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DEFINIÇÃO
A terminologia Infecções Sexualmente Trans-

missíveis (IST) passou a ser utilizada em substitui-
ção à expressão Doenças Sexualmente Transmissí-
veis (DST). São infecções que podem ser causadas 
por vírus, bactérias ou outros microrganismos. As 
IST são consideradas um dos problemas que im-
pactam os sistemas de saúde em todo o mundo. 
Ocorre principalmente por meio do contato sexual 
(oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha mascu-
lina ou feminina, com uma pessoa que esteja infec-
tada. A sua transmissão pode ocorrer também da 
mãe para a criança durante a gestação, o parto ou 
a amamentação. De uma maneira menos corriquei-
ra, também podem ser transmitidas pelo contato 
de mucosas ou pele não íntegra com secreções 
corporais contaminadas. São alguns exemplos de 

Figura 1.  IST - HIV/AIDS

PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST) -HIV/AIDS1

IST: herpes genital, sífi lis, gonorreia, tricomoníase, 
infecção pelo HIV, infecção pelo Papilomavírus Hu-
mano (HPV), hepatites virais B e C. 

SINAIS E SINTOMAS
As principais manifestações clínicas das IST 

são: corrimentos, feridas e verrugas anogenitais. 
Há também outros possíveis sintomas, como dor 
pélvica, ardência ao urinar, lesões de pele e aumen-
to de ínguas. Sempre que perceber algum sinal ou 
algum sintoma, o(a) usuário(a) deve procurar o ser-
viço de saúde, independentemente de quando foi 
a última relação sexual. E, quando indicado, comu-
nicar a parceria sexual. O atendimento imediato é 
uma estratégia para evitar o aumento da vulnera-
bilidade e às complicações potenciais. 

Im
ag

em
: F

re
ep

ik
.c

om



controle da epidemia, com foco em planejar ações 
de acordo com as necessidades identifi cadas da 
população. A escuta ativa é muito importante, pois 
promove um ambiente favorável ao diálogo sobre 
as práticas sexuais, devendo estar presentes na ro-
tina dos serviços de saúde. Onde a escuta qualifi ca-
da deve ser realizada com atenção e respeito.
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PREVENÇÃO
Orientar a população quanto ao uso da cami-

sinha (masculina ou feminina) em todas as relações 
sexuais (orais, anais e vaginais). Este é o método 
mais efi caz para evitar a transmissão das IST, do 
HIV/aids e das hepatites virais B e C. Assim, como 
também serve também para evitar a gravidez. 
Sempre que possível, realizar dupla proteção: uso 
da camisinha e outro método anticonceptivo de 
escolha. 

Considerando essa percepção, é preciso 
uma abordagem quanto ao cuidado sexual, em 
que a oferta exclusiva de preservativos não é 
sufi ciente para garantir os diversos aspectos 

da saúde sexual. Sendo fundamen-
tal a ampliação da perspectiva para 
avaliação e gestão de risco. 

O diagnóstico e o tratamento 
devem ser realizados o mais breve 
possível, podendo ser implementa-
das ações de educação em 
saúde individual e coletiva. 

É necessário executar estra-
tégias preventivas e de inter-
venção terapêutica imediata, 
garantindo a disponibilização 
de insumos, além da confi -

dencialidade e da não discriminação.

Cabe aos profi ssionais da atenção 
básica uma boa compreensão dessa 
abordagem e uma responsabilidade no 
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