
  

Antes da consulta

Durante a consulta

Após a consulta

Faça perguntas. Tenha certeza que você está 
entendendo tudo o que o médico disser.

Faça anotações durante a consulta para que você possa
lembrar o que o médico disse.

Seja claro. Pegue suas anotações e fale para o seu 
médico que você está interessado na PrEP.

Não se sinta envergonhado em dar informações 
sobre sua vida que possam ser importantes nessa 
decisão e não se preocupe em ser julgado.

Revise suas anotações ou qualquer informação dada pelo 
seu médico.

Marque os exames ou consultas que seu 
médico solicitou.

 PrEP

Marque uma consulta. Seu médico pode lhe ajudar a 
decidir se a PrEP é uma opção para você. Pesquise. Faça 
uma lista de motivos pelos quais você quer tomar a PrEP.

Pense sobre a sua rotina, principalmente em coisas que 
possam facilitar ou dificultar a tomada de um 
medicamento diariamente.

Faça uma lista do seu histórico de saúde e apresente ao 
médico. Isso inclui qualquer doença que você teve ou 
preocupação que você tenha, assim como uma lista dos 
medicamentos que você está tomando, incluindo 
suplementos, ervas etc.

Se você se sentir confortável, discuta essa escolha com 
seus parceiros, família ou amigos.
A melhor estratégia de prevenção é aquela que você 
escolhe e consegue usar corretamente.

Pegue uma cópia de todos os resultados de exames que 
fizer.

Agora que você recebeu todas as informações e tirou suas 
dúvidas, já pode pensar e decidir se deseja iniciar a PrEP. 
Essa é uma decisão sua.

Hornet
O Hornet desenvolveu este material sobre a PrEP a fim de 
investir conhecimento na comunidade LGBT e consolidar 
nosso compromisso com a saúde de homens gays em todo 
o mundo.
O Hornet é a maior rede social gay do Brasil e do mundo 
com mais de 20 milhões de usuários. Além de encontros, 
você conta com artigos diários sobre saúde, entretenimen-
to, política e muito mais. O aplicativo está disponível para 
iOS, Android e Web, baixe agora a nova versão.
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Como falar com 
o meu médico 
sobre a PrEP?PrEP? 

MINHA

É uma sigla que vem do inglês que significa
profilaxia pré-exposição. 

O que é PrEP ?

MINHA

Quando tomada diariamente, a PrEP reduz em 
98% a chance de infecção pelo HIV. Mas 
lembre-se que a PrEP não previne gravidez nem 
outras Infecções Sexualmente Transmissíveis - 
ISTs.

PrEP é o uso diário de um medicamento chama-
do Truvada que reduz as chances de contrair o 
HIV.

Eu sou um candidato a tomar PrEP?

Que outras opções eu tenho para diminuir minhas 
chances de contrair o HIV? 

Qual a eficácia da PrEP em reduzir as chances 
de contrair o HIV? 

Existe algum efeito colateral? 

Você pode prescrever PrEP para mim?

Quais são os meios de se conseguir a PrEP no Brasil?

Com que frequência eu vou ter que fazer teste de 
HIV e de outras ISTs? 

Que Perguntas 
Devo Fazer ? 

MINHA
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