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Informação importante acerca de sua saúde sexual: Leia por favor ambos os lados dessa folha 
cuidadosamente.   
 
Se você tiver alguma questão acerca do medicamento para a gonorreia, contate seu médico ou enfermeiro.   
 
Para mais informação acerca da gonorreia e outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) ou para 
encontrar uma clínica de DST perto de você, visite o site do Departamento de Saúde Pública de Connecticut 
em  http://www.ct.gov/dph/std ou ligue  (860) 509–7920.   Qualquer pessoa de 13 ou mais anos de idade 
pode ser vista e tratada de DST sem consentimento dos pais. 

 
Porque estou recebendo um medicamento ou uma receita de medicamento? 
Seu/sua parceiro/a sexual foi tratado/a recentemente por uma doença sexualmente transmissível (DST) chamada 
gonorreia.  Você pode tê-la também.  É por isso que seu/sua parceiro/a sexual está trazendo pra você uma receita 
ou medicamento para tratar a gonorreia.  Você deve tomar esse medicamento o mais rápido possível.  
 
O que é a gonorreia e quais são os sinais e sintomas? 
A gonorreia é uma infeção muito comum que tanto homens como mulheres podem contrair através do sexo vaginal, 
peniano, anal ou oral.  Na maioria das pessoas, não há  sintomas.  Mas se você estiver infetado/a, mesmo que não 
existam sintomas, você pode na mesma transmitir a infeção a outra pessoa durante o ato sexual.   
 
As mulheres com sinais ou  sintomas podem ter: As homens com sinais ou  sintomas podem ter: 
• Corrimento amarelo ou branco proveniente da vagina 
• Dor ou sangramento durante ou após o ato sexual 
• Sangramento entre períodos 
• Ardor ou dor quando você urina 
• Dor no baixo-ventre, câimbras e dor nas costas 
• Náuseas 
• Febre 

• Corrimento (gotejamento) amarelo ou branco 
proveniente do pênis 

• Ardor ou dor quando você urina 
• Ardor ou coceira no meato uretral do pênis 
• Dor ou inchaço dos testículos (saco) 
 

 
Qual é a cura para a gonorreia? 
A gonorreia é normalmente curada com uma dose de antibiótico chamado ceftriaxona (injeção) e uma dose de um 
antibiótico chamado azitromicina (comprimido).  Estas doses de medicamento não tratam outras DSTs como a 
sífilis.  
 
Hoje você está recebendo uma dose de cefixima (comprimido semelhante à ceftriaxona) e uma dose de 
azitromicina, ou uma receita para obter esses medicamentos na farmácia.  Antes de tomar esses 
medicamentos, leia todas as informações seguintes com atenção. 
 
1. Se você tem algum desses problemas, você deve consultar um médico ou enfermeiro o mais rapidamente 

possível pois você pode precisar de um medicamento mais forte. 
• Dor no baixo ventre 
• Câimbras 

• Náuseas 
• Vômitos 

• Febre 
• Dor ou inchaço dos testículos 

(saco) 
 
2. Não tome esses medicamentos antes de falar com seu médico ou farmacêutico se: 

• Você for alérgico a um medicamento 
• Você tiver problemas graves de saúde, tais como doenças renais, cardíacas, hepáticas, ou convulsões 

Você não puder tomar esses medicamentos devido a outros problemas de saúde ou alergias, consulte seu médico 
ou enfermeiro logo que possível para obter o melhor tratamento da gonorreia para você. 

 
3. Como tomo esses medicamentos? 

• Tome o medicamento todo de uma vez só por via oral. 
• Se você vomitar na hora seguinte à toma do medicamento, você precisa obter mais medicamentos de sua 

clínica, médico ou enfermeiro porque o medicamento não teve tempo de fazer efeito. 
• Não partilhe este medicamento com ninguém. 

http://www.ct.gov/dph/std
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4. E se estiver grávida ou julgar estar grávida? 
A cefixima ou azitromicina não farão mal ao bebê.  A gonorreia pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a 
gravidez e pode causar problemas de saúde para o bebê.  Se você estiver grávida, tome o medicamento e consulte 
seu médico ou enfermeiro logo que possível.  Fale pra eles que você está sendo tratado/a porque seu/sua 
parceiro/a sexual tem gonorreia. 
 
5. O que devo fazer após tomar esses medicamentos? 

• Não pratique sexo vaginal, peniano, anal ou oral durante pelo menos sete dias após você E o(s) 
seu(s) parceiro(s) sexual(is) terem  tomado esse medicamento.  São precisos sete dias para esse 
medicamento curar a gonorreia.  Você pode contrair gonorreia novamente se você tiver relações sexuais 
antes de esperar que o medicamento atue em você e no/a seu/sua parceiro/a. 

• Faça o rastreio de outras DSTs.  Estas doses de medicamento não tratam outras DSTs.  Mesmo se você 
tomar esses medicamentos, é importante fazer o rastreio de outras DSTs porque as pessoas podem ter 
mais do que uma ao mesmo tempo.  Faça o rastreio com seu médico ou enfermeiro para clamídia, sífilis e 
HIV. 

• Faça um teste para ter a certeza que você não tem gonorreia  O melhor tratamento para a gonorreia é 
uma injeção de antibiótico junto com um comprimido.  Uma vez que você está recebendo apenas 
comprimidos para seu tratamento, é importante que você faça um teste para ter a certeza que está curado. 

 
6. O que pode acontecer se não tomar esses medicamentos? 
A gonorreia que não é tratada pode levar à infertilidade (incapacidade de ter filhos).  Nas mulheres, a gonorreia 
não-tratada pode causar Doença Inflamatória Pélvica (DIP) que pode ser bastante dolorosa.  Nos homens, a 
gonorreia não-tratada pode causar infeção e dor nos testículos. 
 
7. Quais os efeitos secundários comuns desses medicamentos? 
Alguns dos efeitos secundários da cefixima e da azitromicina incluem diarreia, náuseas, dor no baixo ventre, dor de 
cabeça e vômitos.  Lembre-se que se você vomitar na hora seguinte à toma do medicamento, você precisa obter 
mais medicamentos. 
 
8. E se tiver uma reação alérgica após tomar esses medicamentos? 
As reações alérgicas muito graves são raras mas podem acontecer.  
 
Se você tiver um desses problemas após tomar os medicamentos, chame o 911 ou vá às urgências: 
• Dificuldade em respirar/aperto no peito  
• Fechamento da garganta 

• Inchaço nos lábios ou língua 
• Urticária (feridas na pele que causam coceira) 

 
Se você teve uma reação alérgica: quando você se sentir melhor, por favor informe ao Programa de Controle de 
DST no nº 860-509-7920 para que o Departamento de Saúde Pública possa averiguar quantas pessoas tiveram 
problemas com o medicamento. 
 
Como pode a gonorreia ser evitada? 
A única forma de evitar a gonorreia e outras DSTs incluindo HIV, é não ter relações sexuais.  Se você tiver relações 
sexuais usando um preservativo de forma correta, SEMPRE que você tiver qualquer tipo de relação sexual as 
chances de contrair uma DST diminuem. Fazer o rastreio para DSTs pelo menos uma vez por ano é também uma 
excelente forma de se manter saudável. 


