
As doenças sexualmente transmissíveis 
  

As relações sexuais também podem resultar em doenças. São as doenças sexualmente 
transmissíveis (ou DSTs), que podem ser transmitidas de uma pessoa contaminada para uma 
sã durante uma relação sexual. 
Se é verdade que podemos dizer que algumas doenças que acometem o homem são, ainda hoje, 
inevitáveis, como é o caso de alguns tipos de câncer, acreditamos que o mesmo não se aplica às 
doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Embora algumas delas sejam conhecidas desde os 
primórdios da civilização humana, os métodos diagnósticos, aliados a inúmeros métodos 
preventivos, nos autorizam a concluir que as DST são perfeitamente evitáveis. 

Gonorréia 
 
Doença infecto-contagiosa que se caracteriza pela presença de abundante secreção purulenta 
(corrimento) pela uretra no homem e vagina e/ou uretra na mulher. Este quadro frequentemente é 
precedido por prurido (coceira) na uretra e ardência ao urinar. Em alguns casos podem ocorrer 
sintomas gerais, como a febre. Nas mulheres os sintomas são mais brandos ou podem estar 
ausentes (maioria dos casos). 

Sinônimos 
Uretrite Gonocócica, Blenorragia, Fogagem 

  
Agente 

Neisseria gonorrhoeae 
Sífilis 

É uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum. Manifesta-se em três 
estágios: primária, secundária e terciária. Os dois primeiros estágios apresentam as 
características mais marcantes da infecção, quando se observam os principais sintomas e 
quando essa DST é mais transmissível. Depois, ela desaparece durante um longo período: a 
pessoa não sente nada e apresenta uma aparente cura das lesões iniciais, mesmo em casos de 
indivíduos não tratados. A doença pode ficar, então, estacionada por meses ou anos, até o 
momento em que surgem complicações graves como cegueira, paralisia, doença cerebral, 
problemas cardíacos, podendo inclusive levar à morte. 

  
Sinais e Sintomas 

A sífilis manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais (cancro duro) e 
com ínguas (caroços) nas virilhas, que surgem entre a 2ª ou 3ª semana após a relação sexual 
desprotegida com pessoa infectada. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não 
apresentam pus. Após um certo tempo, a ferida desaparece sem deixar cicatriz, dando à pessoa 
a falsa impressão de estar curada. Se a doença não for tratada, continua a avançar no 
organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo (inclusive nas palmas das mãos e solas 
dos pés), queda de cabelos, cegueira, doença do coração, paralisias. Caso ocorra em grávidas, 
poderá causar aborto/natimorto ou má formação do feto. 

Condiloma Genital 
  

O condiloma genital é uma lesão na região genital, causada pelo Papilomavirus Humano (HPV). A 
doença é também conhecida como crista de galo, figueira ou cavalo de crista. 

Sinais e Sintomas 
O HPV provoca verrugas, com aspecto de couve-flor e de tamanhos variáveis, nos órgãos 
genitais. Pode ainda estar relacionado ao aparecimento de alguns tipos de câncer, principalmente 
no colo do útero, mas também no pênis ou no ânus. Porém, nem todo caso de infecção pelo HPV 
irá causar câncer. 

  
Formas de contágio 

A infecção pelo HPV é muito comum. Esse vírus é transmitido pelo contato direto com a pele 
contaminada, mesmo quando essa não apresenta lesões visíveis. A transmissão também pode 



ocorrer durante o sexo oral. Há, ainda, a possibilidade de contaminação por meio de objetos 
como toalhas, roupas íntimas, vasos sanitários ou banheiras. 

Prevenção 
Não existe forma de prevenção 100% segura, já que o HPV pode ser transmitido até mesmo por 
meio de uma toalha ou outro objeto. Calcula-se que o uso da camisinha consiga barrar entre 70% 
e 80% das transmissões, e sua efetividade não é maior porque o vírus pode estar alojado em 
outro local, não necessariamente no pênis, mas também na pele da região pubiana, períneo e 
ânus. A novidade é a chegada, ainda em 2006, da primeira vacina capaz de prevenir a infecção 
pelos dois tipos mais comuns de HPV, o 6 e o 11, responsáveis por 90% das verrugas, e também 
dos dois tipos mais perigosos, o 16 e o 18, responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do 
útero. Ainda em discussão os valores para dose (3 doses), para o mercado privado brasileiro. 

Herpes Genital 
  

É uma doença que aparece e desaparece sozinha, de tempos em tempos, dependendo de certos 
fatores como estresse, cansaço, esforço exagerado, febre, exposição ao sol, traumatismo e 
menstruação. Nas mulheres, o herpes pode também se localizar nas partes internas do corpo. 
Uma vez infectada pelo vírus da Herpes simples, a pessoa permanecerá com o vírus em seu 
organismo para sempre. 

  
Sinais e Sintomas 

Manifesta-se através de pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e 
na ponta do pênis. Essas bolhas podem arder e causam coceira intensa. Ao se coçar, a pessoa 
pode romper a bolha, causando uma ferida. 

Hepatite B e C 
São doenças causadas por vírus que atacam o fígado da pessoa. 
Os vírus da Hepatite B são transmitidos por meio de relações sexuais, transfusões com sangue 
contaminado e de mãe para filho através da placenta. Os sintomas da hepatite B incluem icterícia, 
febre, dores de cabeça, náuseas, vômitos e dores musculares. 
A doença pode se tornar crônica em cerca de 10% das pessoas infectadas e provocar cirrose e 
câncer de fígado. 
Os vírus da Hepatite C foram descobertos em 1989 e são transmitidos como os vírus da hepatite 
B. A doença geralmente é assintomática, mas alguns indivíduos podem desenvolver icterícia e 
ser acometidos por dores de cabeça e de garganta, vômitos e fadiga. O maior perigo é a doença 
evoluir para cirrose hepática, além do risco de câncer de fígado. No Brasil, estima-se que 3 
milhões de pessoas sejam portadoras do vírus da hepatite C. 

Cancro mole 
Pode ser chamada também de cancro venéreo. Popularmente é conhecida como 
cavalo. Manifesta-se através de feridas dolorosas com base mole.  
 
Os primeiros sintomas aparecem dois a cinco dias após relação sexual desprotegida com 
portador da doença, período que pode se estender até duas semanas. 
  

Sinais e Sintomas 
No início, surgem uma ou mais feridas pequenas com pus. Após algum tempo, forma-se uma 
ferida úmida e bastante dolorosa, que se espalha e aumenta de tamanho e profundidade. A 
seguir, surgem outras feridas em volta das primeiras. Após duas semanas do início da doença, 
pode aparecer um caroço doloroso e avermelhado (íngua) na virilha, que chega a prender os 
movimentos da perna, impedindo a pessoa de andar. Essa íngua pode abrir e expelir um pus 
espesso, esverdeado, misturado com sangue. Nos homens, as feridas, em geral, localizam-se na 
ponta do pênis. Na mulher, ficam, principalmente, na parte externa do órgão sexual e no ânus e 
mais raramente na vagina (ressalte-se que a ferida pode não ser visível, mas provoca dor na 
relação sexual e ao evacuar).  
 
A manifestação dessa doença pode vir acompanhada de dor de cabeça, febre e fraqueza. 

O perigo da AIDS 



Embora a AIDS seja comumente identificada como doença, na verdade trata-se de uma 
síndrome. A palavra síndrome caracteriza um conjunto de sinais e de sintomas que podem ser 
produzidos por mais de uma causa. 
  

 

  

O termo AIDS vem da sigla da expressão 
inglesa acquired immuno deficiency syndrome, 
que significa síndrome da imunodeficiência 
adquirida. 
É causado por um grupo de vírus, 
chamadoHIV, que invadem certas células – 
alguns tipos de glóbulos brancos do 
sangue – responsáveis pela defesa do 
organismo. 
Assim, o vírus se multiplica dentro dessas 
células comprometendo o funcionamento do 
sistema imunológico humano, impedindo-o de 
executar sua tarefa adequadamente, que é a 
de protegê-lo contra as agressões externas 
(por bactérias, outros vírus, parasitas e mesmo 
por células cancerígenas). 
Com a progressiva lesão do sistema 
imunológico o organismo humano se torna 
cada vez mais susceptível a determinadas 
infecções e tumores, conhecidas como 
doenças oportunistas, que acabam por levar o 
doente à morte. 

  
A fase aguda (após 1 a 4 semanas da exposição e contaminação) da infecção manifesta-se em 
geral como um quadro gripal (febre, mal estar e dores no corpo) que pode estar acompanhada de 
manchas vermelhas pelo corpo e adenopatia (íngua) generalizada (em diferentes locais do 
organismo). A fase aguda dura, em geral, de 1 a 2 semanas e pode ser confundida com outras 
viroses (gripe, mononucleose etc) bem como pode também passar desapercebida. 
Os sintomas da fase aguda são portanto inespecíficos e comuns a várias doenças, não 
permitindo por si só o diagnóstico de infecção pelo HIV, o qual somente pode ser confirmado pelo 
teste anti-HIV, o qual deve ser feito após 90 dias (3 meses) da data da exposição ou provável 
contaminação. 
Os primeiros casos de AIDS apareceram em 1979, nos Estados Unidos. No Brasil, a doença foi 
registrada pela primeira vez em 1982. 
 
A DONOVANOSE 

A donovanose, também conhecida como granuloma inguenal, é uma doença crônica 

progressiva, sexualmente transmissível, que acomete principalmente as mucosas das regiões 

genitais, perianais e inguinais, e tem como agente etiológico a bactéria Klebsiella 

granulomatis (anteriormente chamada de Donovani granulomatis e, 

posteriormente, Claymmatobacterium granulomatis). 

Esta afecção caracteriza-se pela presença de úlceras genitais. Emregiões subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento, como Índia, Sudeste da Ásia, África do Sul, Caribe, Brasil e Papua Nova-Guiné, 

está presente endemicamente. 
 

FONTE:http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Anticoncepcionais_doencas/doencas_sexualmen

te_1.php 

http://www.infoescola.com/geografia/paises-subdesenvolvidos/

