Sabia que o seu relacionamento afeta a sua saúde?

Você está em um relacionamento SAUDÁVEL?
Pergunte-se: meu/minha parceiro/a sexual ...
+ É gentil comigo?
+ Apoia as minhas escolhas sobre ter filhos?
+ Respeita as minhas escolhas?
+ Apoia o meu uso de um método anticoncepcional?
Se respondeu SIM a essas perguntas, elas são alguns sinais de um relacionamento saudável. Estudos demonstram que este tipo de relacionamento leva a uma saúde melhor e à vida mais longa.

Você está em um relacionamento que NÃO É SAUDÁVEL?
Pergunte-se: meu/minha parceiro/a sexual ...
+ Me diz com quem posso conversar?
+ Mexe com o meu método anticoncepcional?
+ Pressiona-me para engravidar?
+ Tenta me engravidar?
+ Recusa-se a usar preservativos?
+ Força-me a ter sexo quando não quero?
+ Faz-me sentir mal comigo mesma?
Se respondeu SIM a essas perguntas, elas são alguns sinais de um relacionamento que não é saudável. Você tem o direito de estar saudável e segura.

A sua saúde está sendo afetada?
Pergunte-se: tenho medo de ...
+ Pedir ao meu parceiro sexual para usar preservativos?
+ Dizer ao meu/minha parceiro/a sexual que uso um método anticoncepcional? Escondo o meu anticoncepcional?
+ Dizer ao meu/minha parceiro/a sexual que tenho uma doença sexualmente transmissível e que ele/a precisa de tratamento?
+ Que meu/minha parceiro/a sexual me agrida?
Você tem o direito de estar livre de doenças sexualmente transmissíveis, de ter uma gravidez não desejada e de sofrer danos.

Assuma o controle
Você não está sozinha. Converse com um profissional de saúde sobre as suas opções.
+ Você pode escolher um método anticoncepcional que o seu parceiro não pode alterar (como o DIU, o implante ou a injeção).
+ Você pode tomar contraceptivos de emergência até cinco dias após ter relações sexuais sem proteção, para ajudar a evitar a gravidez.
+ Você pode tomar medicamentos para ajudar a prevenir o HIV se acha que está sob risco de contrair essa doença.
+ Você pode pedir a seu profissional de saúde para falar com o seu/sua parceiro/a sexual sobre uma doença sexualmente transmissível sem usar o seu nome.
+ Você pode usar o telefone do seu profissional de saúde para ligar pedindo ajuda se o seu/ sua parceiro/a checa o seu telefone celular.
Você merece poder tomar as suas próprias decisões sem ter medo


Ajude os outros
Passe este cartão para outras pessoas que lhe são queridas. Entender o que são relacionamentos não saudáveis pode ajudá-las a tomar medidas para se protegerem.
Você pode fazer diferença na vida de alguém.

Para pedir ajuda 24 horas por dia, ligue para:
SafeLink: Massachusetts Domestic Violence Hotline
(Disque-ajuda de Massachusetts contra a violência doméstica)
1-877-785-2020 
TTY 1-877-521-2601
www.casamyrna.org/safelink-home

National Teen Dating Abuse Helpline
(Disque-ajuda nacional contra o abuso no namoro de adolescentes)
1-866-331-9474
www.loveisrespect.org

The Women’s Center
(O Centro da Mulher)
1-888-839-6636
www.thewomenscentersc.com
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