Doenças

Sinais e sintomas

Observação

Região corpo

Herpes Genital

Ardência, coceira, vermelhidão, dor local, bolhas e feridas,
inchaço, febre, corrimento vaginal ou secreção do pênis.

Feridas que duram de 1 a 3 semanas, depois
desaparecem mesmo sem tratamento, entretanto as
pessoas continuam infectadas.

Genital ou anal.

Sífilis primária 1ª fase (cancro duro)

Ferida única, indolor e caroço. Surgem de 1 a 12 semanas após
o contágio, desaparecendo após 1 a 6 semanas.

As feridas podem não apresentam dor e são
acompanhadas de ínguas na virilha.

Sífilis secundária 2ª fase

Mancha: principalmente palmas das mãos e plantas dos pés,
também no tronco e ínguas pelo corpo.

Grandes lábios, vagina, clitóris,
colo do útero, glande e prepúcio.

Os sintomas surgem até 6 meses após o contágio ou do
aparecimento do cancro. Nesta fase não existem
manifestações visíveis, mas os exames são positivos e
ocorre a contaminação.

Todo o corpo.

Pele, coração, ossos e cérebro.

Sífilis terciária 3ª fase

Nódulos, estenose coronária e miocardite, ossos e cérebro,
podendo levar a morte.

Ocorre de um a vários anos após o contágio.

Sifilis congenita

Ulceração com a base mole, com pus, caroços na virilha que se
rompem e soltam pus.

Ocorre a infecção do feto pelo treponema pallidum,
através da placenta a partir do 4º mês de gestação.

Linfogranuloma venéreo

Abscesso, inchaço, dor, secreção purulenta.

Ferida de curta duração (3 a 5 dias). Depois surgem
caroços na virilha, que se rompem e soltam pus.

Gonorréia

Corrimento vaginal, anal e do pênis. Dor ao urinar e nas
relações sexuais.

A maioria das mulheres não apresentam sintomas. Na
gestação, podem ser transmitidas no parto, causando
cegueira no bebê.

Tricomoníase

Corrimento amarelo ou esverdeado, mau cheiro, coceira e dor
no ato sexual, podendo não apresentar sintomas.

Os parceiros, mesmo não apresentando sintomas,
necessitam fazer o tratamento.

Clamidia

Apresenta ou não secreção esbranquiçada uretral escassa,
transparente.

Geralmente matinal e ardor uretral ou vaginal.

Vaginose bacteriana

Corrimento branco-amarelado não muito intenso, cheiro ruim
(peixe-podre).

Ocorre principalmente depois do ato sexual ou no final
da menstruação.

Candidíase

Corrimento de cor branca, tipo leite coalhado.

Apresenta coceira intensa.

Condiloma acuminado “crista de galo”

Verrugas não dolorosas, isoladas ou agrupadas.

Causado pelo vírus HPV (vírus do papiloma humano).
Crescem mais rapidamente durante a gravidez e em
pacientes com baixa imunidade. A falta de tratamento
pode predispor ao câncer do colo uterino.

Oral, glande, prepúcio, vulva,
vagina e colo do útero, podendo
aparecer no ânus e no reto.

Hepatite B

Hepatite crônica, cirrose hepática, câncer de fígado entre
outras.

Infecção das células hepáticas suas complicações.

Figado.

Vaginal, pênis e anal.

Pênis, vagina, vulva, e a cérvice
uterina.

