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PREVINA-SE DAS 
DST’s

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 
transmitidas, principalmente, por contato sexual 
sem o uso de camisinha com uma pessoa que 
esteja infectada, e geralmente se manifestam por 
meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. 
Algumas DSTs podem não apresentar sintomas, 
tanto no homem quanto na mulher.

AIDS 
É uma doença que ataca o 

sistema imunológico devido 
à destruição dos glóbulos 

brancos (linfócitos T CD4+). 
A AIDS é considerada um 

dos maiores problemas da 
atualidade pelo seu caráter 

pandêmico (ataca ao mesmo 
tempo muitas pessoas numa 

mesma região) e sua gravidade.

NESTE CARNAVAL:

Essas doenças quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações 
graves, como infertilidades, câncer e até a morte. 
Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) é o método mais eficaz 
para a redução do risco de transmissão das DST, em especial do vírus da Aids, o HIV. 

SÍFILIS 
A sífilis manifesta-se 

inicialmente como uma 
pequena ferida nos órgãos 

sexuais (cancro duro) e com 
ínguas (caroços) nas virilhas, 
que surgem entre a 2ª ou 3ª 

semana após a relação sexual 
desprotegida com pessoa 

infectada.

CANCRO 
MOLE 

Manifesta-se através de feridas 
dolorosas com base mole. 

Nos homens, as feridas, em 
geral, localizam-se na ponta 
do pênis. Na mulher, ficam, 

principalmente, na parte 
externa do órgão sexual e no 
ânus e raramente na vagina.

HPV 
É uma lesão na região genital, 
causada pelo Papilomavirus 

Humano (HPV). Provoca 
verrugas com aspecto de 
couve-flor e de tamanhos 

variáveis nos órgãos genitais. 
Pode ainda estar relacionado 
ao aparecimento de alguns 

tipos de câncer, principalmente 
no colo do útero, mas também 

no pênis ou no ânus.

GONOR-
REIA  

Esta é a mais comum das 
DST. Nas mulheres atinge 

principalmente o colo do útero. 
Entre dois e oito dias após 

relação sexual desprotegida, a 
pessoa passa a sentir ardência 

e dificuldade para urinar. 
Às vezes, pode-se notar um 
corrimento amarelado ou 

esverdeado - até mesmo com 
sangue - que sai pelo canal 
da urina, no homem, e pela 

vagina, na mulher.

HERPES
GENITAL

Pequenas bolhas localizadas 
principalmente na parte 

externa da vagina e na ponta 
do pênis. Nas mulheres, o 
herpes pode também se 

localizar nas partes internas 
do corpo. Uma vez infectada 
pelo vírus da Herpes simples, 
a pessoa permanecerá com o 
vírus em seu organismo para 

sempre.

Use preservativos 
em todas as relações 
sexuais.

Esta ação preventiva é realizada pela área de Gestão em Saúde da Humanittare Consultoria. 
Este trabalho é educativo e não substitui as recomendações do seu médico.


