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LINFOGRANULOMA
VENÉREO

INFOVIHTAL / LINFOGRANULOMA VENÉREO

O linfogranuloma venéreo (LGV) é uma infeção 
sexualmente transmissível ((IST), causada pela 
bactéria Clamídia Trachomatis variedade L1-L3.

TRANSMISSÃO
Pode-se contrair quando se mantêm relações sem preservativo 
com uma pessoa infetada através de sexo anal, vaginal e -mais 
raramente- de sexo oral. A maioria de casos de LGV na Europa 
observam-se em homens gays, bissexuais e outros homens que 
praticam sexo com homens (HSH) que não utilizam medidas de 
prevenção adequadas.
 
 

SINTOMAS
O LGV pode não apresentar sintomas. Quando estes existem, 
os mais frequentes são dor no reto, fezes com sangue ou 
perdas de sangue retais e obstipação ou sensação de não 
poder  esvaziar o intestino. Pode aparecer uma pequena pústu-
la indolor na zona retal ou vulvar que, posteriormente, se 
converte numa úlcera.

Também pode haver secreção retal ou pelo pénis.

Estes sintomas podem aparecer conjuntamente a mal-estar 
geral, calafrios, febre, dor muscular ou nas articulações.

DIAGNÓSTICO
Necessitar-se-á de uma amostra da zona retal, uretral, vaginal, 
da úlcera ou gânglios para realizar o diagnóstico.

Em homens gays, bissexuais e outros HSH diagnosticados de 
protite (inflamação do revestimento do reto) por clamídia 
dever-se-á descartar a presença de LGV.

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

PREVENÇÃO
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. Se se praticar fisting, é recomendável usar luvas de látex 
e lubrificante. Recomenda-se também evitar as relações sexuais 
até que se finalize o tratamento e os sintomas desapareçam.
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