
Els homes gais i bisexuals som especialment vulnerables a les ITS (in-
feccions de transmissió sexual). Durant els darrers anys hi ha hagut un 
augment significatiu dels casos d’infecció per sífilis i limfogranuloma ve-
neri (LGV), i s’ha començat a reportar un augment de casos d’hepatitis C 
(VHC), especialment en homes amb VIH.
      
Una persona pot estar infectada d’una ITS i no saber-ho i/o no tenir símp-
tomes. Existeixen recursos sanitaris per realitzar proves diagnòstiques 
que t’ajudin a conèixer el teu estat de salut. L’autoreconeixement dels 
símptomes o lesions ens permet valorar si cal acudir a l ‘especialista. 
Només un metge pot fer una diagnosi i proposar un tractament després 
de fer-te un reconeixement.

Per accedir al sistema públic sanitari és necessari presentar la targeta 
sanitària. A Stop Sida et podem assessorar i facilitar les gestions per a 
l’accés al sistema sanitari català i l’empadronament.

Tenir VIH pot dificultar la curació de les ITS, i  algunes poden fer que 
l’abordatge de la infecció per VIH sigui més complex, com és el cas de 
l’hepatitis C.

Tenir una ITS augmenta el risc d’infecció i de transmissió del VIH.

Les ITS són causades per bacteris, virus o paràsits. L’ús del condó redueix 
eficaçment el risc de contraure una ITS. 

Pots prevenir la reinfecció d’una ITS bacteriana/parasitària o la coinfecció 
amb un altre tipus o soca d’una ITS vírica si:
> avises el(s) teu(s) company(s) sexual(s) que t’han diagnosticat una ITS,
> t’abstens de tenir relacions sexuals durant el període de curació o tracta-
ment dels símptomes,
> et mantens en el sexe més segur després de la diagnosi d’una ITS

  RECURSOS  

• STOP SIDA 
Diputació 185, entl. 2ª ·  Universitat (L1 i L2) Urgell (L1)
Telf. 93 452 24 35 · www.stopsida.org
> Servei de la prova VIH i sífilis (anònim, confidencial i gratuït) 
> Assessorament per a l’accés al sistema sanitari. 
> Servei des de i per a treballadors/es sexuals: www.protegersex.org 
> Consultes: info@stopsida.org · www.navegaseguro.es

• CAP DRASSANES > Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual 
Avda. Drassanes, 17-21 ·  Drassanes (L3) 
Tel. 934 414 612
> Atenció i diagnosi d’ITS (sol·liciten la targeta sanitària)

• AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA
Pl. Lesseps, 1 ·  Lesseps (L3)
Tel. 93 238 45 45
> Vacunació hepatitis A+B

       LES ITS  INFECCIONS DE TRANSMISSIÓ SEXUAL



       SÍFILIS   La sífilis es manifesta en fases: 
1 > Aparició del xancre sifilític al lloc de contacte aproximadament a les 3 
setmanes de la infecció. El xancre és una úlcera normalment indolora que 
pot passar inadvertida però que transmet el bacteri; desapareix tota sola 
sense deixar cicatriu. 
2 > Sífilis secundària: és la fase amb més capacitat de transmissió. Apareix 
als 2-3 mesos, amb símptomes com ara erupcions o favasses de color ro-
saci a la pell, malestar general, ganglis inflats, lesions no doloroses a les 
mucoses i altres símptomes. Els símptomes desapareixen totalment i al cap 
d’un any queda latent. 
3 > Sífilis terciària: apareix als 5-30 anys i pot afectar greument el cor, el 
cervell i els vasos sanguinis.
Es pot diagnosticar a partir d’una prova passades 4-6 setmanes després de 
la possible infecció.

       GONORREA   De vegades pot no presentar símptomes. Els símptomes 
solen aparèixer a partir del 2n al 7è dia i poden ser: 
> Augment de la freqüència d’orinar amb molèsties i supuració pudenta.  
> Supuració per l’anus. > Dolor i molèsties en empassar.

       CLAMÍDIA I LIMFOGRANULOMA VENERI (LGV)   El LGV és una variant 
més agressiva de la clamídia. Ambdues ITS tot sovint poden no presentar 
símptomes. Els símptomes més comuns són: 
> Inflamació rectal amb secrecions i hemorràgies. > Úlcera i posterior infla-
mació dels ganglis inguinals o femorals.

       HEPATITIS   Els virus (A, B i C) que causen l’hepatitis produeixen un procés 
d’inflamació del fetge. De vegades pot no presentar símptomes i en alguns 
casos es cura tota sola. La simptomatologia més comuna és malestar gene-
ral, vòmits, primesa, coloració grogosa de la pell i del blanc dels ulls (icterí-
cia). A vegades pot no presentar símptomes i en alguns casos es cura sola.

       VIRUS DEL PAPILOMA HUMÀ (VPH)   És una infecció vírica transitò-
ria amb més de 100 tipus diferents, algunes de les quals poden persis-
tir  produir lesions en forma de berrugues principalment als genitals i 
l’anus. Alguns tipus del VPH estan associats com a precursors del càncer 
anal o de penis. El virus queda allotjat a l’organisme i l’aparició/reapa-
rició de les berrugues varia segons la persona. No hi ha tractament que 
eradiqui el virus, tot i que pot desaparèixer tot sol. Les berrugues s’eli-
minen mitjançant criogenització o cirurgia amb làser.

       VIRUS DE L’HERPES SIMPLE (VHS)   És una ITS d’origen víric que 
afecta els genitals i l’anus (VHS2) i la boca (VHS1). El virus queda allotjat 
permanentment a l’organisme i hi apareixen úlceres i vesícules de manera 
intermitent. Les vesícules i úlceres (butllofes) poden provocar molèsties, 
seguides de l’erosió de la zona i que finalitzen en crostes. No deixa cicatriu.

       LLADELLES (CABRES)   Paràsit que viu als pèls púbics. Produeix 
picor intensa a la zona del pubis, perineu i d’altres zones corporals amb 
pèls. Rasurar-se la zona i netejar les peces infectades amb aigua calenta 
ajuda a eradicar-les.



SÍFILIS

GONORREA

CLAMÍDIA/LGV

HEPATITIS A

HEPATITIS B

HEPATITIS C

VPH

VHS

LLADELLES 
(CABRES)

SÍ > 1 setmana del tractament 
 
SÍ > 1 setmana del tractament  
 
SÍ > 3-6 setmanes del tractament  

SÍ > Infecció aguda  

Sí en infecció aguda
Variable en infecció crònica

Sí en infecció aguda
Variable en infecció crònica

Desaparició 
o latència intermitent

NO > latent intermitent

 
SÍ  

Antibiòtic 

Antibiòtic 

Antibiòtic 

-----

Antivirals 

Antivirals 

Només símptomes 
(eliminació berrugues)

Només símptomes 
(butllofes)

Xampús específics 

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

P · SO · PN · JS

P · SO · PN · JS

P · FF · JS

PN

P · SO · PN

P · FF · JS

P · SO · PN

P · SO

Relació sexual

Xancre o pell/mucoses infectades 
 
Secrecions del penis, vagina, anus i/o gola 

Secrecions de l’anus o penis/vagina 
 
Contacte oral amb excrements 
  
Sang, semen i fluid vaginal  
 

Sang    

 
Pell/mucosa infectada 
i berrugues    

Lesions i pell/mucoses infectades 
Secrecions de l’anus, penis i vagina

Contacte directe pèls púbics
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    *Pràctiques sexuals:  P > penetració anal/vaginal  SO > sexe oral PN > petó negre  FF > fist fucking (ficar-hi el puny)  JS > intercanvi de joguines sexuals

Diputació, 185, entl. 2ª (08011) Barcelona
 ONG Stop sida   StopsidaONG   stopsidabcn

Amb el suport de:

ITS CURACIÓ? TRACTAMENT VACUNA TRANSMISSIÓ SEXUAL PRÀCTIQUES SEXUALS  
de més risc *
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