
Victor Matheus Santos da Silva; Illan Gabriel Lima da Silva; Evelyn
Eulálya Silva de Barros; Larissa Santos da Silva; Erédhya Silva

Santos; Anália Beatriz Pereira Pimentel; Rebeca Sales Rodrigues;
Geisiane Santos de Araújo; Greyce Karoline Lima da Silva; Vinícius
Ricardo Lima De Oliveira; Lívia Kelly dos Santos Nascimento; Maria
Eduarda da Silva Rodrigues; Ketly Rodrigues Barbosa dos Anjos;

ALESON Aparecido da Silva; Hiane Gabriela Alexandre da Silva; Luis
Antônio da Mota Silveira; Rodrigo José Tabosa de Andrade; Isabella

Macário Ferro Cavalcanti

Cordel das Infecções
Sexualmente

Transmissíveis (ISTs): da
prevenção ao
tratamento

Cordel das Infecções
Sexualmente

Transmissíveis (ISTs): da
prevenção ao
tratamento



Catalogação na fonte: 

C794    Cordel das infecções sexualmente transmissíveis (ISTS) : da prevenção
ao tratamento / Victor Matheus Santos da Silva… [et al.]. – Recife :
Ed. UFPE, 2020. 

             [23] p. : il.

Vários autores. 
ISBN  978-65-86732-35-1   (broch.)

1. Literatura de cordel brasileira. 2. Doenças sexualmente
transmissíveis – Prevenção. 3. Doenças sexualmente transmissíveis
– Tratamento. I. Silva, Victor Matheus Santos da.

 

 398.20981     CDD (23.ed.)  UFPE (BC2020-061)



Victor Matheus Santos da Silva: Estudante do curso de
Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do
Agreste de Pernambuco (UFAPE).

Illan Gabriel Lima da Silva: Estudante do curso de
Relações Internacionais pelo Centro Universitário
Internacional (UNINTER).

Evelyn Eulálya Silva de Barros: Estudante do curso de
Farmácia pela Universidade dos Guararapes (UNIFG).

Larissa Santos da Silva: Estudante do curso de
Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).

Erédhya Silva Santos: Estudante do curso de Fisioterapia
pela Faculdade da Escada (FAESC).

Anália Beatriz Pereira Pimentel: Cursando Técnico em
Administração pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (SENAC).

Rebeca Sales Rodrigues: Estudante do curso de Nutrição
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Geisiane Santos de Araújo: Concluinte do ensino médio na
Erem Antônio Alves de Araújo.

Greyce Karoline Lima da Silva: Concluinte do ensino médio
na Erem Antônio Alves de Araújo.

EQUIPEEQUIPE



Vinícius Ricardo Lima De Oliveira: Concluinte do ensino
médio na Erem Antônio Alves de Araújo.

Lívia Kelly dos Santos Nascimento: Concluinte do ensino
médio na Erem Antônio Alves de Araújo.

Maria Eduarda da Silva Rodrigues: Concluinte do ensino
médio na Erem Antônio Alves de Araújo.

Ketly Rodrigues Barbosa dos Anjos: Residente de
Enfermagem em Infectologia no Hospital Universitário
Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco
(HUOC/UPE/FENSG).

ALESON Aparecido da Silva: Mestrando no Programa de
Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular
Aplicada (PPGBCMA-UPE). Membro do grupo de pesquisa
em Zoologia e Genética de grupos Neotropicais-CAV/UFPE

Hiane Gabriela Alexandre da Silva: licenciada em Letras
e especialista em Linguística Aplicada ao ensino das
Línguas pela FAESC- Faculdade da Escada.

Luis Antônio da Mota Silveira: licenciado em letras pela
FAMASUL, pós-graduado em PSICOPEDAGOGIA pela FAMASUL
e especialista em avaliação educacional em língua
portuguesa pela UFPE. Professor efetivo das Redes
Estadual e Municipal, atua na EREM Antônio Alves de
Araújo, vinculada ao Programa de Educação Integral
(Rede Estadual) e Escola Municipal São José da Boa
Esperança em Amaraji (Rede Municipal).

EQUIPEEQUIPE



Rodrigo José Tabosa de Andrade: Mestrando do Programa
de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ensino
de Biologia do Centro Acadêmico de Vitória (PROFBIO/CAV).
Professor da rede estadual de Pernambuco na EREM
Antônio Alves de Araújo e na Escola Dom Luiz de Brito,
ambas localizadas em Amaraji – Pernambuco.

Profa. Dra. Isabella Macário Ferro Cavalcanti:
Professora Adjunto IV das Disciplinas de Microbiologia,
Imunologia e Exames Laboratoriais do Núcleo de
Enfermagem do Centro Acadêmico de Vitória da
Universidade Federal de Pernambuco (CAV/UFPE).
Especialista em Microbiologia Clínica pela Universidade
de Pernambuco (UPE). Membro do Núcleo de Pesquisa e
Extensão (NPE) do CAV/UFPE. Professora do Programa de
Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ensino de
Biologia do Centro Acadêmico de Vitória (PROFBIO/CAV).
Chefe e Pesquisadora do Setor de Microbiologia Clínica
do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami da
Universidade Federal de Pernambuco (LIKA/UFPE).
Membro do Comitê Científico e Consultivo de Apoio às
Ações de Combate ao COVID-19 – CAV/UFPE

EQUIPEEQUIPE



Sífilis

A sífilis é uma IST muito voraz
Que assusta até o mais cauteloso,

Podendo ser transmitida pro rapaz
Ou até mesmo pro lombo véi do idoso.

A bichinha é uma bactéria pequena
E é vista em forma de espiral
Pode infectar qualquer um ser humano,
Sendo sempre pelo contato sexual.

Uma doença danada, silenciosa e perigosa 
Seja esperto e se previna bem agora.

Ela pode ser primária, secundária e terciária,
Mas se bem tratada pode sim ser curada

Sífilis



Ela apresenta alguns sintomas
Que a eles você não pode ignorar,
Podendo ser da vermelhidão na pele
Até uma forte e desagradável dor muscular
E ainda pra completar esse pacote do cão
Tem as feridas indolores no local da inflamação.

A coisa é séria, mas não vá estranhando
Tenha calma que hoje tudo pode ser consultado

Porque pra todo e qualquer problema
Tem dotô com um nome complicado.

Urologista é pra aqueles que tão aperriados
Ginecologista é a pareia pras mulé dos abestaiados..



Olha! Se você pegou a sífilis ficar tranquilo, meu amigo
Essa doença tem cura, sim com o antibiótico mais antigo

O nome dele é penicilina e umas injeções você vai tomar
Vai lá no posto de saúde para da sua sífilis se curar.

Desculpe se te assustei, mas se acanhe não
Que pra tudo nessa vida tem a chamada proteção

A fórmula é muito fácil e precisa da união.
É consciência na cabeça e o preservativo na mão.



Meu amigo e minha amiga
Viemos aqui pra informar
De uma doença cabulosa

Ela é o HPV, pode acreditar

É numa relação sexual
Sem a camisinha de proteção
Em um sexo casual
Que ocorre a transmissão

Os fatores de risco agora vou contar,
Múltiplos parceiros e sexo sem proteção

Isso eventualmente vão agravar
A possibilidade dessa terrível situação

HPVHPV



Se uma verruga encontrar
Ou uma lesão aparecer

Saiba que um médico pode tirar
Pra com o HPV não sofrer

Os principais sintomas são as verrugas,
Mas não podemos esquecer

Do câncer de colo de útero 
Que esse vírus pode desenvolver



Se quer na verdade se proteger
Um macete pra você eu vou passar

Pra se livrar do HPV a vacina tem que ter
E disponível pelo SUS no posto de saúde deve estar

Apesar do progresso da ciência
Essa doença não tem cura

Então vamos na malemolência 
Usar a camisinha sem frescura



Herpes

A herpes não é curada
Porque o vírus se instala nas terminações 

Onde nenhum medicamento
Consegue trazer soluções
Mas o tratamento é fácil
Diminuindo preocupações

O vírus da herpes simples 
Aparece em variação
Um atinge os lábios
E o outro causa lesão
Então fique atento
Pra toda informação

Herpes é uma infecção
Sexualmente transmissível
Que pode afetar pessoas

De todo sexo possível
Que muda a estrutura do corpo

Ficando quase irreversível

Herpes



Às vezes muitas pessoas
Não sabem que foram infectadas
Porque é comum que a doença

Não seja manifestada
De imediato no corpo

Das pessoas contaminadas

Veja como é possível
O indivíduo se contaminar
Se beijos e utensílios 
Ele vier compartilhar

Com alguém que tenha o vírus
Facilmente vai se infectar



Dores e irritação surgem
Bolhas esbranquiçadas
Manchas vermelhas
Nas pessoas contaminadas
Inclusive formam cascas
Quando são cicatrizadas

Se aparecem os sintomas 
Na sua cabeça muitas coisas vão surgir

Não dê ouvidos a nenhuma 
E com orientação médica vá se tratar

Consiga logo o medicamento Aciclovir
Para suas lesões sarar



Agora você já sabe
A infecção não tem cura

Preste bem atenção
E não faça loucura

Antes que tudo aconteça
Coloque sua armadura

Se você ainda tem dúvida
Não fique preocupado
Os PSFs têm pessoal 
Deveras especializado
Preservativo gratuito
Pra chamegar tranquilizado 



Gonorreia

A gonorreia é uma infecção
Sexualmente transmissível

Se fizer sexo sem consciência
Assumirá um risco previsível

Ela já tem o tratamento
Mas se evita com prevenção 
Usando preservativo e
Tendo higiene após a relação 

Se uma secreção você tiver
Sentir dor ou ardência ao urinar

Procure rapidinho um médico
Para então o tratamento iniciar

Gonorreia



Logo após a descoberta
Inicia-se o tratamento

Tomando antibióticos regulares
E seguindo o monitoramento

Os dados no Brasil são absurdos
São cerca de 500 mil a se infectar

Tanto se ensina, mas parece que estão surdos 
Ou lhes faltam o desejo de se conscientizar

Sabe-se que ela pode até ter cura
Mas, meu amigo, não se descuide não

Pois ela está ficando super resistente
E alguns antibióticos não têm mais reação



HIV/AIDS

Da AIDS e sua transmissão
Neste cordel vamos falar

Como garantir a sua prevenção
E o cuidado que precisa tomar 

O universo está em alerta
Com o perigoso vírus HIV
Pra então se proteger

Use camisinha quando um ato for ter 

Apesar de tratamento já se ter
Mas para a AIDS a cura não existe

O melhor é se prevenir
Para o vírus não contrair

HIV/AIDS



O HIV não se transmite no assento sanitário
No aperto de mão, no beijo, no afago,

Nos contatos sociais, no abraço solidário
No cafune gostoso ou nem no convívio diário

O vírus é encontrado no sangue contaminado,
Também em qualquer secreção genital,
No esperma ou mesmo no leite materno

Que para o bebê é alimento vital



Os sintomas iniciais são difíceis de detectar
Febre, cansaço e suor noturno, isso, podem dar

Se cuide, meu amigo, para não se contaminar
E por todos esses perrengues em algum momento

passar

Se sentir algum desses sintomas
Procure imediatamente um doutor
E comece rapidinho o tratamento
Se por acaso, for um portador



Olhe que nas fases mais avançadas
A situação fica mais preocupante

As pessoas ficam magras e debilitadas
E adoecem a todo instante 

O melhor remédio é dizer sempre não
Para a AIDS não contrair 

Não importa se é vizinho, amigo ou irmão
O melhor é seringa não dividir

Numa relação sexual sem proteção
O vírus HIV você pode pegar

Isso não é uma indicação
Que a doença AIDS vai se instalar



Ter o HIV não é ter AIDS,
Esta você pode evitar
Se cuidando diariamente
Sem os remédios abandonar

Mas se você tem o HIV não se atormente 
viva a vida com muita segurança 

Busque ajuda e alivie a sua mente
E mantenha a calma e a esperança
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