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EXTREMA



INFECÇÕES SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS (IST) 

O QUE SÃO, QUAIS SÃO E COMO PREVENIR

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS IST?

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
As IST podem se manifestar por meio de 
feridas, corrimentos e verrugas 
anogenitais, entre outros possíveis 
sintomas. Elas  aparecem, principalmente, 
no órgão genital, mas podem surgir 
também em outras partes do corpo (ex.: 
palma das mãos, olhos, língua). Sempre 
que se perceber algum sinal ou sintoma, 
deve-se procurar o serviço de saúde. E, 
se confirmada a infecção, avisar a 
parceria sexual. 

O ATENDIMENTO, O DIAGNÓSTICO E O 
TRATAMENTO SÃO GRATUITOS NOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS.

COMO PREVENIR AS IST?

AS CAMISINHAS MASCULINAS E 
FEMININAS SÃO DISTRIBUÍDAS 
GRATUITAMENTE EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE E NO CTA DE 
EXTREMA.

O uso da camisinha (masculina ou 
feminina) em todas as relações sexuais 
(orais, anais e vaginais) é o método mais 
eficaz para evitar a transmissão das IST, 
do HIV/AIDS e das hepatites virais B e C. 
Serve também para evitar a gravidez.

A transmissão de uma IST pode 
também acontecer da mãe para a 
criança durante a gestação, o parto 
ou a amamentação. As IST também 

As IST são causadas por vírus, 
bactérias ou outros microrganismos, 
e transmitidas, principalmente, por 
meio do contato sexual (oral, vaginal, 
anal) sem o uso de camisinha 
masculina ou feminina, com uma 
pessoa que esteja infectada. 

podem ser transmitidas por meio não 
sexual, pelo contato de mucosas ou 
pele não-íntegra (onde há lesão, 
dermatite ou ferida aberta) com 
secreções corporais contaminadas.
 O atendimento, o diagnóstico e o 
tratamento são gratuitos nos 
serviços de saúde do SUS.
Se não tratadas adequadamente, 
podem provocar diversas 
complicações e levar a pessoa, 

• Infecção pelo HIV (o vírus 

• Herpes genital
• Cancro mole (cancroide)
• Infecção pelo HPV

  causador da AIDS)

• Doença Inflamatória Pélvica (DIP)

• Sífilis

• Gonorreia e infecção por Clamídia

• Infecção pelo HTLV

• Linfogranuloma venéreo (LGV)

• Donovanose

• Tricomoníase



HIV / AIDS 
Saiba como se proteger  

Com a evolução do tratamento, nem todo mundo que vive com o vírus HIV chega a 
desenvolver a AIDS, que é o estágio mais avançado da doença causada pelo vírus.

A transmissão do HIV se dá principalmente por via sexual - seja ela anal, vaginal ou oral. 
Outras formas de transmissão são por meio da transfusão de sangue contaminado e seus 
derivados; através do uso de drogas injetáveis e compartilhamento de seringas, canudos e 
cachimbos; materiais perfurocortantes não esterilizados; ou por meio da transmissão 
vertical de mãe para filho. Vale destacar que, mesmo sem a manifestação dos sintomas, o 
portador pode continuar a transmitir o vírus.

A AIDS torna o organismo mais vulnerável a diversos agravos - as chamadas infecções 
oportunistas - que vão de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose 
ou câncer.

O HIV/AIDS é uma doença séria e afeta todo o mundo. De 2007 até junho de 2018, foram 
notificados no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) 247.795 casos de 
infecção pelo HIV no Brasil, sendo 117.415 (47,4%) na região Sudeste, onde está Extrema.

Hoje em dia, no entanto, é possível ser soropositivo (conviver com o vírus HIV) e viver com 
qualidade de vida. Basta seguir o tratamento indicado e as recomendações médicas e da 
equipe de saúde. Saber cedo sobre a infecção pelo HIV é fundamental para aumentar 
ainda mais a qualidade e sobrevida da pessoa.

Prevenir-se do HIV/AIDS é possível 
Fique atento às recomendações:

ENTÃO PREVINA-SE: FAÇA SEXO SEGURO!

Por outro lado, o vírus do HIV NÃO SE TRANSMITE: 
Através do beijo, abraço, aperto de mão, nem por meio do uso de copos e 

talheres compartilhados, piscina ou sauna.

Use preservativo (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais
Não compartilhe agulhas, seringas, canudos ou cachimbos
Fique atento ao uso de material esterilizado na aplicação de tatuagens 
e piercings
Realize o pré-natal com exames, na gestação
Verifique o uso de materiais não esterilizados em clínicas odontológicas, 
manicures e barbearias.
Evite o uso abusivo de álcool e outras drogas ilícitas. Elas podem alterar 
o nível de consciência do  indivíduo e a capacidade de tomar decisões 
sobre a forma de se proteger.



extrema.mg.gov.br 

PREFEITURA DE 

EXTREMA


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

