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1. Métodos Contraceptivos 

Sem camisinha não 

por: Douglas Santos, Adam Santos, Helder Costa e 

Marcelo Santos 

Camisinha tem que usar 
Pra não de repente 
Uma doença pegar 

Ponha isso em mente 
Todos têm que se preservar 

 
É melhor se prevenir 

Pra não pegar HIV 
E outras doenças podem vim 

Confie em mim. Você vai ver!! 
 

O mundo está em alerta 
Com o temido HIV 

E existem mais perigos 
Como outras DST 

Ponha a logo a camisinha 
Pra assim se proteger 

 
Hétero ou homossexual 
Pegue logo a camisinha 

Pra vestir o seu bilau 
Na sua casinha 

 
Seus órgãos vão ser infectados 

Mesmo se lavar bem lavado 
Mantenha todo cuidado 

Mesmo se tiver muito animado 



Coito interrompido 

por: Adylin Cavalcante, Lucas Isuino Franklin, Mateus 
Jesus e Tássio Silva. 

Isto acontece, 
Antes da relação. 

Pois o homem precisa de controle 
E muita atenção. 

 
O homem retira o pênis 

Antes de ejacular 
Isso é um procedimento 

Que eu não posso assegurar 
 

Já que tem a possibilidade 
De a mulher engravidar 

Pois vai que sai espermatozoide 
Mesmo antes de ejacular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelinha 
Por: Adylin Cavalcante, Lucas Isuino Franklin, 

Mateus Jesus e Tássio Silva. 

 
Preste atenção, 

Com muita emoção 
É uma coisa interessante 

Para todo cidadão 
 

Venho agora lhe dizer 
Que não é uma coisa bela 

Pois é uma “evitação” 
E seu nome é tabela. 

 
Essa “evitação” 

Acontece na mulher 
Ela evita a relação 

No momento da ovulação 
 

Como são raras as mulheres 
Com o ciclo regular 

Já não se tem a certeza 
Quando o período vai chegar. 

 
Para ficar segura e não embuchar 

Vá “pro” seu médico 
Ele vai te ajudar 

 

 



Laqueadura e vasectomia 

Por: Thiago Teixeira, Victor Augusto Dos Santos, 

Victor Neemias Gomes, Hunaldo Neto E Davidson 

Nascimento 

 
A laqueadura 

É um tipo de esterilização 
Pra mulher que 

Tem filhos de montão 
 

É de certeza que é pra sempre 
Mas em alguns casos 

Pode se tornar surpreendente 
 

A cirurgia só pode ser feita em uma condição 
Quem tem menos de 25 anos e 2 filhos 

Não realiza esse processo, não 
 

Depois da cirurgia tem 7 dias de descanso 
Não se esforce "pros" pontos não estourar 

Durante esse período. Transar? 
Nem sequer imaginar 

 
Nosso país é um dos campeões 

Em cirurgia, uma de nossas especializações. 
As mulheres mais evoluídas 

Pensam no futuro de suas vidas 
 

Está foi a laqueadura 
Que eu vim te falar, 

Seja sempre prevenida, 
E obrigado por me escutar 

 



Nesse caso é para os homens, a vasectomia 
É um processo muito fácil de fazer 

Relaxe, vai ter anestesia 
No consultório seu médico vai lhe receber 

 
Depois disso não irá se preocupar 

Pois o filho não vai fazer 
Isso não vai lhe danificar 

O mesmo desempenho você vai ter 
 

Então vamos raciocinar 
Essas cirurgias só vão te ajudar 

Se não quiser fazer 
Não vá se esquecer 

Usar camisinha 
É um bem pra você 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pílulas e outros anticoncepcionais hormonais 

Por: Nayra Moura, Tatielly Nascimento, Laisy Brito e 

Tiphany Santos 

Minha amiga, minha ouvinte 
Um recado pra vocês 

Agora eu vou te contar 
Como se previne a gravidez 

 
A pílula anticoncepcional 

Impede a ovular 
Porque inibe o óvulo 
Do ovário se liberar 

 
Existe vários nomes 

Mas tem um mais conhecido 
A camisinha impede 

O espermatozoide no óvulo ser introduzido 
Parece complicado mas é para seu bem 

Use camisinha 
Que você vai se dar bem 

 
A camisinha não somente 

previne os bebezinhos 
Ela também previne 

Uma AIDS em seu caminho 
 

A injeção também 
É um tipo de proteção 

Com ela também podemos 
Prevenir a fecundação 

 



2. Infecções sexualmente transmissíveis 

 

Sífilis 

Por: Tayna Oliveira, Ana Julia Gomes, Millena 

Gomes e Lucas Querino Almeida 

Transmitida por uma bactéria 
Essa doença é muito séria 

Por causa de uma relação sexual 
Com dores no sistema genital 

 
O seu primeiro sinal 
São feridas sem dor 
Com bordas duras, 

“Avermelhação” de alta cor 
 

Feridas sem dor 
Podem transmitir 
Por isso é melhor 

Seu parceiro não permitir ;) 
 

Se a pessoa não se tratar 
Cerca de dois a seis meses 

Ferida na pele aparecerá 
Alem das dores na articulação 

Febres altas aparecerão 
Se proteger é a melhor opção 

 
Se não se tratar 

A doença poderá atacar 
Atacando os sistemas do corpo 

Até a morte pode causa. 
 



Tricomoníase 

Por: Aécio Nunes, Geraldo Mendoça, João Victor 

Anjos e William Matos. 

 
Aqui conto uma história 

que fala “duma” infecção 
Que já matou muita gente 

e causou um problemão 
 

O nome é tricomoníase 
E assim eu vou contar 

é causado por um protozoário 
Unicelular 

 
Se trata de uma infecção 

Que ocorre no genital 
Se você não tomar cuidado 

Dará entrada no hospital 
 

Ela é uma doença 
Sexualmente transmissível 

Não faça sexo sem camisinha 
Pois pegá-la é possível 

 
Já mandei o meu recado 

é só prestar atenção 
use camisinha 

essa é a prevenção 
 

 



AIDS 

Por: Moises Teles, Danilo De Freitas e João Vitor 

Santos 

Quero Dormir, os meus olhos fecham na rua, 
Imagens da noite passada, 

me faz ter reações, de meia culpa, 
A muié, eu não sabia “donde” veio, ingrata 

 
Mas aí o culpado sou eu, 

a camisinha está ai pra ser usada. 
Cê me seduziu e disse pra eu não usar nada 

Eu estava errado, você é a culpada 
 

A danada está aí e não para, ela mata, 
A população está morrendo, 

E a solução quem diria 
é a tal da camisinha, 

Hoje em dia estou mal, 
Se eu pudesse voltar no tempo, 

Hoje eu estaria normal 
 

Né que me fizeram vários exames 
Pra eu valer e crer 

Que no meu sangue e na vida 
Mora o vírus do HIV 

 
E hoje na maca de um hospital, 

talvez seja por isso que eu “teja” mal, 
Agora você deve se conscientizar, 

E usar camisinha sempre que quiser “coisar”. 
 

 



Hepatite B 

Por: Lucas Vinicius Rodrigues e Mahatma Marques 

 
Venho te contar  

Uma história interessante 
De um “cabra”  

Que não podia doar sangue 
 

Certo dia esse homem  
Foi fazer uma boa ação 
Mas quando chegou lá  
Foi chamado atenção 

Pois seu sangue tinha um vírus  
Não podia ser doado não 

 
Logo ficou assustado  
Se saber o que fazer 

Pois não conhecia o vírus 
E pensava que ia morrer 

 
Lá ficou ciente 

Do que tinha que fazer 
Decidiu diariamente 

Fazer tratamento contra Hepatite B 
 

Antes ele não sabia  
Que devia usar camisinha 

Quando transou  
Com aquela menininha. 

 

 

 



 

 


