recrutamento, apoio e na divulgação da estratégia nas redes de relacio-
namento das populações chave (Figura 13).

Em perspectiva comparada para o Brasil e o Peru, o estudo ImPrEP 
mostrou a relação entre abandono precoce e incidência. Segundo o estudo, o 
desempenho melhor do Brasil com taxas de abandono precoce menores do 
que as do Peru, resultou em uma incidência menor. Essa incidência foi menor 
no caso brasileiro, inclusive na população de mulheres trans, cujas taxas de 
abandono precoce foram mais que o dobro das taxas observadas na popula-
ção de HSH. Entre HSH, no Brasil, a incidência encontrada foi de 0,3% entre 
3,7 mil participantes e entre mulheres trans a taxa foi 0,5 entre 208 partici-
pantes. A discrepância entre o número de participantes HSH e mulheres trans 
chama a atenção. No Peru, as taxas de abandono precoce estão na casa de 57% 
de um total de 2,3 mil participantes. A taxa de abandono precoce entre HSH 
foi da ordem de 55,5% e entre transgêneros de 67,6%. A incidência, por sua 
vez, entre HSH foi de 2,0%, em 2.095 participantes, e de 2,7% entre mulheres 
trans, em 293 participantes (Figura 14).

Figura 14.  
Abandono precoce 

da PrEP e incidência 
de HIV, 2021.

Fonte: Beatriz 
Grinsztejn. Profilaxia 

pré-exposição ao HIV– 
Onde estamos e o 
que vem a seguir.
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A evidência dos estudos deixou claro que o abandono precoce e a des-
continuidade são fatores que precisam ser equacionados e seus determinantes 
são multifatoriais e operam de forma distinta, segundo o per�l da população 
que faz uso do serviço de PrEP oral, como foi observado no estudo ImPrEP.

Do ponto de vista das inovações biomédicas, algumas tecnologias es-
tão em curso em graus diferenciados de desenvolvimento e de procedimentos 
regulatórios. Todas as tecnologias têm em comum o uso de TAR de longa 
duração para prevenção do HIV. A seguir, temos o estágio de cada uma das 
tecnologias (Figura 15).

Figura 15. PrEP 
em 2021 e em 

diante...

Fonte: Beatriz 
Grinsztejn. Profila-
xia pré-exposição 

ao HIV– Onde 
estamos e o que 

vem a seguir.

O estudo ImPrEP avaliou em uma amostra 19.457 HSH, por meio de 
um inquérito on-line no Brasil, México e Peru, a preferência pelo tipo de tec-
nologia de PrEP. O resultado mostrou que 42% dos respondentes optaram 
pela PrEP injetável de longa duração, 35% escolheram a PrEP oral diária e 
23% a PrEP sob demanda (29).

No que concerne às opções de PrEP de longa duração, a apresenta-
ção destacou os prós e os contras e os produtos que se encontram em teste, 
como por exemplo, o uso cabotegravir injetável (HPTN 083 e HPTN 084), o 
islatravir ministrado por via oral mensalmente (Impower 023 e 024 em fase 
3), islatravir implante de ação prolongada removível (ISL, MK – 8591) e por 
�m o lenacapavir, primeiro inibidor de capsídeo do HIV, em fase de teste em 
macacos rhesus. 

A apresentação �naliza com observações para os elementos estruturais 
que persistem como variáveis importantes para a adesão àestratégia de PrEP, 
como, por exemplo, o estigma e a discriminação, as injustiças sociais e as de-
sigualdades de acesso às novas tecnologias de prevenção.
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Painel II – Pesquisas de vacinas e prevenção do 
HIV: sociedade civil e envolvimento comunitário

O Painel II tratou de analisar a participação social e o envolvimento 
comunitário nas pesquisas sobre vacina e nos ensaios clínicos das estratégias 
de prevenção biomédicas. A apresentação inicial trouxe um panorama do en-
volvimento comunitário no Brasil. O primeiro envolvimento da participação 
comunitária ocorreu em contexto no qual não havia TAR  disponível, não se 
dispunha de monitoramento clínico com uso de marcadores de carga viral 
e tão pouco havia terapia tríplice. En�m, um contexto de enormes desa�os 
e di�culdades. Foi em 1991, a partir de uma missão da OMS ao Brasil, que 
ocorreu o primeiro convite à sociedade civil para participar de um ensaio 
de vacina multicêntrico para HIV, envolvendo, além do Brasil, Ruanda, Tai-
lândia e Uganda. Foi nesse encontro que o movimento de aids defendeu a 
posição de que o estudo fosse realizado, desde que controlado por comitê 
independente, em oposição ao posicionamento e ao argumento do governo 
de que não participaria como cobaia. Importante esclarecer que esse período 
foi marcado por um retrocesso nas políticas de aids e por um distanciamento 
do governo com relação ao movimento social. O governo adotou uma postu-
ra na prevenção do HIV/aids de terror e medo, com campanhas que visavam 
intimidar, em vez de informar e promover ações educativas. 

Na transição da gestão do Programa Nacional de Aids, em 1992, foi 
constituído o Comitê Nacional de Vacinas anti-HIV, com participação de re-
presentantes do movimento social de aids. Os representantes eram ativistas 
de cinco ONGs, com mandato para um período de 2 anos. A agenda política 
de atuação dos representantes comunitários focava nos temas da excelência 
cientí�ca dos ensaios clínicos, da ética e do controle social.

Esse envolvimento resultou no desa�o de compreender e agir com re-
lação às questões relacionadas à ética em pesquisas clínicas e na abordagem 
sobre o acesso no SUS. Inúmeras atividades foram realizadas e alguns embates 
políticos foram travados ao longo dos anos no enfrentamento do HIV/aids.

Importante destacar algumas ações entre as inúmeras que foram reali-
zadas. Na década de 1990, se destacam: a) participação do movimento aids na 
elaboração do primeiro Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 
b) participação nos comitês comunitários de acompanhamento de pesquisas 
clínicas (CABs), constituídos inicialmente no eixo RJ e SP, com início da pu-
blicação do Boletim de Vacinas, que se mantém até o presente momento. 

Na década seguinte, se destacam: a) realização do I Encontro Latino-a-
mericano de Vacinas anti-HIV para a Comunidade, no estado de SP (2001); 
b) participação na consulta comunitária sobre diretrizes do Unaids de Boas 
Práticas de Participação Comunitária em Ensaios de Pesquisas Biomédi-
cas do HIV, em SP (2008); c) Encontro sobre prevenções biomédicas em SP 

3.2
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(2008). Outras atividades vêm sendo até os dias de hoje sendo desenvolvidas, 
sobretudo no que se refere ao acompanhamento das estratégias de prevenção 
combinada.

Cabe salientar a intervenção do movimento social no ensaio clínico 
Merck 028 em 1994, motivada por declarações preconceituosas sobre a trans-
missão mulher-homem e resistência à participação de um pro�ssional na pes-
quisa de vacinas. Esse fato fez com que o movimento social se posicionasse 
com relação à necessidade de revisão extra institucional para os projetos de 
pesquisa com participação estrangeira. Mostrou que o sigilo e a con�dencia-
lidade estavam mais a serviço do pesquisador do que dos voluntários e mos-
trou também que o CRM partilhava dessas características. En�m, os ques-
tionamentos apontados resultaram em uma decisão do GET da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) favorável a “parecer técnico indepen-
dente” sobre o protocolo da Merck.

Quanto  ao papel do ativismo e dos comitês comunitários, foram des-
tacados alguns princípios norteadores: a) observância de padrões éticos e 
cientí�cos adequados e locais, assegurando tratamento, aconselhamento e 
informações aos voluntários; e b) sensibilidade para com os voluntários e o 
“modo de discriminação das populações vulneráveis, na maioria dos casos, 
alvo dos estudos”, isento de juízos de valores sobre seu comportamento sexu-
al, identidade de gênero e orientação sexual. Esses princípios estão rati�cados 
na Declaração de Helsinki (2000).

Outro ponto relevante do ativismo foi a defesa do acesso aos resultados 
dos estudos, intervir a partir dos valores e do conhecimento da própria comu-
nidade envolvida e estar atento ao que pode ser de interesse da comunidade. 
Esse esforço do movimento social de aids resulta na elaboração de documen-
tos de boas práticas em pesquisa (BPP)1, fruto da negativa das trabalhadoras 
do sexo do Camboja em questionarem o estudo de PrEP. Esse questionamen-
to estendeu-se a outros países e os ensaios de PrEP foram cancelados nos 
Camarões e na Nigéria. Desse questionamento das pro�ssionais do sexo, re-
sultou a adoção de pesquisa formativa antes dos ensaios clínicos iniciarem e 
contou com a participação comunitária. 

No tocante aos desa�os bioéticos, foram destacados: a) a corrida por 
realizar estudos em países em desenvolvimento está repleta de pressões para 
diminuir os padrões éticos acordados internacionalmente, muitas dessas pres-
sões são internalizadas por meio de projetos de lei ou pelo enfraquecimen-
to das instituições regulatórias locais; b) pelas condições piores atualmente 
para o desenvolvimento local de medicamentos e vacinas, devido às barreiras 
impostas pelos tratados de propriedade industrial (Trips) e pela pressão dos 
países desenvolvidos por meio de acordos regionais e bilaterais de produção, 
transferência de tecnologia e prática de preços; c) ensaios de desa�os em hu-
manos; d) no plano nacional, há o PL 7082/2017, na Câmara dos Deputados, 
que modi�ca o sistema CEP-Conep para pior, tirando-o do Conselho Nacio-

1 Sobre o tema 
das boas práticas 
em pesquisa e o 

papel dos comitês 
comunitários, ver 

os documentos 
publicados e 

disponíveis 
na internet:  

“Entendendo 
os processos e 

princípios dapesquisa 
clínica”, Manual do 
Participante, versão 

em português, 
publicado pelo 

HIV/AIDS Network 
Coordenation.
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nal de Saúde, modi�cando as Resoluções de Ética em Pesquisa anteriores e as 
colocando sob a égide do Ministério de Saúde. Este PL foi feito, obviamente, 
sem consulta ao CNS nem à Conep, o que retira a ética em pesquisa do con-
trole social.

A pandemia da Covid-19, trouxe à tona medidas que contrariam os 
princípios éticos acordados internacionalmente, como, por exemplo, o surgi-
mento de Ensaios de Desa�os em Humanos (EDH), no Reino Unido. O EDH 
são ensaios onde o pesquisador infecta propositalmente os voluntários que 
concordaram em participar do estudo. Sobre o assunto, o expositor recomen-
da a consulta ao artigo publicado no Boletim de Vacinas nº. 342. 

Entre os desa�os relacionados ao acesso bens e serviços de saúde no 
contexto dos diferentes modelos de sistemas de saúde, destacam-se: a) po-
lítica de preço praticada pela indústria farmacêutica. Em geral, a política de 
preço não obedece às regras econômicas do investimento em pesquisa, em 
vista do risco de não se obter um produto satisfatório e o mercado potencial, 
as empresas praticam preços diferenciados para situações de saúde similares e 
estão cada vez mais gananciosas, a exemplo da justi�cativa de preço da Gile-
ad para o medicamento sofosbuvir nos EUA, cujo preço do medicamento foi 
justi�cado em comparação ao transplante de fígado, cujo valor de mercado 
foi estipulado em 89 mil dólares; b) descon�ança na ciência em função da 
deterioração do acesso aos produtos e dos padrões éticos aplicados aos estu-
dos, em decorrência da ganância das empresas, muitas delas patrocinam os 
estudos e impõem regras quanto aos resultados, ou seja, “ciência secreta”.

Para �nalizar a apresentação, alguns encaminhamentos foram apre-
sentados: a) promover, em 2021, o debate sobre preço justo e saúde como 
um direito deve estar na agenda e os exemplos de Sabin e Salk devem 
orientar a ciência, em síntese, ciência com ética e direitos humanos, ciên-
cia para a promoção da saúde e da vida e não para o lucro; b) retomar o 
comitê de vacina como espaço consultivo com participação social, for-
talecer a representação social no Conselho Nacional de Saúde (CNS) e no 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep); c) manter espaços de 
divulgação autônomos e independentes do movimento social sobre os es-
tudos e tecnologias em saúde que se encontram em desenvolvimento. 

2 O artigo 
mencionado pelo 

expositor pode ser 
acessado neste link: 

http://giv.org.br/
boletimvacinas/34/
ensaios-de-desafio-
em-seres-humanos-

para-o-sars-cov-2-e-
covid-19.php
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Painel III  – Desafios no desenho de estudos, 
regulação e acesso a vacinas e produtos de 
prevenção em contextos de saúde pública

O Painel III esteve voltado a explorar as di�culdades e os desa�os no 
tocante às diferentes estratégias para o desenho dos estudos de vacinas, os 
aspectos técnicos e regulatórios das fases de pesquisa e do registro dos pro-
dutos, dos aspectos de �exibilização de seu uso em situação de emergência de 
saúde pública e também do acesso da população, sobretudo, das condições e 
capacidade de produção nacional e da comercialização e dependência dos pa-
íses de renda média e baixa. Ficou evidenciado nas apresentações a preocupa-
ção quanto à questão da prática de preço e dos mecanismos atuais que gerem 
a comercialização de produtos de interesse da saúde pública na Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 

A vulnerabilidade e a desigualdade são questões que devem estar no 
radar, pois muitos países an�triões de estudos de ensaios clínicos correm ris-
co de serem explorados em decorrência das disparidades estruturais. Para 
conter o risco, há diretrizes éticas que devem ser observadas pelos patrocina-
dores e pelos pesquisadores, principalmente as diretrizes que reconhecem a 
participação da parte interessada nos estudos. Essa diretriz tende a diminuir 
os efeitos negativos e os riscos potenciais, pois a participação social e comu-
nitária é um aspecto relevante para o sucesso do estudo (30).

Com relação ao desenho dos estudos, foi mencionado que o método 
tradicional de comparação, baseado nos estudos controlados com placebo em 
um dos grupos, não é su�ciente, havendo a necessidade de se buscar alternati-
vas metodológicas.Tem sido testada a aplicação de mais de um método com-
binados entre si, a exemplo dos estudos contrafactuais de incidência, análises 
de e�cácia primária e estimativas contrafactuais, análise secundária de com-
paração, assim como o controle ativo. Por �m, a experiência do conhecimen-
to acumulado de décadas de trabalho de campo contribuem para fazer face 
aos desa�os metodológicos impostos ao desenvolvimento de vacinas e�cazes.

3.3
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O estado da arte dos estudos de vacinas
e de PrEP no Brasil

Panorama global e no Brasil acerca da produção 
científica de vacinas contra o HIV

O desenvolvimento de uma vacina contra o HIV é um desa�o que já 
dura mais de 30 anos, com o primeiro ensaio clínico testando uma vacina rea-
lizado em 1988 (31). Ainda não há uma vacina moderadamente e�caz contra 
o vírus. Além das barreiras identi�cadas para o desenvolvimento de uma va-
cina e�caz, seja vacina preventiva ou terapêutica, as características desejáveis 
são: acessibilidade, facilidade de administração e armazenamento (3). 

Apesar das décadas de tentativas frustradas de desenvolvimento de 
uma vacina que satisfaça essas condições, ou ao menos que seja e�caz, novas 
estratégias têm sido desenvolvidas e ensaios clínicos com vacinas candidatas 
promissoras estão em andamento em várias localidades, inclusive no Brasil 
(3, 32).

Nesse contexto, buscou-se traçar um panorama da produção cientí�ca 
sobre o desenvolvimento de vacinas contra o HIV no mundo, com enfoque 
no Brasil e em ensaios clínicos intervencionais, por meio de levantamento 
bibliográ�co estruturado no banco de dados da Web of Science, PubMed, 
Scielo e Lilacs, estas três últimas acerca da literatura produzida por institui-
ções brasileiras, ou pelo menos de estudos conduzidos no país.  Os resultados 
serão apresentados a seguir. 

A relevância do tema e os intensos estudos realizados nos últimos anos, 
tornam esse um campo prolí�co quanto ao número de publicações cientí�-
cas. No levantamento bibliográ�co sobre a produção global nos últimos cinco 
anos, foram selecionados 145 artigos originais e encontrados 69 trabalhos de 
revisão dos 251 resultados inspecionados manualmente, a �m de remover 
estudos que não se enquadravam no escopo desse trabalho.

Uma das revisões que apresentam um amplo panorama histórico do 
desenvolvimento de vacinas contra o HIV no mundo foi publicada por Espar-
za, em 2013 (31). Nesse trabalho, além de descrever uma linha do tempo dos 
ensaios clínicos com vacinas, atualizada até o ano de publicação do trabalho, 
o autor categoriza de forma concisa as principais estratégias que foram testa-
das, separando-as em três ondas e as apresenta na seguinte ordem (31):

1. A primeira, com foco na indução de anticorpos neutralizantes, teve 
início em 1988, com a VaxSyn. Essas vacinas foram desenvolvidas com 

4
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base no envelope glicoproteico do HIV, sob a hipótese de que anticor-
pos neutralizantes seriam o su�ciente para gerar proteção contra o ví-
rus. As vacinas não apresentaram e�cácia. 
2. A segunda, consistiu em vacinas que apostaram no estímulo da imu-
nidade por células T citotóxicas, com o uso de vetores virais recom-
binantes vivos, principalmente de pox vírus (p,ex, vírus vaccínia) e 
adenovírus. Essa onda teve início nos anos 2000 e terminou em 2007, 
com os resultados decepcionantes do HVTN 502 (Step trial), em que a 
vacina não gerou proteção contra o HIV e houve aumento no número 
de infecções pelo vírus no grupo de participantes homens não circun-
cisados que receberam a vacina (33). 
3. Por �m, a terceira teve seu início em 2007 e consistiu em vacinas 
que combinaram diferentes respostas imunes, tendo como destaque o 
estudo RV144. Esse ensaio testou a associação de duas vacinas, uma 
baseada em um vetor recombinante canarypox, expressando Env, Gag 
e Pol, combinada com a AIDSVAX B/E, uma vacina de subunidade da 
glicoproteína 120 bivalente do HIV (gp120).

Posteriormente, a revisão de Ng’uni e colaboradores em 2020 (3) apre-
senta uma perspectiva atualizada dos ensaios clínicos com vacinas que já 
foram concluídos e discute os principais desa�os e perspectivas futuras. Os 
autores relatam, desde o primeiro ensaio, o VaxSyn de 1988, até o HVTN 
702, �nalizado em 2020 (Quadro 3 e Figura 16). Discutem também os ensaios 
mais recentes, que ainda estão em andamento, como o HVTN 706 (Mosaico) 
que está recrutando participantes em 55 localidades ao longo da Europa e 
das Américas, incluindo o Brasil. Esse é um estudo de fase 3, que tem como 
objetivo testar a segurança e e�cácia de uma vacina Ad26 do tipo mosaico, 
com antígenos polivalentes que poderiam promover imunogenicidade contra 
diversos subtipos do vírus (ClinicalTrials.gov ID: NCT03964415) (34, 35).

Além destas revisões, há outras que também descrevem o histórico do 
desenvolvimento de vacinas contra o HIV no mundo, algumas com um en-
foque nos estudos mais recentes (e.g. [(35, 36)]), outras, especí�cas a um tipo 
de vacina e seus mecanismos de ação (e.g. [(37, 38)]). Há também trabalhos 
revisionais que abordam outros aspectos, como o �nanciamento de ensaios 
clínicos e os desa�os de fomentar este tipo de pesquisa (39), até estudos bi-
bliométricas com enfoque no impacto cientí�co das pesquisas �nanciadas por 
institutos como o Niaid e a rede HVTN (40).
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  Ensaio clínico Ano      Localidade             Vacina      Resultado

VaxSyn               1988     Canadá     
  

Recombinant envelope glycoprotein subunit 
(rgp160)

 Sem e�cácia

HIVAC-1e              1988     Estados Unidos             Vírus recombinante vaccínia 
                    expressando HIV gp160 

 Sem e�cácia

Vax004               1998-2002     América do Norte       AIDSVAX B/B gp120 com alum                                Sem e�cácia
          
Vax003               1999-2003    Tailândia             AIDSVAX B/E gp120 com alum                                Sem e�cácia

HVTN 505              2009-2013     Estados Unidos �ree vaccinations with DNA encoding HIV 
clade Bgag, pol and nef as well as env from HIV 
clades A, Band C followed by an Ad5 vector-ba-
sed vaccine encoding clade B gag and pol as well 
as env from clades A, B and C

 Sem e�cácia

STEP/HVTN 502              2004-2007 América do Norte, 
Caribe, América do 
Sul e Austrália

MRKAd5 HIV-1 gag/pol/nef trivalent vaccine  Sem e�cácia

Phambili/HVTN 503       2003-2007     África do Sul             rAd5 (gag/pol/nef)                                                Sem e�cácia

RV144                              2003-2009     Tailândia            ALVAC-HIV (vCP1521) e AIDSVAX B/E 31,2% de 
e�cácia após 
42 meses

HVTN 305              2012-2017     Tailândia            ALVAC-HIV e AIDSVAX B/E                           Sem e�cácia

HVTN 306              2013-2020     Tailândia             ALVAC-HIV (vCP1521) e AIDSVAX B/E                Sem e�cácia

HVTN 097              2012-2013     África do Sul             ALVAC-HIV (vCP1521) e AIDSVAX B/E                  Sem e�cácia

HVTN 100              2015-2018     África do Sul                                                                                           Sem e�cáciaALVAC-HIV (vCP2438) and bivalent subtype 
Cgp120/MF59

HVTN 702              2016-2020     África do Sul             Sem e�cáciaALVAC-HIV (vCP2438) and bivalent subtype  
Cgp120/MF59

HVTN 703              2016-2020     África Subsaariana      VRC01 broadly neutralizing monoclonal antibody   Pendente

HVTN 704              2016-2020                                            VRC01 broadly neutralizing monoclonal antibody   PendenteBrasil, Peru, Suíça,  
Estados Unidos 

HVTN 705              2017-2022     África Subsaariana                                                                        PendenteAd26.Mos4.HIV and adjuvanted clade C gp140 
and Mosaic gp140 protein vaccine

HVTN 706              2019-2023                                                                                                  PendenteEuropa, América 
do Norte e América 
do Sul

Ad26.Mos4.HIV and adjuvanted clade Cgp140 
and Mosaic gp140 protein vaccine

PrepVacc              2020-2023 Moçambique, África 
do Sul, Tanzânia e 
Uganda

DNA/AIDSVAX and DNA/CN54gp140 + MVA/
CN54gp140) with PrEP.
   

Pendente

Quadro 3. Histórico de ensaios clínicos sobre vacinas contra o HIV.  Quadro modi�cado de Ng’uni et al. 
2020 (3).
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Figura 16. Linha 
do tempo com os 
principais ensaios 

clínicos sobre 
vacinas contra o 

HIV já concluídos. 
Dados provenientes 

de Ng’uni et al. 
2020 (3).

Dentre os 156 artigos selecionados na busca pelos estudos no Brasil, 55 
trataram da variabilidade genotípica do vírus, 55 eram pesquisas básicas e 46 
relatavam resultados de ensaios clínicos ou eram estudos subsequentes com a 
população desses ensaios. Pode-se observar que, entre os anos de 1991 e 2003, 
a maior parte dos estudos teve enfoque na diversidade genotípica. A partir 
de 2010, houve um pico no número de trabalhos e passaram a ser publicados 
resultados de ensaios clínicos com mais frequência, assim como estudos da 
área básica (Figura 17).

Observa-se que, ao contrário da produção global, que apresentou pou-
ca variação no número de publicações ao longo dos últimos cinco anos, com 
um pico, em 2017, de 36 artigos originais, as publicações sobre o Brasil expe-
renciaram uma queda nesse ano e, de forma geral, aparentam maior variação 
(Figura 17).

Figura 17.  
Número de 
publicações 

relacionadas à 
vacina contra o 

HIV no Brasil por 
ano. As cores 
representam
as categorias 

temáticas nas quais 
os trabalhos foram 

classificados.
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Ensaios clínicos para o desenvolvimento 
de vacinas contra o HIV no Brasil

A pesquisa pelos ensaios clínicos foi realizada no Clinical Trials, um 
banco de dados mantido pela U.S National Library of Medicine, que com-
porta registros de mais de 380.000 estudos (34). Nesta plataforma, podem ser 
feitas pesquisas por meio de uma ferramenta on-line, cujos resultados podem 
ser exportados em diferentes formatos comumente aceitos por so�wares de 
organização de dados.

Entre os 170 estudos intervencionais acerca de HIV no Brasil, nove ti-
veram foco na testagem de vacinas. A maior parte desses estudos registrados 
no banco de dados foram de ensaios de fases 1 e 2 (Figura 18) e tiveram início 
no começo do século XXI (Figura 19), com o ensaio HVTN 026, realizado 
no Brasil, Peru, Trinidade e Tobago e Haiti, em 2001. Posteriormente, esses 
estudos, em sua maioria, chegaram à completude entre 2006 e 2010. 

4.2

Figura 18. Ano de 
início de ensaios 

clínicos sobre 
vacinas contra 

o HIV no Brasil, 
separados por fase 

do estudo.
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Figura 19. 
Número de ensaios 
clínicos conduzidos 
no Brasil sobre HIV 
ao longo dos anos. 

As cores distinguem 
os ensaios com 

foco na testagem 
de vacinas (início 
e encerramento 
dos estudos) de 
outros estudos 

intervencionais.

A maioria dos ensaios intervencionais realizados no Brasil foi �nan-
ciada por institutos da agência governamental National Institutes of Health 
(NIH) e por elementos da indústria, como a Merck Sharp and Dohme (Qua-
dros 4 e 5). Os ensaios clínicos com vacinas tiveram como principal patroci-
nador e colaborador a Niaid, um dos institutos da NIH (Figura 20).

Figura 20. 
Instituições que 
colaboraram ou 

patrocinaram
ensaios clínicos 

sobre vacinas 
contra o HIV no 

Brasil.
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A revisão de Ersching & Pinto em 2009 (41) mostra o histórico dos 
ensaios com vacinas contra o HIV no Brasil. O primeiro, foi o SynVac trial, 
um estudo 1I que não foi encontrado nos registros do ClinicalTrials.gov, con-
duzido em 1995 com participantes recrutados nas cidades do Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte. Apesar de a vacina ter se mostrado segura, não gerou pro-
teção contra o vírus. A revisão aborda, por �m, estudos como o HVTN 502, 
que foi interrompido em 2007 e o HVTN 204, que ainda estava em andamen-
to e foi conduzido entre 2005 e 2010 (41).

Após o HVTN 204, foram iniciados mais três ensaios clínicos com a 
testagem de vacinas e um estudo da interrupção experimental do tratamento de 
pessoas que foram infectadas pelo HIV durante um ensaio prévio (Quadro 6).

Fomento     Total de projetos
Indústria       01

Outro/indústria      01

NIH (Total)       07

       NIH                  05

       Outro/NIH                 01

       NIH/indústria/outro                01

Total de projetos                 09

Quadro 5. Total de ensaios clínicos sobre vacinas contra o HIV no Brasil, 
classi�cados por setor de fomento.

Fonte: Base de Dados ClinicalTrials.gov (34). Acessado em 10 e 21 de maio de 2021.

Fomento       Total de projetos
Indústria         55

Outro/indústria        09

NIH (Total)         72

       NIH                     29

       NIH/outro                     27

       NIH/indústria                    09

       NIH/outro/indústria           06

       Outro/NIH/Governo Federal dos Estados Unidos/indústria            01

Outro tipo de fomento         34

Total de projetos                  170

Quadro 4. Total de ensaios clínicos intervencionais em HIV/ aids conduzidos no 
Brasil e classi�cados por setor de fomento.

Fonte: Base de Dados ClinicalTrials.gov (34). Acessado em 10 e 21 de maio de 2021.
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Quadro 6. Ensaios clínicos sobre vacinas contra o HIV realizados no Brasil registrados  
no ClinicalTrials.gov (34).

Fonte: Base de Dados ClinicalTrials.gov (34). Acessado em 04 de maio de 2021.

Início - Ano (NCT)           Ensaio clínico - ID (fase)             Intervenção (produto) Situação atual (Status)   Localizações                      Patrocinadores/Colaboradores

2001*
[NCT00011037]
160 indivíduos 

HVTN 026/HIVNET 
026|10529|HIVNET 026 - Fase 2

Biological: ALVAC (2)120(B,MN) GNP 
(vCP1452) |Biological: MN rgp120/HIV-
1|Biological: ALVAC(2)120(B,MN)GNP 
(vCP1452) placebo|Biological: MN rgp120/HIV-
1 placebo

Completo Brasil, Haiti, Peru, Trinidad e 
Tobago

National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases (Niaid)

2002
[NCT00029913]
54 indivíduos

HVTN 403|5U01AI068614 Observational Completo Estados Unidos, Brasil, Peru, 
África do Sul

HIV Vaccine Trials Network | National Institute  
of Allergy and Infectious Diseases (Niaid)

2003
NCT00849732

V520-023|2004_091
Phase 1

Biological: V520|Biological: Comparator: V520 
(1x10^9 vp/d) |Biological: Comparator: V520 
(1x10^10 vp/d) |Biological: Com-parator: 
Placebo

Completo Brasil Merck Sharp & Dohme Corp.|HIV Vaccine 
Trials Network | National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases (Niaid)

2004
NCT00095576
3000 indivíduos

V520-023|2004_091
Phase 2

Biological: Trivalent MRKAd5 HIV-1 gag/pol/
nef (1.5x10^10 ad-vg/dose)|Drug: Comparator: 
placebo

Interrompido Merck Sharp & Dohme Corp. | HIV Vaccine 
Trials Network

Brasil

2005
[NCT00115960]
120 indivíduos

HVTN 063|10058 - Fase 1 Biological: HIV-1 gag DNA|Biological: IL-
15 DNA adju-vant|Biological: IL-12 DNA 
adjuvant

Completo Estados Unidos, Brasil National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (Niaid)

2011
[NCT01159990]
100 indivíduos

HVTN 084|10785 – Fase 1 Biological: rAd5 Gag-Pol Env A/B/
C|Biological: rAd5 Gag-Pol

Estados Unidos, Brasil, Peru, 
Suíça

Completo National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (Niaid)

2005
[NCT00125970]
480 indivíduos

HVTN 204|10061- Fase 2 Biological: VRC-HIVDNA016-00-VP|Biological: 
VRC-HIVADV014-00-VP|Biological: VRC-
HIVDNA016-00-VP placebo|Biological: VRC-
HIVADV014-00-VP placebo

Completo Estados Unidos, Brasil National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (Niaid)

2015
[NCT02961829] 
30 indivíduos

SPARC-7 – Não se aplica Drug: Maraviroc|Drug: Dolutegravir|Biological: 
Dendritic Cell Vaccine|Drug: Aurano�n|Drug: 
Sirtuin Histone deacetylase inhibitor

Brasil Universidade Federal de São 
Paulo|Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo|Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientí�co e 
Tecnológico|ViiV Healthcare

Completo

2019
[NCT03964415]
3800 indivíduos

CR108604|2018-003666-
13|VAC89220HPX3002|HVTN 
706 – Fase 3

Biological: Ad26.Mos4.HIV | Biological: Clade 
C and Mosaic gp140 HIV bivalent vaccine | 
Biological: Placebo

Recrutando Estados Unidos, Argentina, Brasil, 
Itália, México, Peru, Polônia, Porto 
Rico, Espanha

Janssen Vaccines & Prevention B.V.

2021
NCT04801758

RecrutandoHVTN 804/HPTN 
095|UM1AI068614

Other: Analytical Treatment Interruption Estados Unidos, Brasil, Peru HIV Vaccine Trials Network | National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases 
(Niaid) | HIV Prevention Trials Network | 
Aids Clinical Trials Group

2004
[NCT00083603]
150 indivíduos

HVTN 055|10056 - Fase 1 Biological: rMVA-HIV (rMVA-HIV env/
gag + rMVA-HIV tat/rev/nef-RT) |Biological: 
rFPV-HIV (rFPV-HIV env/gag + rFPV-HIV 
tat/rev/nef-RT) |Biological: Empty TBC-
FPV|Biological: TBC-MVA and TBC-FPV

Completo Estados Unidos, Brasil National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (Niaid)
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Entre 2011 e 2017, foi conduzido o HVTN 084 (ClinicalTrials.gov ID: 
NCT01159990) (34), cujos participantes brasileiros foram recrutados em São 
Paulo. Esse estudo visou testar se a competição antigênica levaria a uma me-
nor resposta imune promovida por vacinas de adenovírus recombinante do 
tipo 5. Foram comparadas a aplicação de uma vacina contendo Gag/Pol e a 
aplicação desta em combinação com uma vacina rAd5 contendo Env A/B/C. 
Os resultados mostraram a ocorrência de competição antigênica, de forma 
que os participantes que receberam os dois antígenos apresentaram menor 
resposta CD4+ T à Gag e Pol (42).

Entre os ensaios em andamento no Brasil, está o HVTN 706, com a 
seleção de participantes em Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Rio de Janeiro 
e São Paulo, além de outras localidades nas Américas e Europa. Esse é um 
ensaio promissor, de fase 3, envolvendo cerca de 3.800 participantes e que 
também é discutido em boa parte dos estudos revisionais mais atuais (3). 

Além desses estudos que ocorrem no Brasil, em outros países há mais 
dois ensaios em andamento acerca de vacinas preventivas anti-HIV (detalhes 
nos Quadros 6 e 7), o HVTN 705 (Imbokodo Study) e o PrePVacc.

O estudo Imbokodo, assim como o HVTN 706 em andamento no Bra-
sil, tem como objetivo testar a segurança e e�cácia de uma vacina experimen-
tal do tipo mosaico, com vetor de adenovírus 26, visando à geração de pro-
teção contra diferentes subtipos do vírus. As vacinas em estudo são a Ad26.
Mos4.HIV (vacina Ad26) e Clade C gp140 (vacina de proteína). Esse ensaio 
teve início em 2017 e, atualmente, inclui 2.637 participantes do sexo feminino, 
entre 18 e 35 anos de idade, sexualmente ativas e consideradas como em risco 
de se infectar com HIV. O estudo, cujos responsáveis são a HVTN e a Janssen 
Vaccines & Prevention B.V., acontece em 23 localidades dentro do continente 
africano e tem previsão de término para 2022 (3, 34).

Em 2020 foi iniciado o PrEPVacc (ClinicalTrials.gov ID: NCT04066881). 
O ensaio ainda não está recrutando participantes e consiste em um estudo2b 
que deverá ser conduzido em quatro países, Uganda, Tanzânia, Moçambique 
e África do Sul. Serão pelo menos 1.668 participantes, entre homens e mu-
lheres, de 18 a 40 anos. O objetivo do estudo é testar a combinação de duas 
vacinas de DNA e a associação com a PrEP. Espera-se que o estudo seja com-
pletado em 2023 (3, 34).

Dentre os ensaios clínicos mais atuais, está o teste de uma vacina do 
tipo mosaico conduzido no estudo de fase 3 HVTN 706, que ainda está em 
andamento e tem previsão de conclusão em 2024 (ClinicalTrials.gov ID: 
NCT03964415) (34). A indução vacinal de anticorpos neutralizantes de ação 
ampla para todas as variantes do HIV, seria a melhor abordagem, caso possí-
vel. Essa vacina, baseada em antígenos polivalentes, visa abranger as diversas 
variações genotípicas do HIV e já mostrou resultados promissores em testes 
com macacos infectados por um vírus híbrido SIV-HIV (43).
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O HVTN 706 é �nanciado pela Janssen Vaccines & Prevention B.V., 
sua condução no Brasil conta com o apoio de instituições brasileiras como 
o INI/Fiocruz e diversos hospitais nas cidades de recrutamento. Esse é um 
padrão que foi encontrado na revisão dos ensaios clínicos, em que a maior 
patrocinadora de estudos no país foi a Niaid, seguida pela Merck e HVTN.

O Brasil é atrativo para a realização de ensaios clínicos devido a carac-
terísticas como boas estruturas médicas, a existência de um sistema público 
de saúde e custos menores que os encontrados em países desenvolvidos (44). 
Além disto, é um país com um número relevante de infecções por HIV quan-
do comparado a outros da América Latina e com a combinação dos subtipos 
B e C do vírus (41). A ampliação desses programas em populações relevan-
temente impactadas pelo HIV é uma tendência que tem sido observada na 
Rede HVTN (40).

Dado o volume de publicações acerca do desenvolvimento de vacinas 
contra o HIV e a existência de ensaios clínicos promissores, inclusive um de 
fase 3 em andamento no Brasil, é evidente que nos próximos anos esse cam-
po passará por mais atualizações. O grande volume de estudos revisionais é 
um re�exo do dinamismo deste cenário, de forma que com a conclusão de 
ensaios como o Mosaico e as posteriores publicações dos resultados e análises 
complementares, será necessária uma atualização das revisões existentes.
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NCT Number Title   Status Interventions Sponsor/Collaborators        Phases      Start Date     Completion Date   Locations

NCT04066881 - 
PrepVacc

A Combination E�cacy 
Study in Africa of 
Two DNA-MVA-Env 
Protein or DNA-Env 
Protein HIV-1 Vaccine 
Regimens WithPrEP 
(PrepVacc)

Not yet 
recruiting

Biological: Vaccine Group A: DNA-HIV-PT123 
and AIDSVAXÂ® B/E (weeks 0,4,24,48) |Biolo-
gical: Vaccine Group B: DNA-HIV-PT123 and 
CN54gp140+MPLA-L (weeks 0,4), then MVA 
and CN54gp140+MPLA-L (weeks 24,48) |Bio-
logical: Vaccine Group C: Saline placebo (weeks 
0,4,24,48) |Drug: Control PrEP: TDF/FTC once 
daily (weeks 0-26) |Drug: Experimental PrEP: 
TAF/FTC once daily (weeks 0-26

MRC/UVRI and LSHTM Uganda ResearchUnit 
|Imperial College London|University 
College, London|International AIDS Vaccine 
Initiative|EuroVaccFoundation|Medical Research 
Council, South Africa|National Institute for Medical 
Research, Tanzania|Muhimbili University of Health 
and Allied Sciences|Instituto Nacional de SaÃºde, 
Mozambique|Ludwig-Maximilians - University of 
Munich|King’s College London|CentreHospitalier 
UniversitaireVau-dois|KarolinskaInstitutet|CONRAD| 
Gilead Sciences

Phase 2     01/01/2020         01/03/2023  Entebbe,  
       Uganda

NCT03060629 
– HVTN 705 / 
HPX2008

A Study to Assess 
the E�cacy of a 
Heterologous Prime/
Boost Vaccine Regimen 
of Ad26.Mos4.HIV 
and Aluminum 
Phosphate-Adjuvanted 
Clade C gp140 in 
Preventing Human 
Immunode�ciency 
Virus (HIV) -1 
Infection in Women in 
Sub-Saharan Africa

Active, not 
recruiting

Biological: Ad26.Mos4.HIV|Biological:  
Clade C gp140|Biological: Placebo

Janssen Vaccines & Prevention B.V. Phase 2     03/11/2017         23/07/2022    África

NCT03964415 
– HVTN 706 / 
HPX3002

A Study of Heterologous 
Vaccine Regimen of 
Adenovirus Serotype 
26 Mosaic4 Human 
Immunode�ciency 
Virus (Ad26.Mos4.HIV), 
Adjuvanted Clade C 
gp140 and Mosaic gp140  
to Prevent HIV-1  
Infection Among 
Cis-gender Men and 
Transgender Individuals 
Who Have Sex With 
Cis-gender Men and/or 
Transgender Individuals

Recruiting Biological: Ad26.Mos4.HIV|Biological:  
Clade C and Mosaic gp140 HIV bivalent  
vaccine|Biological: Placebo

Janssen Vaccines & Prevention B.V. Phase 3     31/10/2019         13/03/2024 América 
do Norte, 
América  
do Sul 
(Brasil), 
América 
Central, 
Europa

HVTN 703/
HPTN 081|12045

Evaluating the Safety and 
E�cacy of the VRC01 
Antibody in Reducing 
Acquisition of HIV-1 
Infection in Women

Completed Biological: VRC01|Biological: Placebo  
for VRC01

National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID) Phase 2      01/05/2016        03/03/2021               África

HVTN 704/
HPTN 085|30095

Evaluating the Safety 
and E�cacy of the 
VRC01 Antibody in 
Reducing Acquisition of 
HIV-1 Infection Among 
Men and Transgender 
Persons Who Have Sex 
With Men

Completed Biological: VRC01|Biological: Placebo  
for VRC01

National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases (NIAID)

Phase 2      06/04/2016         01/12/2020 América 
do Norte, 
América 
do Sul 
(Brasil), 
Europa

Quadro 7. Ensaios clínicos sobre vacinas preventivas anti-HIV em andamento (34).

Fonte: Base de Dados ClinicalTrials.gov (34). Acessado em 04 de maio de 2021.
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 Recomendações

O DCCI tem um histórico importante de apoio à pesquisa, que tem 
servido como base para a sustentação da resposta brasileira ao HIV/aids e 
outras infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais. Destacam-se 
as parcerias institucionais brasileiras e internacionais com o DCCI/SVS/MS, 
indispensáveis para a implementação de projetos estratégicos para a formula-
ção de políticas de prevenção e controle dos referidos agravos (45). 

Não obstante o apoio à pesquisa biomédica, epidemiológica, compor-
tamental, entre outras (45), observou-se na consulta ao Clinical Trials (34) 
uma carência de suporte aos ensaios clínicos de vacinas anti-HIV, que trans-
ceda o apoio indireto dado pelo DCCI/SVS/MS à pesquisa vacinal anti-HIV 
em andamento. De fato, conforme ilustrado na Figura 20 e no Quadro 6, os 
nove ensaios clínicos com vacinas no Brasil tiveram patrocínio e colaboração 
principalmente do Niaid e �nanciamento privado por elementos da indústria 
(34). 

O Brasil é um país atrativo para a realização de ensaios clínicos, pelas 
razões já amplamente debatidas (44), tem parcerias fortes com instituições e 
pesquisadores de alto nível dentro e fora do Brasil, a exemplo da rede HVTN e 
NIH, todavia, salienta-se a necessidade de se avançar ainda mais, a �m de su-
plantar as barreiras e os desa�os da pesquisa já identi�cados. As lições apren-
didas com o acúmulo do conhecimento gerado por décadas de realização de 
pesquisa e desenvolvimento, direcionam para a imposição da perenidade do 
fomento à pesquisa no país , o fortalecimento das parcerias internacionais, 
maior agilidade na implementação dos projetos e, por �m, talvez, a criação de 
redes de pesquisa nacionais para desenvolvimento/incremento da pesquisa 
vacinal anti-HIV no Brasil. O conjunto de fatores identi�cados nesse I Sim-
pósio é imprescindível para o planejamento de futuras ações nesse domínio 
com vistas à promoção de melhorias no SUS. 
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Introdução

Desde a descoberta da aids, em 1981, a disseminação global do HIV 
atingiu proporções de pandemia, representando uma ameaça ao desenvolvi-
mento global e à saúde pública, pelas altas taxas de morbidade e de morta-
lidade da doença. Em anos mais recentes, o acesso a terapias antirretrovirais 
efetivas alterou a letalidade da aids e deu nova esperança para as pessoas que 
vivem com HIV.

Além disso, nas últimas décadas, progresso considerável foi feito em 
diversas modalidades de prevenção: indetectável = intransmissível (ou trata-
mento como prevenção, que se refere ao tratamento de pessoas infectadas 
pelo HIV para prevenir a infecção do parceiro sorodiscordante negativo); profi-
laxia pós-exposição (PEP); profilaxia pré-exposição (PrEP); uso de microbicidas; 
circuncisão masculina, autotestes de HIV. Essas novas estratégias de prevenção 
somam-se às estratégias convencionais, em especial, ao uso de preservativo, 
acesso a equipamento de injeção estéril; medidas de segurança do suprimento 
de sangue; e ampliação da testagem sorológica.

Apesar dos avanços, a cada ano, no Brasil e no mundo, milhares de 
novas infecções pelo HIV, por transmissão sexual, uso de drogas injetáveis ou 
pela transmissão materno-fetal são registradas. A maioria dos novos casos é 
transmitida por pessoas que desconhecem o seu estado sorológico (PEREIRA, 
2019). Assim, o desenvolvimento de uma vacina segura contra o HIV, global e 
acessível, ainda é considerada a melhor alternativa para o controle da pande-
mia, já que é uma medida que não depende de mudança comportamental ou 
de adesão a tratamento, constituindo-se como uma medida de prevenção que 
alcança alta efetividade na população (SHEETS, 2006). Segundo Fauci e cola-
boradores (2014), mesmo vacinas contra HIV parcialmente efetivas teriam um 
impacto positivo em nível populacional.

Nos últimos anos, registraram-se avanços nas áreas de virologia básica, 
imunologia, patogênese do HIV e no desenvolvimento de medicamentos an-
tirretrovirais. No entanto, tais avanços não resultaram no desenvolvimento de 
uma vacina contra o HIV, haja vista os desafios científicos relacionados à alta 
variabilidade genética do vírus, às lacunas no conhecimento sobre o sistema 
imunológico e as correlações com proteção, a dificuldade de gerar anticorpos 
amplamente neutralizantes, inexistência de modelos animais adequados e pe-
las complexidades relacionadas com a preparação e realização de múltiplos 
ensaios clínicos, especialmente em países em desenvolvimento.

Os desafios para o desenvolvimento de uma vacina preventiva con-
tra o HIV são muitos e sem precedentes na história da medicina. Isso se 
deve tanto a características do próprio vírus, quanto às limitações da pes-
quisa, como a falta de financiamento. Há dois tipos de vacina contra o HIV: 
a preventiva e a terapêutica. A vacina preventiva visa estimular o siste-
ma imunológico para que ele responda de modo a impedir que o vírus es-
tabeleça uma infecção no organismo. As primeiras vacinas eram baseadas 
em patógenos – bactérias ou vírus, atenuados ou inativados –, muito reati-
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vas e, em alguns casos, pouco eficientes. Desde então, a pesquisa vacinal 
moveu-se na direção do emprego de frações cada vez menores desses pa-
tógenos, na busca de aumentar a segurança, sem comprometer a eficácia. 
 A mais recente geração de vacinas parte de um conceito inovador que 
a diferencia de forma radical das demais gerações vacinais. Nessas vacinas, 
emprega-se a informação genética do patógeno responsável pela codificação 
de proteínas que representem antígenos relevantes para a proteção. 
 Outro avanço recente que trouxe grande impulso à pesquisa de vacinas 
contra o HIV foi a descoberta dos anticorpos amplamente neutralizantes, deno-
minados de bNAbs. Esses anticorpos são capazes de reconhecer e neutralizar 
uma ampla variedade de cepas diferentes de HIV, ao contrário dos anticorpos 
não-bNAbs, que são específicos para cepas virais individuais. Os bNAbs são 
proteínas em forma de Y produzidas por células B (células imunes), que se 
ligam a uma parte específica do envelope do HIV, na superfície de todas as 
cepas do vírus, e, assim, inibem e neutralizam os efeitos do vírus. Eles foram 
encontrados em amostras de sangue de alguns pacientes com HIV cujo sistema 
imunológico pode naturalmente controlar a infecção.
 Além dos avanços na área de vacinas contra o HIV, se destaca a intensa 
pesquisa e desenvolvimento de novas drogas antirretrovirais e modos alterna-
tivos de utilização, que representam importantes progressos para a área da 
profilaxia pré-exposição (PrEP). Além da PrEP injetável de longa duração, cuja 
superioridade em relação à PrEP oral diária ou sob demanda na prevenção de 
novas infecções de HIV já foi demonstrada em estudo recente, novos fármacos 
estão sendo estudados para serem utilizados como comprimidos mensais, ou 
administrados por meio de adesivos transdérmicos e anéis vaginais. Há uma 
série de novas apresentações de PrEP que estão sendo investigadas, inclusive 
para serem utilizadas em conjunto com outros medicamentos e substâncias, 
como é o caso das tecnologias de prevenção múltiplas, que podem combinar, 
em um único produto, PrEP e anticonceptivos, por exemplo. Os próximos anos 
conhecerão um incremento substancial nas opções de PrEP, adequando-as às 
necessidades específicas do estilo de vida de cada indivíduo.
 Apesar dos diversos progressos recentes na área de pesquisa de vacinas 
e outras tecnologias de prevenção do HIV, a epidemia de aids continua sendo 
um severo agravo de saúde global. Tendo evoluído para cenários epidêmicos 
diversos e específicos ao redor do globo, as respostas para buscar o controle to-
tal da epidemia de HIV dependerão do desenvolvimento e de múltiplas opções 
de prevenção, que sejam acessíveis a todos os países e sociedades. 
 De modo a trazer estas questões para o debate público, municiando 
profissionais de saúde, ativistas, gestores e a comunidade em geral de conhe-
cimento atualizado sobre o estágio de desenvolvimento das vacinas contra o 
HIV e das novas tecnologias de prevenção, o Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas, da Fiocruz, em parceria com o Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, do Ministério da 
Saúde, realizaram o I Simpósio de Prevenção do HIV – Vacinas e Profilaxia Pré-
-Exposição, conduzido de modo virtual nos dias 28 e 29 e 31 de maio de 2021, 
com apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).
 O simpósio teve por objetivo debater o estado atual das pesquisas de 
vacinas para HIV e dos estudos clínicos de remissão do HIV para cura da aids, 
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com vistas a retomar esta agenda como prioritária no âmbito da resposta brasi-
leira à epidemia de HIV. Por meio dessa atividade, buscou-se gerar e disseminar 
conhecimento sobre as atuais iniciativas e estudos sobre vacina de HIV e remis-
são do vírus no Brasil e globalmente, para fomentar a mobilização e articulação 
de centros de pesquisas, órgãos regulatórios e tomadores de decisão nacionais 
na discussão sobre estudos e possibilidades de avanço e incorporação tecnoló-
gica na área. 
 A programação do simpósio foi constituída por três painéis (ver Mate-
riais de Divulgação, ao final, para mais detalhes). O primeiro painel, intitulado 
“Pesquisas de vacinas e outras profilaxias para a prevenção do HIV”, contou 
com três apresentações:

• “Panorama das vacinas anti-HIV”, ministrada por Glenda Gray, presidente do 
Conselho Nacional de Pesquisas Médicas da África do Sul (South African Medi-
cal Research Council); co-pesquisadora principal na Rede de Pesquisas em Va-
cinas anti-HIV (HIV Vaccine Trials Network – HVTN) dos Institutos Nacionais de 
Saúde (NIH) dos Estados Unidos da América. Glenda vem desempenhando um 
importante papel no desenvolvimento de vacinas para HIV desde os anos 2000 
e liderou os primeiros ensaios clínicos contra o HIV na África do Sul. Tem grande 
experiência na área de transmissão vertical do HIV, pesquisa com adolescentes 
e pesquisa sobre microbicidas. Já recebeu prêmios importantes, dentre eles, o 
de Heroína da Medicina, pelo seu trabalho com HIV em crianças e adultos. Ela é 
membra da academia de Ciências na África do Sul, Academia Norte-Americana 
de Ciências e da Academia Norte-Americana de Microbiologia.

• “Cenário epidemiológico do HIV - prevenção e cuidado no Brasil”, ministrada 
por Gerson Fernando Mendes Pereira, diretor do Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Gerson é médico com especializa-
ção em saúde pública, mestre e doutor em epidemiologia. Professor titular da 
Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Gerson é 
servidor público desde 1984, e conta com larga experiência na gestão de pro-
gramas de saúde pública.

• “Profilaxia pré-exposição ao HIV - onde estamos e o que vem a seguir”, minis-
trada por Beatriz Grinsztejn, chefe do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST/
Aids do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fiocruz. Beatriz 
é médica e doutora em medicina, que atua na área de pesquisa clínica em 
doenças infecciosas e parasitárias, principalmente em HIV e aids e coinfecções 
e comorbidades associadas. Também é pesquisadora principal da unidade de 
ensaios clínicos em HIV e Aids da Fiocruz que integra a Rede de Pesquisas em 
Prevenção do HIV (HPTN) do NIH dos Estados Unidos. Além disso, é pesqui-
sadora principal do  Mosaico, um estudo de vacinas anti-HIV em fase 3 sendo 
conduzido no Brasil. 

O segundo painel, intitulado “Pesquisa de vacinas e prevenção do HIV: 
sociedade civil e envolvimento comunitário”, contou com três apresentações:
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• “Boas práticas em pesquisa, ética e acesso”, ministrada por Jorge Adrian 
Beloqui, professor assistente do Departamento de Matemática da USP, membro 
do corpo editorial do Boletim Vacinas, pesquisador colaborador do Núcleo de 
Estudos de Prevenção da Aids (Nepaids) da USP, membro do conselho da Asso-
ciação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), diretor do Grupo de Incentivo à 
Vida (GIV) de São Paulo, membro do Grupo de Trabalho em Propriedade Inte-
lectual, membro do Comitê Assessor para Profilaxia Pré-Exposição e do Comitê 
Assessor em Diagnóstico e Tratamento do HIV, ambos do Ministério da Saúde. 
Ainda, é membro do corpo editorial do Boletim Pela Vidda e Cadernos Pela Vi-
dda, revisor da Revista Panamericana de Saúde Pública, da Revista Brasileira de 
Epidemiologia e membro do corpo editorial do periódico HIV Vaccines Bulletin. 

• “Ativismo para vacinas e outras tecnologias de prevenção do HIV”, ministrada 
por Jessica Salzwedel, gerente pesquisa da Avac (Global Advocacy for HIV Pre-
vention). Jessica é formada em biologia e filosofia, com mestrado em bioética 
pela Universidade de Nova Iorque. Na Avac, desenvolve ferramentas inova-
doras sobre melhores práticas de pesquisa que assegurem a participação das 
comunidades, bem como diretrizes para apoio à implementação de programas 
de prevenção ao HIV. Trabalha diretamente com informação e educação para 
pesquisa e engajamento comunitário. 

• “Envolvimento comunitário na América Latina - experiências da Rede HVTN”, 
ministrada por Luciana Kamel, gerente de Projetos de Engajamento Comuni-
tário da Rede HVTN. Luciana é mestre em psicologia e ecologia social e ba-
charel em psicologia e em direito. Desde 2005, passou a integrar o Comitê 
Consultivo Comunitário do Laboratório de Pesquisas Clínicas em DST/Aids do 
INI, onde também trabalhou como coordenadora de engajamento comunitário, 
tendo desempenhado um papel importante nos estudos HTPN 052, HTPN 083 
e HTPN 085. 

O terceiro e último painel foi intitulado “Desafios no desenho de estudo, 
regulação e acesso a vacinas e produtos de prevenção em contextos de saúde 
pública” e contou com quatro apresentações:

• “Acesso global, desafios atuais – fomento e capacidade de produção”, minis-
trada por Mariângela Simão, diretora-geral assistente para Acesso a Medica-
mentos, Vacinas e Produtos Farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Mariângela é médica pediatra e foi diretora do Programa Nacional de 
HIV e Aids do Ministério da Saúde do Brasil.

• “Desafios da avaliação da imunogenecidade de vacinas para o HIV”, mi-
nistrada por Esper G. Kállas, professor titular do Departamento de Moléstias 
Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Esper é médico 
infectologista e imunologista, e pesquisador que realiza projetos de medicina 
de tradução, trazendo conceitos de ciência básica para aplicações clínicas, além 
de ter grande experiência no campo da profilaxia pré-exposição ao HIV e em 
pesquisas de vacinas anti-HIV.
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• “Desafios em desenhos de estudos de prevenção”, ministrada por Veronica 
Milller, diretora executiva do Fórum para a Pesquisa Colaborativa. Veronica é 
professora da Faculdade de Saúde Pública (Berkeley School of Public Health) da 
Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos. Veronica é graduada 
em microbiologia, doutora em imunologia pela Universidade de Manitoba, 
pós-doutora em microbiologia celular e em biologia. Veronica desenvolveu 
um curso do Federal Drug Administration (FDA) sobre desenvolvimento de 
drogas, baseado em estudos de casos para estudantes de graduação e pós-
graduação. Veronica é pesquisadora na área de medicina translacional, e atua 
em numerosos conselhos consultivos da indústria e do governo.

• “Avaliação e regulação de produtos imunológicos no Brasil”, ministrada por 
Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de Medicamentos e Produtos Bio-
lógicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Gustavo é gra-
duado em farmácia industrial, especialista em vigilância sanitária e mestre em 
toxicologia aplicada à vigilância sanitária. 
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Pesquisas de vacinas e outras profilaxias 
para prevenção do HIV

ABERTURA

Valdiléa Veloso - Diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI)/Fiocruz

Gerson Pereira - Diretor do Departamento de Doenças de Condições 
Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI)/Ministério da 
Saúde

A abertura do painel intitulado “Pesquisas de vacinas e outras profilaxias 
para prevenção do HIV” enfatizou a importância de pesquisas na área de pre-
venção para o controle da epidemia de HIV em nível global. Também se ressal-
tou a larga experiência acumulada da resposta brasileira em relação a novas 
tecnologias de tratamento e prevenção que desde a década de 1990, quando 
foi adotado o acesso universal ao tratamento com antirretrovirais, estabeleceu 
os comitês comunitários de acompanhamento do desenvolvimento de vacinas 
para o HIV.  

O contexto atual da pandemia de Covid-19 consolidou a importância do 
desenvolvimento de opções profiláticas para a infecção, e, sobretudo, da mag-
nitude do desenvolvimento de vacinas que podem nos proteger das infecções. 
Além disso, disseminou junto ao grande público os detalhes sobre a produção 
de novos medicamentos e vacinas e suas complexidades. Do mesmo modo, no 
ano em que a epidemia de HIV completa 40 anos, a apropriação por parte de 
um público mais amplo deste debate pode contribuir para a aumentar a rele-
vância da discussão acerca do desenvolvimento de vacinas para o HIV e outras 
formas de profilaxia. Este movimento, por sua vez, é um ponto de partida para 
a elaboração e revisão de políticas públicas de prevenção do HIV.

No Brasil, depois de uma prolongada interrupção programática da dis-
cussão sobre vacinas de HIV, estamos retomando o debate num contexto estra-
tégico. A retomada desse debate pode apontar caminhos para o controle defi-
nitivo do HIV e da aids e, quiçá, no futuro, do estigma e da discriminação, que 
levam ao diagnóstico tardio da infecção pelo HIV entra as populações-chave e 
populações vulneráveis, que são o foco das políticas nacionais atuais.

PAINEL I 
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1ª Apresentação: Panorama das vacinas anti-HIV,  com 
Glenda Gray, presidenta do Conselho Nacional de Pesquisas 
Médicas da África do Sul e co-pesquisadora principal da Rede 
de Pesquisas em Vacinas do HIV do National Institutes of Health 
dos Estados Unidos.

Em sua apresentação, GLENDA GRAY descreve as iniciativas realizadas 
no âmbito da Rede de Pesquisas em Vacinas de HIV (HVTN) do National Institu-
tes of Health dos Estados Unidos na busca por uma vacina anti-HIV.

A caixa de ferramentas para prevenção do HIV, ou, como ficou conhecida 
no Brasil, a mandala da prevenção, ainda não contém uma vacina anti-HIV. O 
desafio de incluir uma vacina na mandala da prevenção ainda é persistente.  
Desde 2015, a estratégia de desenvolvimento de vacinas anti-HIV da HVTN 
foi informada por duas suposições: uma empírica, baseada nos resultados do 
ensaio RV 144 na Tailândia, que demonstrou alguma eficácia; e a outra, teóri-
ca, que passou a investigar os anticorpos amplamente neutralizantes (sigla em 
inglês: bNAbs). A partir dos dados empíricos, foram desenhados dois estudos 
de eficácia com o objetivo de aumentar a potência e durabilidade dos achados 
do estudo RV144 e verificar a hipótese dos bNAbs prevenirem a infecção pelo 
HIV. A abordagem teórica foi de checar se a imunização passiva com anticorpos 
monoclonais poderia prevenir a aquisição do HIV. Outro conceito em estudo, 
ainda em fase muito inicial, é vacinar usando bNAbs pré-formados. 

Atualmente, a HVTN adota três estratégias de desenvolvimento de vacinas:

1. Imunização ativa, quando se vacina para estimular o desenvolvimento 
de anticorpos de ligação, previamente demonstrados como correlatos na redu-
ção do risco de HIV. 

2. Imunização passiva, quando se injeta bNAbs em pessoas de alto risco 
para se verificar se podem prevenir a transmissão do HIV. 

3. Imunização ativa para induzir anticorpos neutralizantes, quando o sis-
tema imune é provocado a desenvolver bNAbs partir do uso de produtos imu-
nogênicos. 
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A figura ao 
lado descreve 
a estratégia e 

atual estado do 
desenvolvimento 

de vacinas da 
HVTN, de 2015 a 

2021.

No início de 2021, os primeiros resultados de alguns desses estudos 
tornaram-se disponíveis. Os resultados dos ensaios HVTN 703 e 704, o estudo 
AMP, comprovaram que os bNAbs podem prevenir a aquisição do HIV em pes-
soas sensíveis ao vírus. Ainda, os resultados do estudo HVTN 702 desenvolvido 
a partir da proteína pesquisa da no ensaio tailandês com um extra booster com-
provaram, infelizmente, que a vacina não é eficaz em prevenir a infecção entre 
homens e mulheres de qualquer idade, mesmo com doses de reforço. Outros 
estudos em curso são o HVTN 705 (Estudo Imbokodo, na fase 2b/3) e HVTN 
706 (Estudo Mosaico, na fase 3), em parceria com a Janssen Farmacêutica. Es-
tes ensaios utilizam um regime vacinal baseado na proteína viral recombinante 
Ad26 e Ad26 com envelope, às quais foram adicionadas boosters mosaic. 

O estudo Imbokodo, atualmente sendo implementado entre mulheres 
na África Subsaariana, e seu estudo irmão, Mosaico, sendo implementados 
nas Américas entre HSH, usam um produto baseado na proteína viral Ad26 
com doses de reforço baseadas na proteína Clade C, em diferentes períodos. 
A proposta é investigar uma vacina global, por isso o desenho com inserções 
de mosaic em amostras de proteína viral Ad26 reforçadas com envelopes 
de proteínas triméricas com envelope para aumentar a imunidade humoral 
específica para o HIV. A diferença entre os dois estudos é que ao Mosaico foi 
acrescentado o mosaic adjuvante gp140 nos reforços dos meses 6 e 12.

O quadro ao 
lado demonstra 
os esquemas de 

vacinação dos 
dois estudos.
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O estudo Imkobodo administrou a primeira dose em 2017 e a última 
pessoa foi incluída em 2019. Atualmente, no mês 24, os primeiros resultados 
devem ser publicados até o final de 2021. O estudo Mosaico, por sua vez, ainda 
está no período de inscrição de participantes. 

Há razões que levaram ao desenvolvimento de dois estudos separados, 
mas com produtos similares. Embora os correlatos de proteção tenham algu-
mas sobreposições, a magnitude e as respostas específicas do epítopo diferem. 
Além disso, essa sobreposição e diversidade aumentam a habilidade para de-
finir quais respostas imunes não-neutralizantes são correlatas e quais as áreas 
do envelope viral são suscetíveis a uma resposta imune clinicamente eficaz.

Na área de imunização passiva, há o estudo HVTN POC 703 (ensaio 
AMP), que testa o bNAb pré-formado VRC01 direcionado ao sítio de ligação 
do CD4. Outros bNAbs estão sendo avaliados na fase 1. O estudo AMP iniciou 
em 2014 e os resultados foram publicados no final de 2020. O estudo está or-
ganizado em três braços: a) placebo; b) dose baixa; c) dose média. Os resulta-
dos demonstraram que quando há boa sensibilidade para o vírus, há proteção 
durável de até 80%. Porém, quando a infecção se dá por vírus resistentes, a 
eficácia é quase zero após 18 semanas. Assim, a eficácia preventiva está rela-
cionada à sensibilidade ao vírus e aos vírus resistentes. Esse estudo preparou o 
caminho para o desenvolvimento de novos produtos e abordagens que estão 
iniciando seu desenvolvimento clínico para indução de anticorpos neutralizan-
tes específicos ao HIV. 

A figura ao lado 
demonstra estas 

abordagens, todas 
ainda na fase 1, 

que são conceitos 
que permitirão o 
desenvolvimento 
de coquetéis de 
anticorpos para 

prevenção do HIV.  
Esses conceitos 

miram diferentes 
alvos na estrutura 

do HIV para sua 
eliminação

Há ainda estudos de imunização ativa que buscam induzir os anticorpos 
neutralizantes para a prevenção da transmissão vertical do HIV. Sabemos que 
as crianças desenvolvem anticorpos em taxas mais altas do que os adultos, e, 
por isso, acredita-se que é possível induzir a formação desses anticorpos em 
crianças com o uso de coquetéis de anticorpos mais rapidamente. Há estudos 
em curso que buscam comparar a produção de anticorpos neutralizantes em 
adultos e em crianças. 

Concluindo, há uma série de estudos de vacinas em curso. Ao longo 
deste e do próximo ano, conheceremos mais resultados dos estudos de vacinas 
anti-HIV baseadas na proteína viral Ad26. Além disso, o estudo AMP forneceu 
um conceito para o uso de anticorpos monoclonais para a prevenção do HIV, 
embora ainda seja necessário avaliar os coquetéis de anticorpos em termos de 
eficácia e seu papel na mandala da prevenção. Estudos de imunização ativa 
para induzir o desenvolvimento de anticorpos neutralizantes determinarão se 
será possível avançar neste conceito em relação a seu papel na prevenção da 
transmissão vertical e transmissão em relações heterossexuais do HIV. 

.
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2ª Apresentação: Cenário epidemiológico do HIV - prevenção e 
cuidado no Brasil, com Gerson Fernando M. Pereira, diretor do 
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (DCCI) do Ministério da Saúde do 
Brasil.

GERSON PEREIRA salientou que o DCCI busca consolidar o foco nas 
populações vulneráveis, ao mesmo tempo que fomenta e melhora a perfor-
mance do tratamento de outras doenças, como tuberculose e hanseníase. Em 
termos de HIV e aids no Brasil, os números de casos de HIV notificados no Sinan 
(compulsória desde 2014), contribuiu para informar a abordagem do tratamen-
to para todas as pessoas infectadas, e não apenas para aqueles com critérios 
clínicos específicos. Por intermédio de cruzamento de diversas bases de dados 
(Sinan, Siclom) descobriu-se a subnotificação de casos de aids e, com o tempo, 
ajustaram-se os números gerais. Hoje, observa-se que a epidemia de aids está 
concentrada entre homens jovens e gays e outros homens que fazem sexo com 
homens (HSH). De 2009 a 2019, os dados revelam um aumento do número de 
casos de HIV entre HSH jovens, o que por um lado revela o diagnóstico precoce, 
mas também demonstra a importância da PrEP e prevenção combinada para o 
controle da epidemia nas faixas mais jovens da população. 

As taxas de detecção de aids vêm reduzindo ao longo do tempo, já que 
se aumentou a taxa de diagnóstico do HIV e respectivo ingresso no tratamento 
antirretroviral, o que impede a evolução destes casos para aids, e possivelmente 
também reflete a redução da mortalidade relacionada à aids. 

A epidemia de HIV/aids no Brasil é formada por um mosaico de epide-
mias, baseado em diferenças regionais e entre grupos populacionais específi-
cos. Ainda que se possa afirmar que os casos de HIV sejam um evento raro na 
população geral, os dados das populações específicas demonstram uma epide-
mia concentrada. Isso nos leva a questionar a disponibilidade de PrEP apenas 
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para populações específicas. Talvez, em alguns estados, a profilaxia deveria ter 
sido ofertada para a população em geral, e não apenas para as populações-
-chave. 

O número de pessoas em tratamento antirretroviral (TARV) também vem 
crescendo ao longo do tempo. Em 2021, há mais de 667´.000 pessoas em 
TARV, com quase 19 mil novos ingressos até abril de 2021. A pandemia de 
Covid-19 poderá ter impactos em termos de novos diagnósticos de HIV e de 
abandono de TARV. Para lidar com estas questões, há dispositivos em estudo 
como a telemedicina e dispensas de medicamentos por períodos prolongados. 

Os resultados atuais demonstram que o Brasil está muito próximo de 
atingir as metas 90-90-90 do Unaids. Em 2020, estimou-se que 88% das pes-
soas infectadas conheciam seu diagnóstico, e, dessas, 81% já estão em TARV, 
com 91% delas em supressão viral. O programa segue monitorando esses da-
dos e suas diferenças estaduais. 

O diagnóstico precoce ganhou reforço com a distribuição de autotestes 
de HIV a partir de 2019. Em termos de PEP, verifica-se uma diminuição de pres-
crições ao longo de 2020, possivelmente como consequência da Covid-19. As 
dispensas de PEP são de 70% para casos de exposição sexual. Já com relação às 
dispensações de PrEP, a mesma redução foi observada em 2020, com aumento 
ao final de 2020 e início de 2021, possivelmente já refletindo uma melhoria 
relacionada à redução das restrições relacionadas ao isolamento social e à 
introdução da vacina para Covid. Sabe-se que há diferenças entre estados e 
regiões, e há pouco autorizou-se a prescrição por enfermeiros(as) para que o 
programa avance ainda mais. Em termos de perfil de usuários de PrEP, a grande 
maioria são de gays e outros HSH, com maior concentração na faixa etária de 
30 a 39 anos. Ainda há pouca absorção desta tecnologia por parte da popu-
lação de mulheres trans e travestis. Apesar das várias barreiras já conhecidas, 
como estigma, discriminação, recusa do uso do nome social, é fundamental 
que este grupo seja priorizado pois é a população que tem as maiores taxas de 
prevalência de HIV no Brasil. O programa de PrEP no Brasil deverá rever suas 
diretrizes para passar a disponibilizá-la a todos que necessitem. 

Apesar das barreiras impostas pela Covid-19, houve um aumento do 
número de pessoas em PrEP no país. 



6 4 • Ciclo de debates sobre o estado da arte dos estudos de vacina para HIV 

3ª Apresentação: Profilaxia pré-exposição ao HIV - onde 
estamos e o que vem a seguir, com Beatriz Grinsztejn, 
diretora do Laboratório de Pesquisas Clínicas em DST e Aids, 
do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fiocruz, 
e pesquisadora principal do estudo Mosaico de vacinas do 
HIV no Brasil.

BEATRIZ GRINSZTEJN iniciou afirmando que a epidemia de HIV con-
tinua ativa na América Latina, e ainda prepondera na população de gays e 
outros HSH e mulheres trans e travestis. No Brasil, os estudos de 2016 e 2017 
demonstram que as taxas de prevalência de HIV nessas populações são muito 
elevadas, sendo 18,4% entre HSH e 36,7% entre mulheres trans e travestis. 
Especificamente entre as mulheres trans e travestis, um estudo conduzido no 
Rio de Janeiro demonstrou uma taxa de prevalência do HIV nesta população de 
31,2%, sendo que 1/3 destas infecções foram consideradas infecções recentes, 
revelando alta taxa de incidência do HIV neste grupo. As taxas de incidência de 
HIV entre HSH e mulheres trans reveladas por um estudo conduzido no centro 
de testagem da Fiocruz, apontou que a incidência estimada anualmente entre 
HSH é de 6,65% e de 9,16% entre mulheres trans e travestis, mostrando que 
estratégias de prevenção são criticamente importantes para o avanço do con-
trole da epidemia no Brasil. 

O Brasil tem uma densidade de uso de PrEP significativa em comparação 
com a situação global, embora saiba-se que ainda é necessário avançar com 
essa estratégia para se atingir as populações mais vulneráveis. Globalmente, 
as tendências regionais de uso da PrEP avançam mais na África Subsaariana, 
sendo que na América Latina prepondera o uso no Brasil. 

Em outras regiões do mundo com amplo acesso e conhecimento da PrEP, 
o impacto dessa tecnologia na diminuição da incidência é visível. As dificulda-
des estruturais do Brasil podem dificultar que atinjamos um impacto na incidên-
cia do HIV decorrente do uso da PrEP.



RELATÓRIO DO PROJETO, 2021 • 6 5

As barreiras relativas à captação de usuários de PrEP são alimentadas 
pelo estigma e pela própria percepção de vulnerabilidade, que inibem a busca 
da testagem, que é a porta de entrada para os serviços de prevenção. Uma vez 
iniciada a PrEP, a persistência no uso da profilaxia é impactada pela dinâmica 
variável de risco dos usuários, além das diversas vulnerabilidades estruturais 
que afetam a vida dos indivíduos em maior risco. Há momentos de pausa de 
uso da PrEP, o que é esperado, e outras questões ligadas ao reinício, em geral 
relacionadas a barreiras de acesso aos serviços. Nesse processo, o abandono 
é o pior desfecho esperado. O estudo PrEP Brasil1, conduzido pela Fiocruz com 
apoio do DCCI, demonstrou que há mais dificuldade na persistência em PrEP 
entre as populações jovens e o grupo de mulheres trans e travestis. Os dados 
revelaram que a ausência na visita de PrEP está diretamente ligado ao nível 
baixo de tenofovir no sangue, o que compromete a eficácia da PrEP.

O estudo ImPrEP, implementado no Brasil, México e Peru, que incluiu 
quase 10.000 HSH e mulheres trans e travestis nos três países, também de-
monstra taxas de abandono maiores entre a população de trans e travestis. 
Esses resultados demandam a elaboração de estratégias específicas para am-
pliar e assegurar o acesso e vinculação das populações mais vulneráveis nos 
programas de PrEP.

Como alguns estudos já demonstraram, a PrEP oral diária não é adequa-
da para todas as populações, por diversas razões. Neste sentido, é fundamental 
estarmos atentos para as novas tecnologias de PrEP para gays e outros HSH, 
atualmente em desenvolvimento. 

O gráfico ao 
lado descreve 

as diversas 
tecnologias 

de PrEP e seus 
estágios de 

desenvolvimento 
e de 

disponibilidade.

Um inquérito desenvolvido no âmbito do projeto ImPrEP por intermédio 
das redes sociais em 2018 revelou que a maior parte dos HSH no Brasil, México 
e Peru preferem a PrEP injetável (42% dos participantes). Em outro estudo mais 
aprofundado   experimento de escolhas discretas — realizado no Brasil em 2020, 
revelou que os HSH e mulheres trans e travestis priorizam o critério de eficácia 
para escolher um tipo de PrEP. Nesse estudo, a maior parte dos participantes 
também declarou preferir a PrEP injetável ou por implante. Nesse sentido, temos 
muito a aprender com a área da psiquiatria, que já usa formulações injetáveis 

1 Dica de leitura: 
https://www.

thelancet.com/
journals/lanhiv/

article/PIIS2352-
3018(18)30008-0/

fulltext
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de longa duração há tempos. Nessa área, observa-se uma melhora na adesão, 
e a não-adesão pode ser detectada precocemente. Em relação à PrEP oral, a 
não-adesão é mais complexa de ser detectada no início do acompanhamento. 
Também há exemplos oriundos da saúde reprodutiva, em que as questões de 
adesão também estão relacionadas à formulação dos produtos anticonceptivos. 

A PrEP injetável de longa duração tem prós e contras, como qualquer 
abordagem biomédica. Há uma melhora na adesão, menor frequência de 
administração da profilaxia, monitoramento por meio de visitas clínicas (o 
que assegura maior acesso a outros serviços complementares) e o produto 
é altamente discreto, garantindo total privacidade a seus usuários. Contudo, 
há pontos que ainda exigem reflexão: implicações a longo prazo, interações 
entre medicamentos (sobretudo do cabotegravir e os medicamentos utilizados 
para tratar tuberculose), necessidade de profissionais capacitados para sua 
administração  e dúvidas acerca da integração da PrEP injetável nos mecanismos 
atuais de oferta. 

O cabotegravir, medicamento que está em estudo de fase 3 para 
utilização como PrEP injetável de longa duração, já demonstrou superioridade 
na prevenção da aquisição do HIV em relação ao tenofovir+entricitabina 
(medicamentos da PrEP oral) tanto para gays e outros HSH, mulheres trans 
e travestis e mulheres cisgênero. A fase aberta dos estudos vai trazer vários 
novos elementos importantes para informar a implementação dessa droga  nos 
diferentes cenários.

Outra formulação de PrEP é a droga Islatravir (ISL, MK-8591), apresentada 
em um comprimido mensal, cujo estudo em breve iniciará também no Brasil. 
Essa droga também está sendo desenvolvida, ainda em fase pré-clínica, sob a 
forma de implante anual. Uma das vantagens dessa formulação em relação 
à  PrEP injetável  é que o implante pode ser retirado a qualquer momento, 
cessando o efeito da droga no organismo. Outra molécula em desenvolvimento 
é Lenacapavir, para tratamento e prevenção, que se mostrou bastante eficaz 
em estudo pré-clínico em primatas não-humanos. Esse resultado deu suporte 
para avançar em estudos para PrEP sob a forma de uma injeção subcutânea a 
cada seis meses. Uma terceira nova formulação de PrEP em desenvolvimento é 
um adesivo de liberação transdérmica, mecanismos atualmente utilizados para 
tratamento de tabagismo, reposição hormonal, e anticoncepção. 

Todas essas novas estratégias são altamente interessantes para lidar 
com as barreiras de adesão à PrEP.

Apesar dessas boas notícias, a vulnerabilidade ao HIV é determinada 
por outros fatores para além dos fatores biológicos, relacionados a questões 
estruturais e socioculturais que determinam os riscos e vulnerabilidades das 
populações específicas. Estigma, discriminação, homofobia e iniquidade social 
impactam a percepção do risco e representam barreiras concretas para acesso 
aos serviços de testagem, que são a porta de entrada para a prevenção do HIV.
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Debate e discussão
O mediador da sessão, Marcelo Araújo, da Organização Pan-Americana 

de Saúde, iniciou o debate elencando comentários para cada palestrante. So-
bre a apresentação da Glenda Gray, Marcelo ponderou se a dificuldade para o 
desenvolvimento de uma vacina anti-HIV está ligada apenas a questões técni-
cas ou se também exigiria investimentos mais vultuosos. Para Gerson, Marcelo 
perguntou sobre as estratégias que estão sendo estudadas atualmente para a 
ampliação dos serviços de PrEP e se essas incluem a disponibilização da pro-
filaxia por meio do sistema privado. Em continuação, anunciou as perguntas 
enviadas pelos participantes do simpósio, entre as quais, destacam-se: 

1. Há movimentos para descentralizar o acesso à PrEP na rede de aten-
ção primária?

2. Será possível desmedicalizar a PrEP e tornar sua prescrição mais flexí-
vel? É possível imaginar um aumento do uso da PrEP no Brasil, de modo 
que se verifiquem reduções importantes de novos casos de HIV, a exem-
plo da Austrália ou de São Francisco, nos EUA?

3. Quais são os efeitos colaterais da PrEP?

4. Quais são as experiências para captação de usuários de PrEP nas zo-
nas de vulnerabilidade, por exemplo, em áreas de prostituição?

5. O SUS não tem programa de testagem ou pesquisa de andamento so-
bre clamídia e gonorreia anais? O protocolo médico não exige o exame 
de swab anal? Há subnotificação dessas doenças?

6. Como se dá na prática o acesso à PrEP para pessoas em situação de 
rua que não têm documentos ou para doentes mentais que não estão 
aptos a consentir?

7. Quais as iniciativas do Ministério da Saúde para aumentar o acesso à 
PrEP entre travestis e mulheres trans? Quais os planos para integração 
de serviços de PrEP com serviços de afirmação de gênero e com outros 
serviços de apoio, para essa população mais vulnerável? 

8. Em relação à PrEP injetável de longa duração, quais as opções para 
a população trans e travesti, já que a injeção pode ser eventualmente 
desaconselhada em razão do silicone ou prótese nas nádegas?

9. Verificou-se que a PrEP pode ser adquirida nas farmácias, sem recei-
tas. Isso é preocupante?

Glenda Gray não participou da sessão de debate e discussão por impe-
dimentos de ordem pessoal. As respostas às perguntas acima foram providen-
ciadas por Gerson Pereira e sua equipe e por Beatriz Grinsztejn.
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Gerson Pereira e equipe: 

A PrEP é uma estratégia muito jovem no Brasil. Quando se implemen-
ta uma estratégia, leva um tempo para ser absorvida. A pesquisa ImPrEP nos 
apresenta caminhos para implantar a PrEP na rede. Para aumentar a cobertura 
de PrEP, estão sendo viabilizadas estratégias, como a de  autorizar a prescrição 
por enfermeiros e colocar a PrEP na saúde suplementar. Já houve reuniões para 
discutir PEP e PrEP na assistência privada. No futuro, precisamos prescrever a 
PrEP para quem quiser usá-la. Estamos em diálogo com estados e municípios 
para descentralizar a PrEP ao máximo e capacitar as equipes. O Estado de São 
Paulo já tem indicativo de um número de novas infecções reduzidas relacio-
nadas à descentralização, mas esse dado ainda precisa ser melhorado. A PrEP 
precisa estar disponível em espaços populosos e de fácil acesso às populações 
mais vulneráveis. Há um projeto para aprimorar os CTAs (Centros de Testagem 
e Aconselhamento) do país para que possam oferecer um atendimento espe-
cializado  que poderá incluir a PrEP. Outra questão, é analisar determinados 
estados com outro olhar. Por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que 
apresentam praticamente uma epidemia generalizada.

Os antirretrovirais não são medicamentos controlados no Brasil. O DCCI 
está fazendo um trabalho com a Anvisa, farmácias privadas e população para 
conscientização sobre a necessidade de se fazer a sorologia para HIV antes de 
começar ou continuar o uso da medicação. O objetivo é evitar que as pessoas 
façam dupla terapia na vigência de uma infecção. A discussão é recente. Todos 
os remédios deveriam ter uma receita médica, mas sabemos que isso é mais 
complexo e, por isso, iniciamos o trabalho de conscientização junto à Anvisa.  

Gonorreia e clamídia não são agravos de notificação compulsória. Como 
o DCCI tem uma atenção às ISTs, monitoramos essas doenças por intermédio 
de nossas unidades. Com relação às pessoas em situação de rua, o fato de a 
pessoa não ter documentos não lhe impede de ter acesso àPrEP.

Beatriz Grinsztejn: 

Sobre as vacinas para o HIV, existem diferenças com relação à tipologia 
dos vírus. Essa é a questão fundamental. O desenvolvimento de vacinas para a 
Covid-19 foi em tempo recorde, inclusive com novas tecnologias e plataformas 
de vacinas. O Covid é um vírus relativamente fácil em relação ao HIV. O que 
é fundamental salientar é a importância do desenvolvimento de vacinas para 
a Covid-19 no que tange a uma vacina para o HIV, por conta da tecnologia 
utilizada. Após muitos anos, estamos num estudo de vacina anti-HIV na fase 3.

A PrEP é altamente eficaz, com prescrição de uso diário que chega a 
quase 100% de segurança. Durante duas a três semanas iniciais de uso, pode 
haver “síndrome do Truvada”, com náusea, dor abdominal, dor de cabeça, sin-
tomas que não levam à descontinuação. Após duas a três semanas, os sinto-
mas acabam. O impacto na situação renal é pequeno, com mínimo impacto no 
índice de creatinina. Pode também envolver alguma repercussão óssea no uso 
prolongado, principalmente em indivíduos mais velhos, mas do ponto de vista 
clínico não é relevante.

Quanto ao uso do cabotegravir injetável para mulheres trans e tra-
vestis, não é possível utilizar em pessoas com silicone ou prótese glútea. Mas 
temos esperança de que isso irá mudar. Novos dados estão sendo gerados 
enquanto isso.  
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Encerramento do painel

Valdiléa Veloso:
Atingimos nosso objetivo de discutir as vacinas e a PrEP. Destacamos a impor-
tância da ciência, e de como o conhecimento científico é construído passo a 
passo, com respostas aos desafios e utilizados com o conhecimento produzido 
no passado. Estamos vivendo isso com o HIV. Esse conhecimento ajudou no de-
senvolvimento de vacinas para a Covid-19 e certamente ajudará a alavancar o 
conhecimento para a vacina anti-HIV.

Gerson Pereira: 
Agradeço aos participantes e às participantes. Construímos assim a política, 
com participação e troca de ideias. A nossa parceria com a ciência é muito im-
portante, pois os resultados dos estudos geram impactos positivos nos serviços 
de saúde e no SUS. 
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Pesquisas de vacinas e prevenção do HIV: 
sociedade civil e envolvimento comunitário

ABERTURA

Valdiléa Veloso - Diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI)/Fiocruz

Cristina Pimenta - Consultora do Departamento de Doenças de  Condi-
ções Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI)/Ministério 
da Saúde 

A abertura do segundo dia do Simpósio Pesquisa de Vacinas e outras 
Profilaxias para Prevenção do HIV pautou a importância do envolvimento co-
munitário em todas as fases do desenvolvimento das pesquisas para HIV e 
aids. O segundo dia apresenta a retomada da discussão entre pesquisadores e 
sociedade civil sobre novas propostas para o desenvolvimento de vacinas para 
o HIV, a fim de aperfeiçoar as políticas públicas de prevenção ao HIV e à aids. 

A resposta brasileira ao HIV/aids tem um histórico de experiência acu-
mulada e envolvimento comunitário para o desenvolvimento de vacinas para 
o HIV. Na década de 1990, o país adotou uma política de acesso universal ao 
tratamento antirretroviral e, nessa mesma época, foi criado o primeiro grupo 
técnico para o desenvolvimento de vacinas para HIV. O Comitê Técnico Asses-
sor, uma parceria entre governo e sociedade civil organizada, foi importante 
para os centros de pesquisas nacionais.  Ele funcionou como instância consulti-
va para o desenvolvimento de vacinas e apoio aos protocolos e recomendações 
específicas para pessoas vivendo com HIV. 

PAINEL II 



RELATÓRIO DO PROJETO, 2021 • 7 1

1° Apresentação: Boas práticas em pesquisa, ética e acesso, com 
Jorge Beloqui, professor do Instituto de Matemática e Estatística 
(IME) e pesquisador do Núcleo de Estudos para a Prevenção da 
Aids (Nepaids-USP). Membro do Grupo de Incentivo à Vida (GIV-
SP) e da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia)

JORGE BELOQUI iniciou sua apresentação abordando o histórico do 
debate sobre vacinas para o HIV no Brasil, destacando o engajamento comu-
nitário. Em 1991, não havia nenhuma estratégia de tratamento antirretroviral. 
Em 1991, ocorreu a primeira missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para discutir com autoridades de saúde brasileiras o desenvolvimento de vaci-
nas.

Antes de um posicionamento oficial do governo brasileiro, as ONGs en-
volvidas com o combate à aids manifestaram-se favoráveis aos ensaios clínicos, 
desde que devidamente amparados nos parâmetros da ética em pesquisa e 
justiça social. Foi o primeiro exemplo de participação comunitária no desenho 
de pesquisa para vacinas ao HIV. 

Em 1992, o 
Grupo pela Vidda 
(GIV) em parceria 
com a Associação 

Brasileira 
Interdisciplinar 
de Aids (Abia), 

publicou o Dossiê 
Vacinas, com 
informações 

sobre o tema 
para as ONGs. 
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Em 1992, Lair Guerra, à frente da Coordenação Nacional de DST/Aids 
(CN-DST/Aids) na época, formou o Comitê Nacional de Vacinas anti-HIV e 
solicitou a participação de representantes comunitários. 

Várias atividades de formação foram realizadas pelo Comitê, entre elas 
a discussão do primeiro Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
sobre vacinas, com a participação de 120 pessoas de ONGs de HIV/aids, em 7 
de setembro de 1994. Além disso, diversos encontros foram realizados em nível 
nacional e 33 boletins sobre vacinas foram publicados. 

Os desafios da ética e do acesso à justiça social permanecem 30 anos 
depois. Pela corrida internacional desigual e pela pressão para reduzir os pa-
drões éticos internacionais e na busca por maior equidade no acesso à pro-
priedade intelectual. Beloqui chamou a atenção para o plano nacional: há o 
Projeto de Lei (PL) 7082/17, em curso na Câmara dos Deputados, que modifica 
o sistema de avaliação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 
retirando a consulta obrigatória ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), modifi-
cando as resoluções de ética em pesquisa anteriores e as colocando sob a égide 
do Ministério de Saúde. Beloqui argumentou que o PL necessita de consulta 
pública de entidades como CNS e Conep.

Beloqui, antes de finalizar, cita os exemplos de Jonas Salk, criador da va-
cina injetável contra poliomielite, que atribuiu ao povo os direitos de patente da 
vacina; e a Albert Sabin, que renunciou aos direitos de patente da vacina oral 
contra a poliomielite, o que facilitou a ampliação do seu uso no mundo. Para 
Beloqui, em 2021, o mundo precisa de mais pesquisadores como Sabin e Salk. 
A ciência tem que estar aliada aos direitos humanos e à ética. Os movimentos 
de luta contra a aids endossam as pesquisas sobre vacinas para o HIV. O papel 
comunitário é assegurar a observância de padrões éticos e científicos adequa-
dos e locais. Tratamento, informação e aconselhamento para os voluntários.
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2ª Apresentação: Ativismo para vacinas para o HIV e outras 
formas de prevenção, com Jessica Salzwedel, da Global 
Advocacy for HIV Prevention (Avac)

JESSICA SALZWEDEL explorou tópicos importantes para discutir o ativis-
mo para vacinas ao HIV, como os novos objetivos do Unaids; experiência com a 
linguagem; PrEP oral e uma plataforma para prevenção; desenho dos produtos; 
importância do papel das lideranças comunitárias e perspectivas para o futuro.

Segundo Salzwedel, a importante Meta 90-90-90 se mostrou de di-
fícil alcance e com necessidade de atualização.  O financiamento de ações 
para HIV/Aids, por exemplo, ficou horizontal e não cresceu para fins de pre-
venção ao HIV. Nesse sentido, a nova Meta 95-95-95, lançada pelo Progra-
ma Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), visa aproveitar os 
bons já alcançados pela Meta 90-90-90, e aperfeiçoar com ênfase na experi-
ência acumulada de implementação de políticas públicas, compromissos po-
líticos, ativismo comunitário, direitos humanos, solidariedade global e recur-
sos financeiros para impulsionar o fim da aids enquanto epidemia até 2030. 

Fonte: https://www.
unaids.org/sites/

default/files/media_
asset/201506_

JC2743_
Understanding_

FastTrack_en.pdf
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 Salzwedel abordou que é preciso habilitar as pessoas para que esco-
lham. Não basta só ter mais opções: elas devem estar disponíveis às popula-
ções. Mais que produto, isso envolve políticas, acessibilidade e envolvimento 
comunitário. De 2008 a 2020, houve uma expansão da PrEP no mundo, mas a 
sua expansão nem sempre se traduz no uso continuado. 

“The bioPIC Approach” é uma abordagem colaborativa de prevenção 
biomédica. Essa abordagem também envolve os desenvolvedores de produtos 
e busca:

a) mapear as questões de tomadores de decisão contra os estudos;

b) planejar paralelamente aos ensaios clínicos;

c) compartilhar estratégia de desenvolvimento por diferentes stakeholders.

O uso da plataforma é para o planejamento, advocacy, financiamento 
e coordenação das ações de prevenção do HIV. Essa estratégia pode ser utili-
zada como modelo na implementação de novas estratégias de prevenção, por 
exemplo. 

Devem ser replicadas abordagens bem-sucedidas. Aprendemos a im-
portância de uma implementação multinível com a pandemia de Covid-19. 
Aumentar recursos, não apenas na prevenção individual, mas para o sistema 
da prevenção ao HIV como um todo. Focar na ideia de escolha que o indivíduo 
pode ter nos serviços.

Salzwedel conclui que temos de preencher as lacunas e aumentar a ace-
leração da aprovação dos produtos. Acelerar a regulação, criar plataformas 
para os programas de prevenção,  produtos diferenciados e integrados e pre-
encher essas lacunas. Nem tudo no mercado funciona para todo mundo, por 
isso temos de continuar construindo estratégias e investindo em acessibilidade. 
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3ª Apresentação: Envolvimento comunitário na América Latina 
- experiência da Rede HVTN, com Luciana Kamel, gerente de 
Projetos de Engajamento Comunitário – HIV Vaccine Trials 
Network (HVTN)

LUCIANA KAMEL iniciou sua apresentação abordando a Rede HIV 
Vaccine Trials Network (HVTN).  A HVTN é a fusão de duas redes: Aids Vaccine 
Evaluation Group (Aveg) e HIV Network for Prevention Trials (HIVNET). Criada 
em 1999, forma uma rede de colaboração internacional entre cientistas, 
centros de pesquisas clínicas, representantes da comunidade que trabalham 
com governos e a indústria, na busca global por uma vacina contra o HIV. O 
objetivo é acelerar o desenvolvimento e a condução de estudos de vacinas 
candidatas contra o HIV. O modelo de engajamento comunitário da HVTN se 
baseia no tripé:

• Educação comunitária: lança as bases para a sensibilização local, a al-
fabetização e o apoio à prevenção do HIV e à investigação clínica sobre 
o HIV.

• Recrutamento: depende da educação da comunidade para envolver 
ativamente e incentivar a participação em ensaios clínicos.

• Retenção: com base na educação e recrutamento da comunidade para 
apoiar a participação contínua da comunidade local nos estudos em 
uma experiência positiva para os participantes.

Nesse modelo, os pesquisadores são estimulados a boas práticas clíni-
cas, desenvolvimentos e implementação de protocolos, preparação de centro 
de pesquisa. Há um Comitê Comunitário Assessor, porta-voz da comunidade, 
que estimula a comunicação participativa e assessora no envolvimento. Ética 
em pesquisa e informação durante o estudo são os seus pilares.

Com a Equipe de Educação Comunitária, ocorre o compartilhamento 
de informações precisas sobre pesquisas clínicas dentro das comunidades que 
eventualmente apoiarão o recrutamento de estudos e atividades de literacy
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(pedagogia) da comunidade. A equipe também busca se integrar à rede dos 
serviços de saúde.

O Plano de Educação Comunitária busca desenvolver estratégias para a 
educação, assegurando princípios éticos e colaboração da consulta, estabele-
cendo processos para alcançar padrões e melhores práticas em nível interna-
cional, nacional e local. 

No Comitê Comunitário Assessor (CAB), os membros da comunidade 
são envolvidos desde cedo na discussão das prioridades da pesquisa de pre-
venção: desenho da pesquisa, desenho do questionário, acompanhamento dos 
planos, procedimento de consentimento informado, intervenções de redução 
de danos, educação comunitária, planejamento do recrutamento e retenção. 
Todos os centros HVTN possuem um CAB, com o estabelecimento de um CAB 
global com reuniões regulares.

Nesse painel sobre o engajamento comunitário e sua importância nos 
ensaios clínicos, a ciência precisa responder às necessidades e interesses da 
comunidade, o que representa um valor agregado. Se a ciência não responde 
aos interesses da comunidade, serão exigidos muitos mais esforços para a com-
preensão dos resultados perante a população. Um tempo adicional será neces-
sário para que a comunidade possa criar suas próprias ações. Comunidades 
informadas contribuem para o maior avanço científico. Quando a comunidade 
é envolvida, facilita-se a compreensão do seu papel nesse processo. 
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Debate
Condução:  
Alexandre Menezes, da Global Advocacy for HIV Prevention (Avac)

BLOCO 1

 Alexandre Menezes, para todos: 
Considerando o contexto da pandemia da Covid-19, que afeta a vida 

de todos nós, sem precedentes, pergunto, para todos os painelistas, diante da 
proximidade  de uma vacina da HIV, qual é o legado do esforço e experiência 
para uma vacina do HIV, em termos de questões éticas, conscientização, legado 
comunitário, para a Covid-19?

RESPOSTAS
 Luciana Kamel: 

A pandemia da Covid-19 e a infodemia de fake news têm muito a apren-
der com o legado da epidemia de HIV/aids.  Os pesquisadores envolvidos com 
a Covid-19 são os mesmos pesquisadores dos estudos clínicos para o HIV. O 
legado também é por conta de todo o envolvimento comunitário.  É necessário 
diversificar a oferta de vacinas e tornar o acesso às vacinas mais equitativo. Há 
países em que nem os profissionais de saúde conseguiram acesso às vacinas. 

 Jorge Beloqui: 
Não há negacionismo nos movimentos de aids com relação ao uso de 

vacinas para o HIV. Foi o conjunto de atividades e informações, as discussões, 
levantadas durante anos, que contribuíram para isso. Na atualidade, o Brasil 
não teve uma preparação comunitária, no sentido de diferenciar entre uma va-
cina para evitar doença grave e outra para a infecção. Há uma diferença muito 
tênue entre uma vacina para evitar doença grave e outra para a infecção.  Há 
a necessidade de envolvimento comunitário.  A população precisa ser informa-
da previamente e com clareza. O maior legado da aids é a experiência com o 
engajamento comunitário para democratizar informação. 

Jessica Salzwedel:
Eu concordo com os colegas, o legado e o esforço do HIV mostra que te-
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mos uma plataforma bastante apta para a pesquisa, que nos permitiu começar 
a falar com empresas e governos sobre ensaios clínicos.  Já consegui trabalhar 
junto aos órgãos reguladores sobre o tipo de estrutura necessária ao lança-
mento e implementação efetiva de pesquisa. Um dos benefícios que espero,em 
decorrência da pandemia da Covid-19 para a agenda do HIV, é maior trabalho 
em defesa das pesquisas. Porque quando você participa de pesquisa, pode en-
volver representantes da comunidade. 

BLOCO 2

Valdiléa Veloso, para todos: 
No Brasil, se pensa que é preciso proteger a comunidade dos pesqui-

sadores. Nesse sentido, é importante ter um diálogo sobre as questões éticas. 
No entanto, não se tem uma ampla compreensão sobre o direito de participar 
das pesquisas. A oportunidade de participar geralmente fica restrita às pessoas 
mais informadas, quando quem está mais vulnerável costuma ficar apartado da 
participação nos estudos. Na Covid-19, embora as pesquisas tenham alcança-
do grupos em situação de vulnerabilidade, como profissionais de saúde, outros 
ainda estão distantes do acesso à participação nos estudos. Portanto, como 
podemos trabalhar com a comunidade científica de modo geral e a sociedade 
para despertar para o direito de participar das pesquisas como um direito fun-
damental?

RESPOSTAS
Jessica Salzwedel:
A questão do acesso e equidade à pesquisa é essencial. Ampliar o aces-

so à pesquisa , implica em tornar os ensaios clínicos e o conhecimento acessível 
às pessoas. Sobre as populações mais vulneráveis e sua participação, é preciso 
refletir sobre como estabelecer confiança entre pesquisadores e as comunida-
des. Como criar confiança? Por meio da promoção do diálogo com as lideran-
ças das comunidades. 

Jorge Beloqui:
As pessoas devem ser informadas sobre a pesquisa e o seu teor. É im-

portante engajar a comunidade para acesso aos frutos do estudo, caso se com-
provem eficazes. A partir dos resultados, podemos falar em direito ao acesso de 
um benefício comprovado e eficaz em saúde pública. 

Luciana Kamel: 
Os membros dessa comunidade podem estar em condições de vulnera-

bilidade socioeconômica, por raça/cor, entre outras. A ideia é que os protocolos 
de pesquisa estejam acessíveis. Também estimular que as lideranças comunitá-
rias possam orientar as pessoas. Parcerias com stakeholders, entre outros. Não 
se trata de um privilégio, mas de um direito. 

BLOCO 3

Augusto Imanishi Bonavita, para todos: 
Como os conhecimentos acumulados nos ensaios clínicos com relação 

ao engajamento comunitário poderiam ser, de fato, implementados nas ações 
do SUS em prevenção do HIV? Por exemplo, não faltaria engajamento comuni-
tário e a figura dos educadores de pares na PrEP SUS?
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RESPOSTAS
Jessica Salzwedel: 
A Avac está trabalhando na tradução de resultados em engajamento 

comunitário. É importante veicular diferentes mensagens para cada população. 
Quando isso se traduz em produtos reais, como é o caso da PrEP, é necessário 
um engajamento a longo prazo. 

Luciana Kamel: 
Comunicar para a comunidade tem sido um desafio. No estudo ImPrEP, 

cada centro tinha um educador de pares para levar a informação até onde não 
chegava. Educadores gays ou mulheres trans e travestis foram considerados no 
projeto como educadores de pares, por conta da empatia com a sua comuni-
dade. A importância do educador de par é manter a educação continuada nos 
serviços. Por conta disso, conseguimos aumentar o conhecimento sobre PrEP. A 
ampliação e reconhecimento desse trabalho é o desafio.

Jorge Beloqui: 
Na pesquisa de implementação de políticas, o estímulo à participação 

como um direito é fundamental, para que posteriormente essa mesma 
comunidade possa lutar pelo acesso e ampliação da implementação. O mundo 
precisa de uma vacina urgentemente para mitigar a aids (Beloqui mostrou 
vários bottons em defesa de vacinas contra o HIV e divulgou as boas práticas de 
participação comunitária).

Disponível em: 
https://www.avac.

org/resource/
good-participatory-

-practice-guidelines-
-biomedical-hiv-pre-

vention-trials-second-
-edition-7. Acesso em 

14/07/2021.

Boa prática participativa: Diretrizes para ensaios de prevenção biomédi-
ca do HIV, segunda edição (português). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valdiléa Veloso:
O engajamento comunitário é um pilar das pesquisas. A participação 

numa pesquisa pode ser a diferença entre a vida e a morte para esta pessoa. 
No Brasil, a depender de onde é feita, pessoas que não teriam acesso a deter-
minados serviços de saúde, podem se beneficiar com a participação no ensaio 
clínico. Na história do HIV e da aids, isso se evidenciou e pesquisadores de pa-
íses africanos hoje estão reivindicando mais pesquisas no continente. Deve-se 
aproveitar a experiência com a Covid-19 e aplicar nas vacinas para o HIV. 

Luciana Kamel:
Minha provocação final é fazer um seminário convidando, não só o Bra-

sil, mas os colegas da América Latina.

Valdiléa Veloso: 
Desafio aceito.
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Desafios no desenho de estudos, regulação 
e acesso a vacinas e produtos de prevenção 
em contextos de saúde pública

ABERTURA

Valdiléa Veloso - Diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI)/Fiocruz

Cristina Pimenta - Consultora do Departamento de Doenças de Condições 
Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI)/Ministério da 
Saúde

O terceiro dia do Simpósio Pesquisa de Vacinas e outras Profilaxias para 
Prevenção do HIV pautou o estado da arte dos estudos clínicos de vacinas e da 
profilaxia pré-exposição contra o HIV, bem como os desafios para a amplia-
ção do acesso às estratégias de prevenção em nível global.  Discutiram-se os 
desafios regulatórios dos produtos e inovações para a prevenção ao HIV, por 
meio de trocas de experiência entre centros de pesquisa, agências reguladoras 
e tomadores de decisão, a fim de promover o diálogo sobre a aplicabilidade 
no aprimoramento das políticas públicas de HIV e aids. No cenário global, a 
transferência de tecnologia como modelo possível para expansão do acesso e 
o quanto precisamos aprender dessas experiências, a fim de nos adiantar com 
relação ao aprimoramento e transferência de tecnologias.

PAINEL III
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1ª Apresentação: Acesso global, desafios atuais – fomento e 
capacidade de produção, com Mariângela Simão, vice-diretora-
geral da Organização Mundial da Saúde (OMS)

MARIÂNGELA SIMÃO iniciou a apresentação afirmando que a resposta 
à pandemia da Covid-19 é um exemplo de investimento financeiro, concentra-
do e comprometido, entre diferentes instituições de pesquisas e laboratórios, e 
que certamente irá gerar bons desdobramentos para a área de HIV e aids. 

Na resposta à pandemia da Covid-19, ela destacou dois aspectos im-
portantes do ponto de vista da saúde global: a porcentagem de países que 
experimentaram uma interrupção dos serviços de saúde; e o adiamento de 
campanhas de infecções evitáveis. A distribuição não equitativa das vacinas no 
mundo tem levado em consideração a renda dos países. Países de renda média 
possuem baixa ou nenhuma vacinação. O acesso pouco equitativo da vacina 
não era esperado. Vários fatores no mundo contribuíram, como os acordos 
firmados em países de alta renda, que criaram uma enorme desproporção no 
acesso às vacinas. 

Quando falamos em objetivos estratégicos e no planejamento das res-
postas à Covid-19, precisamos falar de medidas para redução da exposição ao 
vírus, da mortalidade e de proteção aos mais vulneráveis. O consórcio inter-
nacional Covax Facility promove a aquisição de vacinas e faz sua autorização 
emergencial. O Brasil integra o consórcio. Ao mesmo tempo, o consórcio faz a 
avaliação do grau de adequação dos países para a vacinação. Percebe-se que 
alguns países têm mais dificuldade em termos de capacidade instalada. A ca-
pacidade de sequenciamento também pode afetar a efetividade das vacinas. O 
sequenciamento é muito importante no monitoramento das variantes, não só 
pelas vacinas, mas por conta da preparação dos sistemas de saúde para lidar 
com uma variante do Sars-CoV-2. 

Simão listou alguns dos principais desafios que persistem com relação à 
pandemia da Covid-19:

a) situação global permanece altamente instável;
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b) implementação de medidas de saúde pública ainda inconsistente e 
os sistemas de saúde permanecem sob pressão;

c) pouco engajamento da comunidade;

d) iniquidades no acesso continuam presentes e tornam o ambiente 
propício para novas variantes. 

Ninguém está seguro enquanto todos não estiverem vacinados. Por isso, 
os objetivos estratégicos permanecem os mesmos: reduzir a exposição de risco; 
reduzir a transmissão; a proteção dos vulneráveis, reduzir a morbidade e mor-
talidade e reduzir as iniquidades no acesso.

Na resposta à Covid-19, há quatro áreas estratégicas: resposta imedia-
ta, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Na resposta imediata, ações para a 
redução dos riscos de exposição. No curto prazo, a importância de olhar para 
os insumos. Há muita dificuldade no suprimento de insumos. A médio prazo, 
a importância da transferência de tecnologia. E, a longo prazo, a produção 
sustentável. 

 Simão abordou quatro plataformas da vacina: vetor viral (viral vector),
subunks de proteínas (protein subunks), RNA e vírus inativados (inactivated vi-
rus), e baseado em biorreator (bioreactor based). Há uma escassez de insumos 
básicos em todas as plataformas. Na questão do insumo básico, o Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) é o cerne das vacinas, há escassez e limitação na ca-
pacidade de produção. 

Hoje, há problemas em todas as cadeias de produção de vacinas. O uso 
da plataforma mRNA já era utilizado no desenvolvimento de vacinas contra 
o câncer. Trata-se de uma plataforma que tem um futuro promissor para a 
tuberculose e possivelmente o HIV. Países de renda média e baixa utilizam a 
plataforma da Influenza, incluindo o Brasil. Mais de quarenta países já se inte-
ressaram em usar a tecnologia mRNA. 

Em conclusão, Simão afirma que é preciso sair da extrema dependência 
e concentração da produção de vacinas em determinados países, para adqui-
rir uma unidade na produção de vacinas em escala global. Sair da extrema 
concentração e ter unidades de produção contra novos patógenos e vacinas 
de rotina, como o HIV e outras infecções. A OMS fez uma chamada sobre esse 
tema e vários países manifestaram interesse. É o futuro do que deve acontecer 
com as vacinas em geral.
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ESPER GEORGES KÁLLAS possui grande experiência em pesquisa com 
o uso de PrEP e vacinas. Kállas iniciou a apresentação salientado que é fun-
damental que voltemos a discutir a patogênese do HIV, pois a capacidade de 
avaliar a disponibilidade de vacinas e novos produtos está relacionada à pato-
gênese.

Quando o HIV apareceu, achou-se que seria simples desenvolver uma 
vacina e dentro de poucos anos a situação estaria resolvida. No entanto, a res-
posta imune ao HIV mostrou várias surpresas. Se pudéssemos elencar aspectos 
da resposta imune, nós temos algumas dimensões que a infecção passa e são 
interdependentes, que é o enfrentamento do vírus na mucosa, células dendríti-
cas, células B, células T, amplificação em linfonodos. A questão é que o HIV tem 
capacidade de sofrer mutação e escapar da resposta imune. 

É necessário criar meios na vacinologia para que o sistema imunoló-
gico reaja ao primeiro contato com o vírus. O campo da vacinologia passou 
por uma evolução. Os avanços que vemos hoje na Covid-19 são resultado de 
anos de estudos por uma vacina contra o HIV. Um exemplo disso é a vacina da 
Johnson&Johnson, que utiliza um adenovírus 26, foi uma readaptação da pla-
taforma desenvolvida para prevenir o HIV, também utilizada no estudo Mosaico 
(fase 3).

Kállas compartilhou um pouco do conhecimento acumulado na busca 
por uma vacina contra o HIV. O estudo Step, no começo dos anos 2000, que 
foi realizado na Tailândia, na Europa e nos EUA, não conseguiu demonstrar 
a eficácia em nenhuma das plataformas. Os estudos HVTN e HVTN 503 não 
mostraram eficácia da mesma forma.

O estudo RV144, de vacina com uma plataforma combinada — vírus 
ALVAC-HIV, com vários genes do HIV expressos na sua superfície. Uma vacina 
vetorizada, seguida de reforços de uma proteína recombinante da rgp120 

2ª Apresentação: Desafios da avaliação da imunogenicidade de 
vacinas para HIV, com Esper Georges Kállas, professor titular 
do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)
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mostrou alguma eficácia, porém não suficiente para ser utilizada em saúde 
pública. No entanto, o estudo RV144 permitiu pensar qual é o marcador 
relacionado à proteção conferida aos participantes. Trata-se de um estudo 
multicêntrico, aleatorizado 1:1; duplo-cego, controlado com placebo, que 
contou com 16.402 voluntários (risco comunitário).

Os estudos ALVAC-HIV vCP1521 e AIDSVAX B/E demonstraram o papel 
da proteína IgV2 A244 K178. No entanto, várias outras foram utilizadas e ain-
da não com uma resposta suficiente de proteção para o HIV. O estudo HVTN 
703/HPTN 081, com mulheres cis na África, ao sul do Saara e o Estudo HVTN 
704/HPTN 085, com homens que fazem sexo com homens (HSH) e pessoas 
trans, embora não tenham comprovado eficácia, constatou-se que pessoas em 
contato com vírus in vitro VRC01, tinham algum benefício. Isso trouxe de volta 
o conceito de que anticorpos com capacidade para neutralizar o vírus podem 
barrar a infecção por HIV por meio da imunidade celular.  É preciso encontrar 
o meio correto de encontrar anticorpos ou induzir anticorpos que são potentes 
para prevenir o HIV.  

Kállas destacou o papel central da imunidade celular. Nesse sentido, 
citou o estudo: “Peter J. Kuebler et al. Cellular immune correlates analysis of an 
HIV-1 preexposure prophylaxis trial. Proceedings of the National Academy of 
Sciences. Jun 2015, 201501443; DOI: 10.1073/pnas.1501443112”2 . O estu-
do averiguou o que acontece com pessoas expostas ao HIV e que não são in-
fectadas pelo vírus. Com a análise de amostras de pessoas não infectadas, isto 
é, soronegativas comparadas com pessoas soroconvertoras. Detectou-se que 
algumas pessoas que não se infectam têm resposta indetectável pela análise 
laboratorial. A segunda constatação é que no cômputo geral a magnitude des-
sa resposta em escala logarítmica foi significativamente superior naqueles não 
infectados do que em indivíduos infectados. Isso demonstra que possivelmente 
a imunidade celular tem um papel central na prevenção. A ação e presença da 
resposta e de outras proteínas nas etapas do ciclo replicativo do vírus iniciais 
estavam associadas com uma proteção. Sugerimos, a partir disso, que a imuni-
dade celular tenha uma importância. 

A avaliação do sistema imune vem se tornando cada vez mais complexa 
na resposta ao HIV, com o surgimento das novas plataformas de vacinas. Kállas 
argumenta que chega a ser simplista olhar apenas a produção de anticorpos e 
outras facetas da imunidade celular. A abordagem multissistemas tem possibi-
lidade de desvendar onde está o nosso marcador de proteção. Hoje há muitas 
plataformas, mas ainda é muito difícil induzir uma resposta forte o suficiente 
que possa conduzir à realização de um estudo Fase 2b/3. Os recursos financei-
ros para essa fase são limitados. 

Para Kállas, a resposta imune ao HIV é muito complexa. Ainda não há 
um marcador laboratorial de proteção e é preciso de investimento para desco-
brir. Descobrir um marcador tem implicações nos estudos de vacinas e trata-
mento, com o objetivo da erradicação viral do HIV. 
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3ª Apresentação: Desafios em desenvolvimento de estudos de 
prevenção, com Veronica Miller, professora adjunta na Public 
Health da Berkeley University e diretora executiva do HIV Forum 
Funding.

VERONICA MILLER informou inicialmente que a apresentação é infor-
mada pelo trabalho do Fórum de HIV, com a ressalva de que nem todas as vi-
sões expressas necessariamente representam a posição dos membros do fórum.

A apresentação abordou desafios que nos ocupam nessa agenda atual-
mente. Citou estudos como: Discover Trial, HPTN 083 e HPTN 084. Em cada 
um desses ensaios é possível constatar que as taxas de incidência se mostraram 
muito baixas, variando de 0,16 a 0,34. Em 20.000 pacientes/ano, houve apro-
ximadamente 100 novas infecções por HIV. Isso é um avanço e, frente a isso, é 
possível desenvolver produtos adicionais à PrEP. Como sabemos que população 
em risco foi suficientemente envolvida? O que aconteceria se não houvesse 
transmissão do HIV aos participantes do estudo, mesmo na ausência da PrEP?

Veronica destacou a importância do estudo controlado. Estudos rando-
mizados controlados contribuem para reduzir o viés e para comparar eficácia e 
controle. O controle por placebo é a melhor estimativa sobre o que poderia ter 
acontecido sem uma intervenção, gerando uma estimativa contrafactual. Num 
estudo de controle ativo, o resultado do placebo (progressão da doença, grau 
de incidência etc.) é “relembrado” de quando o primeiro padrão de cuidado foi 
testado contra o placebo. É de suma importância entendermos as razões para 
o ensaio ser controlado. Na ausência de informação, o controle por placebo é 
a melhor forma de entender os desfechos. Controle via placebo funciona como 
estimativa contrafactual

Miller discutiu ainda desenhos de estudo de PrEP. Nos estudos de supe-
rioridade o placebo pode ser esquecido. Isso exige mais esforços. O modelo 
standard-of-care (SOC) requer um amplo tamanho de amostra à medida que as 
taxas de incidência no controle ativo diminuem. É sempre mais fácil demonstrar 
a eficácia por meio do placebo e mais difícil pelo padrão de superioridade.

Alternativa aos tradicionais estudos randomizados são os estudos de 
controles externos. Comparar a efetiva intervenção “x” em estudos com sujeitos 
com o que acontece com um grupo similar de pessoas, sem triagem, mas ob-
servando (mais ou menos) o mesmo período. Podemos ter diferentes tipos de 
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controle externo. Podemos observar o participante do ensaio placebo em outro 
estudo paralelo. Por exemplo, em estudos HVTN, frente a outros estudos PrEP. 
Também é possível usar o controle observacional histórico. Comparar a efetiva 
intervenção “x” em estudos com sujeitos com o que aconteceu com um grupo 
similar de pessoas que foram observadas no passado. Exemplo de uso: estudos 
sobre contracepção, hepatite C, estudos de história natural... O que perdemos 
no uso dessas alternativas? O benefício da randomização. Na randomização, 
conseguimos assegurar uma comparabilidade efetiva e suficiente. Quando uti-
lizamos um controle externo, precisamos nos assegurar que esse controle é 
razoável e semelhante, frente à população em estudo.

Quanto às boas práticas clínicas, Miller abordou a importância da Orga-
nização Internacional sobre Harmonização, que define diretrizes para a realiza-
ção de estudos de alto nível de eficácia. Citou o ICH Guidance E10, documento 
sobre as diretrizes e como reduzir vieses com controles externos (Disponível em: 
https://www.ich.org/page/efficacy-guidelines3 ). Precisamos selecionar os con-
troles externos sempre antes e utilizar, sempre que possível, múltiplos controles 
externos.

A respeito do uso de controles externos, como placebos, Miller discute 
que são estimativas contrafactuais sobre o que poderia ter acontecido na 
ausência da intervenção “x”. Como construir uma estimativa contrafactual da 
incidência do HIV utilizando controles externos? Testes de recência (recencyassy-
based) para identificar infecções recentes em estudos de incidência têm sido 
amplamente utilizados pelo Forum.

Miller traz alguns exemplos: estudar a prevalência de HIV num lugar; 
investigar quantos estão infectados agudamente com dados de vigilância para 
HIV; examinar a relação aderência e eficácia; trabalhar com dados de ensaios 
clínicos; incidência baseada em testes de recência.

Padrão de cuidado e PrEP. O que realmente convém é afirmar, o que é 
uma comparação considerada clinicamente positiva. Precisamos de mais subsí-
dios. Convém saber no que consiste uma comparação clinicamente significati-
va. Precisamos de mais subsídios, pois não devemos trabalhar com um padrão 
de não-inferioridade tradicional.

Quando fazemos uma comparação de não-inferioridade, é quando di-
zemos que a intervenção “x” não é inferior à intervenção “c”, ou seja, é mais ou 
menos a mesma coisa; e que a “c” é melhor que o placebo. Com a estimativa 
contrafactual, afirmamos que temos a intervenção “x” e que queremos testar. 
Em lugar de testá-la num padrão de não inferioridade, temos o placebo para 
uma estimativa contrafactual. 

Em conclusão, Miller propõe utilizar as estimativas contrafactuais para 
incidência do HIV nas comunidades nas quais os ensaios foram conduzidos. 
Além disso, propõe o uso de mais de um método. As questões restantes, ela 
indaga: qual é o limite de eficácia? Quão comparável a um antigo tratamento 
deve ser um novo tratamento? Quão exatamente certos nós queremos ter? O 
que é clinicamente significativo versus o que é estatisticamente significativo?

3 ICH Harmonised 
Tripartite Guideline. 

Choice of Control 
Group and Related 

Issues in Clinical Trials 
E10.  Disponível em: 
https://www.ich.org/

page/efficacy-gui-
delines. Acesso em 

14/07/2021.
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4ª Apresentação: Avaliação e regulação de produtos imunológicos 
no Brasil,  com  Gustavo Mendes Lima Santos, gerente-geral de 
Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa.

GUSTAVO MENDES LIMA SANTOS iniciou a apresentação abordan-
do as questões de regulação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi 
criada pela Lei 9.792/99, com a missão de promover e proteger a saúde da 
população. Dentre as atribuições da Anvisa está a concessão de registro de 
medicamentos e vacinas no Brasil e a autorização para condução de estudos 
clínicos, segundo regulamentações específicas. A estrutura da agência é muito 
complexa e envolve outras áreas que perpassam o campo da saúde. No entan-
to, o foco é a gerência-geral de medicamentos. 

Num cenário de desenvolvimento de medicamentos e vacinas, segue 
procedimentos padrões. Entre as etapas de desenvolvimento e aprovação regu-
latória de uma vacina/medicamento, estão diversas fases. Importante o cum-
primento de todas as etapas de desenvolvimento de pesquisa conforme as re-
gulamentações nacionais e internacionais, e garantir segurança farmacológica 
e toxicológica. 

Os principais aspectos de estudos observados são: delineamento; se-
gurança; biotecnologia e boas práticas clínicas. O estudo regulatório difere do 
estudo acadêmico, pois é aquele que irá subsidiar o registro ou aprovação.  O 
delineamento do estudo costuma observar se os desfechos primários e secun-
dários devem ser condizentes com que está se buscando regular. No caso do 
HIV, por exemplo, busca um olhar sobre a questão virológica e qual a função 
do insumo. Além disso, a abordagem estatística deve ter validação científica e 
estar adequada.

Quanto à segurança, observa-se o volume de informações e dados que 
foram gerados nas fases anteriores. Os valores são cumulativos, portanto, se 
verifica que os resultados não são positivos, não é aprovado o medicamento 
experimental, para não expor as pessoas. Boas práticas clínicas também são 
essenciais com a capacitação dos centros de pesquisa e a rastreabilidade e 
confiabilidade dos dados.

A pandemia da Covid-19 trouxe mudanças para os registros de tecnolo-
gias. Anteriormente, o registro era feito somente com o depósito pela empre-
sa. Atualmente, há o registro condicional, modalidade solicitada pelo detentor 
com autorização na Anvisa. Para o registro condicional algumas etapas são 
necessárias, como: exigência de estudos completos de qualidade, segurança 
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e eficácia e avaliação pela Anvisa em até 60 dias (Termo de Compromisso). A 
Fundamentação está na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 415, de 26 
de agosto de 2020.

 Outra modalidade que Mendes destacou foi a autorização de uso emer-
gencial, solicitada pelo detentor com autorização na Anvisa. As etapas para 
essa autorização envolvem a análise de qualidade/segurança/eficácia e apro-
vação por outras exigências, com prazo de 7 dias úteis (Desenvolvimento no 
Brasil ou Relatório Técnico de agência de referência) e até 30 dias (Desenvolvi-
mento no exterior ou ausência de relatório). A Fundamentação está na RDC n. 
475, de 10 de março de 2021. 

Em conclusão, Mendes destacou que a aproximação da Anvisa com os 
desenvolvedores de vacinas para Covid-19 pode refletir positivamente nos es-
forços de vacinas e novos produtos para a prevenção ao HIV.
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Debate
Facilitadora: 

Valdiléa Veloso, diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI)/Fiocruz

BLOCO 1

Ioannis Hodges-Mameletzis, para todos:
Como estamos realmente pensando sobre esse conceito de algo novo 

ser clinicamente significativo (por exemplo, TAF/FTC para PrEP) como “qual é a 
utilidade clínica adicionada” de um novo produto em relação ao que é o trata-
mento padrão (TDF/FTC)? Como essa questão pode ser integrada ao desenho 
da pesquisa de ensaio clínico?

Sylvia Teixeira, para todos: 
Em que sentido, os avanços recentes nas vacinas contra a Covid-19 po-

deriam impactar positivamente no desenvolvimento das vacinas para o HIV?

RESPOSTAS

Veronica Miller: (elogiou a pergunta de Ioannis e destacou a impor-
tância de produtos que se ajustem melhor ao estilo de vida das pessoas e suas 
necessidades).

Apenas ter um produto de longa duração não basta. Também é neces-
sário fazer os estudos de modo que sejam confiantes, eficazes e seguros. A 
eficácia do Truvada não depende só da segurança do medicamento, mas do 
contexto que está sendo implementada. Olhar para a importância dos ensaios 
clínicos, em diferentes grupos. Também é importante ter os desfechos relatados 
pelos usuários, sobre o que sentem e como funcionam para eles. E, aí, passa-
mos para estudos de efetividade. 

(Por fim, MIller destaca a construção de uma abordagem global para 
lidar com essas questões).
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BLOCO 2

Valdiléa Veloso, para Veronica Miller:
a) Como vê a questão dos testes de resistência e os subtipos de HIV que 

circulam pelos países, onde esses estudos, utilizando esse método, vão acon-
tecer?

b) O HIV Forum Funding prevê a capacitação de pesquisadores em no-
vos métodos de avaliação?

Valdiléa Veloso, para Gustavo Mendes: 
Como a Anvisa vê essas questões, dado o convênio com a Food and 

Drug Administration (FDA). São pensados novos desenhos de estudos?

Beatriz Grinsztejn, para Veronica Miller: 
A apresentação é muito importante, trazendo informações atuais para o 

Brasil. Como esses estudos têm um tempo de inclusão longo, é preciso manter 
a coorte ao longo do tempo para avaliar a incidência do HIV. Como avaliar com 
teste de recência e algoritmo a incidência de fundo durante todo o prazo de 
inclusão do estudo, pois essa incidência pode variar de acordo com a expan-
são ou retração do uso de terapia antirretroviral na população dos indivíduos 
infectados. Por exemplo, a pandemia da Covid-19 certamente está causando 
um problema com relação ao acesso, um efeito ainda invisível ou subdimen-
sionado, que pode surpreender no futuro em relação à realidade das pessoas 
vivendo com HIV.

Beatriz Grinsztejn, para Gustavo: 
Há dois estudos que vão ser conduzidos no Brasil. O estudo com Islatravir 

(fase 3) e outro estudo (fase 3) com o uso de Lenacatravir e Istalavir, com uma 
injeção subcutânea a cada seis meses. seria interessante ouvir de você sobre 
esses estudos que utilizarão modelos de coorte com o uso de teste de recência. 
A participação da Anvisa é importante para integração da agência nos proces-
sos desde o início. Tais drogas podem beneficiar muitas populações devido ao 
efeito de longa ação. Muito bom você estar aqui conosco nessa discussão, onde 
Veronica apresenta novas tendências que irão ser implementadas no Brasil.

Ioannis Hodges-Mameletzis, para todos:
Como estamos realmente pensando agora sobre esse conceito de algo 

novo ser clinicamente significativo (por exemplo, TAF / FTC para PrEP) como 
“qual é a utilidade clínica adicionada” de um novo produto em relação ao que 
é o tratamento padrão (TDF / FTC)? Como essa questão pode ser integrada ao 
desenho da pesquisa de ensaio clínico?

RESPOSTAS

Veronica Miller:
No que se refere à produção de anticorpos para o HIV, as leituras 

para uma infecção recente ou tardia são diferentes.  Isso depende muito do 
subtipo de vírus e de outros fatores. Dispomos de várias informações sobre 
diferentes subtipos em diferentes regiões. No entanto, esse é um trabalho 
ainda em andamento. Precisamos agora de um esforço articulado, com vistas 
a uma coleta de dados responsável e em colaboração. Primeiro, entre os 
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patrocinadores do estudo e outros parceiros. No Brasil, os pesquisadores estão 
usando o teste de recência e carga viral para examinar a natureza transiente 
da epidemia. A grande questão é como podemos aprender com esses esforços 
e iniciativas e não perder o foco nas pessoas e em como manter a informação 
segura para a pessoa. 

Precisamos de uma reflexão global sobre pesquisa clínica tradicional 
em âmbito comunitário. Utilizamos dados de pessoas que não participam do 
ensaio para compreender a realidade. Como vamos lidar com esse hiato? Os 
serviços precisam informar as pessoas? Precisamos discutir as questões éticas 
envolvidas. Qual a nossa obrigação ética com a pessoa e com a comunidade?

Quando Beatriz fala dos desafios trazidos pela Covid-19, eu diria que 
esse momento é interessante para a pesquisa clínica e outras áreas da saú-
de. De modo que cabe a nós pensarmos, como pesquisadores, sobre esse 
capítulo Covid-19 em nossas vidas, como algo que merece  umexame mais 
cuidadoso. Agora, se num ensaio PrEP a incidência subir porque as pessoas 
não estão acessando ARV e há mais transmissão do HIV, você poderia estar 
induzindo um resultado na comunidade.  São discussões que devem ser tra-
tadas em escala global. 

Na pergunta sobre treinamento, trabalhamos na escola de saúde pú-
blica com cursos e treinamos, e temos diferentes formas de aplicar o conteúdo 
e aplicar em diferentes contextos educacionais. Não fazemos treinamento e 
capacitação laboratorial nesses moldes. O trabalho todo consiste em delibera-
ções, patrocínios, com órgãos regulatórios de diferentes países. 

Gustavo Mendes destacou que a FDA tem sido uma grande parceira e 
que a Anvisa está aberta a novos estudos, adotando uma perspectiva colabora-
tiva. Os pesquisadores e as pessoas que estão participando buscam trabalhar 
nessa interface, primando pelo aconselhamento científico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Veronica Miller destacou que o HIV Forum Funding propicia o diálogo 
entre diversas agências, de modo que reúne órgãos reguladores e formulado-
res de políticas públicas, sendo algo bem informal para fomentar essas discus-
sões em nível global. Miller frisou ainda que o Conselho Internacional de Har-
monização (ICH) é responsável por formalizar as orientações entre as agências. 

Para ela, o uso de estimativa contrafactual também estimula muitas 
questões. Certamente há outras questões éticas em relação a comunidade e 
participantes. Não só as pessoas que participam de fato, mas também as que 
são triadas. De modo que é uma abordagem nova e que cabe a todos nós 
aprendermos juntos e progredir nessa abordagem. É fundamental avançar num 
amplo conjunto de estratégias, como a PrEP, de acordo com a necessidade das 
pessoas, mas, também, pautar a segurança e a farmacovigilância. Miller con-
cluiu que a Covid-19 ensinou como é importante uma abordagem global nes-
sas matérias para que possamos fazer um bom progresso.

Valdiléa Veloso agradeceu aos painelistas, mediadores, ao Ministério 
da Saúde, na pessoa de Cristina Pimenta, representando Gerson Pereira, do 
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (DCCI), do Ministério da Saúde. À Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas), pelo financiamento e parceria que permitiu a realização do 
Simpósio. Ressaltou a excelência do Simpósio com a discussão de múltiplos 
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atores e assumiu o compromisso do Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI) de dar continuidade a esses debates, com todos que estão na 
fronteira do conhecimento, realizando pesquisa clínica, atendimentos e atuando 
na regulação, implementação e acesso aos produtos. 

Cristina Pimenta agradeceu a todos os palestrantes, pelas proposições 
e desafios que serão levados ao DCCI. Ressaltou o compromisso com a socie-
dade civil através do Comitê de Vacinas de HIV e na necessidade de investir na 
captação de recursos para fomentar os estudos e aprimorar as políticas públicas 
de prevenção ao HIV.
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