
6. Como se 
não as VIH-AIDS 

é transmitida?
•  Por viver nem trabalhar com uma pessoa 

infeccionado. 

•  Por dar a mão, beijar, acariciar ou cingir. 

•  Por compartilhar roupas, pratos, coberturas, 
óculos, o banho de chuveiro ou WC. 

•  Por uma picada de mosquito ou contatam 
com animais.

7. A prevenção
 

 O método mas efi ciente prevenir a transmissão 
sexual do VIH e outros genitais de infecções 
é utilizar sempre e de forma correta o 
preservativo. 

 Existem preservativos normais, extrafuertes 
(para o sexo anal) e de sabores (para o sexo 
oral).  Para evitar pastoreio, inconveniências 
ou que a pausa de preservativo, concorda 
em adicionar um lubrifi cante adequado (não 
usar loção de mão nem corporal nenhum 
vaseline).

4. Como são transmitidos?

•  Meio sexual: Pode infeccioná-lo se pratica sexo 
vaginal, anal ou bucogenital sem preservativo 
com uma pessoa infeccionado. 

•  Meio sanguinea: Por instrumentos agudos ou 
cortantes compartilhou com outras pessoas: 
giletes, agulhas, seringas, úteis de furar e 
tatuar. 

•  Meio Perinatal: A transmissão da infecção do 
fi lho de al de mãe pode ser produzida durante a 
complicação, o trabalho ou a lactacão.

1. Isso são as infecções de 
transmissão seXual (ITS)?

 

 São infecções que são infeccionadas e são 
transmitidos durante as relações sexuais. 
Algum causam inconveniências ou produz 
ferida visíveis nos genitais das pessoas que os 
sofrem. Não obstante, muitos seu pode passar 
desaparcebidas. Portanto é mas importante 
saber reconhecer estes sinais e sintomas tanto 
nos clientes como em você mesmo.

2. Qual são os sinais 
principais de alarme? 

•  Fere nos genitais (feriram-se, crostas, 
infl amação, supuración, etc.).

•  Aumento de fl uxo vaginal com cor e aroma 
desagradável. 

•  Coceira ou persistente pica.

5. Isso é o VIH-AIDS?

 É uma doença produzida pelo vírus do 
immunodefi ciencia humana (VIH), isso parte 
agência de al sem defesas e faz que doenças 
associadas sérias aparecem. 

 O portadoras de pessoas do VIH são vih-positivo. 
Seja vih-positivo não signifi ca para ter a AIDS. 
Desde que uma pessoa que se infeccionou até 
que o primeiro sintomas aparece são transcurir 
capaz vários anos. Durante desta vez é possível 
transmitir o vírus.

3. Que germes causam ITS? 

•  Bactéria: Gonoreea, Sífi lis, Clamidia.

•  Vírus:  Herpes, Verruga, Hepatite B, VIH-AIDS.

•  Parasítico: Tricomonas.



8. Recomendações

•  Não faça compartilha corte nem objetos 
agudos (guinchos para depilacion, agulhas, 
etc.) com outras pessoas. 

•  Seu par ou cliente de confi ança que eles 
podem ser infeccionados sem saber ele e 
o transmitir o infeccion. Nunca confi e em o 
fi sico de aspecto de uma pessoa. 

•  É conveniente ser vacina jogo contra a 
hepatite B ter trazido até datar o calendário 
de vacinações. 

•  Se anota alguns sinais de alarme, não tem 
relações sexuais. Se não trata, al responde 
medico e no processamento que o ora. Não 
faça interrompe o processamento embora 
acha-o melhor.

9. A higiene

•  Embora o interno lava da vagina e anus que 
eles lhe podem dar um sensacion de falso 
de limpeza e frieza, eles não evitam o seu. 
Mesmo favorecem seu aparicion e eles 
causam irritacion dos genitais. 

•  O abuso de ovulos e tabelas por via favores 
vaginais o aparicion de cogumelos na vagina 
(candidiasis). 

•  Se não é possível lavá-lo com água e jabon, 
usa humedas de panos de rosto para a 
higiene dos genitais externos. 

•  Antes de responder al que eu medico não 
executa interno lava dos genitais, Você não 
põe ovulos nem cremes nenhumas medicinas 
de tomada por sua conta. Podem alterar os 
resultados das provas.

informamo-lo

seu decide

RECORDAÇÕES

• Sua saúde é ele mas importante. 

• Evita as doenças de 
transmision sexual e as 

complicações feito não desejo. 

• Usa sempre condon em todas 
suas relações sexuais, 
mesmo com seu par. 
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