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RELAÇÕES
SEXUAIS

DO TEU
CORPO
E IDENTIDADE

SENTIMENTOS,
GOSTOS
E DECISÕES
IST´s/VIH

COMPETÊNCIAS
RELACIONAIS
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Sexualidade não é só transar e

prevenir de doenças e gravidez.

É algo que faz parte das nossas vidas,
as nossas emoções, desejos e
comportamentos.

Ter uma vida sexual activa é um DIREITO,
mas atenção: sabes como te proteger
nas relações sexuais e ter uma relação
saudável que te faz sentir bem?

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

SÓ TU
TENS
LIBERDADE!
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CUIDADO: Um

homem
limpo, lindo e bem vestido
nem sempre é saudável ou
seguro de estar por perto!

Sabias que estás a
viver uma das
fases mais importantes
da tua vida?

Adolescência!
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Ser jovem é estar em desenvolvimento e
querer experimentar coisas novas todos os
dias. Já tens experiências de vida e direitos
que deves exigir que sejam cumpridos!
Só bem informada é que podes garantir
que te cuidas bem!
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Qual é a melhor altura para
iniciar a vida sexual?
Não existe “melhor altura” nem “momento certo”
porque cada rapaz e rapariga é diferente.
Cada uma de nós se sente preparada
no seu próprio ritmo.
Não devemos ceder às pressões de ninguém!
É fundamental que te sintas
preparada e segura para partilhar essa
intimidade com outra pessoa.

Como me posso proteger?

RISCOS:

Sabias que… A camisinha é o
único método de te proteger contra
infecções de transmissão sexual e ainda

Sabias que se pode engravidar
sem penetração?
Com a libertação de esperma (ejaculação)
perto da vagina, mesmo sem penetração,
existe o risco de gravidez e de
transmissão de uma IST.

previne a gravidez indesejada?

O que são IST’S?

As IST são infeções transmitidas de uma pessoa
para outra, através do contacto sexual (relação
oral, vaginal ou anal) quando não há proteção, ou
seja, quando não se usa camisinha (preservativo).
O VIH é uma das IST’s mais perigosas e

É o Direito Humano de homens e mulheres
serem livres para fazer as suas escolhas
sem limitação de estereótipos e gozarem
das mesmas oportunidades, direitos
e obrigações em todas as áreas.

embora não tenha cura, tem tratamento!
Todas as pessoas sexualmente activas
devem fazer o teste (nas unidades de
saber o seu estado serológico.

Deve ser utilizado em todas as
relações sexuais!

