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AIDS E DST
Quem pratica relações sexuais sem camisinha
pode contrair ou adquirir AIDS e outras DST
– Doenças Sexualmente Transmissíveis. Sexo
entre homens e mulheres, homens e homens,
mulheres e mulheres deve ser praticado sempre
com proteção.
DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis
As DST causam sérios problemas de saúde e, se não
tratadas, podem levar à morte ou servir de porta
de entrada para a AIDS. Se descobertas a tempo,
podem ser tratadas com sucesso, sem deixar
seqüelas. As mais conhecidas são a gonorréia,
a sífilis, a herpes vaginal, HPV e hepatite B. Os
sintomas geralmente se manifestam nos órgãos
genitais (vagina, pênis e ânus) do homem e
da mulher, em forma de corrimentos, feridas e
verrugas.
AIDS
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
A AIDS ainda não tem cura. O que existe são
tratamentos à base de coquetéis de medicamentos
que agem contra o HIV, vírus da AIDS, e que
são fundamentais para a qualidade de vida do
portador. (Faça seu exame gratuito)
Veja como se prevenir contra a AIDS e DST
- Faça sexo seguro. Use sempre camisinha.
- Camisinhas masculinas ou femininas são
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igualmente seguras. Mas use apenas um
preservativo em cada relação.
- Só use agulhas e seringas descartáveis e nunca
compartilhe com ninguém.
- Se apresentar qualquer sintoma de DST, procure
um médico.
- Faça o teste da AIDS. Só assim você sabe se tem
o vírus e, se tiver, poderá iniciar o tratamento
imediatamente para conviver bem com o HIV.

AIDS
Assim pega:
- Sexo vaginal, anal e oral sem camisinha.
- Seringa ou agulha compartilhada.
- Transfusão de sangue contaminado.
- De mãe contaminada para filho na gravidez,
parto e amamentação.
- Instrumentos cortantes e perfurantes não esterilizados.

Assim não pega:
- Sexo com camisinha.
- Suor.
- Beijo.
- Aperto de mão, abraço.
- Copos, talheres,
sabonete e toalha.

- Picada de insetos.
- Piscina.
- Banheiro.
- Assento de ônibus.
- Doação de sangue.
- Pelo ar.

Atenção: Faça seu cadastro no Ambulatório Escola
para receber mensalmente preservativos gratuitos.
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