
DOENDOENÇÇAS AS 
SEXUALMENTE SEXUALMENTE 

TRANSMISSTRANSMISSÍÍVEISVEIS



ÚLCERAS



DST ANORRETAISDST ANORRETAIS

►►Bacterianas    Bacterianas    -- ssíífilisfilis
-- cancrcancróóideide
-- gonorrgonorrééiaia
-- linfogranulomalinfogranuloma venvenééreoreo
-- donovanosedonovanose

►►Virais   Virais   -- herpes simplesherpes simples
-- condiloma acuminadocondiloma acuminado
-- citomegalovcitomegalovíírusrus



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►Pesquisar outras DSTPesquisar outras DST
►►Hepatite BHepatite B
►►Hepatite CHepatite C
►►AIDSAIDS
►►SSíífilisfilis
►►Examinar parceiros sexuaisExaminar parceiros sexuais
►►OrientaOrientaçção sexual para prevenão sexual para prevenççãoão



DST ANORRETAISDST ANORRETAIS

►►SSíífilisfilis
►►Agente: treponema Agente: treponema pallidumpallidum
►►IncubaIncubaçção 2 a 4 semanasão 2 a 4 semanas
►►ApresentaApresentaçção: ão: úúlcera pouco dolorosalcera pouco dolorosa
►►AutolimitadaAutolimitada –– secundarismosecundarismo
►►DiagnDiagnóóstico: campo escurostico: campo escuro
►►Tratamento: penicilina Tratamento: penicilina benzatinabenzatina 2,4 U IM2,4 U IM



SIFILIS PRIMÁRIA

Treponema pallidum

Pesquisa em Campo Escuro

Coloração prata

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DAS ÚLCERAS    REGIÃO ANAL

RASPADO + ESFREGAÇO

Coloração pela prata



DST ANORRETAISDST ANORRETAIS

►►SSíífilisfilis
►►SecundarismoSecundarismo: condiloma plano: condiloma plano
►►Tratamento: Tratamento: penipeni benzatinabenzatina 4,8 U IM4,8 U IM
►►Seguimento: VDRL < 1/8Seguimento: VDRL < 1/8

TPHATPHA
FTA FTA absabs

►►ReaReaçção de ão de JarischJarisch HerxheimerHerxheimer ––
liberaliberaçção de antão de antíígenos lipoprotgenos lipoprotééicos  icos  



SECUNDARISMO SIFILÍTICO

CONDILOMA PLANO

ROSÉOLA SIFILÍTICA



DST ANORRETAISDST ANORRETAIS

►►EXAME DO LEXAME DO LÍÍQUORQUOR
-- alteraalteraçções neurolões neurolóógicasgicas
-- alteraalteraçções psiquiões psiquiáátricastricas
-- VDRL persistentemente elevadoVDRL persistentemente elevado
-- infecinfecçção por tempo indeterminadoão por tempo indeterminado
-- secundarismosecundarismo sifilsifilííticotico
-- doentes doentes imunodeprimidosimunodeprimidos



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►CancrCancróóideide
►►Agente : Agente : haemophilushaemophilus ducreyiducreyi
►►IncubaIncubaçção: 3 a 5 dias atão: 3 a 5 dias atéé 2 semanas2 semanas
►►ApresentaApresentaçção: ão: úúlcera dolorosa com cheiro lcera dolorosa com cheiro 
de peixe e fundo sujode peixe e fundo sujo

►►DiagnDiagnóóstico: stico: bacterioscopiabacterioscopia (GRAM)(GRAM)
►►Tratamento: Tratamento: azitromicinaazitromicina 1g / dose 1g / dose úúnicanica
►►Cancro de Cancro de RolletRollet: treponema + : treponema + hemhemóófilofilo



Cancro mole

Haemophilus ducreyi

Bacilos GRAM negativos
em ”paliçada” ou “fila indiana”

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DAS ÚLCERAS    REGIÃO ANAL

RASPADO     

ESFREGAÇO



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►GonorrGonorrééiaia
►►Agente: Agente: neisserianeisseria gonorrheagonorrhea
►►IncubaIncubaçção: 2 a 10 diasão: 2 a 10 dias
►►ApresentaApresentaçção: ão: retiteretite dolorosa com secredolorosa com secreçção ão 
como como ““leite condensadoleite condensado””

►►DiagnDiagnóóstico: stico: bacterioscopiabacterioscopia (GRAM)(GRAM)
►►Tratamento: penicilina G ou Tratamento: penicilina G ou cefalosporinacefalosporina



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►LinfogranulomaLinfogranuloma venvenééreoreo
►►Agente: Agente: ChlamydiaChlamydia trachomatistrachomatis tipo LGNtipo LGN
►►IncubaIncubaçção: 7 a 60 dias  ão: 7 a 60 dias  
►►ApresentaApresentaçção: ão: úúlcera + lcera + bulbãobulbão inguinalinguinal
►►DiagnDiagnóóstico: fixastico: fixaçção de complementoão de complemento

microimunofluorescênciamicroimunofluorescência
►►Tratamento: Tratamento: azitromicinaazitromicina 1g/dose 1g/dose úúnicanica



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►DonovanoseDonovanose ((granulomagranuloma inguinal)inguinal)
►►Agente:Agente:CalymmatobacteriumCalymmatobacterium granulomatisgranulomatis
►►IncubaIncubaçção: 20 dias a 6 mesesão: 20 dias a 6 meses
►►ApresentaApresentaçção: não: nóódulo dulo –– úúlcera lcera -- tumor tumor 
►►DiagnDiagnóóstico: bistico: bióópsia: psia: DonavanDonavan ou ou GiemsaGiemsa
►►Tratamento: Tratamento: SulfametoxazolSulfametoxazol--trimetropintrimetropin: : 
800800--160 mg, 2x dia / 3 semanas  160 mg, 2x dia / 3 semanas  



DONOVANOSE

Donovania granulomatis

(Giemsa)

DIAGNDIAGNÓÓSTICO DIFERENCIALSTICO DIFERENCIAL
DAS DAS ÚÚLCERAS    REGIÃO ANALLCERAS    REGIÃO ANAL

RASPADO E ESFREGAÇO – BIÓPSIA



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►Herpes simplesHerpes simples
►►Agente: herpes simplex vAgente: herpes simplex víírus (HSV)rus (HSV)
►►IncubaIncubaçção: indeterminadoão: indeterminado
►►ApresentaApresentaçção: vesão: vesíícula cula –– úúlcera lcera 
►►DiagnDiagnóóstico: bistico: bióópsia psia –– inclusão viralinclusão viral
►►Tratamento: paliativosTratamento: paliativos
►►RecidivanteRecidivante devido imunodepressãodevido imunodepressão



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►CitomegalovirusCitomegalovirus
►►Agente: CMVAgente: CMV
►►IncubaIncubaçção: indeterminadaão: indeterminada
►►ApresentaApresentaçção: ão: úúlceras lceras –– infecinfecçção ão 22ááriaria

►►DiagnDiagnóóstico: bistico: bióópsia psia –– inclusão viralinclusão viral
►►Tratamento: paliativosTratamento: paliativos
►►PredilePredileçção por tecidos de granulaão por tecidos de granulaççãoão



Citomegalovírus

Célula citomegalovírica com inclusões 
intranuclear  e  citoplasmáticas-HE

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DAS ÚLCERAS    REGIÃO ANAL





ALGORITMO PARA ALGORITMO PARA ÚÚLCERASLCERAS

Relato ou evidência de vesículas

sim nãoTratar  

herpes

Tratar  sífilis 

bacterioscopia

cocos Gram (-)

Campo escuro

+-

Lesões auto-inoculantes

Tratar 

cancro mole não auto-inoculantes

biópsias

outras



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►Condiloma acuminadoCondiloma acuminado
►►Agente: Agente: PapilomavirusPapilomavirus humano (HPV)humano (HPV)
►►IncubaIncubaçção: varião: variáávelvel
►►ApresentaApresentaçção: variada e multiformeão: variada e multiforme
►►DiagnDiagnóóstico: bistico: bióópsia e identificar o HPVpsia e identificar o HPV
►►Tratamento: eliminar lesõesTratamento: eliminar lesões
►►Pesquisar outros locaisPesquisar outros locais



DST ANORRETALDST ANORRETAL

►►ApresentaApresentaççõesões
►►Condiloma acuminado Condiloma acuminado 
►►DoenDoençça de a de BowenBowen
►►Neoplasia Neoplasia intraepitelialintraepitelial anal (NIA)anal (NIA)
►►PapulosePapulose bowenbowenóóideide
►►Tumor de Tumor de BBüüschkeschke--LLööwensteinwenstein
►►Carcinoma Carcinoma espinocelularespinocelular







HPV ANORRETALHPV ANORRETAL

HPVHPV ((DNA vDNA víírusrus))

camada basalcamada basal
genoma viralgenoma viral

nnúúcleos  cleos  
forma latenteforma latente

replicareplicaççãoão
forma subforma sub--clclíínicanica

condiloma condiloma 

PATOGÊNESE

microulcerações tropismo por céls epiteliais

forma clínica



HPV ANORRETALHPV ANORRETAL

DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO
latentelatente prpréé--clclíínicanica condilomacondiloma

identificar DNA

PCR, hidridização
captura híbrida

(material de biópsia)

magnificação
biópsias

anat.patol.      tipo viral Ki-67

grau de NIA     oncogenicidade
proliferação

celular



HPV ANORRETALHPV ANORRETAL
TRATAMENTOTRATAMENTO

tópicos

(podofilina ATA    podofilotoxina)

Imiquimod

Cidofovir

Interferon beta

cirurgia

(ressecção  cautério  laser)

seguimento recidiva?

Timomodulina

Vacinas

recidiva?



HPV ANORRETALHPV ANORRETAL

condilomas erradicadoscondilomas erradicados
HIV+                    HIVHIV+                    HIV--

NIAbNIAb NIAaNIAa NIAbNIAb
mensal (6 a 12 m)              trimestral mensal (6 a 12 m)              trimestral 

(citologia anal  (citologia anal  -- magnificamagnificaççãoão))

recidivarecidiva
retorno ao protocolo de tratamentoretorno ao protocolo de tratamento



HPV ANORRETALHPV ANORRETAL

►►VACINASVACINAS
-- Terapêutica Terapêutica –– em infectadosem infectados
-- ProfilProfilááticatica
-- Testes clTestes clíínicos em curso nicos em curso 
-- AntAntíígenos genos E6E6, , E7E7 e e L1L1 ((HPV16HPV16))
-- PreocupaPreocupaçção com câncer cervicalão com câncer cervical
-- Polivalente (HPV 6, 11, 16, 18)Polivalente (HPV 6, 11, 16, 18)



AIDS ANORRETALAIDS ANORRETAL

►►Lesões mais comunsLesões mais comuns
►►Condilomas acuminados Condilomas acuminados –– 60 a 80%60 a 80%
►►ÚÚlceras anais lceras anais –– herpes simples herpes simples –– 90 a 95%90 a 95%
►►Câncer Câncer -- carcinoma carcinoma espinocelularespinocelular

-- sarcoma de sarcoma de KaposiKaposi
-- linfoma linfoma nãonão--HodgkinHodgkin

►►ÚÚlcera lcera idiopidiopááticatica do canal anal do canal anal –– dor intensador intensa
►►Herpes Herpes tumoraltumoral ou ou hiperplhiperpláásticostico





AIDS ANORRETALAIDS ANORRETAL

►►VVíírus e a relarus e a relaçção com câncerão com câncer
►►Carcinoma anal Carcinoma anal –– HPV 16/18 (suspeito)HPV 16/18 (suspeito)
►►Carcinoma cervical Carcinoma cervical –– HPV 16/18(associado)HPV 16/18(associado)
►►Sarcoma de Sarcoma de KaposiKaposi –– herpes herpes virusvirus tipo 8tipo 8
►►Linfoma não Linfoma não HodgkinHodgkin –– EpsteinEpstein--BaarBaar virusvirus
►►HepatocarcinomaHepatocarcinoma –– vvíírus da hepatite Crus da hepatite C




