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RESUMO:  

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) trata-se de todas as que têm como 

transmissão a troca de fluidos corporais, seja por transfusão de sangue, drogas injetáveis ou 

pelas relações sexuais. Seus agentes etiológicos são bactérias, vírus e parasitos, que 

apresentam disseminação rápida. Um dos fatores decisivos para disseminação das DST’s se 

relaciona aos múltiplos parceiros, a falta de utilização de métodos preventivos. Os avanços 

das DST’s no âmbito mundial, principalmente em países em desenvolvimento, caracterizam 

situação bastante preocupante, levando as autoridades de órgãos governamentais da área da 

saúde, criar propostas de intervenção. O presente trabalho objetiva analisar a prevalência de 

DST’s no município de Monte Carmelo- MG período de 2005 a 2015. O presente trabalho 

teve como critério, uma abordagem quantitativa, de um estudo de campo descritivo e 

exploratório, realizado no município de Monte Carmelo - MG. A cidade estudada se localiza 

no triangulo mineiro, e suas principais atividades econômicas são a produção de café, como 

também telhas, tijolos e artefatos de cerâmicas, apresenta população de cerca de 47.770 

habitantes. Após a coleta, procedeu-se a tabulação dos dados. Realizou-se análise descritiva 

simples, utilizando-se o software de planilha eletrônica Excel. Os achados mais significativos 

foram apresentados em gráficos. A discussão dos dados ocorreu com base na produção 

científica sobre a temática em estudo. Considerando que a pesquisa foi realizada a partir de 

uma base de dados, de domínio público, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética 

em Pesquisa. Ao longo dos anos algumas doenças conseguiram se estabilizar e outras tiveram 

aumento significativo, mesmo que um dos grandes problemas enfrentados para análise de 

dados tem sido a falta de notificação aos órgãos responsáveis, que acabam ficando defasados. 

Tendo em vista que estes dados somente são lançados em algumas doenças por precisarem de 

tratamentos imediatos ou que tenham diagnósticos em partos ou provenientes de outros 

sintomas clínicos. Sendo que algumas doenças por terem diagnósticos e tratamentos simples 
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deixam de ser notificados, ou até mesmo os próprios populares não buscam o tratamento ou 

diagnosticar os sintomas das mesmas. Desta forma conclui-se que o município carmelitano, 

apresenta dados referentes às DST’s abaixo da media nacional.   
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