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Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST)

Introdução
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganis-
mos. A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser adotada em substituição à 
expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa 
ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. A denominação ‘D’, de ‘DST’, vem de doença, 
que implica em sintomas e sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já as ‘Infecções’ podem ter períodos 
assintomáticos, ou se mantém assintomáticas durante toda a vida do indivíduo, como são os casos da 
infecção pelo HPV e o vírus do Herpes, detectadas por meio de exames laboratoriais. O termo IST é mais 
adequado e já é utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal e anal) sem o uso de camisi-
nha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acon-
tecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. De maneira menos 
comum, as IST também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele 
não íntegra com secreções corporais contaminadas.

O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão 
dessas infecções. 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, inclusi-
ve, à morte.

As IST são um grave problema de saúde pública, pois:

• Facilitam a transmissão sexual do HIV (vírus da AIDS);

• Quando não diagnosticados e tratados a tempo, podem levar a pessoa portadora a ter compli-
cações graves e incorrer em morte;

• Algumas IST, quando acometem gestantes, podem provocar o abortamento ou o nascimento 
com graves malformações.

Quando não tratadas adequadamente, as IST podem causar sérias complicações, além do risco de pe-
gar outras IST, inclusive o vírus da AIDS. Essas complicações podem ser:

• Esterilidade no homem e na mulher (a pessoa não pode mais ter filho);
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• Inflamação nos órgãos genitais do homem, podendo causar impotência;

• Inflamação no útero, nas trompas e ovários da mulher, podendo complicar para uma infecção 
em todo o corpo, o que pode causar a morte;

• Mais chances de ter câncer no colo do útero e no pênis;

• Nascimento do bebê antes do tempo ou com defeito no corpo ou até mesmo a sua morte na 
barriga da mãe ou depois do nascimento.

Como fazer a prevenção das IST?
• Não compartilhar agulhas e seringas com outras pessoas;

• No caso de necessitar receber uma transfusão de sangue, exija que ele seja testado para todas 
as infecções que podem ser transmitidas pelo sangue;

• Priorizar o sexo seguro. Geralmente, o termo “sexo seguro” é associado ao uso exclusivo de 
preservativos. Entretanto, outras medidas de prevenção também são importantes e comple-
mentares para uma prática sexual segura, como as apresentadas a seguir:

• Usar preservativo;

• Imunizar contra HAV (Vírus A da Hepatite), HBV (Vírus B da Hepatite) e HPV (Papiloma Vírus 
Humano);

• Conhecer o status sorológico para HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) da(s) parceria(s) 
sexual(is);

• Testar regularmente para HIV e outras IST;

• Tratar todas as pessoas vivendo com HIV

• Realizar exame preventivo de câncer de colo do útero (colpocitologia oncótica);

• Realizar Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), quando indicado;

• Conhecer e ter acesso à anticoncepção e concepção;

• Realizar Profilaxia Pós-Exposição (PEP), quando indicado. 

Como fazer o tratamento 
das IST?
Cada IST tem um tipo de tratamento e só o profissional de saúde 
poderá avaliar a fazer essa indicação corretamente. Fazer o trata-
mento certo é:
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• Só tomar remédio indicado pelo serviço de saúde;

• Tomar o remédio na quantidade certa, nas horas certas e até o fim, mesmo que os sintomas e 
sinais tenham desaparecido;

• Evitar relação sexual nesse período e, se não der para evitar, só manter relações usando cami-
sinha;

• Voltar ao serviço de saúde ao terminar o tratamento, para fazer a revisão (controle de cura). E 
as mulheres, para fazerem também o exame preventivo do câncer de colo do útero (o médico 
dirá se esse exame pode ser realizado);

• Levar o parceiro sexual para ser tratado também.

Quais são as principais infecções 
sexualmente transmissíveis?
Existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis, mas os exemplos mais conhecidos são:

• Herpes genital

• Cancro mole (cancroide) 

• Papilomavirus Humano (HPV) 

• Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)

• Doença Inflamatória Pélvica (DIP) 

• Donovanose 

• Gonorreia e infecção por Clamídia 

• Linfogranuloma venéreo (LGV) 

• Sífilis 

• Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV)

• Tricomoníase

Proteja-se sempre! 
Cuide da sua saúde!
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