
O Carnaval é a época do ano que exige cuidado redobrado dos órgãos de saúde no 
combate às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). As ISTs são transmitidas por 
relações sexuais sem o uso de preservativos com uma pessoa infectada. A transmissão de 
ISTs também pode acontecer da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a 
amamentação. Por isso, o uso da camisinha é imprescindível durante as relações sexuais; 
afinal, é o meio mais eficaz para a prevenção a essas doenças.

Infecções Sexualmente 
Transmissíveis: os cuidados
necessários na época do Carnaval

HERPES GENITAL
É uma IST de alta prevalência, causada pelo vírus do 

herpes simples (HSV), por meio do contato íntimo 
vaginal, anal ou oral. Esse vírus se instala no organismo e 
dificilmente é eliminado, pois se aproveita do material 
das células do hospedeiro para se replicar. 

Esse tipo de herpes causa lesões (vesículas em forma 
de buquê) na pele e nas mucosas da região genital, do 
ânus e das nádegas. O período de incubação varia de 10 
a 15 dias após a relação sexual desprotegida com o/a 
portador/a do vírus. A transmissão ocorre quando não 
há lesões cutâneas ou quando elas já estão cicatrizadas.

Os sintomas que antecedem essa doença são: ardor, 
prurido, formigamento e  inflamação dos gânglios. Dias 
mais tarde, as manchas vermelhas que surgem na pele 
evoluem para bolhas cheias de líquido em formato de 
buquê. Embora essas vesículas se rompam e cicatrizem, 
isso não significa que o hospedeiro esteja livre do vírus, 
pois este migra pela raiz nervosa até se alojar em um 
gânglio neural, onde permanece quiescente até a 
recidiva seguinte. Há tratamento para a infecção, mas 

não cura. A maneira mais recomendada de prevenir 
o herpes genital é usar preservativo durante as 

relações sexuais. 
Alerta 1! Mulheres que pretendem 

engravidar devem informar ao seu médico 
que são portadoras do vírus do herpes 

genital. A recidiva da doença 
durante a gravidez pode pro-

vocar aborto espontâneo.

Alerta 2!  Apesar de as lesões 
regredirem e as recidivas serem menos 
graves que na primeira infecção nas pessoas com boa 
resposta imunológica, elas podem continuar 
transmitindo o vírus do herpes genital.

HEPATITE B
A hepatite B é transmitida pelo vírus VHB e tem 

predileção pelas células do fígado. O vírus da hepatite B 
pode sobreviver por vários dias no ambiente externo, e 
seu período de incubação dura, em média, de 1 a 4 
meses.

O VHB está presente no sangue, na saliva, no sêmen 
e nas secreções vaginais da pessoa infectada. Desse 
modo, a transmissão pode ocorrer: da mãe para o feto 
na gravidez; por meio de pequenos ferimentos na pele e 
nas mucosas; e pelo uso de drogas injetáveis. As relações 
sexuais tornam-se outra via importante de transmissão 
da doença porque o vírus atinge concentrações altas 
nas secreções sexuais.

Os principais sintomas da infecção aguda 
pelo VHB são: náuseas, vômitos, mal-   
-estar, febre, fadiga, perda de apetite, 
dores abdominais, urina escura, fezes 
claras, icterícia (cor amarelada na pele).

A hepatite aguda pode passar despercebida, pois a 
doença é assintomática ou os sintomas não chamam 
atenção. Outra particularidade é que a 
maioria dos pacientes elimina o vírus e 
obtém a cura definitiva. Em menos de 
5% dos pacientes, o VHB persiste no 
organismo. Nesses casos, a doença pode evoluir para 
cirrose hepática e câncer de fígado.

A maneira mais segura de prevenção à infecção pelo 
VHB é tomar as três doses da vacina contra hepatite B.
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Neste Carnaval, aproveite
a folia protegido!

HIV/AIDS 
HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência 

humana, o causador da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS). Trata-se de um vírus que ataca as 
células de defesa do organismo, provocando sua 
vulnerabilidade a todos os tipos de doenças.

Ter o vírus HIV não significa o mesmo que ter AIDS. 
Há muitos soropositivos que vivem anos sem 
apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. No 
entanto, mesmo no período de incubação, podem 
transmitir o vírus a outras pessoas por meio de relações 
sexuais desprotegidas, do compartilhamento de 
seringas contaminadas ou da amamentação. Por isso, é 
sempre importante fazer o teste e se proteger em 
todas as situações.

As principais formas de infecção pelo HIV são: 
relações sexuais sem camisinha (sexo vaginal, anal e 
oral); uso compartilhado de agulhas; transfusão de 
sangue contaminado; perfuração por instrumentos não 
esterilizados; gravidez, parto ou amamentação em que 
a mãe esteja infectada. 

O Ministério da Saúde preconiza, desde 2010, o uso 
de medicamentos antirretrovirais como mais um meio 
de prevenção contra o HIV. A Profilaxia Pós-Exposição 
(PEP) é o uso de terapia antirretroviral (TARV) por 28 
dias para evitar a sobrevivência e a multiplicação do HIV 
no organismo de uma pessoa. A PEP é indicada a quem 
possa ter tido contato com o vírus, mas não deve ser 
utilizada de maneira alguma como substituta à 
camisinha, pois os preservativos masculinos e 
femininos ainda são os principais e mais eficientes 
meios de evitar o contágio pelo HIV. O atendimento 
para PEP é gratuito e um direito seu, garantido pela 
Constituição Federal, pela Lei nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica do SUS) e pela Lei nº 9.313/96, que 
estabelece a gratuidade da oferta universal de TARV 
àqueles que preencham os critérios do Ministério da 
Saúde.

SÍFILIS 
Causada por uma bactéria (Treponema 

pallidum), a sífilis é uma infecção transmitida 
por meio de relação sexual (vaginal, anal e 

oral) desprotegida com uma pessoa 
infectada. Pode ser transmitida 

para a criança durante a 
gestação ou o parto, 

caso a mãe 

seja infectada. Ela pode se apresentar das mais variadas  
formas clínicas e é classificada em 3 estágios: primário, 
secundário, terciário ou latente. 

Na sífilis primária (cancro duro), entre 10 e 90 dias 
após o contágio ocorre o aparecimento de úlcera 
(geralmente única) no local de entrada da bactéria 
(pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros 
locais). A úlcera na maioria das vezes não dói, não coça, 
não arde nem produz pus, podendo durar entre duas e 
seis semanas e desaparecer espontaneamente. 
Entretanto, apesar do desaparecimento, a pessoa 
continua infectada. 

A sífilis secundária é caracteriza-
da pelo aparecimento de manchas 
no corpo (na palma das mãos, planta 
dos pés e em outros locais do corpo) 
entre seis semanas e seis meses após a 
manifestação da úlcera inicial. As manchas 
aparecem espontaneamente em poucas semanas, 
mesmo a pessoa ainda tendo a infecção. Já a sífilis 
terciária se apresenta com lesões cutâneas, ósseas, 
cardiovasculares e neurológicas, podendo surgir 
décadas após o início da infecção e levar à morte. Na 
sífilis latente, não há sinais ou sintomas, e o diagnóstico 
é realizado por testes imunológicos. A testagem, o 
diagnóstico e o tratamento da sífilis estão disponíveis 
gratuitamente nas unidades de saúde. 

GONORREIA 
É uma infecção bacteriana causada pela Neisseria 

gonorrhoeae, transmitida por contato sexual (vaginal, 
anal, oral) ou perinatal. O uso da camisinha masculina 
ou feminina é a melhor maneira de prevenção. 

Os principais sinais e sintomas são: dor ao urinar, 
secreção purulenta, eritema (vermelhidão). Nas 
mulheres, a gonorreia pode ser assintomática. Se 
a bactéria atingir a corrente sanguínea, a 
gonorreia pode manifestar-se sob a 
forma de feridas na pele dos órgãos 
genitais ou atingir outros locais, 
ocasionando um processo inflamatório. 
Os primeiros sintomas podem aparecer 1 a 10 dias após 
a relação sexual desprotegida com pessoa infectada. A 
gonorreia tem tratamento e cura. Em 
caso de suspeita, procure um serviço 
de saúde para realizar o diagnóstico e o 
tratamento adequado.

Fonte: 
drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/herpes-genital/
drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/hepatite-b/
www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/o-que-e-hiv


