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Sua conexão com tudo sobre 

PrEP, PEP, e mais 

O PrEP207 é um recurso acessível e disponibilizado 
para todo o estado que fornece informações sobre PrEP, 
PEP e outras questões relacionadas à saúde sexual. 
Você pode nos ligar, enviar mensagem de texto ou até 
mesmo fazer uma chamada de vídeo com um membro 
da nossa equipe para responder às suas dúvidas e 
conectar você com os serviços que precisar.

O que é PrEP e PEP?
A PrEP é a profilaxia de pré-exposição. É uma 
medicação diária que previne a infecção pelo HIV.

A PEP é a profilaxia de pós-exposição. É uma 
medicação com prescrição médica de 28 dias usada 
para prevenir o HIV imediatamente após uma possível 
exposição ao HIV. Precisa ser iniciada com o máximo 
de 72 horas a partir do momento da exposição para ser 
efetiva.

Orientação
O PrEP207 pode ajudar você a acessar a PrEP e PEP, 
incluindo informações sobre cobertura do seguro de 
saúde e assistência financeira para garantir que você 
receba os recursos necessários de tratamento a preços 
acessíveis.

Conexão
O PrEP207 oferece uma conexão com profissionais que 
têm conhecimento sobre PrEP e testes baratos e fáceis 
de realizar para doenças sexualmente transmissíveis, 
recursos sobre sáude sexual e serviços de redução de 
danos no estado de Maine. 



Clínicas de Saúde Sexual

Planned Parenthood
Diversos locais em todo o estado
866.476.1321

Maine Family Planning
Diversos locais em todo o estado
Ligue para 207.922.3222 or envie mensagem de texto 
para 207.222.7147

Clínica de Doenças Sexualmente Transmissíveis de 
Portland
39 Forest Ave.
Portland, Maine
207.756.8067

Centros Médicos de Nível Federal

Greater Portland Health 
180 Park Ave.
Portland
207.874.2141

Nasson Healthcare
15 Oak St.
Springvale
207.490.6900

B Street Clinic
57 Birch St.
Lewiston
207.753.5400

Testes rápidos para HIV e Informativo sobre 
PrEP/PEP (no local ou kits de testes caseiros)

Frannie Peabody Center
30 Danforth St. #311
Portland
207.749.6818

Maine Access Immigrant Network
237 Oxford St.
207.552.1800


