
PROFILAXIS PREEXPOSICIÓ PER A 
LA PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ PER LA PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ PER 

VIH (PrEP)

Montserrat Sanmartí

22/03/2018



ÍndexÍndexÍndexÍndex

• Situació epidemiològica del VIH 

• Què és la PrEP?

• Precedents de la PrEP• Precedents de la PrEP

• Evidència científica. Estudis més rellevants

• La PrEP funciona. I ara què?

• Take home messages



SITUACIÒ EPIDEMIOLÒGICA

L’epidèmia d’infecció per VIH encara NO està
controlada. 

• Elevada incidència

• Taxa infecció oculta (30%) 

• Diagnòstic tardà (CD4 <350)



EPIDÈMIA VIH – ESPANYA (2016)

9,4 casos per 
100.000 

persones/any

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/InfDatosEpidemiologicosNovbre2017.pdf

Unió Europea: 
6,3 casos per 

100.000 
persones/any



Catalunya (any 2016)

Nous diagnòstics:

- Homes: Augment 10%

Evolució dels Nous diagnòstics de VIH per 100.000 habi tants segons sexe. 
Catalunya (2007-2016) 

- Dones: Descens. del 40%

Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya 
(CEEICSAT). Novembre 2017. www.ceeiscat.cat



Evolució dels diagnòstics de VIH segons via de transmissió. Catalunya (2016)

Increment 44% en HSH

Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya 
(CEEICSAT). Novembre 2017. www.ceeiscat.cat



Què és la PrEP?

• Intervenció preventiva enfront la infecció per VIH.

• No substitueix les altres mesures de prevenció. 

• Administració de tractament antiretroviral en persones no infectades pel 
VIH i amb risc d’infecció per VIH

GESIDA and Grupo de Estudio de Sida de la 
SEIMC, “Recomendaciones sobre Profilaxis

Pre-Exposición en adultos para la 
Prevención de la Infección por VIH en

España”, 2016.



• PrEP oral 

• PrEP tòpica

TIPUS PrEP

• PrEP tòpica



TRUVADA® (TDF+FTC). Gilead

• 2 inhibidors de la transcriptassa inversa. Anàlegs nucleòsid/nucleòtid.

• Segur i ben tolerat. Pocs efectes adversos.

• Molta experiència clínica.• Molta experiència clínica.

• Es concentra ràpidament a 

teixits genital i rectal.



• Profilaxis postexposició

• Transmissió vertical: Mother-to-child Transmission of 

PRECEDENTS PrEP

• Transmissió vertical: Mother-to-child Transmission of 

HIV (PMTCT)



PRECEDENTS PrEP

• Profilaxis postexposició

• Èxit Mother-to-child Transmission of HIV

• Èxit en primats• Èxit en primats

• Truvada es concentra molt bé a secrecions genitals 

Landovitz RJ, Gesida 2016



• Èxit Mother-to-child Transmission of HIV (PMTCT)

PRECEDENTS PrEP



ESTUDIS MÉS RELLEVANTS EN HSH

1) iPrEx

2) PROUD 

3) Ipergay

ESTUDIS MÉS RELLEVANTS EN HOMES I DONES HETEROSEXUALS

EVIDÈNCIA CIENTÍFICA

ESTUDIS MÉS RELLEVANTS EN HOMES I DONES HETEROSEXUALS

• Partners (parelles serodiscordants. Kenia i Uganda) √√√√

• TDF2 (Homes i dones heterosexuals. Botsuana) √

• FEMPREP (dones. Àfrica) √

• VOICE (PrEP oral vs vaginal. Àfrica) √

• CAPRISA 004 (dones. Gel vaginal) √



• 2010. 

• Primer gran assaig clínic que demostrava l’eficacia de la PrEP en HSH.

• 6 paisos d’Amèrica, Àfrica i Àsia.

• HSH i dones transsexuals amb alt risc d’infecció.

PLACEBO

TDF/FTC

2500 
PARTICIPANTS 1:1

A cada visita:

- Informació i consell sobre 

risc transmissió

- Preservatius

- Diagnòstic d’altres MTS

- Profilaxis post exposició



Placebo: 64 infeccions 

TDF/FTC: 36 infeccions

Reducció relativa del risc Reducció relativa del risc 

44%

(IC95%, 15 a 63%; 

p=0,005)



• Any 2015

• Anglaterra
A cada visita:• Anglaterra

• Disseny obert
- Informació i consell sobre 

risc transmissió

- Preservatius

- Diagnòstic d’altres MTS

- Profilaxis post exposició

Inici TDF/FTC immediat

Inici TDF/FTC diferit (1 any)

500
PARTICIPANTS



N=544

3 
infeccions

20 
infeccionsReducció relativa del risc 

86%

(IC90%, 64 a 96%, 

p=0,0001)



• França i Canadà. Any 2015.

• Aleatoritzat i doble cec

A cada visita:

- Informació i consell sobre • Aleatoritzat i doble cec

• En funció del moment de la relació sexual 

PLACEBO

TDF/FTC

400
PARTICIPANTS

1:1

- Informació i consell sobre 

risc transmissió

- Preservatius

- Diagnòstic d’altres MTS

- Profilaxis post exposició



iPERGAY





Placebo: 14 infeccions 

TDF/FTC: 2 infeccions

Reducció relativa del risc 

86%

(IC95%, 40 a 98%; p=0,002)



• Mitjana pastilles/mes: 16

• 43% que ho van prendre correctament

• 14% van rebre profilaxis postexposició







La PrEP funciona, i ara què? 

1. Qui ha de rebre la PrEP?

2. Què passa amb les MTS?

3. Què passa amb les resistències al VIH?

4. I la toxicitat/efectes adversos?

5. Els candidats seran adherents?

6. Qui l’ha de prescriure?

7. Qui l’ha de subvencionar? 



GESIDA, 2016



Qui és candidat a PrEP?

• Adults (> 18 anys)

• VIH negatius (ELISA)

• No signes de primoinfecció VIH

• No exposició de risc recent per infecció VIH (< 1 mes)

• Risc d’infecció per VIH: Risc anual d’infecció per sobre de la població general 

(> 2 casos/100 persones/any)



• HSH: Almenys dos dels següents criteris:

1. > 10 parelles sexuals diferents

2. Pràctiques freqüents de sexe anal no protegit l’últim any

3. Us de drogues recreatives l’últim any (ChemSex)

4. Ús de Profilaxis post exposició l’últim any

5. Almenys una MTS bacteriana l’últim any

• Consumidors de drogues endovenoses• Consumidors de drogues endovenoses

• Treballadores del sexe (àrea incidència VIH > 2%)

• Persones altament vulnerables

• Sexe no protegit amb múltiples parelles 

• Sexe amb parelles provinents d'àrees d’alta prevalença (>1%)

• Antecedents de MTS ulceratives



Qui no és candidat per Qui no és candidat per Qui no és candidat per Qui no és candidat per PrEPPrEPPrEPPrEP????

• Infecció crònica per VIH

• Signes o símptomes d’infecció primària per VIH

• Clearance creat < 50• Clearance creat < 50

• Infecció crònica per VHB (si és PrEP a demanda)

• Lactància

• Hipersensibilitat a TDF o FTC o excipients



Cap dels estudis realitzats ha vist un augment de les MTS

Què passa amb les MTS?

CONSELL 
SEXUAL



Què passa amb les resistències al VIH?

• Rara en els estudis clínics

• 0,06% dels participants* infectats tenien mutacions de resistència

• El problema apareix si inclous un pacient amb primoinfecció per 
VIH... 

* iPrEx, Partners, TDF2, FEM-PrEP, VOICE



ESTUDI Efectes adversos (TDF/FTC vs placebo)

iPreEx
Nàusees 4 setmanes inicials
Clearance creat (millora si stop PrEP) � 10 pacients aturen tractament 
Disminució DMO a les 24 setmanes (millora si stop PrEP)

PROUD
Nàusees, artràlgies, cefalea (21 casos) � es suspen i reintrodueix en 20 pacients

Toxicitat/efectes adversos

PROUD
Nàusees, artràlgies, cefalea (21 casos) � es suspen i reintrodueix en 20 pacients
Augment creat (3 casos interrupció del tractament)

IPERGAY
14% afectació GI vs 5% placebo
18% elevació Creat vs 10% placebo
Cap interrupció de tractament

Millorarà amb la introducció del TAF (Tenofovir
alfafenamida) en PrEP



Pacients amb TDF/FTC que es van infectar:

• iPrEXP: 36 infeccions 

• PROUD: 3 infeccions

Els candidats seran adherents?

• PROUD: 3 infeccions

• iPERGAY: 2 infeccions

ADHERÈNCIA 
AL 

TRACTAMENT



Pacients amb TDF/FTC que es van infectar:

• iPrEXP: 36 infeccions � Nivells de fàrmac detectables: Reducció 92%

• PROUD: 3 infeccions � 1 primoinfecció / 2 no recollien la medicació 

• iPERGAY:  2 infeccions � Adherència nul·la per pill counting

ADHERÈNCIA EFICÀCIA

iPrEXP 51% 44%

PROUD ND 86%

iPERGAY 86% 86%



Qui ha de presciure la PrEP?

On s’ha de 
prescriure?

Fàrmac de dispensació hospitalària



Com s’ha de prescriure i quin seguiment s’ha de fer?

• Pauta: 

• Diària (1 pastilla/dia)

• Intermitent (protocol iPERGAY)

• Avaluació pretractament• Avaluació pretractament

• Seguiment: 

• 1r mes: VIH, creat

• c/ 3 mesos: VIH, creat

• 1c/any: MTS



La PrEP és cost-efectiva?



Autorització FDA: 
juliol 2012
OMS: Recomana PrEP des OMS: Recomana PrEP des 
del 2015
Autorització AEMPS: 



Situació a Espanya 

• Estudi d’avaluació de la factibilitat de la implementació de la PrEP

• Inici Desembre 2017

• N = 400 persones. HSH i transexuals

• País Basc (H.Donostia), Catalunya (PrEP point, Drassanes)• País Basc (H.Donostia), Catalunya (PrEP point, Drassanes)

• Seguiment 52 setmanes

• Subvencionat per Gilead

• Cost per usuari: 550 Euros/anuals (costos directes).



TAKE HOME MESSAGES

• La PrEP oral és una estrategia més de prevenció de la infecció per VIH, sempre combinat amb
altres mesures de prevenció.

• Cal sempre descartar infecció per VIH abans d’iniciar la PrEP.

• La PrEP no protegeix de la infecció per MTS.

• La eficacia i seguretat de la PrEP està ampliament demostrada.

Els estudis están realitzats amb TDF/FTC administrats de forma continua o en pauta intermitent.• Els estudis están realitzats amb TDF/FTC administrats de forma continua o en pauta intermitent.

• Està dirigida a col·lectius amb alt risc d’infecció per VIH.

• La adherencia és un pilar clar per garantir l’eficàcia de la PrEP.

• No s’ha descrit un augment de la incidencia de MTS ni mutacions de resistència.

• La PrEP és cost-efectiva.

• S’ha de prescriure en el marc d’un pla de prevenció global incloent consell i formació de 
practiques sexuals de risc.







Estudis en HSH
Nom 
estudi

any països N disseny Noves 
infeccions

Reducció 
relativa 
risc 
infecció 

Efectes 
adversos

Mutacion
s  
resistènci
a 

MTS

iPreEx 2010 Amèrica, Asia, 
Africa

2500 
transsexu
als

Cec. 
TDF/FTC 
vs
placebo 
1:1

Placebo: 
64 
TDF/FTC: 
36

44% (92% 
si 
adherents
)

Nàusees, 
deteriora
ment 
renal, 
disminuci
ó DMO

No No

PROUD Anglaterra 544 Obert No PrEP: 86% (dels Nàusees, No No PROUD Anglaterra 544 
(prelimina
r)

Obert 
(TVD 1c/d 
vs diferir 
1 any)

No PrEP: 
20 
(9/100)
PrEP: 3 
(1,2/100)

86% (dels 
3 
infectats, 
1 es

Nàusees, 
artràlgies, 
cefalea 
(21 
casos), 
augment 
creat (3 
casos)

No No 

IPERGAY França i Canadà 414 aleatoriza
do y 
doble 
ciego. 
TVD vs

Placebo: 
14
TVD: 2

86% 
(2 
pacients 
infectats 
tenien 

14% 
afectació 
GI
18% 
elevació 

No No



HTS
Nom 
estudi

any països N disseny Noves 
infeccions

Reducció 
relativa 
risc 
infecció 

Efectes 
adversos

Mutacion
s  
resistènci
a 

MTS

Partner Kenya 
Uganda

4.747 
parelles
serodiscor
dants

Doble cec, 
controlat
TDF, 
TDF/FTC o 
placebo 

Placebo 
52
TDF 17
TDF/FTC 
13

TDF 67%
TDH/FTC 
75%

TDF2 Botswana 1.219 62%

FEM-
PrEP. 


