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As DST (doenças sexualmente transmissíveis) mais frequentes nas 
Erelações entre mulheres são: q@-@ffifrGD@@WWW*
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Para evitar as DST e a Aids, algumas dicas e cuidados que devemos ter... 3o

@ Mtffip,*e*mantenhasuasaúdefísicaementalemdia;-'unt"ffiffiffi{,W.@
" evite o uso abusivo de alcool e outras drogas; e cuidadas; ' q 

W* ao lavar a vagina, use sabonetes neutros; * ao compartilhar objetos intímos,
* consulte a ginecologista uma vez ao ano use camisinha e troque para cada
* use calcinhas de algodão na maior parte penetração;
do tempo, pois elas deixam a vagina respi- * não escove os dentes nem use fio dental
rar e impedem a proliferação de bactérias; imediatamente antes de uma transa,

* se notar alguma coisa diferente nos seios, * evite sexo oral no perÍodo mestrual;
procure a ginecologista. * use gel lubrificante para evitar lesões.
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ffiwww.saude.gov. br
www.aids.gov.br
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Lésbica na Ginecologista
Sem i
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Vá ao banheiro e
vista a camisola!

Pronto!Vou te
passâr um
anticoncepcional e
você toma tudo
direitinho

lnforme a sua/seu médica(o)
sua orientação/prática sexual.

Não saia da consulta com
dúvidas.
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Seja uma Lésbica Orgulhosa de si

Você tem relações sexuais?
Usa métodos contraceptivos?

Lésbica na Ginecologista
Com infor
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lsso quando tenho e quando dáf
Mas lavo sempre as mãos e I
mantenho as minhas mãos I

e unhas bem cuidadas ,/
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O prevenlivo ué!
ïênho que cuidar da
saúde.
Fazer os exames de rotina.
Me mantendo saudável,
eu me protejo e protejo minha
parceira de qualquer DSï

minha

ou infecção.


