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O QUE SÃO AS DSTS ?



São doenças causadas por vários tipos de agentes, sendo transmitidas, 
principalmente, por contato sexual sem o uso de preservativo (camisinhas), com uma 

pessoa que esteja infectada e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, 
corrimentos, bolhas ou verrugas.



Herpes genital
O herpes genital é uma doença sexualmente transmissível 

causada por vírus que ao entrarem em contato com a mucosa 

genital, provocam sintomas como feridas ou bolhas na região 

genital que contêm um líquido rico em vírus, além de dor e 

ardor ao urinar. Além de ser transmitido por meio do contato 

íntimo desprotegido, o herpes genital também pode ser 

transmitido por meio do contato direto com as bolhas ou feridas

HPV
O HPV, também chamado de crista de galo, é uma DST 

provocada pelo Papiloma Vírus Humano que provoca a 

formação de verrugas na região genital, que não causam 

dor mas que são contagiosas, transmitindo o vírus de 

uma pessoa para outra



Sífilis
A sífilis é uma DST que, ao ser tratada corretamente e de 

acordo com a orientação médica, tem cura. O primeiro 

sintoma da sífilis é uma ferida na região genital que não 

sangra e não dói e que surge, normalmente, após o 

contato íntimo desprotegido com uma pessoa 

contaminada.

Gonorreia
A gonorreia é uma DST que tem cura com o tratamento adequado, que 

normalmente é feito antibióticos. Os sintomas da gonorreia normalmente 
surgem após 2 a 10 dias após o contato íntimo desprotegido e é 
recomendado consultar o médico para que seja iniciado o melhor 
tratamento.  os principais sintomas de gonorreia são:
Dor ou queimação ao urinar;
Corrimento branco-amarelado, semelhante a pus;
Desconforte abdominal frequentes;
Sangramento entre o período menstrual e após o contato íntimo.









OS CONTRACEPTIVOS 

NÃO

PREVINEM CONTRA AS 

DSTS.

ELES PREVINEM 

CONTRA A GRAVIDEZ;

O ÚNICO QUE PREVINE, 

PROTEGE E EVITA, NÃO 

SOMENTE 

AS DSTS COMO 

TAMBÉM A GRAVIDEZ 

NA

ADOLESCÊNCIA. 

É A CAMISINHA





A gravidez na adolescência é considerada a que ocorre entre os 10 e 20 anos, de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

https://www.youtubnow.com/pt/watch/?v=Sro9LAJgN5s



Pilulas
DIU

IMPLANTE
CAMISINHA MASCULINA

DIAFRAGMA CAMISINHA FEMININA TABELINHA

VASECTOMIA E LAQUEADURA




