
HEPATITE B 
 
Causa:  
!" um vírus que ataca o fígado.  
 

Como é transmitida: 
!" Através do contato sexual e compartilhando agulhas e 

seringas no uso de droga. 
!" O vírus é encontrado no sangue, na saliva, no esperma e no 

corrimento vaginal.   
 

Sintomas: 
!" Os primeiros sintomas aparecerão de 2 a 4 meses depois da 

pessoa ter se infectado.  
!" Extremo cançaso, falta de energia, náusea, dor de estômago, 

e às vezes, dores nas juntas e febre. 
!" Depois do aparecimento destes sintomas, a parte branca dos 

olhos e a pele ficam amareladas. 
!" A urina fica mais escura, quase marron, e as fezes ficam bem 

mais claras.  
 

O teste:  
!" Diversos exames de sangue e exames clínicos.  
 

O tratamento:   
!" Infelizmente, ainda não existem remédios que curem a 

Hepatite B.  
 

Possíveis complicações:  
Uma inflamação crônica do fígado, o que poderia levar a uma 
cirrose e a um câncer do fígado. 
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E NÃO ESQUEÇA! 
!" Não faça sexo oral e anal sem camisinha, 

porque você pode contrair doenças venéreas, 
AIDS e Hepatite B.  

!" Faca controles médicos regulares.  
!" Só tome remédios que sejam receitados por 

um médico.  
!" Nunca interrompa um tratamento médico  
!" Assim que você notar algo de anormal, vá 

imediatamente ao médico!

ATENÇÃO! 
Você pode tomar vacina 

contra Hepatite B! 
Previna-se: é muito mais 
fácil pegar Hepatite B do 

que AIDS! 

 

DOENÇAS 
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Para maiores informações: 



DOENÇAS VENÉREAS 
 
O MAIOR PERIGO É: AIDS & Hepatite B 
!" LEMBRE-SE! O risco de se pegar alguma doenca 

venérea é muito grande porque o ânus e os intestinos 
são muito sensíveis e portanto, são feridos facilmente  

!" A única forma de você se prevenir é usando camisinha 
todas as vezes que fizer sexo anal ou oral. 

 
SIFILIS  
 
Causa: Bactéria  
 

Sintomas:  
!" Primeira fase: pequenas feridas indolores no ânus e 

na boca, gânglios indolores na virilha.  
!" Segunda fase: 1 a 6 meses depois do contato sexual: 

gânglios nas axilas ou no pescoço, manchas 
vermelhas e nódulos pelo corpo, febre, perda de 
cabelo, pequenas bolinhas nas palmas da mãos.   

!" Terceira fase: mais de 10 anos depois do contato 
sexual: feridas na pele, paralização dos órgãos 
internos, perda de sensibilidade nas extremidades, 
perda de visão, loucura.  

 

Como curar:  
!" Uma sífilis deve ser tratada o mais rápido possível, 

isto é, assim que os primeiros sintomas aparecerem.    
!" O tratamento: várias injeções de penicilina.  
!" Vá ao médico fazer um exame de sangue logo que 

sentir algum destes sintomas. É a única forma de se 
detectar esta doença.  

  
GONORRÉIA  
 
Causa: Bactéria  
 

Sintomas:  
!" Corrimento do pênis, amarelo ou com pus, coceira, 

ânus avermelhado. 
!" Cólicas, dores ao defecar, fezes com gosma ou 

sangue.   
!" Ardência ao urinar.   
 

Como curar:  
!" Vá ao médico o mais rápido possível. 
!" Faça até o fim o tratamento médico prescrito.  
!" Evite as relações sexuais durante o tratamento. 
!" Seu parceiro fixo deverá fazer o mesmo tratamento 

médico. 

CLAMÍDIA  
 
Causa: Bactéria  
 

Sintomas:  
!" Dores no baixo ventre. 
!" Os mesmos sintomas da gonorréia, mas mais 

discretos.  
 

Como curar:   
!" Vá ao médico para receber o remédio apropriado.  
!" Faça um controle médico regular e informe seu 

parceiro.  
 
HERPES  
 
Causa: Vírus  
 

Sintomas:   
!" Corrimento doloroso do ânus.  
!" Febre, dores de estômago e musculares, cólicas ao 

defecar.  
!" Pequenas bolhas dolorosas no ânus.  
!" As bolhas poderão desaparecer depois de alguns dias, 

mas o vírus permanecerá no seu corpo.  
 

Como curar:   
!" Vá ao médico para um tratamento e faça controles 

regulares.  
!" Atenção! Antibióticos são inúteis contra os vírus.  
 
VERRUGAS  
 
Causa: Vírus  
 

Sintomas:  
!" Verrugas indolores no pênis ou no ânus.  
!" Cuidado! Infecções contínuas podem levar ao 

fechamento do ânus.    
 

Como curar:   
!" Vá ao médico imediatamente e faça um controle.   
 
TRICOMONAS  
 
Causa: Parasitas  
 

Sintomas:   
!" Corrimento esverdeado e espumoso.  
!" Coceira e ardência ao urinar.   
 

Como curar:   
Vá ao médico, que irá receitar um gel ou um creme 
apropriado. 

AIDS 
 
Causa: um vírus chamado HIV  
 

Ele é transmitido através:   
!" do sangue  
!" do esperma  
!" do corrimento vaginal  
 

Como se pode pegar AIDS:   
!" fazendo sexo anal e oral sem camisinha  
!" engolindo esperma  
!" dividindo agulhas e seringas no uso de drogas  
!" agulhas de tatuagem já usadas   
!" transfusões de sangue   
!" de mãe para filho, durante a gravidez   
 

Sintomas:  
!" Extremo cançaso, suores noturnos, febre, perda de peso 

exagerada, diarréia crônica.  
!" Manchas escuras, avermelhadas na pele ou na boca, 

constantes aparecimento de herpes e fungos infecciosos.  
 

O teste:   
!" Só um exame de sangue pode determinar se existem 

anticorpos do vírus HIV no sangue.   
!" É um exame de sangue normal. O resultado é dado cerca de 

10 dias depois.   
!" Se o resultado for positivo, significa que a pessoa foi 

infectada com o vírus HIV. Nestes casos, sempre é feito um 
segundo exame de confirmação. 

 
ATENÇÃO! Depois de uma pessoa ter sido infectada, o 
vírus HIV necessita de 3 a 4 meses de incubação no 
seu sangue para poder ser detectado num exame.   
 
O tratamento:   
!" Infelizmente, ainda não existe uma cura para a AIDS.   
!" O que existem são remédios que podem prolongar a vida, 

mas que não são capazes de fazer alguém sobreviver.    
 

Você não pega AIDS ao:   
!" estar com uma pessoa que tenha AIDS ou seja HIV-positiva  
!" dar a mão, tocar sua pele, dar-lhe um beijo, tocar seu suor ou 

suas lágrimas  
!" compartilhar copos e pratos, a cama ou o vaso sanitário. 
 

ATENCÃO!
!" Faca sexo só de camisinha. 
!" Para o sexo oral, use as mais finas. 
!" Para sexo anal, use sempre as mais grossas. 
!" Para a sua própria seguranca, compre sempre 

camisinhas e lubrificantes de boa qualidade.  
!" Faca sexo-seguro (de camisinha), 

principalmente se você for HIV-positivo. 

 


