
Sabias que?

As IST*
*Infecções Sexualmente Transmissíveis 

Português

NOME SINTOMAS MODO DE 
TRANSMISSÃO 

COMO FAZER O 
DIAGNÓSTICO? TRATAMENTO 

Condilomas, ver-
rugas genitais 
(vírus papiloma 
humano) 

Excrescências pareci-
das às verrugas nas 
áreas genitais, no 
ânus e na boca 

Por via sexual, por 
contacto de uma 
mucosa com uma 
zona do corpo infec-
tada (carícias) 

Exame médico e 
esfregaço vaginal 

Verrugas tratadas com 
cremes e, se necessário, 
excisão local das verru-
gas ou por laser 

Micoses vaginais, 
inflamação da 
glande 

Comichões, perdas 
vaginais brancas, 
espessas e gelatino-
sas, ardores, infla-
mação da glande 

Contactos sexuais, 
carícias sexuais 

Exame médico, 
recolha de amostra 
local e esfregaço 
vaginal 

Medicamentos ade-
quados, creme a aplicar 
nas mucosas ou óvulo a 
introduzir na vagina 

Sífilis 

Pequena ferida ou 
úlcera nos órgãos 
genitais, na boca ou 
no ânus 
gânglios, erupções 
cutâneas, 
manchas avermel-
hadas 

Por contacto direto 
com as lesões (erup-
ção cutânea, cancro)  
Mesmo sem pene-
tração 
Por via sanguínea  
Pela mãe ao filho 

Análise de sangue  
Teste rápido 

Antibióticos adequados. 

VIH/sida

Na maior parte das 
vezes sem sintomas, 
por vezes estado 
gripal 

Por via sexual  
Por via sanguínea 
Por via uterina 
mãe-filho 

Análise de sangue Não há cura, mas há 
tratamentos a longo 
prazo que permitem 
viver com uma boa 
saúde e impedindo a 
transmissão do vírus 

Contacts

Namur : SASER  
https://pointsrelaissida.jimdo.com - 081/77.68.20

Liège : Centre S 
www.sidasol.be - 04/287.67.00 

 
Charleroi : Sida-IST Charleroi-Mons  

www.sida-charleroimons.be - 071/92.54.10 

Zanzu  
https://www.zanzu.be/fr/

Para encontrar o centro de testes mais 
próximo da sua casa, visita o website: 

www.cool-and-safe.org

Éd. Resp. : Thierry Martin, Plateforme Prévention Sida 
Place de la Vieille Halle aux Blés 28/29 - 1000 Bruxelles

Quer sejamos pais, parceiros, membros da nossa 
comunidade ou responsáveis religiosos, cada um 
de nós tem um papel a desempenhar na preven-

ção das IST. É da responsabilidade de todos

Plateforme Prévention Sida
Place de la Vieille Halle aux blés 29/28

1000 Bruxelles
Tél: 02/733.72.99

 
WWW.COOL-AND-SAFE.ORG

Préservativo Depistagem Tratamentos



Infecções Sexualmente  
Transmissíveis ou IST 

� Uma IST ou Infecção Sexualmente Trans-
missível, é uma doença que se transmite 
através das relações sexuais com uma ou 
várias pessoas já infectadas, com ou sem 
penetração.   

� As IST são causadas por bactérias, vírus, 
parasitas, fungos. 

�   As IST mais conhecidas são: as hepatites B e 
C, o herpes, a gonorreia, a clamídia, a sífilis, 
o vírus do papiloma humano, o VIH/Sida 
(Aids)… 

�   Algumas destas infecções não são unica-
mente transmissíveis através das relações 
sexuais; por exemplo, o VIH/Sida (Aids) e as 
hepatites podem-se transmitir pelo sangue. 

Sintomas ou sinais 

� Os sintomas das IST são muitas vezes discretos ou 
até inexistentes.  

� Nas semanas ou meses a seguir a uma relação 
sexual, deve consultar o médico se aparecerem 
sintomas como corrimentos ou perdas vaginais 
anormais com ou sem mau cheiro, comichão ou 
irritação, sensação de queimadura ao urinar, bol-
has, lesões ou feridas nas zonas genitais ou noutras 
mucosas (boca, ânus), dores na parte inferior do 
abdómen, perdas de sangue ou outras manifesta-
ções anormais. 

�   Estes sintomas podem por vezes parecer insigni-
ficantes, mas é muito importante que os leve a 
sério porque uma IST que não for tratada pode ter 
consequências graves a longo prazo (esterilidade, 
cancro …). . 

�   A maior parte das IST podem ser tratadas em 
poucos dias ou semanas quando diagnosticadas a 
tempo. 

�   Ter uma IST fragiliza as mucosas e torna-as per-
meáveis ao VIH. Além disso, as feridas ao nível dos 
órgãos genitais facilitam a contaminação pelo VIH/
SIDA (Aids). 

Despistagem

� Existem vários tipos de exames que permitem 
fazer o diagnóstico das IST: 

 � exame clínico dos órgãos genitais
 � recolha de uma amostra ou teste de urina
 � análise de sangue
 � teste rápido com uma gota de sangue

A despistagem é feita pelo médico e/ou pelo 
ginecologista para as mulheres, num centro de 
planeamento familiar, centro médico, centro 
IST, etc.

Como se proteger?

 � utilizar um preservativo masculino ou femi-
nino durante as relações sexuais, 

 � informar o seu/sua parceiro/a em caso de 
infecção por uma IST para que ele/ela 
consulte um médico e se proteja,

 � não tente adivinhar de que problema sofre 
nem tente tratar-se sozinho/a.  CONSULTE 
UM MÉDICO!

NOME SINTOMAS MODO  
DE TRANSMISSÃO 

COMO FAZER O  
DIAGNÓSTICO? TRATAMENTO 

Gonorreia 
(Blenorragia)

Corrimento bran-
co-amarelado, semel-
hante ao pus saindo 
da uretra, sensação de 
queimadura ou dor ao 
urinar, perdas vaginais 
anormais 

Por via sexual  Recolha de amostra 
genital, esfregaço 
vaginal 

Antibiótico  
adequado 

Clamídia 
Corrimento anor-
mal, perdas vaginais, 
dor ao urinar 

Por via sexual, 
carícias sexuais 

Esfregaço vaginal para 
as mulheres, recolha de 
urina para os homens 

Antibiótico  
adequado 

Hépatite B

Muitas vezes sem 
sintomas, cansaço, 
febre, icterícia 

Por via sexual  
Por via sanguínea 
Por via uterina 
mãe-filho 

Análise de sangue Não a tratamento 
curativo mas a vaci-
na combinada com a 
da hepatite A 

Hépatite C
Cansaço, febre, 
icterícia mas as vezes 
sem sintomas 

Por via sexual 
Por via sanguínea  
Pela mãe ao filho  

Análise de sangue 
Teste rápido 

Antivirais, cura em 
8 - 12 semanas 

Herpès génital

Dores, sensação de 
queimadura, feridas 
e pequenas bolhas 
no pénis ou na vulva 

Por contacto sexual 
entre as mucosas 
mesmo sem penetra-
ção (contacto oral e 
anal com a boca), por 
contacto directo com 
as lesões 

Recolha de amostra 
local e, em certos casos, 
análise de sangue 

Aplicação de creme 
ou tratamentos anti-
virais adequado 


