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SER SAÚDE E Você!

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
RAPIDINHAS DE CARNAVAL 

O QUE SÃO DOENÇAS 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST?
São doenças transmitidas através do contato sexual 
sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja 
infectada. Geralmente se manifestam por meio de feridas, 
corrimentos, bolhas ou verrugas. 

QUAIS SÃO OS 

PRINCIPAIS SINTOMAS?
Algumas DST podem não apresentar sintomas, tanto no 
homem quanto na mulher. Os mais comuns, são:

FERIDAS E ÚLCERAS NA REGIÃO GENITAL 
CORRIMENTO
VERMELHIDÃO 
DOR AO URINAR
DOR NA RELAÇÃO SEXUAL
VERRUGAS GENITAIS
ARDOR E COCEIRA NA REGIÃO GENITAL
DOR ABDOMINAL
MANCHAS NA PELE
ÍNGUAS

RELAÇÕES SEXUAIS SEM PRESERVATIVO
RELAÇÕES SEXUAIS COM VÁRIOS PARCEIROS
USO DE DROGAS INJETÁVEIS COM SERINGAS E 
AGULHAS COMPARTILHADAS
TRANSFUSÃO DE SANGUE NÃO TESTADO
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS COM MATERIAL NÃO 
ESTERILIZADO
PARA A AIDS E HEPATITES A TRANSMISSÃO PODE SE 
DAR PELO SANGUE, SÊMEN E LEITE MATERNO.

COMO OCORRE A INFECÇÃO?

PREVENÇÃO

SEMPRE
Use camisinha cada vez que tiver relações sexuais, tanto para 
o sexo vaginal, oral ou anal. 
Limite a quantidade de parceiros. 
Converse com seu parceiro antes de ter uma relação sexual, 
defi nindo as regras com antecedência. 
Caso tenha tido alguma DST, fale abertamente e procure 
conhecer a história de seu parceiro.
Faça exames regulares para doenças sexualmente transmissíveis 
(caso esteja em risco de ter uma DST).
Converse com seu médico sobre se vacinar para prevenir HPV 
e hepatite B.
Faça o tratamento imediatamente se tiver quaisquer sintomas 
de doenças sexualmente transmissíveis. 
Limpe brinquedos sexuais e troque preservativo a cada uso.

NUNCA
Nunca deixe de se proteger através do uso de camisinha
Não faça sexo se o seu parceiro tem sintomas de doenças 
sexualmente transmissíveis
Não use drogas ou beba muito álcool. Drogas e álcool 
podem deixá-lo mais suscetível para ter relações sexuais sem 
preservativos.
Não deixe que o constrangimento evite uma conversa franca 
com o seu parceiro e seu médico.
Não use lubrifi cantes que contenham benzocaína e lidocaína, 
que bloqueiam a dor intensa.
Não use lubrifi cantes à base de óleo pois eles podem quebrar 
o látex dos preservativos, permitindo que infecções penetrem 
no corpo. Use apenas lubrifi cantes à base de água.
Não compartilhe brinquedos sexuais sem limpá-los entre o 
uso de cada parceiro. Brinquedos sexuais podem expô-lo a 
doenças sexualmente transmissíveis.
Fontes: Centers for Disease Control and Prevention. STD trends in the United States.


