
PROGRAMA DE 
SENSIBILIZAÇÃO

COMUNITÁRIA PARA O 
VIH/SIDA

TENS DIREITO 
À SAÚDE 

E LIBERDADE
DE ESCOLHA

Sabe os teus direitos

Angola é promotora dos Direitos Humanos

As leis e tratados internacionais de direitos 
humanos conferem a todas as pessoas o direito 
à saúde e o acesso ao tratamento VIH e a outros 
serviços de saúde

A constituição proíbe todas as formas de 
discriminação

És livre de escolher quem amas e com quem
queres car!

Tens o direito à tua saúde e testagem grátis!

KUYUYU
SEGURO

LIBERA-TE SABE O TEU ESTADO
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Telefone para nós para marcar uma testagem 
no nosso escritório ou em sua casa!

Escritório APDES:
Rua Sociedade, Cuíto

Tel: 995 648 182 
FB Tulitati APDES

www.facebook.com/tulitatiapdes/
FB Kuyuyu Seguro:

www.facebook.com/kuyuyuseguro/

FÁCIL RÁPIDO SEGURO CONFIDENCIAL



Sexo oral 
Sexo oral desprotegido é um comportamento 

de risco para a transmissão de diferentes infeções: 
o HPV, o Herpes, a , a Gonorreia, 

a Clamídia, as Hepatites B e C e 
até mesmo o VIH/SIDA.

O risco associado à prática de sexo oral 
pode aumentar com a presença de

Tenta diminuir os riscos do 
teu comportamento…

Usa sempre camisinha!

Se mudares de tipo de penetração 
(oral/vaginal/anal) é aconselhável
 trocar de preservativo (camisinha)

até 30 minutos antes e depois do sexo oral 

Mantém a tua boca e, em especial, 
as gengivas saudáveis 

Não mantenhas esperma, sangue, menstruação 
ou líquidos vaginais dentro da boca 

Está atenta/o à existência de verrugas, 
borbulhas ou feridas na zona genital 

do/a parceiro

Sexo anal
Menos dor + menos riscos = MAIS PRAZER 

SENTE… Algumas pessoas optam por usar 
cremes ou pomadas anestésicas, 

como a XYLOCAÍNA,
 para não sentirem dor. 

Se anestesiares o ânus podes não sentir se te 
estás a magoar, e, até, podes não sentir se o 

preservativo saiu ou rebentou! 

LUBRIFICA
de água. Nunca uses óleo de bebê, vaselina, 

sabonete, creme ou qualquer outro produto 
oleoso, porque eles fazem 

com que a camisinha rebente.

PROTEGE… O sexo anal desprotegido é a 
prática sexual que comporta mais riscos para a 
transmissão de infeções. A pele e parede interior 

do ânus é muito sensível, o sexo anal pode 
provocar feridas que são portas de entrada 
diretas de vírus e bactérias para o sangue. 

Por isso, é importante usares sempre preservativo!

Uso correcto da 
Camisinha 

1. Guarda a camisinha num local fresco e sem 
fricção. Evita os bolsos das calças, carteiras e locais 
com muito sol. Abre o pacote sempre com as mãos, 

2. Nunca desenroles a camisinha antes de o colo-
car sobre o pênis. Aperta a ponta do preservativo 
com o polegar e o dedo indicador. 

3. Coloca o preservativo na ponta do pênis erecto 
e desenrola-o até a base. Mas atenção! Tem o cui-
dado de manter a ponta do camisinha apertada; só 
deves soltar a ponta quando terminares de desenro-
lar. 

4. 
a camisinha rebente durante a relação sexual ou a 
ejaculação. 

5. Nunca uses duas camisinhas um sobre a outra, 
porque a fricção dos duas faz com que arrebentem 
muito facilmente. 

6. Experimenta preservativos de diferentes 
tamanhos, grossuras, material e sabores e 
diverte-te!

Se tiveste uma relação sexual desprotegida, ou 
tiveste outra situação de risco de infecção, faz o 
teste do VIH . Conhece o teu estado serológico para 
o VIH, faz o TESTE: Basta uma gota de sangue, é 
gratuito!
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