SEXO MAIS SEGURO
PARA TODOS
PREVENIR
DOENÇAS
SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS (DST)

ipreservativo interno
usado internamente
como barreira durante
o sexo

barreira dental
usada como barreira
durante sexo oral, quando
não há preservativos
externos disponíveis

DOIS MÉTODOS
SÃO MELHORES
DO QUE UM

PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ
Se você estiver fazendo os tipos de sexo que podem causar gravidez, é importante
escolher um método que você pode usar de maneira correta e consistente:

COLOQUE E
ESQUEÇA

Estes são os únicos métodos que
reduzem o risco de DST, inclusive HIV,
quando usados corretamente toda
vez e o tempo todo ao fazer sexo:

preservativo externo
usado externamente
como barreira durante
o sexo

É importante que você e o(a) seu(sua)
parceiro(a) tenham um plano de proteção.

implante

DIU

(hormonal)

DIU

(non-hormonal)

Menos de uma em
cada 100 mulheres
engravidará em
um ano usando
esses métodos

esterilização

USE
CONFORME
INDICADO

(a cada três meses,
mensalmente,
semanalmente,
diariamente)

USE
SEMPRE
QUE FIZER
SEXO

injeção
(Depo)

anel

preservativo preservativo
externo
interno

método de
conscientização
de fertilidade

remoção

emplastro

diafragma

espermicida

Aproximadamente
nove em cada
100 mulheres
engravidarão em
um ano usando
esses métodos

pílula

esponja

cervical
capuz

Cerca de 15 em
cada 100 mulheres
engravidarão em
um ano usando
esses métodos

Cerca de 25 em
cada 100 mulheres
engravidarão em
um ano usando
esses métodos

para prevenir DST e gravidez.
Use um preservativo E
um método de controle
de natalidade juntos.
NUNCA use
preservativos
internos e externos
ao mesmo tempo.

UM MÉTODO
É MELHOR DO
QUE NENHUM
85 em cada 100
mulheres engravidarão
em um ano não usando
nenhum método durante
sexo peniano-vaginal.

ABSTINÊNCIA
100% eﬁcaz na
prevenção de gravidez
e DSTs, inclusive HIV,
quando usado de
maneira correta e
consistente.

1.) REVER O GRÁFICO DE SEXO MAIS SEGURO (PRIMEIRA PÁGINA)
Se forem necessárias informações ou serviços de saúde sexual e
reprodutiva, considere marcar uma consulta com um proﬁssional de saúde.
Exemplos de serviços incluem:
• controle de natalidade
• preservativos e produtos
para sexo mais seguro
• teste de gravidez
• imunizações

• Teste e prevenção de
DST e/ou HIV

• contracepção de emergência

• aconselhamento sobre
opções de gravidez
• tratamento de dor pélvica

• educação pré-gravidez

• terapia hormonal

2.) IDENTIFICAR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE
Identiﬁcar um proﬁssional da sua escolha.
• Se forem necessárias informações ou serviços de controle de natalidade, é aconselhável selecionar um
proﬁssional que ofereça uma gama completa de opções de controle de natalidade, incluindo DIUs e
implantes, de modo que todos os métodos sejam acessíveis.
• Uma lista de proﬁssionais que oferecem DIUs e implantes por código postal está disponibilizada online
por Bedsider.org em bedsider.org/clinics.
• Uma lista de proﬁssionais que oferecem testes de HIV, DST e hepatite está disponibilizada online pelos
centros de controle e prevenção de doenças em gettested.cdc.gov.
• Para agendar uma consulta com a Planned Parenthood de Northern New England, acesse ppnneappt.org
ou ligue para 1-866-476-1321.

3.) ENTRE EM CONTATO COM O PROFISSIONAL
Ligue para o proﬁssional selecionado para conﬁrmar os serviços
oferecidos e marcar uma consulta.

4.) ANOTE AS INFORMAÇÕES DA CONSULTA
Informações do proﬁssional do encaminhamento (opcional)

Data do encaminhamento:

Nome:

Telefone:

A minha consulta é em:
Data:
A minha consulta é com:

Segunda-feira

Terça-feira

Horário:

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Manhã

Nome do professional:

Endereço:
Telefone:
Observações adicionais:

Fax:

E-mail/site:

Tarde

Sábado

Domingo

