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IMPREP E COVID-19
Para que o ImPrEP tenha continuidade durante a pandemia do novo coronavírus, a coordenação central do
projeto elaborou uma proposta de fluxograma de atendimento aos participantes encaminhada, no dia 30 de
março passado, a todos os 14 centros de estudos.
O objetivo principal do documento foi o desenho de uma estratégia provisória (sujeita a alterações) que, baseada nas recomendações do Ministério da Saúde, e com foco na segurança da relação usuários/profissionais
de saúde, buscasse garantir a realização da testagem para HIV, a entrega de um número maior de medicamentos de PrEP para os participantes do projeto e as orientações necessárias para a não-infecção pelo HIV.
Além disso, o ImPrEP criou uma mensagem-padrão encaminhada via
WhatsApp pelos educadores e educadoras de pares (EPs) a todos os
usuários do projeto, visando, principalmente, estabelecer vínculos de
retenção e acolhimento.

Site ImPrEP:
reorganização de conteúdos e novas seções
O site do ImPrEP (www.imprep.org) teve seus conteúdos totalmente reorganizados. A nova organização
incluiu a criação de seções como Dúvidas Frequentes (dividida em informações gerais e para quem usa
PrEP), Canal ImPrEP (vídeos e espaço para futuros podcasts próprios, mas já apresentando programas
produzidos pelo Ministério da Saúde) , Espaço Trans e Espaço HSH (com vídeos e estudos/pesquisas específicos de cada uma das populações-alvo do ImPrEP), bem como a disponibilização de todas as edições
dos boletins produzidos pelo projeto.
O objetivo é que a página do ImPrEP na web seja um espaço de constante atualização e de busca de conhecimento acerca da PrEP e da prevenção combinada. Que tal dar uma espiada?

www.imprep.org

Disparidades socioeconômicas associadas ao
HIV entre jovens gays/HSH na América Latina
Esse é o título de um estudo conduzido por pesquisadores do ImPrEP que avaliou fatores socioeconômicos e
comportamentais associados à prevalência autorreferida pelo HIV entre participantes de uma pesquisa on-line,
por meio de anúncios, aplicativos e redes sociais, de março a maio de 2018, com esse público específico realizada
no Brasil, México e Peru.
Alguns resultados: entre os 43.687 que iniciaram os questionários, 27.475 relataram os status de HIV. Destes,
7.055 eram jovens gays/HSH e foram incluídos na análise, com cerca de 83% confirmando a realização de teste
de HIV no ano anterior e 630 relatando soropositividade. A baixa renda foi associada a maiores chances de prevalência autorreferida pelo HIV no Brasil e no Peru, mas não no México. Menores índices educacionais também
foram associados a maiores chances de prevalência autorreferida pelo HIV no Brasil, mas não nos outros dois
países.
O estudo concluiu que a incidência de HIV entre esse público foi alta e que as disparidades econômicas foram
associadas a maiores chances de prevalência autorreferida pelo HIV. Intervenções para aumentar a conscientização sobre as tecnologias de prevenção, incluindo a PrEP para
o público jovem, gay/HSH em desvantagem socioeconômica,
são urgentes na América Latina.
Para acessar o pôster, acesse a aba Estudos e Pesquisas do site
do ImPrEP (www.imprep.org).
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FALSO OU VERDADEIRO
Cuidado para não cair no universo furado das notícias falsas. Busque fontes seguras de informação. Veja aqui o
que é falso ou verdadeiro em relação à PrEP.
A PrEP precisa ser tomada todos os dias. VERDADEIRO
Para que a PrEP proteja o organismo do HIV, é preciso que a pessoa tome um comprimido todos os dias.
É preciso tomar a PrEP sempre no mesmo horário. FALSO
Não precisa, porém o mais indicado é criar uma rotina para não se esquecer de tomar a medicação todos os dias.
Pode ser antes ou depois de uma das refeições, após escovar os dentes, ao acordar ou ao deitar etc. Outra dica legal é definir um horário e colocar o celular para despertar diariamente ou deixar o frasco do medicamento à vista.
Se esquecer uma dose já era. NÃO É BEM ASSIM
Caso esqueça uma dose, sem problemas, mas tome assim que lembrar. Como falamos acima, o comprimido da
PrEP não precisa ser ingerido sempre no mesmo horário para funcionar, mas deve ser tomado todos os dias. Essa
dica vale também para quando o esquecimento for por conta do uso de drogas ou bebida alcoólica, ok?
Vale lembrar: é importante tomar o comprimido mesmo quando for consumir álcool e drogas.
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