CONHEÇA A SI MESMA(O)

PREVENÇÃO É UM DIREITO
E UM DEVER

Adolescentes têm o direito de receber
informações sobre qualquer aspecto de sua
sexualidade. e também podem e devem escolher o
método contraceptivo para o exercício de uma vida
sexual saudável e responsável: preservativos masculino
e
feminino,
pílulas,
anticoncepcional
injetável,
diafragma, DIU e, se preciso, a contracepção de
emergência (pílula do dia seguinte).

Adolescentes têm direito à vacinação: Hepatite
B; Difteria e Tétano (DT); Febre Amarela; Sarampo;
Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano
(HPV) e Meningite meningocócica C.
A vacina contra o papilomavírus humano
(HPV) está disponível para o sexo feminino.

USE SEMPRE CAMISINHA: É UMA QUESTÃO DE
PROTEÇÃO E LIBERDADE.

Se não estiver, procure o serviço de saúde.
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APOIO DA REDE PÚBLICA

SOZINHA(O) OU ACOMPANHADA(O)
NA CONSULTA ?

Adolescentes têm direito a receber atenção em
toda a rede pública de saúde, SEM DISCRIMINAÇÃO: nos
postos de saúde, ambulatórios, equipes da saúde da
família e hospitais que fazem parte do SUS. Em caso
de violência, busque ajuda também nestes locais.

APOIO DA REDE PÚBLICA

Adolescentes têm DIREITO À PRIVACIDADE.
Adolescentes têm DIREITO À ESCOLHA de realizar

Informações trocadas durante as consultas deverão se

consulta médica sozinhos ou acompanhados por

manter em sigilo e só poderão ser reveladas se você

familiares, amigos ou parceiros..

concordar ou sempre que houver prejuízo à sua saúde
ou à saúde de outras pessoas.
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