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ENVIAR PARA: marilaine.martines@gmail.com DATA DE ENTREGA23.07.21 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO –Vida e Evolução 

HABILIDADES: (EF08CI10) Identificar sintomas, modos de transmissão, tratamento das 
principais infecções sexualmente transmissíveis- IST, incluindo HIV/Aids e discutir e 
argumentar sobre a importância das estratégias e métodos de prevenção como promoção 
dom autocuidado e como lima questão de saúde pública. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Texto e exercícios sobre o tema abordado 

ORIENTAÇÕES: Leia o texto enviado com atenção, em seguida faça os exercícios 
propostos, tire uma foto e envie para o email da professora. Dúvidas existentes: devem ser 
tiradas com a professora através de whatsapp no horário entre 16h e 18h. Nos dias 4ª, 5ª e 
6ª Feira. 

CONHECENDO AS ISTs 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), que anteriormente eram conhecidas 
por DST's, como a gonorreia ou a AIDS, podem surgir quando se tem relações sexuais 
sem camisinha, seja através do contato íntimo vaginal, anal ou oral. Porém, as chances 
de contágio aumentam quando se tem vários parceiros no mesmo período de tempo, e 
estas doenças afetam igualmente homens e mulheres de todas as idades. 
Geralmente, estas infecções causam sintomas que afetam os órgãos genitais, como 
dor, vermelhidão, pequenas feridas, corrimento, inchaço, dificuldade para urinar ou dor 
durante o contato íntimo e, para identificar a doença correta, é necessário ir no 
ginecologista ou urologista, para fazer exames específicos. 
Para o tratamento, normalmente, o médico indica o uso de antibióticos ou antifúngicos 
em forma de comprimido ou pomadas, pois maior parte das IST têm cura, à exceção da 
AIDS e da herpes. A seguir estão indicados os sintomas e formas de tratamentos de 
todas as IST's, também chamadas de infecções sexualmente transmissíveis e doenças 
venéreas. 

O fato de uma doença ser classificada como IST não significa que a pessoa a contraiu 

por meio do sexo desprotegido. As 

ISTs podem, de modo geral, ser ISTs transmitidas pelo contato com secreções e com 

o sangue de uma pessoa que possui a doença. 

7 principais infecções sexualmente transmissíveis (IST's) 
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. Clamídia 

 

A clamídia pode causar sintomas como corrimento amarelado e espesso, 
vermelhidão nos órgãos genitais, dor na pélvis e durante o contato íntimo, porém 
em muitos casos a doença não causa sintomas e a infecção passa despercebida. 
A doença, que é causada por uma bactéria, pode ser causada por contato íntimo 
desprotegido ou através do compartilhamento de brinquedos sexuais, por 
exemplo.Como tratar: normalmente, o tratamento é feito com antibióticos que 
devem ser prescritos por médicos. 

 

 

Gonorreia 
A gonorreia, é uma doença causada por bactérias, também conhecida como 
esquentamento, que pode surgir em homens e mulheres e, é transmitida por 
contato íntimo desprotegido ou através do compartilhamento de brinquedos 
sexuais. 
A bactéria, pode causar dor ao urinar, corrimento amarelado semelhante a pus, 
hemorragia vaginal fora da menstruação, dor abdominal, bolinhas vermelhas 
na boca ou dor durante o contato íntimo, por exemplo. 
Como tratar: o tratamento deve ser feito com o uso de antibióticos, de acordo 
com a recomendação do médico, e, caso não seja feito pode afetar as 
articulações e o sangue, podendo por em risco a vida. 

 
HPV - Verrugas genitais 

 



Esta infecção é causada pelo vírus do papiloma humano (HPV), que leva ao 
crescimento de lesões na pele dos órgãos genitais de homens ou mulheres 
que podem ter textura suave ou rugosa, cor que varia com o tom de pele e 
não causam dor mas são contagiosas. 
Como tratar: as verrugas genitais não têm  cura, pois o vírus do HPV 
permanece adormecido no corpo, porém existe tratamento com a aplicação 
de pomadas próprias para este tratamento, sobre as verrugas. As crises 
podem surgir devido ao consumo excessivo de álcool, cansaço elevado e 
estresse, por exemplo. 

 
Herpes genital 

 

 
O herpes genital é uma doença facilmente transmissível, causada pelo 
vírus do herpes genital e provoca pequenas bolinhas vermelhas na pele 
muito próximas umas das outras, contendo um líquido rico em vírus, de 
cor amarelada e com vermelhidão ao redor que causa coceira, afetando 
principalmente as coxas, anus e órgãos genitais. Além disso, podem 
causar febre e dor ao urinar e corrimento no caso da mulher. Saiba todos 
os sintomas que o herpes genital pode causar. 
Como tratar: o tratamento deve ser feito com remédios próprios para este 
problema, ajudando a diminuir o desconforto causado pelos sintomas, pois 
a infecção não tem cura e os sintomas podem demorar até 20 dias a 
desaparecer. 

 

Tricomoníase 

 

A tricomoníase é causada por um parasita que causa sintomas como 
corrimento acinzentado ou verde-amarelado e espumoso com mau cheiro 
forte e desagradável, além de que  poder causar vermelhidão, coceira 



intensa e inchaço dos órgãos genitais. Saiba como distinguir os sintomas 
de tricomoníase no homem e na mulher. 
A   infecção   é   pouco   comum   e   também    pode    ser   transmitida 
pelo compartilhamento de toalhas úmidas ou banho e o tratamento é feito 
com a medicação própria para o problema. 
Como tratar: geralmente o tratamento desta infecção é feito com o uso de 
antibióticos, por 5 a 7 dias. Caso o tratamento não seja feito, há maiores 
chances de desenvolver outras infecções, ter um parto prematuro ou 
desenvolver prostatite. 

Sífilis 
 

 

A sífilis é uma doença que provoca feridas e manchas vermelhas nas mãos 
e pés que não sangram nem causam dor, além de poder provocar cegueira, 
paralisia e problemas cardíacos, sendo que a transmissão também se dá 
por transfusão de sangue contaminado e compartilhando seringas ou 
agulhas e, os primeiros sintomas surgem 3 e 12 semanas após o 
contágio.O tratamento é feito com remédios prescritos pelo médico e, 
quando feito corretamente existem chances de cura. 

 
AIDS 

 
 

A AIDS provoca sintomas como febre, suores, dor de cabeça, sensibilidade 
à luz, dor de garganta, vômitos e diarreia e a doença não tem cura, apenas 
tratamento para diminuir os sintomas e aumentar o tempo e qualidade de 
vida. 
Como tratar: o tratamento é feito com medicamentos antirretrovirais, que 
são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Estes medicamentos combatem o 
vírus e fortalecem o sistema imune, mas não curam a doença. 



 
 

Como saber se tenho uma IST 
O diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível pode ser feito 
com base nos sintomas e na observação dos órgãos genitais, sendo 
confirmados através de exames, como o papanicolau e o teste de Schiller, 
por exemplo. Além disso, o médico pode indicar um exame de sangue para 
verificar a causa da doença e indicar o tratamento mais adequado. 

Quando é preciso repetir os exames 
Quando a mulher ou o homem pegaram uma doença sexualmente 
transmissível, o médico recomenda a realização de exames médicos pelo 
menos de 6 em 6 meses por cerca de 2 anos, até que o resultado de 3 
exames seguidos seja negativo. 
Durante a fase de tratamento pode ser necessário ir no médico várias vezes 
por mês para ajustar o tratamento e curar a doença, caso seja possível. 

Formas de contágio das IST's 
As IST's além de serem transmitidas por contato sexual desprotegido, 
podem ser transmitidas: 
• De mãe para filho através do sangue durante a gravidez, pela 

amamentação ou durante o parto; 
• Compartilhamento de seringas; 
• Compartilhamento de objetos pessoais, como toalhas; 

Em alguns casos, muito raros, o desenvolvimento da doença pode ocorrer 
através de transfusão de sangue. 

Como não pegar uma IST? 
A melhor forma de evitar ficar contaminado é usando camisinha em todas 
as relações, no contato íntimo vaginal, anal e oral, pois o contato com 
secreções ou com a pele pode transmitir a doença. No entanto, é 
fundamental colocar camisinha corretamente antes de qualquer contato. 

O que pode acontecer se o tratamento não for feito? 
Quando as IST's não são tratadas corretamente, podem surgir problemas 
mais graves como câncer do útero, infertilidade, problemas cardíacos, 
meningite, aborto ou malformações do feto, por exemplo. 
EXERCÍCIOS: Pinte as figuras abaixo: é MUITO IMPORTANTE USAR SEUS 

PRÓPRIOS OBJETOS COMO: ESCOVA DE DENTES, TOALHAS DE BANHO 

ENTRE OUTROS. 



 


