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RESUMO 
O trabalho objetivou-se em realizar uma revisão bibliográfica sobre a infeção sexualmente 
transmissível herpes genital, tendo como agente etiológico duas cepas, o tipo 1 (HSV-1) e o tipo 2 
(HSV-2). Doença infectocontagiosa sujeita a recidivas. Fica claro que a infeção se propaga pelo 
contato sexual, oral, vaginal ou anal sem proteção, uma vez que se trata de uma IST infecção 
sexualmente transmissível. O conhecimento de seu patógeno causado pelo Herpes Simplex vírus do 
tipo 2 e a forma de contrair a infecção são importantes mecanismos de prevenção.  
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ABSTRACT 
The objective of this study was to carry out a literature review on sexually transmitted herpes genital 
herpes, with two strains, type 1 (HSV-1) and type 2 (HSV-2). Infectious disease subject to relapses. It 
is clear that the infection spreads through sexual, oral, vaginal or anal contact without protection, since 
it is an STI sexually transmitted infection. The knowledge of its pathogen caused by Herpes Simplex 
virus type 2 and how to contract the infection are important mechanisms of prevention.    
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INTRODUÇÃO 

A herpes genital é uma infecção sexualmente transmissível (IST), que 

acomete grande parte da população, mesmo estes não sabendo que tem esse 

agente patogênico em seu organismo. Este vírus sobrevive pouco tempo no meio 

ambiente, então é difícil contrair utilizando toalhas, entrando em piscinas ou 

utilizando banheiros públicos, por isso o uso do preservativo é de extrema 

importância. (MARTIN, 2009). 

Os sinais físicos podem aparecer de três dias a duas semanas após o ato 

sexual. Durante a primeira infecção pode ocorrer febre, mal estar e dores pelo corpo. 

Os sintomas aparentes são pequenas bolhas agrupadas na região genital ou facial, 

que ardem e causam coceira. Podem, além destas, surgirem linfonódulos, as 

famosas “ínguas”. Estes sinais podem adormecer e retornar a aparecer de tempos 

em tempos. (BRUNELLA GRILLO, 2018). 



A propagação da infecção se dá por contato sexual oral, vaginal ou anal sem 

proteção. Em casos de gravidez, da mãe para o bebê, pode ser transmitido pelo 

parto ou amamentação. (ANAEDOBE, 2019). 

Existem dois tipos de herpes, a do tipo 1, que é responsável pelo herpes 

facial, manifesta-se principalmente na região da boca, nariz e olhos, e a herpes tipo 

2, que acomete principalmente a região genital, ânus e nádegas. É importante 

lembrar que a infecção cruzada dos vírus herpes tipo 1 e 2 pode acontecer se 

houver contato oral-genital. Isto é, pode-se pegar herpes genital na boca ou herpes 

oral na região genital. (HASAN, 2019). 

Estudos foram realizados na Universidade Federal de São Paulo e no Instituto 

de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas e comprovaram as soroprevalências para 

HSV-1 e para HSV-2 variam com a idade e entre as regiões do Brasil. História 

pregressa de IST é importante fator de risco para aquisição de infecção por HSV-2. 

O herpes genital é infecção comum, tanto em países industrializados como naqueles 

em desenvolvimento. No Brasil, ocorrem em média 2 milhões de casos por ano. A 

maioria dos casos é causada pelo HSV-2, embora ter aumentado a prevalência do 

HSV-1, em maior número na população jovem, devido à prática de sexo oral. 

(SEMPRINI, 2017). 

No mundo todo, estima-se que de 90% das pessoas estão infectadas com o 

vírus herpes simplex, 30% das quais experimentam herpes simplex labial recorrente, 

comumente chamado de 'herpes labial', que pode durar até 10 dias. (SEMPRINI, 

2017). 

Em 2012, a prevalência estimada da infecção era mais elevada na África 

(31,5%), seguida das Américas (14,4%). Existem aproximadamente 267 milhões de 

mulheres e 150 milhões homens infectados por HSV-2, sendo mais comum em 

mulheres, segundo estimativas de 2012. É importante ressaltar que esta doença não 

tem cura, apenas meios que controlam o desconforto do indivíduo que a possui.  

(BRUNELLA GRILLO, 2018). 

O presente trabalho tem como objetivo ressaltar a importância do diagnóstico 

e tratamento de forma que mantenha a vida do paciente o menos incômoda 

possível, dada a relevância e quantidade de indivíduos portadores do vírus. Aqui se 

estabelecem métodos e opções viáveis de tratamento para um cotidiano mais 

seguro e agradável, facilitando as relações interpessoais. 

 



  



METODOLOGIA 

 

Para elaboração da pesquisa foi realizado uma revisão narrativa, a partir de 

base de dados como: SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), PUBMED (Us 

National library of Medicine National Institutes of Health), entre outros sites de 

pesquisa. Durante a busca de dados, foram utilizados como os descritores: Genital 

Herpes, infecção sexualmente transmissível, diagnósticos e tratamentos, herpes 

simples tipo 1 (HSV-1) e vírus herpes simples tipo 2 (HSV-2). Foram selecionados 

estudos publicados desde 2009 até os dias atuais, relevando-se aqueles que 

contivessem maior valor informativo, contribuindo para os objetivos do presente 

trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

I. Transmissão 

Fundamentalmente, o herpes genital é transmitido por meio de relação sexual 

desprotegida, ou seja, sem o uso de preservativos. As gestantes infectadas também 

podem transmitir o vírus para a criança no momento do parto. É importante lembrar, 

que se trata de um vírus contagioso e assim como no herpes labial, a pessoa uma 

vez infectada pode transmitir a doença mesmo que não apresente as feridas 

visíveis. (GONÇALVES DE MELO, 2019). 

II. Sintomas 

No início, a infecção pode causar ardor, coceira (prurido), formigamento e 

gânglios inflamados. Em seguida surgem as bolhas características do herpes. São 

pequenas vesículas que se distribuem em forma de buquê nos genitais masculinos e 

femininos. Às vezes, elas estão presentes dentro do meato uretral ou, por 

contiguidade, podem atingir a região anal e perianal, de onde se disseminam se o 

sistema imunológico estiver debilitado. (GROVES MJ, 2016). 

As lesões costumam regredir espontaneamente, mesmo sem tratamento, nos 

indivíduos imunológicos. Nos imunossuprimidos, porém, elas adquirem dimensões 

extraordinárias. (WHALEN AM, 2019). 

As manchas vermelhas que aparecem alguns dias mais tarde evoluem para 

vesículas agrupadas em forma de buquê. Depois, essas pequenas bolhas cheias de 

líquido se rompem, criam casca, cicatrizam, mas o vírus migra pela raiz nervosa até 



alojar-se num gânglio neural, onde permanece latente até a recidiva seguinte. 

(DAVE J, 2019). 

 
Figura 1: Exemplo de lesões causadas pela herpes na pele humana. 

 
Figura 2: Exemplos de lesões causadas pela herpes na região genital. 

 

 

III. Diagnóstico 

O diagnóstico do herpes genital é feito por uma avaliação física das lesões, 

realizada por médico e assim como o HSV-1, existem exames específicos que 

analisam a presença de anticorpos no sangue para os tipos do herpes. O 

diagnóstico do HSV é feito pelas características clínicas associadas às confirmações 

laboratoriais da infecção. A inspeção clínica, em geral, deve incluir toda a região 

genital, perigenital e perianal do paciente, observando-se lesões características que 

podem apresentar-se em diferentes fases evolutivas como máculas eritematosas e 

vesículas agrupadas, erosões, crosta e reparação. Os métodos de detecção para o 

HSV em lesões clínicas geralmente são a técnica de reação em cadeia da 

polimerase, detecção de antígeno (Imunofluorescência e ensaio imunoenzimático), 

cultura viral e esfregaço de tzank. (EDILBERTO PELLEGRINI, 2010). 

 



IV. Prevenção e Tratamento 

O herpes pode ser medicado e controlado, porém, não existe uma cura. O 

médico deve ser consultado o mais breve possível e algumas medidas e cuidados 

devem ser tomados para evitar a propagação da doença para outras regiões e a 

transmissão para outras pessoas. Entre as recomendações para os indivíduos 

infectados, a principal é evitar o contato íntimo enquanto estiver em crise, pois o 

potencial de transmissão é muito maior nessa fase em que as feridas estão visíveis. 

Recomenda-se a utilização de preservativos nas relações sexuais, evitar coçar e 

estourar as bolhas, pois o líquido que está dentro é repleto de vírus e a facilidade de 

contaminação é alta. Lavar bem as mãos após manipular as feridas. (LEGOFF, 

2014). 

O tratamento mais comum é o creme de aciclovir, que reduz o tempo de 

cicatrização em apenas meio dia, em comparação com nenhum tratamento 

específico. O Aciclovir é uma medicação bastante utilizada no tratamento do herpes, 

pois acelera a cicatrização e diminui os sintomas de dor. (SEMPRINI, 2017). 

Os medicamentos antivirais podem prevenir ou reduzir os surtos durante o 

período em que a pessoa toma o medicamento. Além disso, a terapia supressora 

diária (isto é, uso diário de medicamentos antivirais) para o herpes pode reduzir a 

probabilidade de transmissão aos parceiros. (MARTIN, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica clara a importância das precauções sobre essa infecção sexualmente 

transmissível que é bastante comum, e que afeta indivíduos de todas as idades. 

Muitas pessoas estão contaminadas com a herpes genital sem saberem, isto porque 

alguns organismos não apresentam sintomas. (ARAGUAIA, Mariana 2019). 

O uso do preservativo é muito importante para si e para todos os que o rodeiam, por 

mais que a pessoa não esteja contaminada, o uso é essencial, já que se trata de 

uma doença sexualmente transmissível, e que pode acarretar em diversos 

problemas futuros. (ARAGUAIA, Mariana 2019). 

Até uma simples herpes pode matar (filhos de portadores da doença). E 

concluímos sobre a importância da precaução dessa infecção sexualmente 

transmissível. (ARAGUAIA, Mariana 2019). 
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