Informações para os participantes do estudo EPIC-NSW: Transição de receber PrEP do estudo
para receber PrEP fora do Estudo EPIC-NSW
Caro participante do EPIC-NSW
Em 21 de março de 2018, o governo australiano anunciou que a PrEP será listada no Plano de
Benefícios Farmacêuticos (PBS) em 1º de abril de 2018. Isso significa que, se você tiver um cartão
Medicare, poderá obter PrEP a um custo subsidiado de uma farmácia comunitária. Você ainda
precisará de receita médica.
O estudo EPIC-NSW interromperá o recrutamento em 30 de abril de 2018. Para continuar a tomar a
PrEP, você terá de falar com o seu médico e obter um receita para:





Comprar a PrEP via PBS a preço subsidiado, se você tiver um cartão Medicare (atualmente
por AUD 39,50 ao mês, ou AUD 6,40 por mês para quem possuir um Cartão de Assistência
Médica), ou
Comprar a PrEP ao preço normal na Austrália se você não for elegível ao Medicare, ou
Comprar a PrEP online no exterior por autoimportação.

Você se inscreveu no EPIC-NSW antes 1º de março de 2017?
Se você se inscreveu no EPIC-NSW antes de 1º de março de 2017, você recebeu a PrEP por 2 anos.
Seu médico fornecerá seu último receita para a PrEP do estudo em sua consulta de estudo do
Mês 21. Em sua última consulta de estudo (no 24º mês), se desejar continuar a receber a PrEP fora
do estudo, o médico fornecerá um receita de PrEP via PBS a preço subsidiado se você for elegível ao
Medicare, ou um receita para comprar a PrEP na Austrália a preço normal ou comprar a PrEP online
no exterior por autoimportação.
Alternativamente, você pode sair do estudo a qualquer momento após 1º de abril de 2018 (data da
listagem do PBS) para obter a PrEP via PBS a preço subsidiado, se desejar. Você ainda deve consultar
seu médico a cada 3 meses para obter outro receita e testar para HIV, função renal e DSTs como
parte de seu tratamento de rotina. Converse com seu médico para obter acesso contínuo à PrEP.
Você se inscreveu no EPIC-NSW depois de 1º de março de 2017?
Se você se inscreveu depois de 1º de março de 2017, você receberá seus últimos 3 meses de PrEP do
estudo na sua primeira consulta de estudo que ocorrer após 30 de abril de 2018. Nesta consulta final
do estudo, seu médico também discutirá com você as opções (descritas acima) disponíveis para você
ter acesso à PrEP fora do estudo. Na próxima vez em que retornar à clínica, seu médico fornecerá
um receita de PrEP via PBS a preço subsidiado se você for elegível ao Medicare, ou um receita para
comprar a PrEP na Austrália a preco normal se você não for elegível ao Medicare, ou para comprar a
PrEP online no exterior via autoimportação. Converse com seu médico para obter acesso contínuo
à PrEP.

Pág. 1 de 2

Você se inscreveu no EPIC-NSW entre 1o e 30 de abril de 2018?
Se você se inscreveu entre 1º e 30 de abril de 2018, você receberá um mês de PrEP do estudo
primeiro e retornará à clínica para a sua consulta no Mês 1. Na consulta do Mês 1 (sua última
consulta do estudo), você receberá 3 meses de PrEP do estudo se o médico não tiver qualquer
preocupação quanto à sua adesão ou toxicidade do medicamento. Nesta consulta final do estudo,
seu médico também discutirá com você as opções (descritas acima) disponíveis para você ter acesso
à PrEP fora do estudo. Na próxima vez em que retornar à clínica, seu médico fornecerá um receita
de PrEP via PBS a preço subsidiado se você for elegível ao Medicare, ou um receita para comprar a
PrEP na Austrália a preço normal se você não for elegível ao Medicare, ou para comprar a PrEP
online no exterior via autoimportação. Converse com seu médico para obter acesso contínuo à PrEP.
Onde posso obter um receita para a PrEP após terminar a participação no Estudo EPIC-NSW?
Você pode retornar à clínica EPIC ou consultar qualquer médico em um consultório geral (ligue antes
para confirmar que eles podem prescrever PrEP) para obter um receita e testar para HIV, DSTs e
função renal.
Onde posso obter minha PrEP quando o EPIC terminar?
Você pode levar seu receita a qualquer farmácia comunitária para pegar seus comprimidos de PrEP.
É uma boa ideia ligar para a farmácia antes para verificar se ela tem a PrEP em estoque. Pode levar
alguns dias para obter seu estoque, então, você precisará planejar com antecedência para não ficar
sem os comprimidos da PrEP. Você deve tomar um comprimido todos os dias.
Os comprimidos de PrEP que você compra fora do estudo EPIC-NSW podem não ter a mesma
aparência (forma ou cor) que a PrEP do estudo, pois podem ser fabricados por uma empresa
farmacêutica diferente. Caso tenha alguma dúvida, fale com o seu médico.
Converse com o seu médico para mais informações ou visite https://epic-nswstudy.org.au
Se você mora em NSW, também pode ligar para o NSW Sexual Health Infolink
no telefone 1-800 451 624 para obter informações sobre onde acessar a PrEP.
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