
    Será que ele vai
       reagir mal se
lhe disser que sou
 seropositivo?

     Se ele fosse
           seropositivo
teria usado
    preservativo



   Ele vai-se passar
        se lhe contar do
gajo do outro dia

    Ele dizia-me
           se tivesse 
sexo desprotegido
     com outro gajo



     Só temos relações
sexuais um com o outro,
  para quê usar
       preservativo?

        Ele nunca fez
    o teste, como é
       que sabe que é
   seronegativo?



       Gajos como
ele não são
   seropositivos

 Ele deve ser
        seropositivo
como eu
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ESTE FLIER PERTENCE A UMA COLECÇÃO DE QUATRO QUE SE DEBRUÇA 
SOBRE OS PENSAMENTOS E CRENÇAS QUE MUITOS HOMENS TÊM, ANTES 
E DURANTE AS RELAÇÕES SEXUAIS COM OUTROS HOMENS, E QUE         
OS PODEM COLOCAR EM RISCO DE TRANSMITIR OU CONTRAIR O VIH

CRENÇAS E PENSAMENTOS TÍPICOS

– os homens seropositivos dizem sempre aos seus parceiros
 sexuais que são seropositivos

– numa relação, os homens são sempre honestos com o parceiro  
 quando têm sexo desprotegido com terceiros

– não é necessário usar preservativo numa relação afectiva estável

– os homens seropositivos têm características físicas ou  
 comportamentos que os distinguem dos seronegativos

FICHA TÉCNICA

THINK AGAIN – Versão portuguesa, traduzida
e adaptada, com autorização da
Terrence Higgins Trust (www.tht.org.uk) e a 
colaboração de Will Nutland (THT)

TRADUÇÃO: Luís Cruz-Filipe

REVISÃO E ADAPTAÇÃO: Manuel Cabral Morais
e Elsa Ferreira

CONSULTORIA TÉCNICA: Pedro Neves Correia 
(www.pedronevescorreia.com)

1.ª EDIÇÃO (2008): Associação ILGA Portugal

ADAPTAÇÃO GRÁFICA: Vera Luís 
(www.veraluis.com)

IMPRESSÃO: Relevo Branco

TIRAGEM: 20.000 exemplares

APOIOS

Promovendo a saúde sexual e a luta
pelos direitos de lésbicas, gays, bissexuais
e transgéneros desde 1995


