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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS:
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) encontram-se entre as causas mais

comuns de doenças no mundo e tem, em muitos países, vastas consequências de natureza
sanitária, social e econômica. A incapacidade de diagnosticar e tratar as DST numa fase inicial
pode ter como resultado complicações e sequelas graves, incluindo infertilidade, perda fetal,
gravidez ectópica, cancro anogenital e morte prematura, bem como infecções em recém-
nascidos e lactentes. Assim, um tratamento adequado das DST, no primeiro contato entre
pacientes e prestadores de cuidados de saúde, é uma importante medida de saúde pública. No
caso de pacientes adolescentes, há a possibilidade de influenciar futuros comportamentos
sexuais e práticas de procura de tratamento, numa fase crítica do desenvolvimento1. No Brasil
estima-se de 10 a 12 milhões de casos novos de DST ao ano2. Dentre as DSTs, Clamídia
trachomatis são infecções causadas por bactérias que ao atingir os órgãos genitais podem
causar graves problemas à saúde. A causa primária do Herpes Genital é a infecção devida ao
vírus simplex do herpes tipo 2 (HSV2) sendo a causa mais comum das úlceras genitais.
Atualmente, existem mais de 100 tipos de Papilomavírus humano (HPV) alguns deles podendo
causar câncer, principalmente no colo do útero e ânus. O HIV é um vírus que ataca o sistema
imunológico e as células de defesa do organismo, ficando mais vulnerável a diversas doenças3.
O objetivo deste trabalho é avaliar o conhecimento das pacientes que se dirigiram ao
ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr.
(HU-FURG), da Cidade do Rio Grande, RS, sobre as DSTs.

METODOLOGIA:
Entre abril e agosto de 2010, foram entrevistadas 50 pacientes que responderam a um

questionário fechado afim de se obter informações epidemiológicas sobre conhecimento das
DSTs. Todas as participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Um
banco de dados com todas as variáveis coletadas foi construído no Microsoft Excel®,
posteriormente foi realizada neste mesmo programa a análise estatistica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Das 50 pacientes analisadas, possuiam uma média de idade de 28 anos,em média a

primeira relação sexual aconteceu aos 15 anos, durante sua vida sexual apresentaram uma
média de 16 parceiros. Quanto ao estado civil 46% eram solteiras e, 60% tinham até o 1º grau
completo.

Em relação ao uso do preservativo 52% disseram não usar preservativos nas relações
sexuais. Das DSTs analisadas 92% das pacientes não tinham conhecimento sobre a existência
da C. trachomatis, 58% sobre o HPV e 52% sobre o Herpes Genital em relação ao modo de
transmissão 96% não sabem como se transmite a C. Trachomatis, 66% o HPV e 62% o Herpes
Genital. Apenas 75% já haviam realizado exame de citopatológico do colo uterino.

CONCLUSÃO:
Sendo assim, é de suma importância a informação e a conscientização a respeito das

DST e principalmente sobre o uso do preservativo, já que mais da metade das pacientes
afirmaram que não usavam. Os resultados observados mostram a importância do estudo e o
pouco conhecimento das pacientes sobre a C. Trachomatis, bactéria responsável por um
importante número de casos de infertilidade em mulheres e o HPV, vírus responsável pelo
câncer de colo uterino. Dessa forma, cabe a sociedade em geral atuar como educador e
transmitir essas informações.
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