
INFECÇÕES SEXUALMENTE  TRANSMISSÍVEIS

VOCÊ PODE TER E NÃO SABER!

TODOS SOMOS
VULNERÁVEIS!

PROTEJA-SE!



Você adquire infecções sexualmente transmissíveis mantendo relações sexuais sem 
camisinha com pessoas infectadas, mesmo que elas não apresentem feridas ou 
sintomas. A maioria dessas infecções têm cura ou podem ser controladas. Quanto 
mais cedo você procurar tratamento adequado, menos a infecção irá prejudicá-lo. 

Observe se você está com algum destes 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).

Caso tenha um desses sintomas, você poderá estar com alguma infecção sexualmente 
transmissível (IST). Nesse caso, pare de manter relações sexuais e procure orientação 
médica imediatamente no Centro de Saúde mais próximo de sua casa. 

As IST podem trazer complicações graves para seu organismo. Nas mulheres, as 
infecções podem chegar até o útero, os ovários e as trompas, podendo inclusive 
provocar aborto e infertilidade/esterilidade. Mulheres grávidas podem transmitir 
estas doenças para o feto. Quando isso acontece, o feto pode nascer morto ou com 
graves problemas. 

Nos homens, as infecções chegam até a uretra, a próstata e os testículos, podendo 
causar esterilidade e outras complicações. 

Mas as IST não atacam apenas os órgãos genitais. Outros órgãos como a bexiga, rins, 
fígado, pulmões, coração e cérebro podem ser afetados, assim como as articulações, 
ossos, olhos e garganta. 
O HIV/AIDS, hepatites e a síflilis são exemplos de infecções sexualmente 
transmissíveis. 

Os micróbios dessas infecções podem estar também no sangue das pessoas 
contaminadas. Por isso, objetos cortantes e perfurantes (agulhas, instrumento de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis
(Doenças Venéreas)



cirurgia, de dentista e manicure) ou quaisquer outros objetos que entrem em contato 
com o sangue devem ser descartáveis ou esterilizados antes de serem utilizados 
novamente.

Pessoas que usam drogas injetáveis correm riscos de se contaminar através de 
agulha, que muitas vezes é usada por várias pessoas do mesmo grupo. O uso em 
conjunto de canudos e cachimbos também traz riscos. Esses materiais devem ser 
individuais e descartáveis.

• Siga as instruções do seu médico.
• Não tome remédios indicados por quem não é médico.
• Complete o tratamento recomendado, mesmo que os sintomas iniciais tenham 
desaparecido.
• Não mantenha relações sexuais durante o período determinado pelo médico.
• Converse com quem você tem relações sexuais, ou teve, para que ele(a) também 
se trate.
• Leve seu parceiro(a) para a consulta médica mesmo que ele(a) não apresente sinais 
de doença.

• Não confie nas aparências e use camisinha sempre.
• O uso da camisinha previne o contágio oral, vaginal e anal, por isso deve ser usada 
em todas as relações sexuais. Ela deve ser colocada antes de iniciar o contato sexual 
e somente tirada ao final da relação. A camisinha não pode ser reaproveitada.
• Mantenha cuidados higiênicos lavando sempre as mãos e os órgãos sexuais, antes 
e depois das relações.
• Toda gestante e suas parcerias sexuais devem fazer exame pré-natal para impedir 
que infecções sexualmente transmissíveis passem para o feto.
• Toda pessoa com a vida sexual ativa deve fazer exame médico periódico.
• Faça os testes para HIV/AIDS, hepatites e sífilis.
• Se você teve uma IST e ainda não foi vacinado para hepatite B, vá ao Centro de 
Saúde e se proteja. É um direito seu!

Atenção:

Como evitar as Doenças
Sexualmente Transmissíveis



Acesso ao preservativo - Você pode retirar em qualquer Centro de Saúde.
Testagem para HIV/AIDS, sífilis e hepatites virais - Procure o Centro de Saúde próximo de 
sua casa ou um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).
Pré-natal - Vá ao Centro de Saúde próximo de sua casa.
PEP Acidente com material biológico - Procure uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
24 horas.
PEP Sexual - Procure um Serviço de Atenção Especializada (SAE), das 7h às 18h, ou uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), à noite e finais de semana.
PrEP - Faça a avaliação de indicação e utilização no Hospital Eduardo de Menezes ou CTR DIP 
Orestes Diniz.
Tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis - Procure o Centro de Saúde próximo 
de sua casa ou serviço de IST da URS Centro-Sul.
Tratamento de HIV/AIDS, sífilis e hepatites virais - Caso tenha realizado o teste em um 
dos serviços do SUS BH, o próprio sistema marcará sua consulta. Se realizou o teste em um 
laboratório particular, procure o Centro de Saúde próximo de sua casa para marcar sua consulta 
em um dos Serviços de Atenção Especializada (SAE).

ENTÃO VAMOS CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE PREVENÇÃO DA IST?

COMO SE PREVINIR?

A testagem de sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) deve ser ofertada conjuntamente 
com os exames de rotina anual, no seu Centro de Saúde.

CTA Centro Sul 
Rua dos Carijós, 528, 5º andar - Centro
Tel.: 3246-7007

CTA SAE Sagrada Família
Rua Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família
Tel.: 3277-5757

CTR DIP Orestes Diniz 
Alameda Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia
Tel.: 3277-4341

URS Centro-Sul 
Rua Paraíba, 890 - Funcionários
Tel.: 3277-5356

Hospital Eduardo de Menezes 
Rua Dr. Cristiano Rezende, 2.213 - Bonsucesso
Tel.: 3328-5000


