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PORTUGUÉS

As Infecções de Transmissão Sexual (ITS) 
são doenças que podem passar de uma pessoa 
para outra através das relações sexuais 
(incluindo o sexo oral)

HERPES GENITAL

Verrugas genitais (Vírus do Papiloma Humano)

TRICOMONÍASE

Como se 
transmite?

Contacto 
pele 
com pele

Contacto 
pele 
com pele

Sémen 
e fluidos 
vaginais

Que sintomas 
produz?

“Ampolas” 
dolorosas 
no local da 
infecção 
(em 40% dos 
casos não 
há sintomas)

“Altinhos” não 
dolorosos em r
edor dos genitais 
ou das nádegas 
(frequentemente 
não produz 
nenhum sintoma)

Secreções 
vaginais 
anormais. 
Ardor ou dor 
ao urinar. 
Dor durante as 
relações sexuais

Como se 
diagnostica?

Análise ao sangue 
ou de uma 
amostra colhida 
com um cotonete 
especial

O diagnóstico 
costuma fazer-se 
olhando para as 
lesões. Para avaliar 
a progressão 
podem realizar-se 
citologias anais 
ou vaginais

Análise de uma 
amostra colhida 
com um cotonete

Quando 
realizar 
a análise?

Os resultados da 
análise à amostra 
colhida com uma 
escovinha são fiáveis 
a partir dos 12 dias 
após a relação de risco; 
os da análise ao sangue, 
apenas a partir dos 
3 meses

Assim que se 
manifestem 
os sintomas 
descritos

Entre 4 e 28 
dias depois da 
relação de risco

Como 
se trata?

Não tem cura, 
mas alguns 
medicamentos 
melhoram os 
sintomas dos 
surtos

As verrugas 
visíveis podem 
ser tratadas. 
Mais de 80% das 
verrugas genitais 
curam-se sozinhas 
nos primeiros 
24 meses

Cura-se com 
medicamentos

Quando 
aparecem os 
sintomas?

Se aparecerem, 
será entre 
2 a 21 dias 
depois da 
relação 
de risco

Se aparecerem, 
será entre 
1 e 8 meses 
depois 
da relação 
de risco

Entre 
4 e 28 dias 
depois 
da relação 
de risco

Eficácia do 
preservativo

Má

Má.
Existe uma 
vacina que 
previne a 
infecção causada 
por alguns 
sub-tipos 
do vírus

Boa


