Dicas de saúde

Doenças sexualmente transmissíveis (DST)
São doenças adquiridas por meio de relações sexuais, seja por
meio do sexo vaginal, anal ou oral.
Quais são as principais DST?
São elas: sífilis, gonorreia, cancro mole, HIV / AIDS, candidíase,
tricomoníase, infecção por clamídia, linfogranuloma venéreo e hepatite B e C.
Quais são os principais sintomas de uma DST?
São as feridas, verrugas ou corrimento no pênis, vagina, ânus
ou boca. Atenção: muitas pessoas com DST não apresentam sintomas, facilitando a transmissão de doenças para outras pessoas.
Como prevenir uma DST?
A melhor forma de prevenção é o uso correto da camisinha.
Quando procurar um serviço de saúde?
• Sempre que apresentar algum sintoma de DST;
• Após exposição sexual de risco (sem preservativo);
• Se vítima de violência sexual.
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Atendimento a pessoas com sintomas de DST

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Centros de Saúde ou Unidade de Referência Secundária (URS)
Centro-Sul
Atendimento para Profilaxia Pós-Exposição Sexual Consentida
Centro de Testagem e Aconselhamento – Serviço de Atendimento
Especializado (CTA SAE) Sagrada Família
Centro de Treinamento e Referência (CTR) Orestes Diniz
URS Centro Sul
Ambulatório do Hospital Eduardo de Menezes
Unidades de Pronto Atendimento nos finais de semana e
período noturno (19h às 07h)
Atendimento de casos de violência sexual
Hospital das Clínicas (mulheres e crianças)
Hospital Júlia Kubitschek (mulheres e crianças)
Hospital Odilon Behrens (mulheres, homens e crianças)
Maternidade Odete Valadares (mulheres)
Telefones:
CTA Sagrada Família – +55 31 3277-5757 / 5751
CTR Orestes Diniz – +55 31 3277-4341 / 3277-1198
URS Centro Sul – +55 31 3277-5356
Hospital das Clínicas – +55 31 3409-9421
Hospital Júlia Kubitschek - +55 31 3389-7863
Hospital Odilon Behrens – +55 31 3277-6228
Maternidade Odete Valadares – +55 31 3298-6068
Hospital Eduardo de Menezes – +55 31 3328-5000
Informações sobre saúde: pbh.gov.br/saude
					 saude.mg.gov.br
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