,

,

ARINETI OMOTOKOTI
XOKO KOYENOKOKOTI
YOKOARKU
r

s ------Aquidauana
Tel 241 -3704

Dourados
Tel 424-3419

Campo
Grande
Tel 754-3930

Paranaíba
Tel 668-5007

Corumbá
Tel 231-4986

Ponta
Porã
Tel 431-6129

Coxim
Tem
291-3138

Três
Lagoas
Tel 521-6000

Tel
Nova
Tel

Naviraí
461-101

o

Andradina
441-2891

Fátima
do
Sul
Tel 467-2561
Tel

Jardim
251-2422

Campo
Grande
Disk
AIDS-1520

Dourados
Tel 424-3419

Corumbá
Tel 231-4986

Três
Lagoas
Tel 521-6000

Secretaria de
Saúde

Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul

Apoio: CNDST/AIDS • MINISTÉRIO DA SAÚDE

Doenças Sexualmente
TransmissÍveis
e Alcoolisn•o

~Acervo

_:j/\\ 1 S A

-USTITUTO SOCIOAM6~NTM.

Oat.i

J

I __

coo. í AJ 1> tpíJ) ct

~ çÇp
ENEPORA KALI
KOYÚHOPETIHANE
TURIXEOVO
Yaneko turixeovo itukeovo ra kali koyubopeti
hiyeuke ituk.eti koyuboti DST/AIDS yoko arku, motovâti
huvó'oxeovi vovokúke uti kopénoti têrenoe.
Yayeke iteponoatimo koyúhoti arinéti omotókoti
xoko koyenókokoti, koane ítukevo akoti aunati ne arku.
Kó'eyene, porá purutuye huvó'oxoviti, ako éxa koeku
ne DST /HIV/ AIDS yoko arku hiyeuke üti, itea éxoa ituk.eovo
koekuti ákoti aunati, énomone itukinoa rá ituketi, vo'ókuke
itúkeovo üti xâne ákoti atiuí omotokeokono yara arinétike,
xapakuke vipuxovoku.
Enomone hupíxinopi üti rnotovâti yuhoikea üti rá kali
koyúhopeti rnotovâti véxea kixó'ekone ne DST/ AID yoko
arku ya vovókuke.

SEXO E SEXUALIDADE
Motovati turíxea üti rá vemó'u,
konôkoati véxea ra piâti, emo'úti
purutuyeke kuti koeti kutikókoti, ítea
haina, sexo e sexualidade.
Enepone sexo koeti, ká'aye
kôeti, hóyeno yoko sêno kixó. Epone,
koi'yea xapakuke poinu xâne, yaina
póhutine koyenoyea.
Enepone âha kixeova, ukeatine,
itukeovo kalivôno apene xokoyo tukú
kôeti ivókeovo. Kuteane xokó úsotine
xâne.
Enepora itukeovoti aneko
poéaku xokó kalivôno kúane xoko
usótine xâne.
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ARINETI AMOTOKOTI
XOKÓ KOYENÓKOKOTI
Enepone (venereas) kixonéti, kutêati ngonoréia, sífili, yoko aidi
êno poinuhiko xúnatinoe motovâti koesayuíxea xunako xâne ukeati
koyenokoko ne hóyeno yoko sêno, koemaiti akô'ó katarakakana.

TEYAPÁNAKOTI
AKO KAITAPU ARINÉTI
Ako yúsika héonouxeokono koane píkea koyuhoyeokono ne
arinéti, vó'okuke motovamaka apeyea momo'óxoti muyókuke üti,
konokoati véxea itukovotiye ne arinéti, motovâti katarakeovo. Vó'ókuke
ne arine koyenonokoti akó vacinana.
Enepo yexâ apeyea ne váhere arinéti xokoyeke ne ímexivoke yoko
yínoxivoke yétakakanoe motovâti yoneokokonoe yokóvo, motovâti
unatiyea keyekunoe. Yanê'e ákomo ka'árineti.

SÍFILI
Sífili, arinéti yuvoti hóyeno yoko sêno,
motóva ákoyea ipíxa tumúneke koane yupíheovo
koêku. Inúxoti kaliketi ulaláketi ya ipovoke sêno
yoko hóyeno, ya kúveu piâti, mopoâti kúveu
lümingu ikené kóyenoyeokoko.
Epone ulaláiti ako ókohone, koane ako
eápa. Itea hané éopo kuríuxeovone momo'óxoti
mótokike, ovêati paékuke. Koane kálihunoe
momo'óxoti ákomaka eápa.
Yusíkoti ákoyea kátarakapu, kôyeane
áko'opea xoko xâne yúvone ne arinéti ikutixa
unatípotine, itea akó'o, pihone ne arinéti ya híyeu
íti, ikenepó yea koeti koyehiko ipuhikinea
kálihunoe homôti ya muyókuke, koane péukuke
vôu yoko peúkuke hêve. Eporá uké 'epomoka itea
eporá ka'árineti ako aúnatipo pihóne tumúne
ukóponea.
Ákoti katárakovo, ovâtinemo ne arinéti, itopónotimo kohê, xoénae
tukü kóeti yupíheovo koéku, komítitimo, itipú'ixovoti.mo,ipúhokovotimo,
yokó arine amíxone, tukú koeti ivókeovo.
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KOATINOKONE
ÉXEA IHAÍKOTI
Pone sêno ihaíkoti
yuvâti sífili omótokopa
ne xe'éxa.

Koâti turíke íhaikea ne sêno,
kónoko koyoviyea itína. Motovâti éxea
ápeyea aríne. Epo akôe ra ndútu ápeyea
sífilina ne sêno. Konókotimo kátarakeovo,
motovâti ákoyea amátaka ne xe'éxa. Epo
namüka kalivôno ne arinéti, motóva
ápeyea koêku kuteâti tokexóvoti xâ'a,
ákoti atiu'í ôpe, komítiyea, ákoyea átiui ôe,
mokeréxoti, yokó rauhí kó'íyea tüti ne
kalivôno (xokó yupíheovoku koeku).

NGONORÉIA
Koâti arinéti véxone, námoe ne
koyenókokoti. lkene piâti yoko oítú koeti káxe
kóyenoyeokoko ne xâne turíxovone sákexea yoko
ákoyea itá tóyeovo, yané véxoane itúkeovo
ngonoréia yuvâ'a
Motóvamaka véxea, ya ihurereyea ne inati
hiyahí yoko hononohí koêti hiyeu, yoko itihí koeti
ipuhíkoti ya ípovoke hoyenó kúteanemaka xoko
sêno. Epomó hókoti katarakovo ne kâríneati epora
ngonoréia motóva tituíyea koêku. Motóva
akóyeane okóxe'exa ne sêno yoko hóyeno.
Motovamaka yúvea ipuhónevoti, xúnati ohone
tutíye, itopónoti opêti tukú koêti omixónetike
Xoko sêno tiú'iti exeokono ra arinéti,
ínapoxo apê ne íhurerene ukêati ya ípovoke, ya
senóke epone ngonoréia poréxomaka momó'one
koane ohóne. Epora momo'óxoti ako oríko
ukóponea, tukú koeti ipuhíkea âtu héheti, epo
ipuhíkone ne âtu yane kali iyuhi koene ohóne. Itea
epone xâne ako aúnatipo, epomó hakâ kixoku
katarakeovo ínamo itâpu, ikéneke yeá koeti kaxé,
kayukóvotimo itúkopea átu, koane momó'oxea
aukóvotimo, ítea epora arinéti pihóne tumúne.

NÓKONE ÜTI VÉXEA
Haina hêu koeti ihurêreoti, kixó ekea itukeovo arinéti, ikene
kóyenoyeokoko ne xâne. Epone lhurêreoti xoko sêno Koêkune, póehame
ndútu motovâ éxea, motovâti katarakea.

ANÉYE POÍNU KOÁHATI URETRITE
ÁKOTI ITUKAPU NGONÓKOSIKA:

if

Xoko hóyeno ya ovâti oitu koeti akó'o ya kuveu
yehí koeti káxe íhurereyea íkene namúkinea ne sêno · { I t)
ka'arinêati epora arinéti. Epora ihurereoti akó iyúsea
(Vo'oku kalibu kóyeyea). Ape kotiveyeaku, kali sákexo
epó tóvo ya kuteatike koeku eponé ihurereyea hané
kóeneye kuteati yúvone ngonoréia itea póihane ndútu
motovâ éxea. Epone senóhiko poréxea arinéti ya xokó
hóyeno ákotike exâ itukeovo ka'árineati.
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ANEYE
~ POINU KOAHATI
,
KANKURU MOLI.
Epora kánkuru móli hara veópea kuveu piâti
ya singú koeti káxe ikene kóyenoyeokoko ne xâne
apéti aríne. Inúxoti hará ipuhíko póhutí ako'o enóti
ulaláketi apêti kali á tu, kutêati itóvoku pútauna
repenóti ováti yea koeti kaxé itúkopovo vaháunati epo
lakâi kohónetine lumê koyêti koáne hú kôe itahineyea,
ukóponea itukeovo, koane upénoyea. Epone kánkuru
moli haramaká éxeokono kámo, poíhane
namú.keokono xokó koyenohí koeti, yokó koimahí
koeti. Epora arinéti akó má ákoepo akoti katarákapu
vo'oku aúkopeovomaka kuteati úkeaku inúxotike
eporá ka'arineati ákotike akahá'a kátarakeovo motóva
ipúhikopeamaka ne arinéti xokoyoke epó vahakéxoa
xokó hóyeno eporá arinéti hará kôati óvo xokó
tüti ipovo ne hóyeno kene xokó sêno hará ovómaka
xokó tóvopeke ya kuteatike oúkeke kukúkeke ou ne
ípovomaka ne sêno, kúteane ya osisíkoke, itea koâti
óvoku ya ípovoke ne sêno ya (tóvopeke).

KOÂTI NÓKONE VITÚKEA.
Epó yeapâ ápeyea xikóyoke eporá héu koeti kíxone ra arinéti yapásika
hú koeti ndútu akó'o ipixáxoti ákoti yahikâ vo'oku epomó enovohí íxe ipixáti
koímatimo kêku. Ya kúveu piâti lümingu ikéne turíxovope ne arinéti, hará
ipuhíko kalí momo'óxoti ya paékuke (ingua) ehané payá'i yané akó yusíka yónea
ne xâne. Motóvamaka itúkea uká'ati itea póihaxo híyeuke ne momo'óxoti,
énomone payai koane kotiveyea, koane háharara kóiyea tukú koeti itíhakea yané
ipúhikone átu enoti, ináyea honónoi xanehí koeti íti, kene xokó sêno eporá arinéti
motóva ákoyea'iyúsea, itea eopa ohóne epó koyenóvo, koáne yonó hôi (keôvo ).
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HARA' A POINU KOAHATI
,

LINFOGRANULOMA VENERIO:
Inúxoti eópone ne ka'aríneati hará kôe: kótuti müyo, kohóneketi
koxéu momo'opixoti, koane enóiyea átu paékuke ne yuvâti yokó kalihuti
vaháunati ya ípovoke ne hóyeno. Eporá arinéti héu koéti akó akótive
motóva vípihia xokó poíke xáne ákotike vexâ. Ikené póhuti sêmana ou
póhuti kohê ikénepo ápeyea ne arinéti xikóyoke kuri'uxovone ne
momo'óxoti paekútike, píape ou mopóape lfuningu ikené ne inúxoti
momo'óxoti ya paékuke itíhakone ipúhikone atú. Kené xokó sêno eporá
arinéti, koâti óvoku xokóyoke tóvope yoko kúveuke müyo ne sêno
énomone tiuíyea véxea namukea úti ou áko'oyea ne arinéti. Ya xokó sêno
yoko xokó senoxóvoti kúteanemaka itóponeakoêku epó yonó hôi.
"
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OATINOKONE

TÚKEA.

Yusíkoti ákoyea eópone ne sêno, una ene eopâ eporá héu koêti
kíxone üti konókoti yopósiki ndútu énomonemo éxea itúkeova apéti arine,
motovâti ipíxaxeovo.
,
,
ANEYEPOINU
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KOAHATI TIRIKOMANIASE.

,

Haramaká poínu éxeokono nono-hóyeno-tapi'i
ka'atúkoxeti ou kámo, eporá arinéti ká'aye kôe:
Itukó kuti koeti tetfüi ya xokó ipovoke ne sêno
kuteane ipovoke hóyeno koane osisíkotike.
Ya túri koeti ra arinéti, poíha ou pía tetüti kalíketi.
Eporá arinéti akó ahánai kâsauiu, vo'oku kixoku
kátarakeokono akó apásika hánaiti kóekuti, yané, akó ôriko
unátipea. Itea epomo hókoti katarakóvo ne xâne
narnukôatimo arinéti konókotimo píhea xokó ndútu,
vo'oku eponé tetúti payáiyea yóno koane ísakea kahá'ine
koane opouxéokoko kuti koetine koêku ne (kovéflór).
Yanê koêku pihia káxe ukóponea ne arinéti, konokotine
óperaxeovo ne xâne rnotovâti yusíkopea.

Itinoe iháikoti, kónoko kétarakivo, vo'oku ne arinéti, motóva pihea
tumúneke, itúkeovo uká'ati.

KANDIDÍASE

Ya xokó sêno, eporá arinéti tóvopeke
koâti óvo akó'o ya koékutike kúveu múyo,
Xokó hóyeno, poíhane kúveu müyo.
Hará kôe turíxeovoku el'orá
tirikomániase: hureré koeti maiyane hiyahí
koeti hiyeu ínayea honónohi, koane héheti,
poihane koyêno eopâ xokó hóyeno, kene
xokó sêno poihane koiyenóvo inamaka eopâ
ínayea sákexo, akóyea yusiká tóyeovo, koane
váhakexeaípovo

"

ANÉYE
, POÍNU KOÁHATI
KONDILOMA KUMINADO.

~

KOATI NOKONE VITUKEA.
Ako yevoko káxe yeapâ eporá kixone üti.Kónoko píhi hú koêti xokó
ndútu.
Epó yeapâ eporá arinéti xikóyoke, eponé irne yoko koêkuti míxone
kónokomaka píhia xoko ndútu.
Véxea eporá héu koêti arinéti,namóeti ya xokó koyenókokoti nánamu
kóye, ya kutêati poínuhiko, motóva unátipea koane uké'epea xokó
ka'arineatihiko, epó hokovâtike kátarakeovo tukú koêti ú'unati koépea.

Eporá kandidíase arinétimaka xané kixó
ipuhíkea poínuhiko arinéti,kuteanemaka ukeaku xokó
koyenókokoti.
Ya xokó sêno, hané apê ihuréreoti ínayea
hopúhi, kuti koeti koayátoxoti lêite, itea ákoti ihópune,
háharara kóye koane váhakexea ya xokó ípovo ne sêno
koane xokó hóyeno, koane ínayea sákexo epó tóvo ne
xâne. Motóvamaka kasaiuixea vékoku senéti, xúnati
ohóne kópuhikomaka kálihunoe hopuíti homôti (kutêati
pahôti) koáne íhurerea kuteati koeku ne lêite
koayátoxoti.
Kene xokó hóyeno hané apê haráraiea yoko
vahákexea xokó ípovoke ne hóyeno (tóvopeke) koane
sákexea epo tóvo.
Eporá arinéte síma ya kúveu muyo xâne, yane
tiuitine ápeyea ipíxa.
Ape arinéti motovâti éxeokono koáhati
kandidíase, kuteâti apêti, diabétina, iháikoti, yoko áhati
énoyeovo antibiótiko ( ítuke arinéti xúnatiya ítike), yoko
yúvone aídi yoko poínuhiko arinéti.

ANÉYE POÍNU KOÁHATI
ERPES GENITAU.
Eporá erpes hará kôe ápeyea, inúxotike,
ipúhiko kalíhuti momo'óxoti kuti koeti tutí kali
tôpe (kuti koêti itornine tókoe) hane óvo ya
oukeke ne tóvope ne sêno, kene xokó hóyeno
hará óvo kirípuhike tóvope. Epora kálihunoe
ulaláketi motóva kotíveyea ínayea sákexo yoko
yupíhova vahákexea.
Epó vahakéxo, eponé ka'árinéti motóva
katíhakea ne ulaláiti, sairi'okovotine vaháunati.
Koeku píhea káxe, epone arinéti
uké'epone yane akoné koêku.
Xokó senóhiko epora erpi, motóvamaka
óvea ya kúveu müyo. Ya hóyenoke koane
senóke poréxoa íhurereyea yokó tiuiyea
tóyeovo.
ltea héu koetike, koekuti koeku, ya káxe
eporá erpi aúkopovo epó apétike vahákexoti
yokó sakéxoti xokó ipovoke sêno yoko hóyeno.
Hané apê kaliketi ulaláketi, ákoti koati kotíveyea
yane uké'epotinemaka ikene mopoâti kúveu
lfuningu eporá kóyeku áuixeovo koane poíhane
xokoyoke ovohexo ne arinéti.

1

AIDI
Enepone aidi motova ká'arineyeokono ya koyenohí koêti, koane
koimahí koeti, koane ne koyenókokoti osisíko, koane ohikôati, koane ne
timarúkoati, koane ya itinake kaárineati, kuteane xoko sêno ihaíko áko'o
koxé'exa.
Enepone aidi akó navakaxa itúkeovo sêno koâne hóyeno itukôati ra
arineti kaliketinoe kanêti koéhati vírus (HIV), nikoâti ra kaxunákoti muyôti
yanê turixóvotine akoiyea xunako ne nuyo üti, yane'e keno'ohikotine arineti.
Xâne kaaríneati apé itoponeâku, anu'ukeaku kohê, xóenae akoti
exákana, oriti éxeokono, koeku akoiyea iyúsea koâne omotohíkea poí xâne.

KIXÓKONOKU SAYÁ'IKEOVOKONO.
Hako namuhí kê, ako keyenohi kê ákoti yexâ itukovotiye ne xâne
vó'okukoimaiti arinéti.
Konokoti komomayeovo itina ne porexoti iti, ava konokoâti
namúkea itináti.
Hane konoko ikoitukexeokono siringa yoko tôpe, akotine
aukakana ikoitukexeovokono konokoti kuríkeovo.
Kónoko ikoitukexeokono kutcâti hêu koêti koitukepeti tetukopeti,
kohinokopeti, tumuneke ikoituxeokono vo'ókutike koaneya hipotike,
koane marekoti oêti, kuteane kohinó'okoti.
Ava koyenohi koêti, konokoti ikoitukexea kali repenoti, buracha
motovati akoyea okóxe'exa, koane xoko aidi, yokó koitukeati rá arineti
koehati D.S.T.
Xoko abati koyenohi koiyea ikaitukexa ne kali repenoti.

AKO YUSÍKA NEVOKOXI XÂNE.
Enepone arineti aidi, ka'arinenoake ka'arineati haina vo'oku
anahexeovo poinuhiko xâne, hainara unatiyea ovea xapakuke xane
huvo'oxoa katarakeovo. Enepone xâne apêti ne kalihunoe kanêti
ukeaku ne aidi, konókoti kixeokono konokea oposíkea ndútu vo'oku
konokea apeyea xunako koxeú.
Ako yusika kotirinayeokono, haxakeokono, puyeokono,
vo'oku ne arineti aidi. Enomone konokêako huvo'oxoati, yuhó'ixoati.
Konokoneoxo katarakeokono pahúkeokono xoko ndútu
ipixaxeovo. Koane konokoâti kohíyaneovokono apeyea poi namukoati
ne arineti rnarainamó yupihapu ou yupihóvo âkoe.
Enepone yuvone aidi ako amataka yúhoikokono,
namukeokono vô'ú, oponoekôkono, koekuti ovoku, xapa xâne,
ituketike, ihíkaxovokutike, koekuti.
Enepora AJDI ako ipixa. Konokoti kohiyanayeovókono ! ! !
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ARKU( KUMÁ'A) J(
Pone-arku kuri'okovokono enomone
itukovo drôga akoti aunáti, koânemaka
inuxoti exoneti ya kuveu rnêum, koane hiyeu
kúxoti xane.
Kóoyene eporá arku énomone koâti
ikoítukeuti ya kuveu mêurn ya, héu koéti
koeku koiyeoyoku xâne,ítea kixóku itúkeovo
póhutihiko poitimaka kixokú vitúkcovo utí
kopénoti têrenoe.
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•Í'ivokovo kôyene;
-Eópoti ohoné, müyo, inati kotive pukúnahiko, áhati xomó'iyea tâki, koane hêve;
-Koane ákone itá kotiu'kea sêne koane isíko;
-Híhita koene omíxone: kôane nanara koyene, kôekuti kali koêku inarákotine;
-Momo'oxone apákanakoane hiyá iyea.

Koâti uti sayáketi
híyeu
purutuye, inâti pihôti xoínae, eporá
arku, ínati exókono itúkeovo poréxoti
arinéti, vo'oku ómea xâne ya tiuikoke
koêku ya ohonétike, koane kásayuixo
itú kovoke xâne, ákone kahâti ne xâne
oposikó ituke, koane ákone isóneu.

Epone arku énomone exôa ahâ kixea koane úhepune ne isonêuti,
itukeovo yoko kixoku itúkeovo ne xâne, héu koeti, énomone, eporá kixoku
vitúkeovo motôva itukeovo itukohí kixokonoti üti, akone vitúkokonoke
yoko akotine kúxone üti.

~
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koekúti
,,__uke'éxoti visonéu (kayá'üti), koépekoa ne
~
itúkoti isoneuti ya kúveu kayá üti
énomone kasáyuíxovo, kixokú vitúkea
visóneu.
i ,
.
E~~ra h~u koê,ti póreu aínovo
~ ákoti aunáti, uke'exo teyapanako xane,
motóvamaka
uké'exeovi,
motova
kavánehikea
vítukeovo, vevókea
koítukeko üti yokó kixoku vitúkeovo
hiyeuxâne.
Ákone vaúnati uké'exovine
arku, kóane ra muyó üti ú'uso kôyene
namúkea koekuti kali arinéti, vó'oku
i vókeovone epone maní koxunákoti
muyo üti. Epone xâne ka'arinéti, vo'oku
kuma'a hané apéne xokoyoke ne arinéti
oyé'ekovo apákana, koane kóhoneyea,
~
koepekomaka.
Epone

arku

koâti

~""ti''lê
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KOEKU" PÓREU XOKO
,
KOYOMATI NE KUMA'A.
-Ihópune kumá'a, momo'óxone none;
-Kali háraranone koyéne koane üke;
-Ihaípixoti, uporiti, pu'íti húra,
kalísotine hêve;
-Ákone aúhe níkea, oekovóti itukovó,
koane kohoneyea okóvo;
-Kohêreketi
• Í'imaikovo kóyene, ákone kuxone,
ákone aúhepe imókea;

~
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Apê kuaturú koeti motovâti
úrukeovo hiyeu yómoti kumá'a:
l-Nzixopati - Epó enôvo kuma'a
ne xâne hané eopó mbíukó'iyea, koane,
elókeko okóvo, ú'unati kôyene.
2-Enovândi - Epó enôvo ú'unati
kôyene ne xâne kóane uhépeko koeku,
ú'unati ngóye ya úhepekoke kúveu
mêum, koené.

3-Enóvoti kalihú-kalihú
koeti- epó enôvo ne xâne ákone
aúnati, ákone ú'unati ákoe,
turíxovone kenó'okea arinéti
póreu ne kumá'a, é pone kixoku
itúkeovo,poíhane kumá'a exôa
kíxoaku.
4-Konókoti énoyeovo Poíhane kumá'a exôa kixoaku
yokó énomone kixoaneye,
ákotine aunáti ka'arínetine, epone
xâne íniko poíxane itúko ínikone.
Epone énoyeovokono ne
kumá'a yanekó kaxénake, ne
kopénoti. Apé póreu kuteâti
koêku:
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•Évoko koítukeku,
vo'ókuke,
exoatine kumá'a ne kixokú itúkeovo;
-!
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•Ákone yaná okovó
iyénoxopa;
•Ákone pihápa óvokuke,
eponé íningone kíxone ákone amápa,
íkorokeovo xenéku itúkovo;
-Koane akoné maliká
iyénoxopa, hané ixomó kahá'inehiko
"íningone"kixonéti;
-Póihane urukeovo hiyeu isukókoti, yetoréxoti
# "'~. 't'r • fl,V.\~'
itúkovo;
.:
\\
-Í'imaikovo kóyene koane ákone yuíxapu
iyénoxapa, xé'exaxapa yoko yêno.
\\
-Póihane kahá'a éxea epone koáhati kuma'a;
-Póihane kahá'ayea énoyeovo epó apé'c
hounévoti, aiyúiti, kuteanemaka epo koékuti ovoku
-Á~
mohikénati;
-Poréxomaka ákoyeane aúhea koíyenoyea;

*

-Epone xâne enóvoti usó kóye óko'okeovo;
•Koanemaka ne kumá'a kuteane arku kopoeakomaka itukeovo xane,
porexomaka koyenolú koíyea, koane koimahi koíyea, enomone namu.kinoa ne
váhere arineti omotokenati.

Kutí motovâ'» \ittíkealmpo motevati he'okea
kumá'a ya võvekuke?

víyênn ne

-Kónoko kaúhapuikinoa üti ne kalivôno ne homôehou yokó arunoehiko,
koeku pôreu ne kumá'a,
-koane éxea itúkeovo koepékoti usó koyéti, koane itúkeovo koímati.
ltea, akó omótova kuri kíxea t1tihiko ne kalivôno, koane ne homoéhouhiko
koánehik:o ne ârunoe ákoyea enapa ne kumá'a vo'ókuke itúkeovo ákoti huva'áxa
ya píhea tumúne üti kíxoku vitukeovo.
-Hivá'axa, yéxaka, yoko perêxa sínakoaya hiyeu viyéno kopénoti, epone
áhati kumá'a, yupíhova
-konokeopi, "kónokopi". Kuteati itikivo xâne. ! ! !
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APRESENTAÇÃO
Esta cartilha foi elaborada a partir da Oficina de
trabalho de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Aids e
Alcool e vem subsidiar a necessidade de trabalhar estes
conteúdos na comunidade Indígena Terena.
Aqui, você encontrará informações sobre
sexualidade, sexo, as principais doenças transmitidas
através do relacionamento sexual, o álcool e seus
maleficios.
Atualmente as instituições responsáveis não tem
conhecimento da real situação das DST/HIV/AIDS e
alcoolismo entre os terenas, mas são conhecedoras da
gravidade destes agravos e da importância de desenvolver
ações de prevenção, haja visto a susceptibilidade e
vulnerabilidade desta população.
Portanto convidamos você para fazer a leitura desta
cartilha e em conjunto desenvolvermos um trabalho de
prevenção às DST/AIDS e alcoolismo na nossa
comunidade.

SEXO E SEXUALIDADE
Para início de conversa, _., ~
precisamos diferenciar dois termos que são
muito utilizados como sinônimos, mas que
não são: SEXO E SEXUALIDADE.
Quando nos referimos ao termo
Sexo queremos dizer: o sexo de uma
pessoa (macho ou fêmea). A maioria das
pessoas refere-se ao ato sexual em si.
Já quando nos referimos ao termo
Sexualidade queremos dizer: os
sentimentos, os desejos, como nos
relacionamos com os outros, quais nossos
sonhos, as influências da sociedade, quais
as relações que se estabelecem entre
homens e mulheres. E não só ao ato sexual.
A sexualidade está presente desde
o nascimento até a morte. Portanto, o bebê
têm sexualidade como o idoso também. A
sexualidade passa por vários estágios que
vão desde a sexualidade infantil até a
adulta.

DOENÇASSEXUl)LMENTE
TRANSMISSIVEIS
O QUE SÃO
É uma ampla expressão para as chamadas Doenças Venéreas. As mais
conhecidas são: a Gonorréia, a Sífilis e a AIDS, mas diversas outras provocam
sérios problemas de saúde. Adquiridas através de relações sexuais, se não
forem tratadas adequadamente podem se tomar muito perigosas.

VERGONHA NÃO CURA
Ninguém deve esconder uma Doença Sexualmente Transmissível
por vergonha ou medo, pois nós podemos ter uma infecção em qualquer parte
do corpo. O importante é identificar e tratar ainda na fase inicial. As doenças
sexuais não têm vacina, e pode se pegar uma mesma doença muitas vezes.
Se você identificar alguma DST, avise seu parceiro ou parceira para
que também possa se tratar. Respeite e se preocupe com a saúde de quem
transa com você.
Ninguém fica doente sozinho.

SÍFILIS
A SÍFILIS é urna doença que ataca homens e
mulheres, e pode levar o doente a ter complicações muito
graves, se não for combatida a tempo.
A primeira manifestação da Sífilis se dá através de
uma pequena ferida nos órgãos sexuais, que começa a
surgir duas ou três semanas após a relação sexual.Esta
ferida não dói. Ao mesmo tempo, faz a pessoa sentir como
se tivesse um ou mais caroços e íngua por baixo da pele,
localizados nas virilhas. Esses caroços também não doem.
Mesmo sem tratamento, essa ferida desaparece depois de
algum tempo, e a pessoa pode pensar que ficou curada.
Mas isto não é verdade: a doença continua no sangue
e,meses depois, faz aparecer manchas em várias partes do
corpo, inclusive nas palmas das mãos e solas dos pés. Essas
manchas também desaparecem sozinhas, mas a pessoa
continua doente.
Se não for feito nenhum tratamento, a doença estaciona até que, meses
ou anos mais tarde, aparecem as complicações mais graves, e a pessoa pode ficar
cega, paralítica, com doença nervosa, problemas cardíacos ou até morrer.

IMPORTANTE
PARA GRÁVIDAS.
MULHERES GRÁVIDAS
COM SÍFILIS PASSAM
A DOENÇA PARA O FILHO.

Logo no início da gravidez, a mulher
deve fazer exame de sangue para saber se está
com a doença. Se o médico verificar que a
mãe tem sífilis, ele fará o tratamento
adequado, evitando que a doença passe para o
bebê. Isto é importante: se a criança contrair a
doença, poderá ter problemas muito sérios
como pneumonia, problemas ósseos, feridas
no corpo, cegueira, dentes deformados,
surdez e até retardamento mental, nos casos

CANCRO MOLE

GONORRÉIA
Esta é uma das mais comuns entre as doenças
transmitidas sexualmente.
Se, de dois a oito dias depois da relação sexual, o
homem ou a mulher começarem a sentir uma ardência e
dificuldade ao urinar, provavelmente contraíram
gonorréia. Eles podem notar, também, um corrimento de
cor amarela ou esverdeada ou até mesmo com sangue, que
sai através do pênis, no caso do homem, ou pela vagina,
no caso da mulher.
Se não houver tratamento, tanto no homem como
na mulher, a gonorréia pode trazer sérias consequências:
pode causar esterilidade, que é a incapacidade de ter filhos;
pode atacar o sistema nervoso, causando meningite; e
pode afetar ossos e até o coração.
Para a mulher, torna-se mais difieil reconhecer a
doença, principalmente se ela estiver com algum
corrimento. Na mulher, a gonorréia pode causar outra
doença que provoca uma inchação muito dolorosa nos
seus órgãos sexuais externos. Essa inchação aumenta
rapidamente, até começar a sair um pus de cheiro muito
forte. Com a saída do pus, a dor melhora; mas a pessoa
não fica curada. Se não for feito o tratamento adequado,
algum tempo depois o pus volta a se formar, a inchação
retoma e a doença se agrava cada vez mais.

IMPORT~

E

NEM TODO CORRIMENTO É SINTOMA DE DOENÇA
TRANSMITIDA PELO ATO SEXUAL.
CORRIMENTOS SÃO COMUNS EM TODAS AS MULI !ERES.
CONTUDO, SÓ O MÉDICO PODERÁ FAZER O DIAGNÓSTICO
CORRETO E INDICAR O TRATAMENTO MAIS ADEQUADO.

URETRITES NÃO GONOCÓCICAS
Nos homens aparecem corrimentos de oito a dez dias
após a contaminação. Estes corrimentos são discretos (em
~uena quantidade); há necessidade freqüente e ardência ao
unnar.
Em alguns casos, os corrimentos podem ser parecidos
aos da Gonorréia mas só o médico pode saber a diferença.
As mulheres podem se infectar e transmitir essas
uretrites aos homens sem, no entanto, apresentarem qualquer
sinal da doença.

O Cancro Mole manifesta-se dois a cinco dias após a
relação sexual com uma pessoa que tenha a doença. Primeiro
aparecem uma ou mais feridas com pus, mais ou menos do
tamanho de um botão de camisa. Dentro de pouco tempo,
forma-se uma ferida úmida e dolorosa, que se espalha
rapidamente, aumentando de tamanho e ficando profunda.O
Cancro Mole é conhecido populanncnte como cavalo e só é
transmitido sexualmente.
A doença não desaparece sem tratamento, Pelo
contrário, surgem outras feridas em volta da primeira. O
próprio doente, sem querer, provoca o aparecimento de
novas feridas, ao se coçar.
No homem, estas feridas se localizam geralmente na
ponta do pênis. Na mulher,aparecem na vulva, que é a parte
externa do aparelho sexual, no ânus e, mais raramente, na
vagina e no interior do aparelho sexual.
Mais ou menos duas semanas após o inicio da doença, pode aparecer
uma íngua na virilha (o bulbão) tão dolorosa que chega a prender os movimentos
da perna, impedindo a pessoa de andar. Podem aparecer também vários caroços
na virilha, mas apenas um deles aumenta de tamanho e se toma doloroso e
avermelhado, podendo se romper e dar saída a um pus espesso, esverdeado e
misturado com sangue. Na mulher, a ferida pode não estar visível, mas há dor na
relação sexual e ao fazer cocô.
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Se você sentir alguns desses sintomas, procure imediatamente o médico
ou o posto de saúde mais próximo. A automedicação é perigosa.

LINFOGRANULOMA VENÉREO.
Os primeiros sintomas desta doença são: febre, dor muscular,inchaço e
pus nas virilhas e aparecimento de uma pequena ferida nos órgãos sexuais.
Esta ferida geralmente não dói e pode passar desapercebida.
Após 7 a 30 dias do contágio surge um aumento dos gânglios da virilha,isto é, formam-se ínguas. Duas ou três semanas depois, cada íngua se rompe
e elimina pus.
Na mulher, as feridas podem se localizar também na vagina ou em partes
internas do corpo. Assim ficam ainda mais difíceis de serem percebidas.
Ainda na mulher e em alguns homossexuais, os gânglios afetados
podem ser aqueles que ficam em volta do reto (parte interna do ânus), causando
dificuldades para fazer cocô.

IMPORTANTE
Mesmo que a mulher não esteja sentindo nada, se o seu companheiro
começar a sentir estes sintomas, ela também deve procurar um médico.
Assim. através de um exame cuidadoso, ela saberá se também pegou a
doença, iniciando o tratamento.

TRICOMONÍASE
Na mulher, esta doença se localiza na vagina
ou em partes internas do corpo; no homem, só nas
partes internas.
Os principais sintomas da Tricomoníase são:
corrimento amarelo esverdeado, com mau-cheiro; dor
durante o ato sexual, ardência, dificuldade para urinar
e coceira nos órgãos sexuais.

IMPORTANTE
Não perca tempo ao sentir alguns desses sintomas! Vá logo ao médico!
Se você estiver com Tricomonlase, seu parceiro também deve fazer os
exames médicos. Apesar de graves, as doenças sexualmente transmissíveis, em
sua maioria, podem ser completamente curadas, quando é feito o tratamento
adequado.

CONDILOMA ACUMINADO
Também conhecido como Crista de Galo, Figueira ou
Cavalo de Crista, esta doença causa o aparecimento de verrugas
na região genital e/ou anal.
Bem no início da doença, pode haver apenas uma ou
duas verrugas pequenas. Nessa época, a doença não faz
grandes estragos, porque o tratamento é muito fácil, e a cura vem
em poucos dias. Mas se a pessoa não procurar logo o médico, as
verrugas começam a crescer e a se espalhar, ficando urna bem ·~
juntinha da outra, parecendo uma couve-flor. E aí, dependendo da
situação, às vezes, é necessária uma cirurgia para a retirada das
verrugas.
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IMPORTANTE
Atenção para as grávidas: é importante fazer o tratamento pois a doença
pode se agravar formando tumores.

CANDIDÍASE
A Candidíase é uma doença que além de aparecer
junto com outras doenças, também é transmitida pelo ato
sexual.
Na mulher, ela causa um corrimento de cor branca
com aspecto de leite talhado e que não possui cheiro, há
vermelhidão e coceira nos órgãos sexuais e ardência ao
urinar. Pode também causar infecções urinárias, com dores
fortes, fazer aparecer manchas brancas (sapinho) e
corrimento de aspecto coalhado.
O homem pode ter vermelhidão e coceira no pênis
além de ardência ao urinar.
Se a doença chegar às partes internas do corpo,
causará dificuldades para a cura.
Algumas doenças ou situações podem favorecer o
aparecimento da candidíase: diabetes, gravidez, uso de
antibióticos,AIDS,etc.

HERPES GENITAL
O Herpes manifesta-se, de início, por pequenas
bolhas do tamanho da cabeça de um alfinete ( parecendo
gotas de orvalho), que se localizam, principalmente, na parte
de fora da vagina e na ponta do pênis. Essas bolhas podem
arder e causam uma coceira muito intensa. Ao se coçar, o
próprio doente pode romper as bolhas, causando uma ferida,
Com o tempo, o ferimento desaparece.
Nas mulheres o Herpes pode tarnbém se localizar
nas partes internas do corpo.
Homens e mulheres podem apresentar corrimentos
e dificuldades para urinar.
Geralmente, após algum tempo, o Herpes recomeça
havendo coceira e ardência na área dos órgãos sexuais.
Surgem pequenas bolhas claras que quase não doem e
voltam a desaparecer após três ou quinze dias ( estes sinais se
repetem e quase sempre nos mesmos locais).

IMPORTANTE
Esta doença não tem cura. As terapias e medicamentos só cicatrizam as
feridas. O Herpes é cíclico ou seja, costuma voltar depois de algum tempo.

AIDS
A AIDS pode ser transmitida através da prática do sexo ( vaginal, anal
ou oral) com pessoa infectada, através do sangue contaminado, ou da mãe
infectada para o filho ( antes, durante ou depois do parto).
A AIDS pode atingir tanto o sexo feminino quanto o masculino e não
depende da preferência sexual das pessoas. Ela é causada por um vírus, o HIV,
que provoca uma destruição das defesas naturais do corpo de forma que o
organismo vai se enfraquecendo aos poucos, ficando sujeito à uma série de outras
doenças.
Pessoas contaminadas podem permanecer meses ou anos sem apresentar
quaisquer sinais da doença e, no entanto, são transmissoras do HIV.

COMO EVITAR

ÁLCOOL
O álcool é uma droga química que causa
dependência. Foi a primeira droga a ser
descoberta no mundo, portanto é a mais antiga
que a humanidade conhece.
Atualmente, o álcool é a droga mais
consumida no mundo por todas as classe sociais e
por todas as raças, mas os comportamentos são
diferentes, sendo que a nossa população é mais
sensível. Somente no século passado o
alcoolismo foi reconhecido como doença, porque
leva o ser humano ao sofrimento, dor, dificulta e
impede a realização de suas atividades, invalida,
incapacita e limita as pessoas.

· -Reduzir o número de parceiros, evitando principalmente relações
sexuais com pessoas desconhecidas. Quanto mais parceiros, maior o risco;
• Exigir sangue previamente testado, quando for necessário a transfusão;
-Só usar seringas e agulhas descartáveis ou esterilizadas corretamente;
-Exigir também esterilização correta de todo material cortante e
perfurante antes de utilizá-lo em manicura, dentistas, acupunturistas, etc ...
-Nas relações sexuais, sempre fazer uso de "camisinhas" (preservativos
de borracha), que estão disponíveis nos serviços de DST da rede pública;
-Usar sempre uma camisinha a cada relação sexual.

ACABE COM O PRECONCEITO
A AIDS não é transmitida pelo convívio social; ao contrário, o convívio
ajuda o tratamento. As pessoas portadoras do vírus devem ser sempre orientadas a
buscar cuidados médicos e a ter atenção com a saúde.
E você afasta o preconceito, não discriminando as pessoas portadoras do
vírus e sim oferecendo informações que ajudem e orientem. É preciso que os
portadores
do vírus sejam tratados,
acompanhados
pelo mé
dico e medicados também, é necessário que tenham consciência de que devem
evitar os contatos que transmitem a AIDS para evitar sua propagação.
A AIDS não é transmitida através de abraços, aperto de mão, no
convívio social, no trabalho, em escolas, etc.
A AIDS não tem cura; precisa ser prevenida.

O álcool é uma droga que
tem como alvo principal o nosso
cérebro, este intoxicado pelas suas
impurezas, pode produzir resultados
que prejudicam nosso lado fisico,
mental e emocional.

Esses efeitos são tão negativos
que chegam a afetar tudo o que possa
fazer parte da nossa vida, ou seja, podem
destruir a nossa saúde, nossos bens
materiais, nosso emprego, nossa familia e
nossa moral.
Nossa saúde torna-se
prejudicada pelo álcool, pois nosso
organismo fica indefeso por causa dos
seus efeitos. As pessoas que possuem
problemas de saúde por causa do
alcoolismo, frequentemente apresentam
os sinais e sintomas de doenças, que
deixam consequências
às vezes
irreparáveis e outras vezes, matam.

Sinais e sintomas do alcoolismo.
-Cheiro de álcool, rosto inchado;
• Aranhas de sangue no rosto e nos
olhos;
-Inchaço na pele, emagrecimento,
aumento da barriga, as pernas
afinam;
-Diminuição do apetite, vômitos pela
manhã, dores na barriga;
-Diarréia;
•Irritabilidade, impaciência, insônia;
-Convulsões (ataques epilépticos)
-Dores, formigamento em pernas e
braços;
-Falta de controle da urina e das
fezes;
-Pressão alta; fraturas constantes;
•Cirrose, anemia.

3 - Uso regularmente - A pessoa
quando bebe já não se sente tão bem e
começa a ter problemas causados pelo
álcool. Seu estado é de sedação e a bebida já
controla boa parte da sua vida;
4 - Dependência - O álcool controla
totalmente a vida de quem bebe e seu estado
é de intoxicação. A pessoa sente-se sozinha,
culpada e deprimida. Acredita que somente
o álcool pode entendê-lo e faz dele o seu
arrugo.
O uso frequente da bebida alcoólica no dia a dia da nossa comunidade
Terena traz várias consequências tais como:
-Perda de emprego porque o álcool diminui a capacidade de produção;
•Não se importa mais consigo mesmo e nem com as outras pessoas;
• Deixa de ir para casa, os amigos não o levam mais;
-Cada vez mais se afasta da familia; ficando sempre com os chamados
"amigos",

O álcool passa a comandar nosso
cérebro e passa a determinar nossos
desejos, pensamentos, ações, reações, etc.
Assim, nosso comportamento pode ser
inconveniente com atitudes impróprias e
inesperadas .
Existem quatro fases para que
estabeleça a dependência do álcool, são
elas:
1 - Uso experimental - Ao beber
a pessoa sente um estado de euforia e
completa felicidade;
2 - Uso ocasional - Ao beber,
sente um grande bem estar, acompanhado
de um relaxamento que faz pensar que
está em paz com o mundo;

-Constantemente se mete em brigas e
confusões;
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-Torna-se agressivo e não cumpre os
compromissos com seus familiares;

-Os interesses ficam cada vez mais
voltados apenas para a bebida;

• Passa a beber em todas as ocasiões,
nas festas, reuniões e até mesmo em
eventos esportivos;

ELABO~ÇÃO
YUTOXOATI
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-Pode causar impotência sexual;
•A pessoa que faz uso de bebida alcoólica
esta mais exposta a acidentes.
-As bebidas alteram também o
comportamento sexual, propiciando a troca
de parceiros e com isso, ficando mais fácil o
aparecimento de doenças sexualmente
transmissíveis.
O que podemos fazer para evitar e controlar o uso do álcool em
nossa aldeia.
•Devemos esclarecer as crianças e adolescentes sobre os efeitos das
bebidas alcoólicas e conscientizá-los de que apesar de ser wna droga liberada, é
muito perigosa. Portanto, não podemos deixar as crianças e adolescentes fazerem
o uso de bebidas alcoólicas, já que as mesmas são prejudiciais ao seu
desenvolvimento.
-Ajudar, apoiar e dar muito carinho aos patrícios que fazem uso de
bebidas alcoólicas. Eles precisam muito de você!!!

• Abel Pereira -Atendente de enfermagem - Aldeia Moreira - Miranda-MS;
• Estevinho Floriano Tiago - Professor - Aldeia Água Branca- Aquidauana-Mê:
-Inezita Manoel da Silva- Professora-Aldeia Moreira-Miranda-MS;
• Ivo Paiz- Auxiliar de enfermagem - Aldeia Cachocirinha - Miranda-MS;
-Matilde Miguel Pereira - Professora - Aldeia Lagoinha -Aquidauana-MS;
• Reginaldo Miguel - Pastor - Aldeia Lagoinha - Aqu.idauana-MS
• Rute Floriano Tiago - Estudante - Aldeia Água Branca - Aquidauana-MS.

APOIO TÉCNICO
,
,
HUVO'OXOVITI VITUKEA KA KATILHA.
-Ana Nilce Silveira Maia Vilela - Enfermeira Sanitarista - Técnica da
Coordenação Estadual de DST/ AIDS/SES/MS;
-Maria Roney de Queiroz Leandro - Assistente Social Sanitarista - Técnica da
Coordenação Estadual de DST/ AIDS/SES/MS;
•Lucimar Lopes Novaes - Auxiliar de enfermagem - Técnica da Equipe de Saúde
Indígena- Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde-MS;
-Juberty Antonio de Souza - Médico Psiquiatra, Mestre em Saúde Coletiva e
Professor da UFMS.

ILUSTRAÇÕES
DESENYANXOATI
• Estevinho Floriano Tiago - Professor - Aldeia Água Branca
-Mauro Sérgio Pinto - Médico Psiquiatra

