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Durante o contato sexual, podem ser transmitidas doenças
causadas por bactérias, vírus ou outros microorganismos, deno-
minadas Doenças Venéreas (DV) ou Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST). Algumas podem ser tratadas e curadas, ou-
tras não. Constituem as DST mais comuns:

     Sífilis (lues)
É determinada por bactéria denominada Treponema
pallidum, com as seguintes vias de transmissão: relação
sexual (genital, oral e anal); mãe/filho, durante a gravidez,
contato com as lesões de afetados e transfusão sangüínea.
O primeiro sinal da sífilis é a ulceração que desaparece,
mesmo sem tratamento, em 7 ou 10 dias, sem deixar
cicatriz. Quando não-tratada, pode levar a conseqüências
orgânicas graves.

     Gonorréia
Doença bacteriana, causada por Neisseria gonorrhoeae.
Os sintomas iniciais (2 a 5 dias após o contágio) são:
micção dolorosa e corrimento purulento. Na mulher,
muitas vezes é assintomática, podendo, entretanto, levar
à esterilidade.
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mucosa vaginal, denominado Candida albicans. Pode ser
transmitida via relação sexual, entretanto, algumas
mulheres têm predisposição para desenvolverem a
infecção. Os principais sinais e sintomas são: corrimento
vaginal branco e leitoso; coceira intensa; irritação da vulva
e vagina; dor durante o coito e a micção.

    Herpes genital
Doença viral em que não há ainda  tratamento para
eliminar o vírus. As principais vias de contaminação são a
relação sexual e o contato com a lesão. O bebê pode ser
contaminado durante o parto. As manifestações da doença
constituem a formação de bolhas doloridas na região
genital que podem desaparecer. O vírus continua no
organismo e, em condições de estresse, podem reaparecer
os sintomas.

    Uretrite não-específica
É determinado por diversos tipos de micróbios, via relação
sexual. Muitas vezes é confundida com a gonorréia,
porque seus primeiros sintomas são também dor à micção
e corrimento pelo pênis. Não é particularmente lesiva,
respondendo bem ao tratamento medicamentoso.
Quando não-tratada corretamente, pode levar a problemas
de infertilidade.

Candidíase
Doença feminina, determinada pelo fungo que habita a
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Aids/sida (síndrome da imunodeficiência adquirida)
Doença causada pelo retrovírus (HIV I e HIV II), que tem o
seu material genético constituído de RNA. Para a
reprodução, o vírus utiliza o material genético de outra
célula, o linfócito T, que comanda a defesa do organismo
humano contra agentes infecciosos. Constituem as
principais formas de infecção: relações sexuais; transfusão
de sangue e hemoderivados; transmissão na gestação de
mãe para filho.
Os pacientes que desenvolvem a doença são tratados com
as drogas antivirais AZT, DDI e DDC, que inibem a produção
da enzima transcriptase reversa, diminuindo a velocidade
de replicação do HIV. Um avanço histórico no controle da
doença foi dado em 1996 por David Ho, do Centro de
Pesquisa da AIDS Aaron Diamond, em Nova York, que
propôs o tratamento com um coquetel de drogas que
bloqueiam as moléculas de reprodução do vírus. Para isto,
é utilizada uma combinação do AZT com outro inibidor da
transcriptase reversa, como o 3TC, que inibe a reprodução
do vírus no seu estado inicial, associada ao inibidor da
protease como o Ritonavir, capaz de interferir no estágio
final do ciclo reprodutivo do vírus.
Alterações nos genitais não se incluem entre as
manifestações mais comuns da doença. Para que se
suspeite de infecção pelo vírus da AIDS, os sintomas não
podem ser analisados isoladamente, mas sim em conjunto.
Os sintomas mais comuns são:

   - suores noturnos
   - calafrios
   - cansaço profundo
   - apatia
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 - depressão
 - inchaço de gânglios em todo o corpo
 - tosse
 - diarréia prolongada
 - manchas avermelhadas na pele
 - emagrecimento exagerado
 - febre permanente

Outras DST, entre as quais verrugas sexuais, o linfogranuloma
venéreo, os chatos (pequenos ácaros que invadem os pêlos
pubianos), o cancro e o condiloma, determinam, em geral, sinto-
mas como ulceração, secreção anormal ou irritação nos genitais
etc. Observação dessas manifestações constitui indicação para
consulta médica.
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