
Mais informações:  
pbh.gov.br/saude

INFECÇÕES
SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS

VOCÊ PODE TER E NÃO SABER!

IST
TESTAGEM RÁPIDA
Os testes rápidos são realizados em todos os centros de saúde de Belo Horizonte, Centros 
de Testagens - CTA e o resultado é entregue em apenas 20 minutos. 
CTA UAI: R. Saturnino de Brito, 17, 3º andar, Shopping UAI - Centro | 3246-7007
CTA SAE Sagrada Família: R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | 3277-5757

TRATAMENTO
CTR DIP Orestes Diniz: Alameda Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia | 3277-4341
SAE Sagrada Família: R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | 3277-5757
URS Centro Sul: R. Paraíba, 890 - Funcionários | 3277-5356
Hosp. Eduardo de Menezes: R. Dr. Cristiano Rezende, 2.213 - Bonsucesso | 3228-5000
SAE Unifenas: R. Professor Hermínio Guerra, 75 – Itapoã | 2536-5655 

RETIRE O PRESERVATIVO NO CENTRO DE SAÚDE 
MAIS PRÓXIMO DE VOCÊ.

PREVINA-SE, FAÇA O TESTE E TRATE-SE!
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Vacine contra 
a hepatite B 
e o HPV

Faça o Pré-Natal e 
evite a transmissão 
das IST para o bebê

Use preservativo

Teste e trate



TRANSMISSÃO
As IST são transmitidas predominantemente por contato sexual, 
incluindo sexo vaginal, anal e oral. Algumas IST podem ser transmi-
tidas de mãe para filho durante a gravidez, parto e amamentação.

COMO IDENTIFICAR
Observe se você está com algum desses sinais ou sintomas no 
pênis, na vagina, no ânus ou na região em volta desses órgãos: 
“feridas” grandes ou pequenas, caroços, bolhas, verrugas, secreção 
(corrimento), ardor ao urinar, coceira, inchaço, vermelhidão, íngua 
nas virilhas/dor no baixo ventre (abaixo do umbigo).

TRATAMENTO 
Três IST bacterianas (clamídia, gonorreia e sífilis) e uma IST parasitá-
ria (tricomoníase) são geralmente curáveis   com os regimes de dose 
única de antibióticos. Para herpes, hepatites e HIV, os medicamen-
tos mais eficazes disponíveis são os antivirais. Atualmente o trata-
mento para hepatite C proporciona a cura em 95% dos casos.

O QUE VOCÊ PRECISA 
SABER SOBRE AS 

IST

MICROORGANISMOS

diferentes microorganismos 
causadores das IST: 
bactérias, vírus e parasitas.

microorganismos estão 
ligados ao maior índice 
de transmissão.

Mais de 1 milhão de infecções sexualmente trans-
missíveis (IST) são adquiridas todos os dias em todo 

o mundo, a maioria das quais são assintomáticas.

As IST têm impacto direto na saúde sexual reprodutiva 
por meio da estigmatização, infertilidade, câncer, com-

plicações na gravidez e podem aumentar o risco de HIV.

A infecção pelo HPV está associa-
da ao câncer do colo do útero.

Durante a gestação a sífilis pode ser transmitida para o 
feto e ter consequências como nascimento prematuro, 
aborto, natimorto ou manifestações clínicas precoces 

e tardias (sífilis congênita).

Pessoas com idades entre 15 e 49 anos têm 
maior chance de infectar-se com o vírus da 

herpes simples (HSV).

A resistência aos medicamentos, especialmen-
te para a gonorreia, é uma grande ameaça à 
redução da carga das IST em todo o mundo.IS
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têm cura: sífilis, 
gonorreia, clamídia 
e tricomoníase.

têm tratamento, mas ainda 
sem cura: hepatite B, HPV, 
herpes genital simples e HIV.

Procure o serviço de saúde se perceber algum sinal ou sintoma.


