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“Vamos questionar o que existe  
e fazer parte da mudança!”
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As infeções sexualmente trans-
missíveis (ISTs) são um problema 
de saúde pública que pode ser col-
matado com medidas preventivas 
coesas, investindo-se em Progra-
mas de Promoção da Saúde e nos 
Cuidados de Saúde Primários, 
num trabalho em rede e/ou em 
equipas multidisciplinares, são 
exemplo os núcleos de saúde fa-
miliar e as equipas de saúde es-
colar das USI, que intervém a ní-
vel da saúde comunitária e 
famílias. Subjacente a estes, des-
taca-se a díada enfermeiro /mé-
dico de família através de uma 
abordagem holística centrada no 
utente no seu contexto familiar 
e social. Salienta-se o papel dos 
enfermeiros nestas equipas mul-
tidisciplinares, quer nos cuida-
dos de proximidade quer como 
elos de ligação na educação e 
aconselhamento sobre mudan-
ças de comportamentos sexuais 
de risco através da promoção do 
uso do preservativo, como o mé-
todo mais eficaz na redução do 
risco de transmissão das ISTs. A 
chave estratégica da prevenção 
das ISTs envolve informação, ras-
treio, diagnóstico e tratamento do 
utente /parceiros de forma a in-
terromper a cadeia de transmis-
são e diminuir a cronicidade e 
morbilidade. 

As principais manifestações 
são: leucorreia (corrimento) nos 
órgãos genitais, prurido (comi-
chão /ardor), dispareunia (dor nas 
relação sexual), lesões ano-geni-
tais (feridas, verrugas), sintomas 
urinários, dor pélvica. 

 Principais fatores de risco: ida-
de, parceiros sexuais múltiplos, 
relações sexuais sem preservati-
vo, grupos de risco e/ou antece-
dentes de ISTs. Principais vias de 
transmissão: sexual, oral, san-
guínea e vertical (mãe-filho). 

Todo o contacto 
sexual desprotegido 
implica um risco de 
contágio e 
compromete a 
qualidade de vida dos 
jovens e o seu futuro
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Complicações: infertilidade, 
complicações obstétricas, cancros 
genitais e cronicidade.  

Os projetos desenvolvidos pe-
las equipas de saúde escolar mul-
tidisciplinares no âmbito da edu-
cação para a saúde são a pedra 
basilar do trabalho a desenvolver 
com jovens nas escolas, envol-
vendo sempre que possível, as 

suas famílias quer a nível da pre-
venção ou do encaminhamento 
precoce. 

A adolescência segundo a 
OMS (10-19 anos) marca a tran-
sição da infância para a idade 
adulta. É um processo intenso de 
transformação que culmina na 
estruturação da personalidade, 
afirmação pessoal e emancipa-

ção. Os adolescentes são grupos 
vulneráveis às ISTs, pelos com-
portamentos de risco: iniciação 
precoce da atividade sexual, uso 
inconsistente do preservativo, 
parceiros múltiplos, consumo de 
substâncias ilícitas e ainda os es-
tímulos e desafios constantes do 
meio envolvente como mass me-
dia/novas tecnologias e pressão 

de pares que dificultam a toma-
da de decisões responsáveis. 

Vamos questionar o que existe 
e fazer parte da mudança… Aler-
tamos para o trabalho em simul-
taneidade, na adoção medidas 
preventivas, atividades educati-
vas, informação sobre recursos 
existente e disponíveis.  

Vamos CUIDAR para que em 
tempo de férias e festividades, se 
privilegie o convívio familiar ou 
entre pares e os momentos de la-
zer sejam fonte de crescimento 
pessoal com aprendizagem po-
sitivas. 

 Todo o contacto sexual des-
protegido implica um risco de 
contágio e compromete a quali-
dade de vida dos jovens e o seu fu-
turo. � 

SSalienta-se o papel  
dos enfermeiros  
na educação e 
aconselhamento  
sobre mudanças de 
comportamentos 
sexuais de risco, através 
da promoção do uso  
do preservativo como o 
método mais eficaz  
na redução do risco de 
transmissão das ISTs


