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Introdução: A profilaxia pré exposição ao HIV (PrEP), é o método de utilização de medicamento
antirretroviral (ARV) para diminuir o risco de uma pessoa contrair através de relações sexuais a
infecção pelo HIV (Vírus da imunodeficiência humana) Que causa a aids, doença essa que atinge o
sistema imunológico. As principais apresentações de PrEP: são PrEP Oral em forma de comprimido e
a PrEP Tópica em forma de gel. Ensaios clínicos de PrEP Oral mostram que esse método preventivo
pode ser muito positivo para uma transformação fundamental no combate a infecção pelo vírus HIV.
A PrEP, têm uma grande capacidade de eficacia, principalmente quando combinada a testagem antiHIV ampliada (mensal ou trimestral), diagnóstico e vinculação ao tratamento daqueles identificados
como infectados pelo HIV. O uso diário de 1(um) comprimido que combina 2(dois) antirretrovirais, o
Tenofovir (TDF) e a Emtricitabina (FTC), comercializado com o nome TRUVADA®, é eficaz na
prevenção da aquisição do HIV por via sexual, resultados de várias pesquisas vêm comprovando isso
desde 2010. Como no município essa prática será iniciada em breve, vimos à necessidade de realizar
um fluxograma que detalhasse melhor esse processo, o mesmo ficara exposto no SAE – Serviço de
Atendimento Especializado de Cachoeirinha, para que os profissionais possam sanar suas possíveis
duvidas, e assim orientar todos que necessitem. Objetivos: Disponibilizar informações pertinentes ao
assunto, esclarecer, capacitar e ilustrar o processo com a confecção de um fluxograma detalhando as
ações s a serem seguidas para a disponibilização da PrEP. Metodologia: Trata-se de um resumo,
realizado através da disciplina prática, Estagio Curricular I, no SAE-Serviço de Atendimento
Especializado do município de Cachoeirinha, no período de 2019/2. Conclusão: A construção do
projeto se deu a partir de pesquisas realizadas no Website PrEP Brasil e da Protocolo clínico e
diretrizes terapeuticas para a PrEP de risco á infecção do HIV, onde tem todas informações necessárias
para um entendimento completo sobre o assunto. A busca de informações para a construção do fluxo
possibilitou o estudo aprofundado do assunto, ampliando o conhecimento do mesmo, enriquecendo o
projeto com conteúdo indispensável para seu desenvolvimento. Chegando a conclusão da importância
de desenvolver materiais que facilitem a compreensão dos profissionais.
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