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 O que são IST 
 
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros 
microrganismos. 
São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso 
de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de 
uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a 
amamentação. 
O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de 
transmissão dessas infecções. O atendimento e o tratamento são gratuitos nos serviços de 
saúde do SUS. 
A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passa a ser adotada em substituição 
à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma 
pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. (Ministério da Saúde) 

 
As ocorrências de sífilis adquirida, isto é, por 
relações sexuais ou por transfusão de 
sangue, estão registradas no Boletim 
Epidemiológico de Sífilis de 2017, do 
Ministério da Saúde. O número de infecções 
subiu de 1.249 em 2010 — ano em que 
passou a ser obrigatória a sua 
notificação — para 87.593 em 2017. No ano 
passado, quase 60% dos infectados foram 
homens e mais da metade dos casos totais 
ocorreram em pessoas entre 20 e 39 anos. 
(Larissa Fernandes, Matheus Morgado e 

Mirella Cordeiro – Agência Universitária de Notícias USP) 

 

A crítica às políticas é que elas nem sempre têm continuidade, quando mudam os governos, 

os projetos às vezes são desativados, mesmo aqueles que apresentavam bons indicadores 

de eficiência. Os pacientes ficam à mercê das diversas negociações políticas entre os 

agentes do governo e gestores até que eles percebam a importância da prevenção ou da 

liberação das verbas para a continuidade dos programas de atendimento as populações 

afetadas. (...) Outro assunto abordado foi referente à questão dos repasses financeiros, 

existe dificuldade em alguns municípios de efetivar o Termo de Compromisso com a Saúde. 

(RE CRP-12) (Extraído de “Práticas profissionais do(a) psicólogo(a) no campo das DST/aids” 

– Conselho Federal de Psicologia) 

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/boletim-epidemiologico-de-sifilis-2017
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2017/boletim-epidemiologico-de-sifilis-2017


 

Casos de HIV aumentaram 905% em Mato Grosso, aponta Ministério da Saúde 
Mato Grosso registrou um aumento de 905% nos casos dos portadores do vírus HIV/AIDS. 
Segundo dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2007 foram registrados 
76 casos. Já no ano de 2017 o número subiu para 764, o maior registro de portadores em uma 
década. (Olhar Direto – 29/11/2018) 

 

Com base na leitura dos textos e de seu conhecimento de mundo, desenvolva uma dissertação-

argumentativa em Língua Portuguesa em norma padrão na qual defenderá sua tese sobre o 

tema:  

PREVENÇÃO A INFECÇÕES E DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

Não se esqueça de fazer a proposta de intervenção e de respeitar os DIREITOS HUMANOS.  

 


