A clamídia é uma infeção sexualmente transmissível
(IST) causada pela bactéria Chlamydia trachomatis.
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PORTUGUÉS

01

TRANSMISSÃO

Pode-se contrair quando se mantêm relações sem preservativo
com uma pessoa infetada através de sexo anal, vaginal ou oral. As
mulheres grávidas podem transmitir a doença ao ﬁlho.

CLAMÍDIA

02

SINTOMAS

Mais de 70% das mulheres e de 50% dos homens com
infeção por clamídia não apresenta sintomas. Quando
aparecem, manifestam-se, geralmente, entre os 2-14 dias após a
relação sexual, mas podem demorar em aparecer até 21 dias. Os
sintomas podem incluir:
Nas mulheres:
- Alterações na cor, cheiro ou quantidade de secreções
vaginais
- Menstruações mais abundantes e longas ou perdas
de sangue entre menstruações
- Perdas de sangue depois das relações sexuais
- Sensação de ardor ao urinar
- Dor ou mal-estar na parte baixa do abdómen
- Se não se tratar pode provocar doença pélvica inﬂamatória
Nos homens:
- Sensação de ardor ao urinar
- Secreção na extremidade do pénis
- Irritação ou dor ao redor da uretra
- Dor ou mal-estar nos testículos
- Secura ou dor na garganta
Tanto nas mulheres como nos homens quando a infeção se localiza no reto, com frequência não produz sintomas; no caso de
existirem, pode causar dor, secreção ou perda de sangue retal.
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DIAGNÓSTICO

Pode-se diagnosticar com amostras colhidas da faringe e/ou do
reto. Para a infeção da uretra, normalmente faz-se uma análise à
urina.
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TRATAMENTO

A infeção cura-se com um antibiótico. Este tratamento não gera
proteção para toda a vida, razão pela qual pode voltar a contrair a
infeção.

PREVENÇÃO

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

O preservativo reduz o risco de infeção no sexo vaginal, anal ou
oral. Se se partilharem brinquedos sexuais, é importante usar um
preservativo novo para cada pessoa e para cada prática sexual. É
recomendável evitar manter relações sexuais até ﬁnalizar o tratamento e os sintomas desaparecerem.
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