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GIRA,
GIRA:

A MINHA SAÚDE KUIA MAIS!
SEM CAMISINHA DIGO NÃO!
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Se tiveste uma relação sexual desprotegida,
ou tiveste outra situação de risco de infecção,
faz o teste do VIH

Tu li tate u wayele u wa!
Wali u mbinja yo milú!
Contactos:
948 961 890
929 052 708

Conhece o teu estado serológico para o VIH, faz
o TESTE: Basta uma gota de sangue, é gratuito!
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

DEIXA A TUA
VIDA
MAIS SEGURA!

flyer_TS_miolox.pdf 1 22/09/2020 15:24:11

O que são IST’s?

Cuida da tua saúde e
do teu corpo

As IST são infeções transmitidas de uma pessoa

Se tiveres corrimento vaginal anormal, dor no ventre
ou outros sintomas, procura uma unidade de saúde.
Não tomes medicamentos à toa, o médico é que
deve receitar.
Deves terminar sempre o tratamento para a infecção
não piorar. Faz testes!

para outra, através do contacto
sexual (relação oral, vaginal ou anal)
quando não há proteção, ou seja,
quando não é usado o preservativo (a camisinha).
As principais IST podem ser causadas por Vírus
C

(VIH/SIDA, Hepatites B e C, Herpes, HPV),
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ATENÇÃO: AS IST’S PODEM NÃO APRESENTAR
SINTOMAS E PASSAR DESPERCEBIDAS.
Protege-te sempre e consulta a unidade de saúde.
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Parasitas (Chatos e Sarna)
e Fungos (Candidíase).
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REDUZ O RISCO!
1 Usa SEMPRE a camisinha e de forma correcta
em todas as práticas sexuais
(anais, vaginais e orais).

Como me posso proteger de IST’s?
Usa camisinha sempre! Para sexo vaginal,
anal e oral!
de gravidez indesejada.
O que fazer
Usa as tuas próprias camisinhas e coloca tu a
camisinha no homem ou em ti.
Nunca uses a mesma camisinha duas vezes,
utiliza uma nova para cada contacto sexual.

2 Evita o contacto com sangue, secreções vaginais,
esperma e leite materno (vias de contágio)
3 Não partilhes objectos sexuais
(dildos, vibradores) ou pessoais (escovas de
dentes, agulhas oulâminas de barbear).
4 Faz o teste para o VIH e outras IST.

O que NÃO fazer
cremes no preservativo, pode rebentar!
Não desenroles a camisinha antes de a colocar no
pénis, para não criar bolhas de ar e não rebentar.

DICAS DE SEGURANÇA
CONSELHO: Se achas que a camisinha saiu ou
rebentou durante o sexo, pára IMEDIATAMENTE! Vai
à casa de banho e faz força para expulsares todos
CUIDADO: Um homem limpo, lindo e bem vestido

nem sempre é saudável ou seguro!
Escolhe o local onde queres estar com o teu parceiro
e avisa uma amiga onde estás, caso aconteça
alguma coisa.
Evita estar com parceiros bêbados; caso seja agres-

Evita lugares escondidos e isolados ou ir para casas
que não conheças. Tenta estar sempre com mais
alguém.
Objecto de defesa: Podes prender um apito na
roupa, caso te sintas em perigo podes usar para
chamar alguém.
Conselhos ao te vestires: Evita usar brincos
grandes e cabelo solto, que podem ser puxados.
Evita usar lenços à volta do pescoço.

