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PrEP (Profilaxia Pré-Exposição)
O que é a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição)?
A profilaxia pré-exposição, ou PrEP, é um medicamento utilizado para ajudar a proteger contra o HIV.
Atualmente, este medicamento está disponível em forma de um comprimido que é tomado todos os
dias, mas novas formas de PrEP estão sendo desenvolvidas. Se você não tiver o HIV, mas acreditar que
esteja em alto risco, converse com seu médico sobre a PrEP.
Quem precisa tomar a PrEP?
A PrEP deve ser usada por qualquer pessoa que esteja em risco constante de contrair o HIV. Isso pode
incluir qualquer pessoa que não esteja infectada com o HIV, mas que esteja em um relacionamento
contínuo com um parceiro HIV-positivo. Pode incluir também qualquer pessoa que tenha múltiplos
parceiros sexuais sem o uso constante de preservativos ou qualquer pessoa que pratique sexo
desprotegido. Homossexuais ou bissexuais que praticam sexo anal sem preservativo devem considerar
a PrEP.
Pessoas sexualmente ativas que injetam drogas ou utilizam outras substâncias que possam prejudicar o
raciocínio também devem considerar a PrEP. Se iniciar a PrEP, não compartilhe este medicamento com
outra pessoa. Nunca é uma boa ideia compartilhar medicamentos receitados.
Qualquer um pode utilizar a PrEP?
A PrEP destina-se às pessoas que são HIV-negativas e que estão em risco mais alto e constante de
serem infectadas pelo HIV. Para as pessoas que precisam prevenir contra o HIV após uma única
exposição de alto risco ao HIV, há uma outra opção chamada Profilaxia Pós-Exposição ou PEP.
Converse com seu médico para saber qual opção é mais indicada para você. Se você não tiver um
médico, entre em contato com a linha de saúde da prefeitura pelo número 617-534-5050 para obter
ajuda sobre como encontrar atendimento em Boston.
Com que frequência preciso tomar a PrEP?
Com os recursos de tratamento disponíveis atualmente, as pessoas que usam a PrEP devem tomar o
medicamento todos os dias e consultar um médico regularmente para acompanhamento. Quando
tomada constantemente, a PrEP tem mostrado que reduz os riscos de infecção pelo HIV em pessoas
que estejam em alto risco em até 92%. A PrEP é menos eficaz se não for tomada constantemente.
Se a PrEP protege contra o HIV, ainda preciso utilizar outros métodos de prevenção?
Sim. A PrEP é uma poderosa ferramenta na prevenção contra o HIV, mas não protege contra outras
infecções sexualmente transmissíveis como a sífilis, gonorreia e clamídia. Preservativos devem ser
utilizados para proteger contra essas outras infecções.
É seguro tomar a PrEP?
Sim, mas é importante fazer um acompanhamento regular com um
médico enquanto estiver tomando a PrEP. Como acontece com
qualquer outro medicamento, podem ocorrer alguns efeitos
colaterais.
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