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Faz o teste do VIH
com a equipa Tutilati ou em
qualquer centro de saúde ou
hospital público na tua rota…

SEGURANÇA NA
ESTRADA E NO
PRAZER

É grátis, rápido e seguro!
Arranja preservativos com a equipa Tulitati
ou nos serviços de saúde públicos grátis!
Também podes comprar nas farmácias de
vários tamanhos, grossuras e sabores!
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Disfruta de um prazer seguro!
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

PROGRAMA DE
SENSIBILIZAÇÃO
COMUNITÁRIA PARA O
VHI/SIDA
PÁRA E PENSA NA TUA SAÚDE
Só demora um minuto para
fazer a escolha certa,
e salvas a tua vida
O TEMPO DE PÔR O
PRESERVATIVO
É POUCO MAIS DE POR O CINTO
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‘Não vacila, mas usa
camisinha!’

Sexo oral

Sabemos que a viagem é longa e solitária…
Mas mantém-te seguro e protege
a tua saúde.

Desprotegido é um comportamento de risco

1. Guarda o preservativo (camisinha) num local

para a transmissão de diferentes infeções: o
HPV, o Herpes, a Sífilis, a Gonorreia, a
Clamídia, as Hepatites B e C
e até mesmo o VIH/SIDA.

2. Nunca desenroles a camisinha antes de o colo-

Se fores conduzir, não bebas!

Se fores fazer sexo,
usa sempre camisinha (preservativo).
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O risco associado à prática de sexo oral pode
aumentar com a presença de inflamações na
boca.
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car sobre o pênis. Aperta a ponta do preservativo
com o polegar e o dedo indicador.

3.

Tenta diminuir os riscos do teu comportamento…
Não bebas até perder o controle do teu corpo
ou da tua viatura

a camisinha rebente durante a relação sexual ou a
ejaculação.
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fresco e sem fricção. Evita os bolsos das calças,
carteiras e locais com muito sol. Abre o pacotinho
sempre com as mãos, mas cuidado com unhas
afiadas!

Coloca o preservativo na ponta do pênis ereto e
desenrola-o até a base. Mas atenção! Tem o cuidado de manter a ponta do preservativo apertada;
só deves soltar a ponta quando terminares de desenrolar.
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Uso correcto da
Camisinha

4. Certifica-te que não fica com ar para evitar que

5. Nunca uses dois preservativos um sobre o outro,
porque a fricção dos dois faz com que arrebentem
muito facilmente.

Usa sempre camisinha!
Se mudares de tipo de
penetração (oral/vaginal/anal)
é aconselhável trocar de camisinha

6. Experimenta preservativos de diferentes tama-

nhos, grossuras, material e sabores e diverte-te!

