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Infeções sexualmente transmissíveis (IST) - Definição

Conjunto de infeções e de síndromes clínicas causadas por agentes patogénicos que podem ser adquiridos ou

transmitidos de pessoa a pessoa principalmente através das relações sexuais (sobretudo vaginais, orais ou anais).

De notar, no entanto, que alguns agentes patogénicos também podem ser adquiridos por outras vias (p.ex., partilha

de seringas contaminadas ou picada acidental).

Mais de 30 espécies de agentes patogénicos (vírus, bactérias, fungos e parasitas) podem ocasionar IST, sendo,

epidemiologicamente, a via sexual a principal via de transmissão.



Pharmacotherapy Handbook. 10th Edition. Wells BG, DiPiro JT, Schwinghammer
TL, DiPiro CV. 2017. McGraw-Hill Education. Cap. 46.





Pharmacotherapy Handbook. 10th Edition. Wells BG, DiPiro JT, Schwinghammer
TL, DiPiro CV. 2017. McGraw-Hill Education. Cap. 46.



Pharmacotherapy Handbook. 10th Edition. Wells BG, DiPiro JT, Schwinghammer
TL, DiPiro CV. 2017. McGraw-Hill Education. Cap. 46.
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Epidemiologia das IST

De acordo com a OMS (relatório de Junho/2019), todos os dias se registam mais de 1 milhão de novos casos de
IST curáveis nas pessoas entre os 15 e os 49 anos. Isto equivale a «mais de 376 milhões de novos casos anuais
de clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis» (quatro infeções de transmissão sexual que são tratáveis).

Entre 2009 e 2016, verificou-se um aumento da incidência destas IST. «Estamos a assistir a uma falta de
progresso preocupante no sentido de parar a transmissão de IST em todo o mundo», diz em comunicado Peter
Salama, diretor executivo do Universal Health Coverage and Life-Course da OMS. «Isto é um alerta para a
necessidade de um esforço conjunto que garanta que todos, em todos os lugares, possam aceder aos serviços
de que necessitam para prevenir e tratar estas doenças debilitantes», reforçou o responsável.

A prática de sexo mais seguro é a melhor maneira de prevenir a infeção.

World Health Organization. Sexually transmitted infections (STIs) [Internet]. 2019 [acedido a 
04-12-2020]. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-
transmitted-infections-(stis) 
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Epidemiologia das IST

Publicado online no Boletim da OMS, a investigação mostra que entre homens e mulheres com idades entre os
15-49 anos, em 2016, registaram-se:

- 127 milhões de novos casos de clamídia
- 87 milhões de novos casos de gonorreia
- 6,3 milhões de novos casos de sífilis
- 156 milhões de novos casos de tricomoníase

Estima-se que a nível mundial:

- Mais de 500 milhões de pessoas estejam infetadas pelo VHS
- Mais de 300 milhões de mulheres estejam infetadas pelo VPH
- Cerca de 249 milhões de pessoas tenham hepatite B crónica

World Health Organization. Sexually transmitted infections (STIs) [Internet]. 2019 [acedido a 
04-12-2020]. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-
transmitted-infections-(stis) 
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Epidemiologia das IST

Na Europa, em 2017, foram reportados mais de:

- 400 mil casos de clamídia
- 89 mil casos de gonorreia
- 33 mil casos de sífilis

Em Portugal, no mesmo ano (2017), foram reportados:

- 265 casos de clamídia
- 391 casos de gonorreia
- 79 casos de sífilis

European Centre for Disease Prevention and Control. Developing a national strategy for the 
prevention and control of sexually transmitted infections. Stockholm; 2019.

European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report for 2017: 
Sexually Transmitted Diseases [Internet]. 2017 [acedido a 04-12-2020]. Disponível em: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/presentation-annual-epidemiological-
report-2017-sexually-transmitted-diseases.
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Epidemiologia das IST

Em Portugal, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE), implementado em 2014, permite
verificar a tendência crescente da notificação de doenças de transmissão sexual de notificação obrigatória.

O aparente aumento da incidência de IST, é semelhante ao verificado em vários países da Europa e do mundo.

A título de exemplo, entre 2016 e 2017, a taxa de incidência da gonorreia em Portugal quase duplicou,
passando de 2,82 para 4,43 por 100.000 habitantes.

Em termos de vigilância epidemiológica, no nosso país, integram a lista de doenças de declaração obrigatória as
seguintes IST:

- N. gonorrhoeae
- T. pallidum
- C. trachomatis
- VHB
- VIH

Direção-Geral da Saúde. Despacho n.o 019/2019 - Constituição de task-force para as Infeções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) de 13/11/2019. 2019.
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Causas do aumento das IST

•Início precoce das relações sexuais

•Múltiplos parceiros sexuais

•Não se utilizar preservativo

•A população jovem apenas conhece o VIH/Sida como IST

•Perda da perceção de risco

•Desconhecimento de que algumas práticas sexuais, como o sexo oral, apresentam risco de transmissão de IST

Direção-Geral da Saúde. Despacho n.o 019/2019 - Constituição de task-force para as Infeções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) de 13/11/2019. 2019.
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Impacto das IST em termos individuais e de Saúde Pública

A OMS alerta que estas IST «têm um impacto profundo na saúde de adultos e crianças em todo o mundo» e que
se não forem tratados, podem ter consequências graves e crónicas, nomeadamente:

- doenças neurológicas
- doenças cardiovasculares
- impacto negativo na saúde sexual e reprodutiva

infertilidade
gravidez ectópica
nados-mortos
transmissão materno-infantil

- aumento do risco de HIV
- aumento do risco de neoplasias (p.ex., VPH, VHB)

Só a sífilis causou cerca de 200.000 nados-mortos e mortes de recém-nascidos em 2016, tornando-se uma das
principais causas da morte de bebés em todo o mundo.
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Impacto das IST em termos individuais e de Saúde Pública

As IST são uma importante causa de morbimortalidade, sendo, muitas vezes, o seu diagnóstico difícil e/ou
tardio.

São doenças caracterizadas pela clínica inespecífica e pela evolução frequentemente assintomática, sendo
fortemente estigmatizadas.

A prevenção e a deteção e o tratamento precoces tem um impacto positivo quer a nível individual, quer de
saúde pública.
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Sinais / Sintomas das IST

Embora variando com o tipo de infeção em causa, de uma forma geral, os sinais/sintomas habitualmente
descritos pelo doente com uma IST são:

- corrimento vaginal anormal, frequentemente com mau cheiro (nas mulheres)
- exsudado ou ardor uretral (nos homens)
- dores abdominais
- presença de úlceras genitais ou de verrugas anogenitais
- dor ou sensação de queimadura ao urinar
- sensação de dor ou queimadura aquando das relações sexuais
- febre

Com frequência, também, as pessoas com IST podem apresentar-se completamente assintomáticas.
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Prevenção e deteção precoce das IST – Aconselhamento

- A melhor estratégia para prevenir o aparecimento de uma IST é a prática de sexo MAIS seguro.

- O preservativo é o método mais eficaz para evitar uma IST.

- É fundamental estar consciente dos riscos, sobretudo quando se desconhece o comportamento e o estado 
clínico das/os parceiras/os sexuais; um maior número de parceiras/os não se traduz necessariamente em maior 
risco, desde que todas as pessoas adotem comportamentos de minimização do risco.

- É importante estar atento/a aos sinais / sintomas. Logo que se sintam sintomas/sinais incómodos ou se 
detetem lesões na zona genital, deve consultar-se um médico.
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Prevenção e deteção precoce das IST – Aconselhamento (cont.)

- Quando se diagnostica uma IST, devem informar-se as pessoas com quem se teve sexo nos últimos tempos. É 
essencial avaliar os contactos próximos para evitar propagação da doença ou reinfeção.

- Os exames periódicos são essenciais para despiste das IST, uma vez que os sintomas podem ser difíceis de 
detetar.

- A prevenção e a deteção precoce são a melhor maneira de evitar complicações de saúde mais graves.
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Resistências aos antimicrobianos

Tem-se verificado um aumento na resistência aos antimicrobianos, nomeadamente multirresistência.

A ameaça global de alguns casos de infeção por gonorreia que é resistente a todos os antibióticos mostra a
importância de:

- investir na monitorização da prevalência e incidência destas infeções;
- emitir orientações e recomendações atualizadas para o diagnóstico e tratamento das IST.
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Objetivos a atingir

A OMS definiu metas para as IST, para 2030, de que se salientam:

- redução de 90% na incidência de infeções por N. gonorrhoeae e T. pallidum;
- redução para 50 ou menos casos de sífilis congénita por 100 mil nados vivos em 80% dos países;
- manter 90% de cobertura nacional de vacinação contra o VPH.

A nível nacional foi constituída pela DGS, em Nov/2019, uma “Task-force para as IST” com o objetivo de
desenvolver:

- o Plano Estratégico Nacional para as IST;
- o Plano Operacional para Prevenção e Controlo das IST 2019-2021.
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A gonorreia ou blenorragia, também popularmente chamada de "esquentamento", é uma infeção causada por
uma bactéria (Neisseria gonorrhoeae, também conhecido como gonococo) que pode afetar o pénis, a vagina, o
colo do útero, a uretra, o ânus ou a garganta.

A sua via de transmissão principal é a sexual, através do contacto com uma pessoa infetada, mas pode ser
também transmitida de mãe para filho durante o parto.
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Infeção gonocócica - Incidência

Taxas de incidência por 100.000 habitantes por género e ano. EU/EEA 2009-2018.

Annual epidemiological report for 2018
European Centre for Disease Prevention and Control, 2019.
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Infeção gonocócica – Incidência (cont.)

Faixas etárias e género. Taxas de incidência por 100.000 habitantes. EU/EEA 2018.

Annual epidemiological report for 2018
European Centre for Disease Prevention and Control, 2019.
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Infeção gonocócica - Etiopatogenia

•Agente etiológico: Neisseria gonorrhoeae

•Diplococo Gram negativo intracelular facultativo (grãos de café)

•Aeróbio ou anaeróbio facultativo

•Infeta o epitélio colunar ou cilíndrico (contacto íntimo):
−Uretra
−Endocérvix
−Ânus
−Faringe
−Conjuntiva

•Doença de Declaração Obrigatória (DDO)
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Infeção gonocócica - Clínica

À semelhança de outras IST, a gonorreia pode ser assintomática ou minimamente sintomática, pelo que a ida ao
médico para exames periódicos é fundamental para a sua deteção precoce. Quando existem, os sintomas são:

Na mulher
dor pélvica
hemorragia
febre
penetração dolorosa
ardor ao urinar
inflamação da vulva
vómitos e mal-estar geral
corrimento vaginal purulento
urinar mais vezes e de forma mais frequente do que o habitual

No homem
corrimento do pénis semelhante a pus através da uretra
dor ou ardor ao urinar
dor nos testículos

Glande inflamada e secreção uretral 
purulenta em doente com gonorreia.
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Pharmacotherapy Handbook. 10th Edition. Wells
BG, DiPiro JT, Schwinghammer TL, DiPiro CV. 2017. 
McGraw-Hill Education. Cap. 46.
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Infeção gonocócica - Diagnóstico

•Coloração de Gram do exsudado uretral ou cervical

•Cultura de gonococo (meio de agar Thayer-Martin) de amostra uretral, anal, cervical ou faríngea

•PCR de gonococo, de amostra uretral, anal, cervical ou faríngea

A sua presença é sempre considerada
patogénica, mesmo em indivíduos com
colonização assintomática.
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Infeção gonocócica – Terapêutica de eleição

•Terapêutica dual com ceftriaxona 250 mg I.M., dose única e azitromicina 1 g P.O., dose única

Em geral o(a) doente receberá também azitromicina que é tomado em forma de comprimido (via oral), para
tratar qualquer infeção concomitante por clamídia (é comum que as pessoas tenham as duas infeções em
simultâneo).

•O gonococo é uma bactéria que se foi tornando resistente a múltiplos antibióticos ao longo dos anos

•É importante rever regularmente as orientações para a terapêutica de eleição, os guias europeus ou os do CDC
(Centers for Disease Control and Prevention) em função dos resultados de PCR de gonococo, de amostra uretral,
anal, cervical ou faríngea
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A Clamídia (Chlamydia trachomatis) é uma infeção bacteriana que pode afetar o pénis, a vagina, o colo do útero,
o ânus, a uretra, a garganta ou os olhos.

É das IST mais comuns.

A infeção transmite-se por via sexual e também de mãe para filho.

A C. trachomatis é um parasita intracelular obrigatório que possui algumas semelhanças com vírus e bactérias.
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Infeção por clamídia - Incidência

Distribuição de casos confirmados de clamídia por 100.000 habitantes, por idade e sexo. EU/EEA 2017.

Annual epidemiological report for 2017
European Centre for Disease Prevention and Control, 2017.

- IST bacteriana mais frequente.

- Afeta, sobretudo, as faixas 
etárias mais jovens.

- Atinge predominantemente 
mulheres com ≤ 24 anos. 
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Infeção por clamídia - Etiopatogenia

•Bactéria Gram negativa intracelular

•Infeta o epitélio colunar ou cilíndrico (contacto íntimo):
−Endocérvix
−Uretra
−Faringe
−Reto
−Conjuntiva

•Doença de Declaração Obrigatória (DDO)
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Infeção por clamídia - Clínica

Na maioria dos casos não apresenta sintomas, no entanto, quando existem, podem ser:

Na mulher
dor pélvica
corrimento vaginal
dor durante a relação sexual ou ao urinar
hemorragia entre as menstruações (spotting)
poderá existir corrimento purulento (amarelo e espesso)

No homem
ardor ou dor ao urinar
pus ou corrimento proveniente do pénis
inchaço nos testículos ou no ânus

As formas de apresentação são semelhantes às encontradas na gonorreia, sendo de salientar adicionalmente a
ocorrência da síndrome de Reiter, que é caracterizada por artrite, conjuntivite e uretrite. Pelas suas
características e sobreposição de quadros nosológicos, ambas as infeções são investigadas
concomitantemente.
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Pharmacotherapy Handbook. 10th Edition. Wells
BG, DiPiro JT, Schwinghammer TL, DiPiro CV. 2017. 
McGraw-Hill Education. Cap. 46.

Costuma ser assintomática
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Infeção por clamídia - Diagnóstico

• Diagnóstico por exame PCR, para deteção do material genético exclusivo da bactéria (DNA), de amostra 
uretral, cervical, vaginal, anal ou faríngea. Para alguns tipos de testes, pode também, ser usada uma amostra de 
urina.

• Subdiagnosticada
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Infeção por clamídia – Terapêutica de eleição

• Azitromicina 1 g, P.O., dose única OU

• Doxiciclina 100 mg, P.O., 12/12 horas, 7 dias
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Pharmacotherapy Handbook. 10th Edition. Wells
BG, DiPiro JT, Schwinghammer TL, DiPiro CV. 2017. 
McGraw-Hill Education. Cap. 46.
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Considerações finais - Pontos-chave

• As IST constituem um importante problema de Saúde Pública. 

•As IST estão a aumentar. Desde 2007 temos assistido a um aumento muito importante na sua incidência.

•Afetam principalmente os jovens.

•Muitas são assintomáticas; é necessário identificá-las.

•Tem ocorrido uma perda do medo das IST.

•O preservativo caiu em desuso.

•Os médicos / farmacêuticos / enfermeiros devem estar atualizados relativamente às IST mais frequentes e 
pensar na possibilidade da sua ocorrência.
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Casos por 100 000 hab

2014: 101
2015:  43
2016:  73  
2017: 105
2018: 228

Fonte: ECDC



Número de casos é maior  
nos homens

Fonte: ECDC



Número de casos a aumentar 
nos HSH

Fonte: ECDC



Infeção detetada maioritariamente 
nas fases iniciais de doença

Fonte: ECDC



Transfusão sanguínea

Via sexual

Vertical



HSH

UDEV

Grávidas

Infeção por VIH

Profissionais do sexo



do Brasil



Sífilis Primária Sífilis Secundária Sífilis Terciária

Habitualmente, com nódulo único e indolor no local de inoculação

Adenopatias associadas

Resolução espontânea habitualmente entre 4-6 semanas 



Sífilis Primária Sífilis Secundária Sífilis Terciária

Exantema maculopapular (atingimento das mãos e pés)

Alopécia em clareiras

Sintomatologia constitucional 
(febre, cefaleias, mal-estar geral, anorexia)

Adenopatias generalizadas

Alterações hematológicas, musculoesqueléticas

Meningite aguda
GRANDE IMITADORA

25% dos casos



Sífilis Primária Sífilis Secundária Sífilis Terciária

Atingimento cardiovascular, cutâneomucoso, osteoarticular

Anos após infeção primária



Neurossífilis Neurossífilis Neurossífilis

Pode haver atingimento do sistema nervoso 
central em qualquer fase



Neurossífilis Neurossífilis Neurossífilis

Formas mais tardias são muito 
raras atualmente

Fonte: Ropper A, Neurosyphilis.N Eng J Med 2019, 318: 1358-1363.



Sífilis latente precoce Sífilis latente tardia

Evidência de infeção nos últimos 12 meses:

1. Aumento de 4 vezes no título de testes não treponémicos
2. Seroconversão de teste treponémico
3. Sintomas sugestivos de sífilis primária ou secundária
4. Parceiro com sífilis primária, secundária ou latente precoce 

Assintomáticos



Sífilis latente precoce Sífilis latente tardia

Evidência de infeção há mais de um ano ou sem qualquer 
conhecimento de infeção prévia

Assintomáticos



Biópsia de lesões

Microscopia de fundo escuro



Permanecem reagentes mesmo 
após tratamento

Não permitem a monitorização da 
doença

Quantitativo (1:2, 1:4, 1:8…)

Importantes para diagnóstico e 
monitorização do tratamento



Teste não treponémico

Teste treponémico

Teste treponémico

Ausência de infeção
Janela imunológica

Teste treponémico (≠)

Falso positivo

Sífilis

Sífilis
Doença ativa

Cicatriz serológica? (1:2-…)

Outras estratégias: 

Começar por teste treponémico e fazer depois um não treponémico
Usar dois testes treponémicos diferentes 



Fonte: Uptodate



Fonte: Uptodate



Sífilis Primária
Sífilis 

Secundária
Sífilis Terciária

Sífilis latente 
precoce

Sífilis latente 
tardia

Penicilina G benzatínica 2,4 M.U.I. IM em dose única.

Eventualmente: 
Doxiciclina 100 mg oral 12/12 horas durante 14 dias

Azitromicina 2g oral em dose única
Ceftriaxone 1g IM ou IV 1id durante 10-14 dias

Tratar parceiros sexuais



Sífilis Primária
Sífilis 

Secundária
Sífilis Terciária

Sífilis latente 
precoce

Sífilis latente 
tardia

Penicilina G benzatínica 2,4 M.U.I. IM semanalmente durante 3 semanas

Eventualmente: 
Doxiciclina 100 mg pos 12/12 horas durante 28 dias

Ceftriaxone 1g IM ou IV 1id 10-14 dias (evidência limitada…)

Tratar parceiros sexuais



Sífilis Primária
Sífilis 

Secundária
Neurossífilis

Sífilis latente 
precoce

Sífilis latente 
tardia

Penicilina G 3-4 M.U.I. IV 4/4 horas durante 10 a 14 dias.

Eventualmente: 
Ceftriaxone 2g IM ou IV 1id 14 dias (taxa de falha ~20%)



Usar apenas penicilina

Usar o esquema preconizado para cada fase da infeção.

Se alergia à penicilina -> dessensibilização



Reavaliação clínica e serológica 
(3?, 6, 9?, 12, 24? meses)

Descida de pelos menos 4 títulos esperada 
em 6-12 meses

Sinais de falência: 
Persistência ou recorrência de sintomas

Manutenção ou subida de títulos de pelo menos 2 diluições



Herpes genital



Vírus herpes do tipo 1 e 2

Vírus ADN

Mais habitualmente pelo VHS-2
(Maior afinidade para a mucosa genital)

Infeção para toda a vida



Estimativas da prevalência de 
pessoas com VHS-2 em 2016

Fonte: WHO. Herpes simplex virus: global infection prevalence and incidence
estimates, 2016. Bulletin of the World Health Organization 2020;98:315-329.

Epidemiologia



Contacto sexual

Vias de transmissão

Vertical



Etiopatogenia

Reativação:

Ansiedade
Stress
Febre

Imunossupressão
Menstruação
Queimaduras

Lesões traumáticas
…



Período de incubação 
2-20 dias (3-7 dias habitualmente)

História natural da doença



Prurido, ardor e dor locais

Múltiplas lesões vesiculares pruriginosas e/ou dolorosas
Adenopatia inguinal dolorosa

Evolução para úlceras (isoladas ou confluentes) e crostas

História natural da doença



Áreas mais atingidas:

Genitália externa
Área vaginal

Colo do útero
Pénis

Região escrotal
Uretra
Coxas

História natural da doença



Pode haver sintomas constitucionais associados 
(febre, cefaleias, mialgias, mal-estar geral,…)

Transmissão mesmo na ausência de sintomas

Autoinoculação possível

História natural da doença



Diagnóstico

Na maioria das vezes é clínico

PCR, serologias, exame cultural,…

Fonte: Microbiology and Immunology: Virology, Virus: Herpesviruses



Tratamento

Aciclovir 400 mg oral 8/8 h durante 52-71 a 10 dias
Aciclovir 200 mg oral 5id durante 52-71 a 10 dias
Valaciclovir 1g oral 12/12 h durante 7 a 10 dias1

Valaciclovir 500 mg oral 12/12 h durante 5-10 dias2

1º Episódio

Recurrências

Aciclovir 800 mg oral 8/8 h durante 2 dias1,2

Aciclovir 800 mg oral 12/12 h durante 5 dias1

Aciclovir 400 mg oral 8/8 h durante 5 dias1,2

Aciclovir 200 mg oral 5id durante 3-5 dias2

Valaciclovir 1g oral 1id durante 5 dias1

Valaciclovir 500 mg oral 12/12 h durante 31-52 dias

Fontes: 1. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases, Summary of 2015 CDC Treatment Guidelines. 2015. (Pocket Guide)
2. International Union against Sexually Transmitted Infections; STI Treatment Pocket European Guidelines 2019. 2019.

Iniciar precocemente



Tratamento

Supressão

Aciclovir 400 mg oral 12/12 horas1,2 (ou 400-800 mg oral

2id ou 3id nos imunodeprimidos)

Aciclovir 200 mg oral 4id2

Valaciclovir 1g oral 1id1,2

Valaciclovir 500 mg oral 1id ou 2id (imunodeprimidos)1,2

≥6 episódios num ano

6 meses a 2 anos…





Trichomonas vaginalis

Protozoário flagelado

Infeta as células do epitélio do trato genital

Frequentemente encontrado em secreções 
vaginais e uretrais.



Fonte: Khurana S., Singh S. (2018) Human Trichomoniasis. In: Singh P. (eds) Infectious Diseases and Your Health. Springer, Singapore. 

Epidemiologia

Estimativas da prevalência 
de tricomoníase



Contacto sexual

Vias de transmissão

Humanos são o único hospedeiro conhecido

Vertical



Ciclo de vida Isolamento a partir de:

Mulher
• Secreções vaginais
• Colo do útero
• Uretra
• Bexiga
• Glândulas locais
• Reto?

Homem
• Uretra
• Próstata
• Epidídimo
• Sémen
• Genitália externa
• Reto?

Fonte: Trichomoniasis. CDC. 



Ciclo de vida

Fonte: Trichomoniasis. Emedicine. 

Aumento do pH vaginal (>4,5).

Ação local de leucócitos 
polimorfonucleares.

Imunidade apenas parcial.



História natural da doença

Tempo de incubação: 4-28 dias

Infeção pode persistir por meses a anos (M) ou cerca de 10 dias (H)

Maioria é assintomático



História natural da doença

Pode variar de ausência total de sintomas para 
Doença Inflamatória Pélvica



História natural da doença

Disúria e outros sintomas urinários

Dores abdominais nos quadrantes 
inferiores

Dispareunia

Hemorragias pós-coitais



História natural da doença

Secreções vaginais amarelo-esverdeadas, 
abundantes, espumosas, com odor fétido

Prurido, rubor ou sensação de 
queimadura na região vaginal

Vulvovaginite / cervicite



História natural da doença

Maioritariamente assintomáticos

Quadros de resolução mais rápida

Pode haver uretrite ou prostatite



História natural da doença

Disúria

Prurido uretral

Dores abdominais nos 
quadrantes inferiores

Dor testicular Balanite / Balanopostite
Orquite / Epididimite / Prostatite

Uretrite não gonocócica



Diagnóstico

Importante excluir outras infeções

Amostra de secreção vaginal ou uretral ou de urina



Tratamento

Metronidazol 2g oral em dose única1,2

Metronidazol 500 mg oral 12/12 horas durante 51-7 dias1,2

Tinidazol 2g oral em dose única1,2

Fontes: 1. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases, Summary of 2015 CDC Treatment Guidelines. 2015. (Pocket Guide)
2. International Union against Sexually Transmitted Infections; STI Treatment Pocket European Guidelines 2019. 2019.

Tratar parceiros sexuais (contacto nos últimos 60 dias)



Tratamento

Metronidazol 500 mg oral 12/12 horas durante 7 dias1

Se falhar: Metronidazol 2 g oral 1xdia durante 7 dias1

Fontes: 1. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Diseases, Summary of 2015 CDC Treatment Guidelines. 2015. (Pocket Guide)

Infeções recorrentes ou persistentes



Reavaliação clínica e analítica aos 3 meses

Sem relações sexuais pelo menos até 1 semana após tratamento de 
ambos os parceiros e estarem assintomáticos











QUESTIONÁRIO

1



Pergunta1

No âmbito das infeções sexualmente transmissíveis (IST), assinale a 
afirmação INCORRETA:

1- As IST afetam os jovens e, em alguns casos, não apresentam sintomas.

2- A infeção por clamídia é a IST bacteriana mais frequente no nosso meio.

3- As IST têm vindo a aumentar no nosso país na última uma década.

4- Cada vez se usa mais o preservativo, devido ao aumento das IST.

2



Pergunta2

Relativamente à infeção por gonococo, assinale a afirmação INCORRETA:

1- O gonococo pode infetar a faringe, a uretra, a cérvix e o reto.

2- É uma causa de uretrite em homens jovens.

3- O seu tratamento é fácil, é sensível a múltiplos fármacos há já muitos 
anos, desconhecendo-se a existência de resistências aos antibióticos.

4- Em Portugal afeta sobretudo homens jovens.
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Pergunta3

No âmbito das infeções sexualmente transmissíveis (IST), qual a IST que
tem como tratamento recomendado a ceftriaxona IM/IV? (assinale a opção
mais correta)

1- Clamídia
2- Gonorreia
3- Hepatite B
4- Herpes genital
5- Tricomoníase
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Pergunta4

No âmbito das infeções sexualmente transmissíveis (IST), qual das seguintes
IST NÃO apresenta atualmente um tratamento disponível que conduza à
cura definitiva? (assinale a opção correta)

1- Blenorragia
2- Clamídia
3- Herpes genital
4- Sífilis
5- Tricomoníase
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Pergunta5

No âmbito das infeções sexualmente transmissíveis (IST), qual das seguintes
IST apresenta vacina disponível no mercado farmacêutico? (assinale a
opção correta)

1- Blenorragia
2- Clamídia
3- Tricomoníase
4- VIH/SIDA
5- Vírus do Papiloma Humano-HPV
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Pergunta6

No âmbito das IST, qual das seguintes IST pode ser tratada com uma dose
única de metronidazol 2 g por via oral? (assinale a opção correta)

1- Clamídia
2- Gonorreia
3- Hepatite B
4- Herpes genital
5- Tricomoníase
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Pergunta7

No âmbito das IST, o herpes genital (com lesões nos genitais e ânus) é uma
IST provocada através do contacto sexual, mais habitualmente, por qual dos
seguintes vírus? (assinale a opção correta)

1- Vírus da imunodeficiência humana
2- Vírus do papiloma humano
3- Vírus herpes simplex do tipo 1
4- Vírus herpes simplex do tipo 2
5- Vírus varicela zoster
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Pergunta8

No âmbito das IST, o aparecimento de condilomas ou verrugas anogenitais
são característicos de qual das seguintes IST? (assinale a opção mais
correta)

1- Blenorragia
2- Clamídia
3- Tricomoníase
4- VIH/SIDA
5- Vírus do Papiloma Humano-HPV
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Pergunta9

No âmbito das IST, qual a IST que pode ter como complicação a síndrome
de Reiter, que é caracterizada por artrite, conjuntivite e uretrite? (assinale a
opção mais correta)

1- Blenorragia
2- Clamídia
3- Tricomoníase
4- VIH/SIDA
5- Vírus do Papiloma Humano-HPV
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Pergunta10

No âmbito das IST, qual das seguintes IST tem como agente etiológico o
Treponema pallidum? (assinale a opção correta)

1- Blenorragia
2- Clamídia
3- Gonorreia
4- Sífilis
5- Tricomoníase
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Soluções:

12

Pergunta Resposta Pergunta Resposta

1- 4 6- 5

2- 3 7- 4

3- 2 8- 5

4- 3 9- 2

5- 5 10- 4


