
                                   
 

INDIVÍDUOS SEM ACESSO AO MEDICARE 
I N F O R M A T I V O 

COMO ACESSAR ATENDIMENTO MÉDICO E TRATAMENTO PARA HIV EM QUEENSLAND 

 
Todos os portadores de HIV devem ir a consultas 
regulares com um médico experiente no manejo e 
acompanhamento do HIV como parte de sua equipe de 
saúde. O seu médico irá atendê-lo regularmente, 
pedirá os exames de sangue adequados para monitorar 
o seu tratamento e sua saúde e emitirá a receita para 
medicamentos (quando necessário) durante suas 
consultas. 
 
Cidadãos australianos, residentes permanentes (ou 
aqueles que solicitaram visto de residência 
permanente) e cidadãos da Nova Zelândia que vivem 
na Austrália recebem um cartão Medicare. O sistema 
Medicare dá acesso a assistência médica pública 
gratuita ou assistência médica privada subsidiada para 
esses grupos de pessoas. 
 

OPÇÕES PARA ACESSAR ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA 
HIV EM QUEENSLAND 

 
É importante que indivíduos recém-diagnosticados se 
vinculem o quanto antes à assistência para HIV. Caso 
não tenha acesso ao sistema Medicare (Sem Acesso ao 
Medicare - SAM), é possível obter assistência médica 
pelas seguintes vias de acesso 
 
1) Sem Medicare/ Sem Acordo de Reciprocidade de 
Assistência Médica / Sem Plano Particular 
2) Sem Medicare/ Sem Acordo de Reciprocidade de 
Assistência Médica / Com Plano Particular 
3) Sem Medicare/ Com Acordo de Reciprocidade de 
Assistência Médica 
 
1) Sem Medicare/ Sem Acordo de Reciprocidade de 
Assistência Médica / Sem Plano Particular 
Para consultar um médico para o seu tratamento de 
HIV, é possível marcar horário com um serviço público 
de HIV/Saúde Sexual de Queensland. Geralmente, 
estes serviços não cobram taxa de consulta. 
 
O site a seguir fornece os dados de contato e outras 
informações relevantes dos serviços públicos de 
HIV/Saúde Sexual em Queensland.  

 

 
 
Outra opção é consultar um médico especialista em 
HIV (S100 General Practitioner ou S100 GP) em 
consultório particular, se puder pagar o valor integral 
da consulta. A escolha é sua. Não é obrigatório utilizar 
um serviço público de HIV/Saúde Sexual.  
 
Em caso de dúvida sobre onde encontrar um 
especialista em HIV na rede pública ou privada, visite o 
site https://www.ashm.org.au/hiv/prescriber-programs/ 
para localizar um profissional na sua área. 
 
Ao marcar sua consulta, recomendamos que procure se 
informar sobre o valor da consulta. O valor da consulta 
particular varia de AUD$80 a $200, dependendo da 
duração e complexidade da mesma. Além do valor da 
consulta, também é necessário levar em consideração 
o custo de exames particulares. 
 
2) Sem Medicare/ Sem Acordo de Reciprocidade de 
Assistência Médica / Com Plano Particular 
Esta via de acesso oferece as mesmas opções para 
obter assistência médica que a via 1. No entanto, se 
optar por um S100 GP, alguns planos cobrirão parte do 
valor da consulta e dos exames. É necessário verificar 
com o seu plano de saúde o valor do reembolso. 
Geralmente é necessário pagar o valor integral e depois 
solicitar reembolso para o plano de saúde. 
 
Alguns planos também cobrem parte do valor ou o 
valor integral dos exames. Favor verificar com o 
laboratório ou clínica de exames se eles possuem 
convênio e com quais planos/seguradoras. 
 
Nota: “Plano particular de saúde” também se refere a 
seguro de viagem caso esteja na Austrália a passeio. 
 
 
 

Visite o site da Queensland Health clicando em 
http://tinyurl.com/grhtx46 



                                   
 
3) Sem Medicare/ Com Acordo de Reciprocidade de 
Assistência Médica 
O governo australiano possui acordos de reciprocidade 
de assistência médica com a Bélgica, Finlândia, Itália 
(não é necessário residir na Itália, mas é necessário ser 
cidadão italiano e cumprir as demais exigências do 
acordo), Malta, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, 
Irlanda, Eslovênia, Suécia e Reino Unido. 
 
Os acordos cobrem assistência médica necessária. Ela 
deve ser: 

1. assistência por doença ou lesão que não pode 
esperar até o retorno para casa 

2. assistência que a Medicare cobre e 
3. assistência conforme as exigências do acordo. 

 
Se você é da Nova Zelândia ou da República da Irlanda, 
o acordo cobre: 

1. assistência médica como paciente da rede 
pública em hospital público 

2. medicamentos sujeitos a receita médica com 
desconto conforme os valores inclusos na lista 
da PBS (Pharmaceutical Benefits Scheme) 

 
Se você é de um dos outros países que fazem parte do 
acordo, ele cobre: 

1. assistência médica fora do hospital  
2. assistência médica como paciente da rede 

pública em hospital público 
3. medicamentos sujeitos a receita médica com 

desconto conforme os valores inclusos na lista 
da PBS (Pharmaceutical Benefits Scheme) 

 
Você não terá acesso a assistência se for estudante da: 

1. Finlândia 
2. Malta 
3. Noruega 
4. República da Irlanda 

A maioria das pessoas precisa ter um plano de saúde de 
estudante internacional para vir à Austrália com visto 
de estudante. 
 
Consulte uma agência do sistema Medicare para obter 
maiores informações sobre o Acordo de Reciprocidade 
de Assistência Médica entre a Austrália e o seu país de 
origem.  
 

Os médicos são obrigados a revelar meu status de HIV 
ao Departamento de Assuntos Internos (Imigração)?  
Não. Seus médicos especialistas em HIV, tanto nos 
serviços públicos de HIV/Saúde Sexual quanto nas 
clínicas particulares, não são obrigados a notificar o 
Departamento de Assuntos Internos. Se você for 
diagnosticado na Austrália, seu visto atual não será 
afetado pelo seu status de HIV. Se você pretende 
solicitar extensão do seu visto ou outro visto, entre em 
contato com um Agente Registrado de Imigração 
Australiana. 
 

 
COMO ACESSAR TRATAMENTO (MEDICAMENTOS) DE 

HIV EM QUEENSLAND 
 
Na Austrália, medicamentos para HIV e outros 
medicamentos sujeitos a receita médica são obtidos 
por meio do Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) 
australiano, que fornece medicamentos subsidiados 
(de baixo custo) somente a portadores do cartão 
Medicare australiano. Os medicamentos subsidiados do 
PBS não estão disponíveis a indivíduos sem o cartão 
Medicare.  
 
Portanto, os estrangeiros que estão na Austrália a 
passeio, a trabalho ou estudando e que não têm direito 
ao cartão Medicare e nem ao Acordo de Reciprocidade 
de Assistência Médica devem considerar outras 
alternativas para adquirir medicamentos de HIV. 
 
Nota: Os médicos S100 particulares são especializados 
e autorizados para receitar medicamentos para o 
tratamento do HIV. Médicos sem treinamento 
especializado não podem receitar medicamentos para 
HIV. 
 

OPÇÕES PARA ACESSAR ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA 
HIV EM QUEENSLAND 

 
1) Particular (plano de saúde particular) 
2) Esquema de Importação Pessoal 
3) Medicamentos Genéricos 
 a) Farmácias 
 b) Online 
4) Ensaios Clínicos 
5) Programas assistenciais (Compassionate access)   
6) Fundo de Emergência 
 
 
 

Para maiores informações, visite o site do 
Departmento de Serviço Social: 
http://tinyurl.com/Irm6gea 



                                   
 
1) Plano de Saúde Particular 
Caso não tenha acesso ao sistema Medicare/PBS mas 
tenha plano de saúde particular, é possível solicitar 
reembolso do valor do medicamento de HIV comprado 
na farmácia. O valor do reembolso dependerá do seu 
plano de saúde e do respectivo contrato. Pode ficar 
mais acessível obter medicamentos com uma receita 
especial (veja abaixo) que permite genéricos no lugar 
de fármacos de marca. Fale com seu especialista em 
HIV sobre essa possibilidade. 
 
2) Esquema de Importação Pessoal 
Pode ser mais econômico importar seus medicamentos 
do seu país de origem. Sob o Esquema de Importação 
Pessoal, é possível importar legalmente a maioria dos 
produtos terapêuticos de uso pessoal. 
 
A importação pessoal ocorre quando: 

a. um indivíduo na Austrália encomenda 
produtos terapêuticos de um fornecedor 
estrangeiro ou de familiares/amigos; e 

b. os produtos são destinados a este indivíduo ou 
a um parente próximo e não para venda ou 
fornecimento a terceiros. 

 
É permitido importar medicamentos legalmente (do 
seu país de origem) para uso pessoal - três (3) meses 
de fornecimento por vez - de acordo com o guia do 
Departamento Australiano de Saúde (Therapeutic 
Goods Administration - TGA): 
www.tga.gov.au/personal-importation-scheme 
 
Isso significa que você pode importar tratamentos para 
o HIV de seu país de origem enquanto estiver na 
Austrália. É possível que seu especialista em HIV no seu 
país de origem tenha que entrar em contato com seu 
especialista em HIV na Austrália.  
 
3) Medicamentos Genéricos 
Medicamentos genéricos são versões mais baratas dos 
remédios de marca. Eles são fornecidos por 
laboratórios alternativos, mas possuem a mesma 
eficácia dos medicamentos fabricados pelos 
laboratórios originais. Os medicamentos genéricos têm 
o mesmo efeito dos medicamentos de marca porque 
contêm o mesmo princípio ativo. Embora os 
medicamentos genéricos para HIV sejam mais caros do 
que os medicamentos genéricos para HIV subsidiados 
do PBS, eles são bem mais acessíveis do que os 
medicamentos de marca.  
 

a. Farmácias 
Algumas versões genéricas dos medicamentos de 
marca estão disponíveis nas farmácias australianas. 
Caso esteja utilizando uma combinação de 
medicamentos disponíveis na versão genérica, você 
poderá adquirir estes medicamentos com uma 
receita particular do seu médico especialista em 
HIV. 
 
b. Online 
Os medicamentos genéricos para HIV podem ser 
encomendados online e importados pelo Esquema 
de Importação Pessoal (veja acima) e podem ser 
uma alternativa acessível para quem não está no 
sistema Medicare/PBS. 

 
Os medicamentos genéricos são seguros e confiáveis? 
A World Health Organisation (WHO) aprova 
medicamentos genéricos de HIV seguros e confiáveis. 
Se o seu fornecedor online oferece medicamentos 
genéricos aprovados pela WHO, você pode estar 
seguro de que eles são tão eficazes no tratamento do 
HIV quanto os medicamentos de marca (fabricante 
original).   
 
Quais medicamentos genéricos estão disponíveis? 
Nem todos os medicamentos de marca para HIV 
estarão disponíveis na forma genérica. Seu médico 
especialista em HIV irá verificar esta possibilidade para 
você.  
 
Encomenda e entrega de medicamentos genéricos 
Existem diversas farmácias online. A lista abaixo não 
inclui todas, mas lhe ajudará a começar a pesquisar as 
opções de compra de medicamentos genéricos: 

a. www.aids-drugs-online.com 
b. www.alldaychemist.com 
c. www.inhousepharmacy.vu 

 
O preço de medicamentos para HIV pode variar de site 
para site, portanto recomendamos que pesquise nos 
sites de vários fornecedores de medicamentos 
genéricos online para comparar preços. Vale lembrar 
que alguns fornecedores de medicamentos online 
cobram em dólares americanos (US$) e a taxa de 
câmbio pode afetar o valor dos medicamentos 
diariamente. Sugerimos que faça seu pedido com 
fornecedores online de boa reputação e que 
comuniquem bem os detalhes da sua compra. 
 



                                   
 
Antes de fechar um pedido, verifique com sua clínica 
de HIV (médico ou enfermeira) a marca correta ou 
nome do medicamento genérico (e dose) 
correspondente ao seu tratamento. Isto evitará erros 
na encomenda dos medicamentos.  
 
Para realizar o pedido, tenha em mãos a receita, que 
pode ser obtida na consulta com o médico australiano 
especialista em HIV. Ele também acompanhará seu 
tratamento médico de HIV. 
 
Na ferramenta de busca do site escolhido, digite a 
marca do seu medicamento conforme escrito na 
receita, ou o nome genérico (alternativo), se houver. 
 
Ao fechar o pedido, você deverá escanear e fazer o 
upload da receita. Sua receita fornece dados 
importantes ao fornecedor (inclusive o nome do 
medicamento), evitando assim erros de entrega do 
medicamento e autorizando a distribuição do mesmo. 
 
Os prazos de entrega podem variar. É importante se 
informar com a empresa de medicamentos online 
sobre os prazos de entrega e as taxas (se houver). 
Recomenda-se fazer o pedido entre 1 e 2 meses antes 
de acabarem os seus medicamentos. 
 
Não encomende medicamentos que não estão inclusos 
em sua receita. 
 
4) Ensaios Clínicos 
Informe-se com seu médico sobre ensaios clínicos dos 
quais pode participar. Isto permitirá acesso a 
assistência médica e tratamento gratuitos durante todo 
o ensaio. Ensaios clínicos estudam novos tratamentos 
para HIV e novas maneiras de utilizar tratamentos mais 
antigos. 
 
5) Programas assistenciais (Compassionate access) 
Os laboratórios que produzem medicamentos de marca 
para HIV podem oferecer seus medicamentos por meio 
de ‘programas assistenciais’ para indivíduos sem acesso 
ao Medicare (sem cartão do Medicare). 
 
Se não conseguir acessar tratamento de nenhuma 
outra maneira, fale com seu especialista em HIV para 
verificar a possibilidade de obter medicamentos para 
HIV por programas assistenciais. Pedidos individuais de 
portadores de HIV não serão aceitos. Entre em contato 
com o Queensland Positive People (QPP) para explicar 

sua situação e para que o QPP faça o pedido em seu 
nome. Outra alternativa é falar com seu médico 
especialista em HIV ou com a Equipe de Saúde Pública 
de HIV de Queensland conforme informações no 
seguinte link: www.tinyurl.com/5x95wf2m 
 
6) Fundo de Emergência 
Caso tenha exaurido todas as opções acima ou caso os 
medicamentos genéricos continuem inacessíveis 
porque você não possui renda ou possui baixa renda, 
você poderá requerer o Fundo de Tratamento 
Emergencial de HIV de Queensland. Este fundo dá 
acesso a: 

a. 3 meses de medicamento genérico.  
b. Assistência médica de HIV: Até duas 

consultas clínicas 

 
 

Favor entrar em contato com  
Queensland Positive People (QPP)  
pelo email info@qpp.org.au  
ou pelo telefone 1800 636 241 para falar 
com um de nossos Atendentes de 
Tratamento e Apoio sobre o fundo. 


