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COMO A PREP FUNCIONA NO ORGANISMO?

O Centro de Testagem e Acon-
selhamento (CTA/SAE) do Consór-
cio Intermunicipal de Saúde Costa 
Oeste do Paraná (Ciscopar) é base 
no atendimento de pacientes com 
infecção pelo HIV/Aids, hepatites 
virais e outras Infecções Sexual-
mente Transmissíveis (IST´s). A 
dispensação da Profilaxia Pré-Ex-
posição (PrEP) e da Profilaxia Pós-
-Exposição (PEP) também compõe 
a gama de atendimentos e serviços 
prestados a população dos 18 mu-
nicípios da 20ª Regional de Saúde.

“É importante salientar que am-
bas – PEP e PrEP - fazem parte da 
prevenção combinada, a qual tem 
por objetivo a estratégia do uso si-
multâneo de diferentes abordagens 
de prevenção (biomédica, compor-
tamental e estrutural), aplicadas 
em múltiplos níveis (individual, nas 
parcerias/relacionamentos, comu-
nitário, social), para responder às 
necessidades específicas dos deter-
minados segmentos populacionais e 
variadas formas de transmissão das 
IST´s, salienta a coordenadora do 
CTA/SAE, Jéssica Sartor.

Conhecida como ‘Mandala da 
Prevenção’ essa estratégia associa 
diferentes métodos de prevenção 
ao HIV, as IST’s e as hepatites virais 
(ao mesmo tempo ou em sequência), 
conforme as características e o mo-
mento de vida de cada paciente.

Entre os métodos que podem ser 
combinados, Jéssica cita a testagem 
rápida, que pode ser realizada gratui-
tamente no Sistema Único de Saúde 
(SUS); a prevenção da transmissão 
vertical (quando o vírus é transmiti-
do para o bebê, durante a gravidez); o 
tratamento das IST’s e das hepatites 
virais; a imunização para as hepatites 
A e B; programas de redução de da-
nos para usuários de álcool e outras 
substâncias; o tratamento de pesso-
as que já vivem com HIV e as profila-

xias pré e pós-exposição.

EM TRATAMENTO – “Temos re-
gistros de atendimento de PEP des-
de 2011. Desde aquela data até o 
início deste ano, 473 pacientes ti-
veram acesso ao serviço. Se con-
tabilizarmos apenas 2019 e 2020 
foram realizados 171 atendimentos 
em PEP. A oferta da PrEP é mais re-
cente. O CTA/SAE de Toledo foi ha-
bilitado a oferecer o serviço em julho 
de 2019, após capacitação e trei-
namento de equipe, realizados em 
Curitiba. Desde o início da oferta, já 
foram cadastrados 61 usuários, 
sendo que, atualmente, 19 pessoas 
estão em uso da PrEp”, apresenta.

DIFERENÇA DE PEP E PrEP - 
A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), 
é um método de prevenção espe-
cífico para o HIV. Essa nova forma 
de prevenção ao contágio do ví-
rus consiste na tomada diária de 
um comprimido que impede que o 
causador da Aids infecte o organis-
mo, antes de a pessoa ter contato 
com o vírus.  A PrEP é indicada para 
pessoas que tenham maior chance 
de entrar em contato com o HIV. 

Já a Profilaxia Pós-Exposição 
(PEP) é o método preventivo usa-
do de modo emergencial, logo 
após a exposição, que fará a pre-
venção do contágio pelo HIV, das 
hepatites virais e das IST´s, e deve 
ser usado após a exposição a es-
ses micro-organismos, seja por 
acidente com material biológico, 
por exposição sexual consentida 
ou ainda por exposição sexual de-
corrente de violência sexual. 

“Neste método de prevenção, 
para além da medicação antirretro-
viral de profilaxia para o HIV, a imu-
nização e acompanhamento so-
rológico também são medidas de 
prevenção. Para fazer uso da PEP, 

CTA/SAE e a luta para conter o HIV/Aids: as 
variações entre a dispensação da PEP e PrEP
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 ̘ Como o HIV/Aids pode contaminar qualquer pessoa em situação de risco a 
PEP e a PrEP são métodos que contemplam a ‘Mandala da Prevenção’

do de si. Isto é especialmente rele-
vante para aquela parcela da popu-
lação que com maior frequência se 
expõe a IST’s”, esclarece Jéssica.

QUANDO PODEM SER USADAS 
- A PEP é considerada uma urgên-
cia para a pessoa que sofreu expo-
sição (por acidente de trabalho, rela-
ção sexual ou violência sexual), deve 
ser atendida de imediato ao procurar 
o serviço de saúde, já que algumas 
profilaxias possuem prazo máximo 
de início, como por exemplo, a PEP 
de HIV, que deve ser iniciada em até 
72 horas após a exposição, sendo 
preferencialmente nas duas primei-
ras horas. O período de acompanha-
mento depende da exposição sofrida 
que será avaliado em consulta.

A PrEP não é indicada para todos. 
A coordenadora explica que o profis-
sional de saúde capacitado, que fará 
o acolhimento, irá verificar se a pes-
soa se enquadra nos critérios para 
uso. “Podemos dizer, de modo breve, 
que a PrEP é indicada para pessoas 
que tenham maior chance de entrar 
em contato com o HIV. As ‘popula-
ções-chave’ são indicadas pelo Mi-
nistério da Saúde. Quem tem dúvida 
se pode ou não fazer uso deve entrar 
em contato com o CTA/SAE”.

Segundo Jéssica, a PrEP con-
siste no uso de medicação antirre-
troviral (um comprimido ao dia) du-
rante o período em que a pessoa se 
encontre sob risco de contato com 
o HIV. O acompanhamento acon-
tece no serviço de referência, com 
consultas médicas, de enferma-
gem e dispensa da medicação. 

CONSCIENTIZAÇÃO X EXPO-
SIÇÃO – O paciente que fizer uso da 
PrEP também estará vinculado ao 
serviço de saúde, devido a neces-
sidade do acompanhamento regu-
lar para continuar o uso da profilaxia. 

Essa conduta é importante, pois pos-
sibilita o diagnóstico e tratamento 
precoce de qualquer outra IST’s que 
venha a surgir durante o uso da pro-
filaxia pré-exposição.

“É importante chamar a atenção 
para o seguinte: a PrEP é um méto-
do de prevenção exclusivamente do 
HIV/Aids, porém a camisinha (preser-
vativo) é a forma mais completa de 
prevenção para todas as demais in-
fecções, como as hepatites virais, sí-
filis, gonorreia, herpes e outras IST´s. 
Pensando na população mais vul-
nerável ao HIV e ainda considerando 
aquela parcela da população que não 
se adapta ou não adere ao preserva-
tivo, a PrEP é uma ferramenta muito 
importante para a prevenção do ví-
rus”, alerta a profissional.

A coordenadora enfatiza que os 
primeiros casos de HIV/Aids sur-
giram no Brasil na década de 80 e 
desde então a medicina tem avan-
çado e permitido dar qualidade de 
vida para quem contraiu o vírus. 
Contudo, a doença ainda é cercada 
de tabus e não tem cura.

“Levando em consideração to-
dos os avanços até aqui conquista-
dos e mesmo em um contexto atual 
de enfrentamento a pandemia pela 
Covid-19, é essencial mantermos 
o nosso olhar atento para as doen-
ças que estão presentes na socie-
dade faz muito tempo, como o HIV/
Aids. Depois de quatro décadas dos 
primeiros casos registrados no Bra-
sil, o HIV ainda é assombrado pelo 
estigma e preconceito. Considerar 
questões de gênero, diversidade se-
xual e redução de danos são pontos 
centrais para ir contra essa proble-
mática tão presente na sociedade e 
favorecer a prevenção ao HIV em to-
das as políticas públicas”, conclui.
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 ̘ Como a PEP funciona no organismo?
A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) tem o objetivo de, com uso 

de medicamentos, imunização e acompanhamento sorológico di-
minuir a chance de a pessoa que se expôs contrair HIV, hepati-
tes virais e as outras IST´s. Dessa forma, medicação e imunização 
reduzem as chances de infecção por aqueles microrganismos, eli-
minando-os antes de instalarem-se nas células. O uso da medica-
ção da PEP de HIV dura 28 dias, porém o seguimento desse aten-
dimento se dará nas semanas e meses subsequentes, assim como 
as profilaxias de hepatites virais e IST´s.

o paciente deve procurar o servi-
ço de saúde o quanto antes, con-
siderando que algumas profilaxias 
possuem maior eficácia nas pri-
meiras duas horas após a exposi-
ção”, explica a coordenadora.

AVANÇO NA PREVENÇÃO - A 
PEP permite prevenir várias doen-
ças, algumas passíveis de trata-
mento e cura e outras que são crô-
nicas. A PrEP, por sua vez, também 
permite aos serviços de saúde al-
cançar ‘populações-chave’, dimi-
nuindo os novos diagnósticos de 
HIV/Aids. Jéssica pontua que é um 
grande avanço na saúde pública o 
Sistema Único de Saúde (SUS) dis-

por desses métodos de prevenção.
“A PEP e a PrEP representam 

grande avanço, quanto à preven-
ção. Quando pensamos quem são 
os usuários do SUS, deparamo-nos 
com a riqueza imensa da diversida-
de, cada pessoa com sua individua-
lidade, forma de viver e de entender 
a própria saúde. Tendo em vista essa 
mesma diversidade, sair do mode-
lo básico de prevenção (preserva-
tivo masculino, preservativo femi-
nino, gel lubrificante, teste rápido, 
imunização) é de extrema importân-
cia, a fim de que o serviço alcance a 
população de modo mais conscien-
te, abrangente e, consequentemente, 
com outras possibilidades do cuida-
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A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) parte do principio de prevenção antes da 
contato, ou seja, a medicação do HIV já estará circulando no organismo da 
pessoa. Desse modo, frente a eventual exposição ao HIV, o vírus não será ca-
paz de multiplicar-se nas células e a infecção será evitada. Prevenir situações 
de exposição ao vírus ainda é a conduta mais perspicaz.

O processo seletivo que visa 
preencher os 200 postos de tra-
balho que serão abertos pelo 
Grupo Muffato na primeira unida-
de do Max Atacadista em cons-
trução no Jardim Coopagro ini-
ciou na última segunda-feira (18). 
A retirada de senhas, o preenchi-
mento de cadastro e as entrevis-
tas estão sendo realizadas no 
Centro da Juventude Mariana Lui-
za von Borstel (Rua Pacífico De-
zem, 337). A programação segue 
até esta quarta-feira (20).

Todo o ambiente foi prepara-
do de acordo com as normas sa-
nitárias de prevenção à Covid-19, 
com entrada permitida somente 
para pessoas com máscara, dis-
ponibilização de álcool em gel em 
vários pontos, aferição da tem-
peratura de todos que ingressam 
no recinto e distanciamento entre 
mesas, cadeiras, candidatos e en-
trevistadores. Para evitar aglome-
rações, estão sendo distribuídas 
600 senhas por dia, quase o do-
bro do público esperado pela em-
presa empregadora - os primeiros 
a chegarem, puderam realizar to-
dos os procedimentos.

De acordo com a superviso-
ra do Departamento de Recur-
sos Humanos do Grupo Muffa-
to, Solange Biazon, a intenção 
é atender todas as pessoas in-
teressadas. “Temos vagas para 
operadores de caixas, reposito-
res de vários setores, zeladoras, 
entre outras funções. Pessoas 
com experiência nestas ativida-
des serão bem-vindas, mas não 
há problema caso não tenham. 
Nossa universidade corporati-
va, a Uniffato, vai oferecer todo 
o treinamento e, se elas tiverem 
disposição para assumir este de-
safio, que implica seguir escalas 

Centro da Juventude da Coopagro recebe 
processo seletivo do Grupo Muffato

em sábados, domingos e feria-
dos, certamente terão oportuni-
dades de crescimento”, destaca.

O diretor do departamento, Dari 
Antônio de Melo Paz, observa que 
a intenção é montar equipes com 
100% de colaboradores que resi-
dam em Toledo e região. “Acredi-
tamos muito na qualidade da mão 
de obra local e no potencial trans-
formador deste empreendimen-
to na vida dos contratados, que te-
rão uma chance de ingressar ou se 
reposicionar no mercado de traba-
lho, deixando as dificuldades que 
estão enfrentando para trás, o que 
acaba também impulsionando a 
economia local”, salienta.

ORGANIZAÇÃO - O processo 
seletivo do Grupo Muffato conta 
com o apoio da Agência do Traba-
lhador de Toledo. “Estamos orgu-

lhosos de termos ajudado na or-
ganização de um evento que vai 
envolver centenas de pessoas, mas 
sem colocá-las em risco de serem 
infectadas pelo novo coronaví-
rus. Em um cenário de pandemia, 
no qual muitas pessoas perderam 
seus empregos, é um alento ver um 
grupo empresarial tão importante 
como o Muffato se consolidando 
em Toledo”, avalia. “Diante disso, 
temos a missão de auxiliar este e 
outros empreendimentos de todos 
os portes a fazerem de nosso mu-
nicípio um lugar que seja sinônimo 
de geração de postos de trabalho. 
Ano passado tivemos um bom de-
sempenho no Caged [Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desemprega-
dos], mas com pouca atuação da 
Agência do Trabalhador, realidade 
que esta gestão pretende modifi-
car”, complementa.

EMPREENDIMENTO - Além 
das 200 vagas de empregos 
diretas, o novo Max Atacadis-
ta (primeiro em Toledo, 27º da 
rede) será responsável pela ge-
ração de 100 postos de trabalho 
indiretos. O Muffato já atende o 
público de Toledo com duas uni-
dades de varejo e esta será no 
formato atacarejo, atendendo 
tanto o público varejista quanto 
empresas que pretendem com-
prar em grandes quantidades 
com preços diferenciados.

Em área com 24.200 metros qua-
drados localizada na Avenida Minis-
tro Cirne Lima, na Grande Coopagro, 
ao lado do Green Hall, o Max de Tole-
do. Em ritmo acelerado, as obras têm 
previsão de término ainda no primei-
ro semestre deste ano.
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 ̘ A rede de supermercados está contratando 200 colaboradores em várias funções


