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associada à menor ocorrência de
sintomas de COVID-19?
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a pandemia de SARS-CoV-2, começou-se uma corrida
científica para se testar drogas licenciadas contra esse novo vírus
que se espalhou rapidamente pelo mundo. Assim como outras
medicações, os antirretrovirais têm sido investigados devido à
sua potencial inibição da RNA polimerase do vírus que causa a
COVID-191. Nesse cenário, ao investigar os sintomas da COVID19 em indivíduos que fazem uso regular de alguma medicação

A maioria dos indivíduos era homem cisgênero (95,37%),
homossexual (90,74%), branco (86,11%), altamente escolarizado
(96,30%) e com peso normal (62,04%). Esse perfil é compatível a
população que usualmente faz iso da PrEP oral em todos os
países2-4.
Embora muitos indivíduos tivessem aderido ao distanciamento
social (68,52%), eles continuaram tomando a PrEP oral

pode guiar pesquisas clínicas futuras.
Desde 2018, a PrEP oral (tenofovir+ entricitabina) tem sido
oferecida pelo Sistema Único de Saúde com o objetivo de evitar a
infecção pelo HIV da principal população em risco: homens que
fazem sexo com homens, mulheres transgênero, trabalhadores
do sexo e casais sorodiscordantes.

regularmente (75,93%). Poucos indivíduos tiveram contatos com
casos suspeitos/confirmados de COVID-19 (12.04%) e alguns
relataram ter tido sintomas gripais no último mês (27,78%). Os
sintomas mais frequentes foram coriza (56,67%), tosse (53,33%),
astenia (50,00%) e cefaleia (43,33%) (Figura 1).
Considerando-se o desfecho primário deste estudo –
presença de sintomas gripais – o poder amostral, calculado pelo
método de Cohen (h = 0,92) garante uma amostra
suficientemente poderosa para endossar as análises propostas.

OBJETIVO
Identificar a associação do uso regular da PrEP oral com o
autorrelato de sintomas relacionados à COVID-19.

A análise de regressão logística mostrou que o uso regular de

MÉTODOS

PrEP oral associou-se com a menor frequência de autorrelato de

Estudo transversal, desenvolvido na Universidade Federal de
São Paulo (Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE
96087918.9.0000.5505).
Entre os dias 1 e 3 de abril de 2020, recrutamos indivíduos
acompanhados no ambulatório de PrEP da instituição e
solicitamos que eles respondessem a um questionário online que
continha as seguintes perguntas:
• Você está usando PrEP regularmente (≥ 4 dias/semana)?
• Você esteve em distanciamento social nas duas últimas
semanas?
• Você teve contato com algum caso confirmado/suspeito de
COVID-19?
• No último mês, você teve sintomas gripais? Se sim, quais?
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Em nossa amostra, o uso de PrEP oral associou-se com uma
menor frequência de autorrelato de sintomas relacionados à
COVID-19.
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sintomas gripais (OR = 0,26; 95% CI 0,07-0,96, p = 0,04)5,

Figura 1. Gráfico de barras dos sintomas gripais autorreferidos.
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