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PrEP 15-19: prevenção do HIV
para adolescentes
Você já deve ter ouvido falar. Se não, aqui vai uma
notícia legal. Já está em andamento o estudo PrEP 15-19,
desmembramento do projeto ImPrEP, destinado a alcançar dois mil jovens masculinos que fazem sexo com outros homens, mulheres transexuais e travestis, entre 15
e 19 anos, de São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.
O objetivo é demonstrar a efetividade da PrEP
para adolescentes, população que, no Brasil e no mundo, ainda apresenta altos índices de crescimento de infecção por HIV. A iniciativa já está sendo divulgada em
redes sociais, como Facebook e Instagram, em grupos de
WhatsApp e no Messenger.

ImPrEP realiza estudos
com público HSH
O que será que os homens que fazem sexo com homens (HSH) no Brasil, Peru e México, na faixa média de 28
anos, conhecem sobre a PrEP? Eles têm disponibilidade de
fazer o autoteste para o HIV? Para responder a essas e outras perguntas, o ImPrEP realizou, em 2018, uma série de
pesquisas online junto a cerca de 20 mil HSH. Veja aqui os
principais resultados:
O estudo mostrou que 67% dos brasileiros ouvidos
conhecem a PrEP. No México, esse índice cai para 64% e no
Peru ﬁca em apenas 47%. Cinquenta e três por cento do total
consultado possui critérios adequados para iniciar o tratamento, e somente 10% destes acreditam que correm riscos.
O conhecimento do autoteste para o HIV também
foi maior no Brasil: 41%. Os brasileiros, com 44%, também
foram os que disseram ter maior intenção de realizar o procedimento. Entre os que assumiram jamais terem realizado
o teste para HIV, o Brasil se destaca e apresenta o menor
índice, com 18% dos pesquisados.

IMPREP: TRÊS MIL VOLUNTÁRIOS JÁ SE
BENEFICIAM DO PROJETO
Anote aí: em abril, o projeto ImPrEP atingiu a marca inicialmente prevista de 3 mil participantes voluntários. Mesmo com
esse número expressivo, as inclusões no estudo continuam abertas. Os futuros participantes também se beneficiarão dos testes,
ainda não disponíveis no serviço
público de saúde, para usuários
da PrEP.
Também o trabalho de educação comunitária em prevenção,
que visa ampliar a comunicação
sobre a PrEP para o público-alvo
do projeto, está mantido.

JÁ OUVIU FALAR DOS
CENTROS DE ESTUDOS?
Como você sabe, no Brasil, o ImPrEP
tem como um de seus objetivos colaborar no
monitoramento a implementação da PrEP no
SUS. O método da proﬁlaxia já é adotado no
país como método de prevenção do HIV dentro
do contexto de prevenção combinada, isto é,
uso de preservativo e gel lubriﬁcante. Mas você
já ouviu falar dos centros de estudos?
Os centros de estudos – 14, no total –
estão localizados em diversos estados do Brasil.
São serviços de saúde selecionados pelo Ministério da Saúde, com coordenação-geral da
Fiocruz, que oferecem a PrEP e conduzem estudos para conﬁrmar a efetividade da proﬁlaxia.
Os centros possuem pesquisadores, médicos,
farmacêuticos e aconselhadores, entre outros
especialistas.

Os centros fazem também o monitoramento
dos participantes, incluindo, quando necessário, suporte para decisões clínicas e oferecem
webconferências para as equipes proﬁssionais
e educadores.
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