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Pedir para os pajés explicarem sôbre SAÚDE. 
Pedir para os pajés explicarem sobre as doenças . 
Pedir para os raizeiros explicarem como funcionam seus remédios nas doenças 
Pegar uma folha em branco e escrever o que você pensa que é saúde e doença .. 

MICRÓBIOS 

Tem bichinhos muito pequenos que a gente só enxerga com microscópio e que 
recebe o nome de micróbios 

Os micróbios estão em todos os lugares: na água, na boca, na terra, no corpo da 
gente. 

Muitos micróbios são amigos da gente, mas muitos micróbios causam doenças e 
cada um tem um nome diferente e causa doença diferente: o micróbio da gripe, da 
tuberculose, da malária, os que causam as "doenças do mundo", do sarampo, da catapora e 
muitos outros. 

Tem micróbios muito pequenos, que só podem ser vistos em microscópios especiais 
e são chamados de vírus. 

O micróbio que causa a doença AIDS recebe o nome de vírus HIV 



IMUNIDADE/DEFESA 

O nosso corpo vive sempre em guerra com os micróbios que causam dcenças . 

Dentro do nosso corpo, nós temos "guerreiros" que atacam os micróbios que causam 
doenças. 

Então , quando um micróbio que causa a doença e ganha , nós chamados de DEFESA. É 
nosso corpo se defendendo . 

Para a gente ter uma boa defesa, é importante estar bem alimentado e asseado. 

A imunidade é o corpo da gente fabricando guerreiros para sua defesa . 

Tem doenças que podem ser evitadas com vacinas: sarampo , tosse comprida, paralisia 
infantil , tétano , difteria, etc. 

As vacinas funcionam assim os micróbios que causam essas doenças que podem ser 
prevenidas com as vacinas são tratados em laboratórios especiais até ficar bem fraquinhos, 
depois são aplicados nas pessoas Então o corpo dessas pessoas vacinadas fabricam 
"guerreiros "que vão reconhecer , brigar e ganhar a luta, ficando sempre alertas para esses 
inimigos que eles já conhecem . Quando esses micróbios entram no corpo da gente outra 
vez , (na pessoa que já tomou as vacinas direitinho), ele já tem "guerreiros" que reconhecem 
e vão atacar esses micróbios e ganhar a luta então é o corpo que já tem IMUNIDADE 

POR ISSO TODO MUNDO DEVE COLABORAR QUANDO VEM A EQUIPE DE 
VACINAÇÃO, PARA QUE TODAS AS CRIANÇAS RECEBAM AS VACINAS PARA 
ADQUIRIR IMUNIDADE CONTRA AS DOENÇAS QUE PODEM SER EVITADAS . 
OS ADULTOS QUE PRECISAM TOMAR REFORÇO DE VACINAS TAMBÉM. 

É importante a mãe dar de mamar , porque junto com o leite , ela está passando para o filho 
muitos guerreiros para proteger o filho de doenças que a mãe já teve . 

Se as pessoas tiverem uma boa defesa, boa alimentação , estiverem imunizadas com as 
vacinas , tiver informações sobre saúde , higiene e como não pegar doenças ruins 
(prevenção) , vão ter boa saúde. 

Então, a saúde é um conjunto de muitas coisas : comida suficiente , higiene , cabeça boa , 
saneamento ambiental , informações sobre saúde e doenças . 



EXERCÍCIOS 

1. O que é DEFESA? 

2. O que é IMUNIDADE? 

3. O que é PREVENÇ.:i.O? 

-i. Conte uma história sob- .. 3 rt:.-1-P.c"I , .•. ;,.,.,,, •..• ~ri ..• ,!,,. ,..,.,, . ., r,-.r" o'III"' \'{"\r, .• ,-,.nr,,nrle11 () .-~11r tnt 
explic.L,; 
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DOEN(AS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

Como o nome diz. as DST ou como vocês conhecem como "doenças do mundo" ou 
com o nome antigo "doenças venéreas". a gente pega quando "transa" com outra pes soa que 
está contaminada, Pode pegar também quando precisar tomar sangue e o mesmo está 
contaminado ou com injeção col!l seringa e agulha contaminadas. · ·-- 

Muitas vezes a pessoa contaminada não sabe que está com a doença e fica passando o 
micróbio que causa a doença para outras pessoas com quem .. transa" e são chamadas de 
PORTADORAS ASSI:'lií'OMÁTICAS. Isto é, apesar de não se mostrarem doentes. elas 
tem a doença e passam a doença. 

Os micróbios que causam as DST moram em vários lugares do corpo: alguns gostam 
de morar no sangue, outros nas feridas , outros nos "líquidos" dos homens e mulheres e daí 
passam para outras partes do corpo da gente: coração, veias ( vasos), cérebro. útero, ovários, 
testículos. na criança que está na barriga da mãe, etc. 

As DST podem causar feridas no pinto, "nas partes" de fora ou de dentro das 
mulheres( na parte de dentro a gente não enxerga sem aparelho especial). 

Então. quem trabalha com a Saúde precisa ter paciência. conhecer todo mundo. não 
ficar bravo à toa, não ser fofoqueiro. e saber para onde vai ser encaminhado casos de DST. 
Porque se alguém se queixar que está com ferida "nas partes .. ou no pinto, corrimento. 
verruga, precisa encaminhamento para fazer o tratamento certo e não ficar tomando qualquer 
remédio na farmácia da cidade ou mesmo nas farmácias das aldeias. 



EXERCÍCIOS 

1. Você conhece alguém que já teve DST? 

2. \' ocê já viu algum caso de DST? 

3. Se você já teve DST, escreva o nome da doença e o que sentiu. 

+. Se aparecer algum caso de DST, o que você vai fazer? 

5. Os raizeiros ou curadores da sua aldeia tratam DST? O que eles usam? 



EXERCÍCIOS 

l. O que os pajés pensam das DST? 

2. Como os raizeiros tratam as DST? 

3. Como se pega DST? 

-+. O que é Portador Assintomático? 

5. Como fazer para não pegar DST? 



TEXTO DST 

SÍFILIS 

• 2 ou 3 semanas depois que "transou "alguém contaminado com sífilis. começa com ferida 
pequena, que não dói "nas partes", caroços e ínguas na virilha. 

• a ferida some depois de algum tempo ( 1 a 2 meses depois) e a pessoa pensa que está 
curada mas a doença sífilis continua na pessoa, no sangue. 

• meses depois a doença sífilis faz aparecer manchas no corpo, nas palmas das mãos, sola 
dos pés e que também somem. 

• se não tratar a doença sífilis, meses ou mesmo anos depois. aparecem complicações 
graves: a pessoa pode ficar cega, paralítica, com doenças nervosas ( do sistema nervoso), 
do coração e até morrer. 

• GRÁVIDAS: se a mãe tem a doença sífilis e não toma o remédio certo, a doença sífilis 
passa para o filho que está dentro da barriga. Então o filho pode morrer dentro da barriga 
da mãe e a mãe perde esse filho ( aborto) ou o filho pode nascer com a doença sífilis. 
Quando o filho nasce com a doença sífilis pode ter problemas de ossos, pneumonias, 
feridas no corpo, cegueira, dentes deformados, surdez e até retardamento mental. 

• FERIDA Ql7E NÃO DÓI E SOME DEPOIS DE ALGUM TEMPO 
+ CAROÇOS E ÍNGUAS NA v1RILHA 
• ~.'IA.c'\"ClL..\S EM VÁRL\S PARTES DO CORPO 

• \IULHER COM SÍFILIS QUE ESTÁ GRÁVIDA PASSA A DOENÇA PARA O 
FILHO QUE ESTÁ NA BARRIGA. 

+ ESSA MULHER COM SÍFILIS PODE PERDER O FILHO (ABORTO) OU 
O FILHO NASCER COM A DOENÇA SÍFILIS. 

ElvT.iO É f!i,JPORTA!v'TE A MULHER GRÁ í1DA COM A DOENÇ4 SÍFILIS FAZER O 
TRATA,\,fE1\TO CERTO 



RECOMEl'i'DAÇÕES 

• identificar e tratamento certo dos parceiros sexuais ( das pessoas com quem o doente com 
sífilis "transou ·'). 

• . não "transar" até desaparecer ferida 

• após o tratamento da sífilis seguimento com exame de sangue de 3 em 3 mêses 

• sigilo profissional 



GO.NORRÉL4 

• 2 a 8 dias depois que "transou" com alguém contaminado com gonorréia, o homem ou a 
mulher começa a sentir ardência e fica dificil fazer xixi. Corrimento amarelado ou 
esverdeado ou até mesmo com sangue sai do pinto ou ··das partes" de dentro da mulher. 

• se não tratar a doença gonorréia, ela pode atacar o corpo, pode dar meningite. atacar os 
ossos. as juntas e até o coração. 

• pode dar dor no "pé da barriga" na mulher. 

* PODE CAUSAR ESTERILIDADE NO HOJ\IEM E NA l\11JLHER ( NÃO TER 
FILHO) 

*ARDE OU FOR.1\11GA PARA FAZER XIXI 

• CORRIMENTO AMARELADO OU ESVERDEADO COM SANGL"E 

• GOTAS DE PUS 

RECOMENDAÇÕES 

• não "transar" enquanto estiver tomando medicação certa 
• evitar bebidas com álcool 
• tomar cuidados para não contaminar os olhos 
• pedir para que as pessoas com quem .. transou" procurar monitor de saúde para fazer 

tratamento certo mesmo que mesmo não sentindo nada ( lembrar portador assintomático) 
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URETRITE NÃO GONOCÓCICA 

• 8 ou 10 dias depois que "transou "alguém contaminado com uretrite não gonocócica, 
corrimento pouco pelo pinto. 

• mulher pode se contaminar com uretrite não gonocócica , não sentir nada e passar para o 
homem. 

• CORRIMEl\'TO POUCO 

• ARDE POUCO PARA FAZER XL'{I 

• E PRECISA FAZER XIXI TODA HORA 

RECOMENDAÇÕES 

os mesmos da gonorréia 

li 



CANCRO uou: 

• 2 a 5 dias depois que "transou'tcom pessoa contanúnada com cancro mole, aparece uma 
ou mais ferida com pús do tamanho de um botão de camisa. Essa ferida é molhada, com 
dor e se espalha, aumenta de tamanho e aparecem outras feridas em volta do que .iasceu 
primeiro. 

• 15 dias depois aparece íngua que dói muito. aumenta de tamanho. prende a perna para 
andar. fica vermelho e pode estourar saindo pús grosso. 

• no homem a ferida aparece quase sempre na ponta do pinto. 

• na mulher aparece mais "nas partes" de fora, com corrimento, dói quando faz xixi ou 
cocô, quando "transa". 

• VÁRIAS FERIDAS QUE DÓI COM PÚS "NAS PARTES··. 

* Í;\"GUA E CAROÇOS ~A YIRILIU. QUE PODE ARREBEi\'TAR E SOLTAR 
PÚS. 

RECOME1"TIAÇÕES 

• não "transar ·'com ninguém até a doença acabar 

• pedir para as pessoas com quem o doente "transou" para procurar o agente de saúde 
para encaminhamento certo 

• seguimento do paciente até desaparecer as feridas 



HERPES GENITAL 

• pequenas bolhas que aparecem na ponta do pinto e "nas partes ·' de fora da mulher. que 
arde e coça muito. O doente coça e dai aparece a ferida 

• na mulher essas bolhas podem ficar "nas partes "de dentro do corpo 

• ardência e aparece bolhas claras que não dói e some depois de 3 a 1 S dias. Isso repete e 
quase sempre no mesmo lugar. 

• quando a pessoa tiver sentindo coceira, ardência e bolhas, ela pode contaminar com a 
doença herpes genital as pessoas com quem "transa ". 

*PEQUENAS BOLHAS NA PONTA DO PL"ITO E "~AS PARTES " DE FORA DA 
MULHER 

• ARDE E DÁ COCEIRA. 

RECOMENDAÇÕES 

• não transar com outras pessoas quando a pessoa tiver sentido coceira, ardência e bolhas. 
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UNFOGRANULffMA VENÉREO 

• começa com febre, dor no corpo ( músculos) , inchaço nas virilhas e aparece ferida 
pequena "nas partes "que não dói e some sozinho. 

• 7 a 30 dias depois que se contamina. forma íngua 

• 15 a 20 dias depois, cada íngua estoura e solta pús. 

RECOMENDAÇÕES 

• não "transar" enquanto estiver tomando medicação 

• pedir para a pessoa doente encaminhar outras com quem transou para ser encaminhada 
para serviço médíco 

\~ 



CANDIDÍASE 

• doença que pode aparecer com outras doenças, mas também é passado quando 
"transa "com alguém que já tem essa doença. 

• na mulher- corrimento branco, sem cheiro. "As partes "ficam vermelhas, com coceira e 
arde quando faz xixi. 

• no homem - coceira e vermelhidão no pinto e arde quando faz xixi 

• CORRIMENTO DE COR BRANCA E SEM CHEIRO 

• COCEIRA 

• "AS PARTES" FICAM VERMELHAS 

• ARDE QUAJ.'IDO FAZ XIXI. 

RECOMENDAÇÕES 

• mesmo da tricomoniase 

1.5 



TRICOMONÍASE 

• na mulher "nas partes" de dentro e fora do corpo 

• no homem na parte de dentro 

"CORRIMENTO A,.\1AR.ELADO COM l\,fAL CHEIRO 

"DOR QUAL'\iTIO "TRA.t~SA" 

• ARDE E FICA DIFÍCIL FAZER XLXI 

• COCEIRA "NAS PARTES" 

RECOMENDAÇÕES 

• tratar sempre o casal 

• tratar outras pessoas com quem a pessoa com tricomoníase "transou" 

• não transar enquanto não acabar o tratamento certo 

• não tomar bebida com álcool durante o tratamento. 

• sempre que possível fazer o preventivo nas mulheres. 

lG 



CONDILOMA ACUMINADO 

Outros nomes: crista de galo, figueira ou cavalo de crista. 

• começa com l ou 2 verrugas pequenas. que aumenta de tamanho, se espalha, ficando bem 
juntinhas. 

• mulher grávida com condiloma: importante fazer o tratamento certo porque a doença 
pode piorar. 

• homem com condiloma no pinto precisa fazer tratamento porque a doença pode piorar e 
para não ficar contaminando outras pessoas com quem "transa". 

• mulher com condiloma também precisa tratar 
pessoas com quem transa. 

para não ficar contaminando outras 

RECOMENDAÇÕES 

• não "transar" enquanto não estiver curado 

• pedir para a pessoa doente encaminhar as pessoas com quem " transou" para exame 
médico. mesmo que não esteja sentindo nada. 

• homens e mulheres com condiloma no pinto ou nas "partes ·• fazer o tratamento correto. 

• mulheres com condiloma "nas partes "ou com marido com condiloma precisa fazer o 
preventivo 



IMPORTANTE 

QUEM PEGA DST TAMBÉM PODE PEGAR AIDS ! 
QUEM TEM DST PEGA AIDS MAIS FACILMENTE POIS AS DST CAUSAc\1 
FERIDAS OU LÍQUIDOS E FACILITAM A ENTRADA DO VÍRUS IIlV. 

IMPORTANTE: 

É preciso ir logo para a cidade tratar DST. Tratar cedo para ficar bom logo e não ficar 
passando a doença para outras pessoas. Precisa também tratar as pessoas com quem 
"namorou -~. 



EXERCÍCIOS 

1. Arde para fazer xixi 

2. Ferida que não dói e some depois de algum tempo 

3. Corrimento amarelado, com pus ou esverdeado 

4. Caroços e ínguas na virilha 

5. Corrimento amarelado com mau cheiro 

6. "Trava" a perna pra andar 

7. Pode dar esterilidade ( não ter mais filhos). 

8.11Bolhas11 no pinto ( pênis) ou II nas partes II de fora da mulher 

9. Mulher gestante contaminada pode passar a DST para o filho que 

está na barriga ou pode perder esse filho 

10. A criança contaminada pela mãe, quando estava na barriga dela, 

pela DST pode ter problemas de saúde 

a- sífilis 
b. condiloma acuminado 
e-gonorréia 
d- candidíase 
e- tricomoníase 
f- herpes genitalQ 
g- tricomoníase 
h- pneumonias,problemas de osso, retardamento mental 
i- nenhuma das DST 



RELACIONAR COLUNA 1 COM COLUNA 2 

COLUNA 

1. Coceira" nas partes" 

2. Pode causar esterilidade 

3. Ingua na virilha que dói muito 

e" trava" a perna 

4. Várias feridas com pus 

"nas partes" 

5. Ferida que não dói e some 

sõzinho 

6. Verrugas pequenas que aumentam 

de tamanho 

7. Corrimento amarelado com mau 

Cheiro 

B. Corrimento pouco 

9. Arde para fazer xixi 

10. Corrimento esbranquiçado 

sem cheiro 

11. Corrimento amarelado , com 

pus ou esverdeado com sangue 

COLUNA 2 

Sífilis 

Tricomonas 

Linfogranuloma venéreo 

Sífilis 

Cancro Mole 

Condiloma Acuminado 

Candidíase 

Gonorréia 

Uretrite não gonocócica 

Herpes genital 
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EXERCÍCIOS 

1. Mulher que está grávida e contaminada com a doença 

pode passar a doença 

barriga ou 

pra o filh·) que está na 

2. 2 a 8 dias depois que transou pessoa contaminaéa com a doença 

o homem ou a mulher começa a sentir _ 

e fica difícil de fazer xixi 

3. 2 ou 3 semanas depois que transou com pessoa contaminada com 

começa com ferida pequena que não dói e some 

sõzinha, caroço e íngua na virilha. 

4. A DST pode dar meningite, atacar os ossos, 

as juntas e até o coração. A DST pode dar dor 

no pé da barriga da mulher. 

5. A DST começa com verrugas pequenas, que au· 

mentam de tamanho, ficando bem juntinhas , e recebe o nome vulgar 

de 

6. A pessoa com a DST _ pode se contaminar e 

contaminar também os olhos, dando conjuntivite. _ 

Isso não quer dizer que toda conjuntivite com pus é causado 

pela DST _ 



EXERCÍCIOS 

1. Ferida com pus ( úlcera genital) do tamanho de um botão de 

camisa 

2. Pequenas bolhas que aparecem na ponta do pinto ( pênis) e 

"nas partes" de fora da mulher que arde e coça 

3. Começa com febre, dor no corpo ( músculos), inchaço nas virilhas 

e aparece ferida pequena" nas partes" que não dói e some sõzinho 

4. Na mulher corrimento branco, sem cheiro, "as partes ficam vermelhaE 

com coceira e arde quando faz xixi 

5. Tem nome de" crista de galo", "figueira" ou" cavalo de crista" 

A- CANCRO MOLE 

B_ HERPES GENITAL 

C_ S!FILIS 

D_LINFOGRANULOMA VEN~REO 

E_ CANDID1ASE 

F_ CONDILOMA ACUMINADO 

G_ GONORR~IA 



1 PRIVINR·SI f 





~_.-[;'; r,, . .c"" , 
1'1,""- 
1'Cllltl 

! C(SIJll;t!t!allfO~t!P· 4 ~l'OISll.l.<ZIR~~WI,· 
lrlQI. ~ N.IOfp:o.,ll(""ltJ!llo. •::~"' ••.••• ~'°~ ~ 
'!>u,.\O'IU.E9'~ -IIIE-<>l'fllllll'll>Alll•VAAe 

~- •WCA "" ""'- llUS~ H<.!t111 CNll~\11\IA \ Cf.lb,s ~ 'J,il(•U., 
_.., ••• !>Cllll< uHl\1\1.t J= IOUIO. 

'2! F®iA 0C 1t\NSl',el',() É l"élO ~~QJ;!r,w116 rt~ 
~~IWI A1or; (M H0:>1'11AIS rOR TP\N~f~lks,\Na:k, 
C.ONV\11. if.Jll[X) ... 

JJi t~IS1t UM ia OBlil{ANIXl O f.XAf,'f.[/;. w::t0 ~ 
~ro NO ~L .POR l'.110 f l(ill. ES!léru 11/K) Pairi:. [f 
JEl"b NENWM ,::/\NEU:. ~ lfr,o ~A sro~MINAtO! 

tf, AGl)LHPS ~ %RIN 6,\5 S\lJ?,.s C.01'\ SNJ<ll .itlCP\ 
rl\':f:A'i( OVÍROS C\ AID:.PO({ I.SSO NÃO~ ~1-ltl\S 
JJí ~~ f'OR óJT'RA R.:í:OA \ 



aABORAç,ÃO: 511101CJTTQ PC) 0Íf.(IC05 

1.eo1x1e4ã: ri!.oa-.e11M1.. Nt.ctoAJt.L :be- amMt.e- .bAS 
~- JJOE.N~S. .S~.JUJ.t.lJ,(E.N7t:. rRUVSMt.lSIÍleis.!Ailis 

MINl5TfÍ.Ji!tO liti S.t.ÚJ,e. 



HIV/ AIDS 

Quando o vírus HIV entra no corpo da pessoa, ele vai brigar com os "guerreiros 
"que defendem o corpo. Nessa briga, o vírus HIV entra dentro do corpo do" guerreiro" 
para morar lá dentro, e aumenta criando filhos, até matar o "guerreiro": então os filhos do 
vírus HIV. que também são HIV vão procurar outros "guerreiros" para morar, criar filhos e 
matar esses "guerreiros" onde moram. Isso acontece muitas e muitas vezes. O corpo da 
pessoa também fabrica mais "guerreiros'te muitos deles também matam o vírus HIV. O 
vírus HIV aumenta em número mais que os guerreiros. 

Com isso, o corpo da pessoa vai ficando fraco e não consegue combater outros 
micróbios que causam doenças, porque tem poucos guerreiros. Aparecem doenças como 
pneumonia. diarréia, tuberculose câncer porque o corpo da pessoa fica com poucos 
"guerreiros "para lutar. Isso é muito ruim, porque a pessoa contaminada com o vírus do HIV 
fica com a Defesa e Imunidade diminuídos e então aparece a doença chamada AIDS 
( SL.",'DROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA). 

Ainda não tem remédio para matar o vírus HIV. 

Importante saber que a pessoa contaminada com o vírus HIV leva muito tempo para 
começar a ficar com poucos "guerreiros "e ficar doente- leva de 4 aut anos, mas enquanto 
isso, ela não parece doente, mas tem o vírus HIV no corpo e é chamada SOROPOSITIV A. 
e PASSA O VÍRUS HIV PARA AS PESSOAS COM QUEM 'TRANSA ".Por isso é 
que o número de casos de pessoas com AIDS está aumentando no mundo todo. 

Quando a pessoa descobre que tem a doença AIDS ela já passou o vírus HIV para 
outras pessoas. 

SAIBA COMO SE PEGA AIDS 

• SEXO COM PESSOA CO~íAMINADA COM O VÍRCS HIV 

* SA.~GUE CONTAMINADO COM O '\-iRCS HIV 

• LÍQUIDO DO HOMEM E MULHER CONTA.\flNADOS COM O '\-iRUS HIV 
(ESPERMA, SECREÇÕES VAGINAIS) . 

• \IÃE CONTAMINADA COM O VÍRUS HIV PASSA PARA O FILHO 
DURANTE AGRA VIDEZ OU O PARTO 

• LEITE DE l\IÃE DOENTE OU CONTA."1INADA COM O \iRUS HIV 



QUE.\I TEM DST TEM MAIS CHAJ.'l"CES DE SE CONTA.MINAR COM O VÍRUS 
mv 

Quando a gente "transa "é sempre a pele que fica junto com a pele e o liquido que os 
nossos corpos soltam. Então, se a pessoa vai "transar "com alguém, nunca sabe se ela está 
contaminada ou não( a não ser aquelas pessoas que ficam casadas e não namoram fora do 
casamento). Se a outra pessoa estiver contaminada, o vírus HIV pode passar junto com o 
liquido do homem ou da mulher, de um para o outro. 

No mundo do branco, estão usando camisinha para evitar, porque a pele de uma 
pessoa não fica junto da pele da outra e nem os líquidos se misturam. 

Se não tiver jeito mesmo, se não aguentar e tiver que transar fora da aldeia. então é 
preciso usar camisinha. O bom mesmo é não transar fora porque a camisinha. , se não 
souber usar, é muito ruim porque a pessoa pode se contaminar. 

CAMISL1'ffiA USA SÓ UMA VEZ E JOGA FORA ( ENTERRA) 



EXERCÍCIOS 

1. Como os nossos guerreiros fazem para evitar que a gente fique doente? 

2. Como o inimigo, o vírus HIV vai morar dentro do corpo da gente? 

3. O que é a AIDS? 

4. Por que essa doença está se espalhando no mundo todo? 

;, O que fazer para não pegar essa doença AIDS, que é tão perigosa? 

6. Como se pega o vírus HIV? 

7. O que tem as DST com a AIDS? 



'• !'>,:1/S COMO SE "PEGA" AIDS 

--· -· -· ••••••• 
R~~ ·~ • ASSIM PEGA 

9 
1 

SERIIGAS 

A PREVENÇÃO DAAIDS 

9?!3. -~J· •= USE PRESEm'AllVO 

' USf: LUVAS 

• • 1 
NAO CO!J?ARTllHE 

AGUUiAS E SERINGAS 

~ 
TESTE 


