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Infeccions de transmissió sexual

Són infeccions que es transmeten d'una persona a una altra principalment a
través del contacte sexual no protegit (anal, vaginal o oral).

També es poden transmetre a través d' un altre contacte físic íntim.

Poden ser ASIMPTOMÀTIQUES.

Poden ser causades per bacteris, virus, paràsits...
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http://sexejoves.gencat.cat/

BACTERIS

Treponema pallidum

Neisseria gonorrhoeae

Chlamydia trachomatis

VIRUS

Virus herpes simple

Virus papiloma humano

Virus de la hepatitis B

Virus de la inmunodeficiencia 

humana

Virus de la hepatitis A

Molluscum contagiosum

PARÀSITS

Trichomonas vaginalis

ARTRÒPODES

Phthirus pubis

Sarcoptes scabiei

La vaginosi bacteriana i 

la candidiasi no es 

consideren ITS.
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Exsudatives

Uretritis/cervicitis: 
NG, CT, MG, TV, 

(UU)

Epididimitis
/EPI

Proctitis 
(NG, CT, 
HG, TP)

Vaginitis 
(vaginosi

bacteriana, 
candidiasi, 

TV)

Ulceratives

Herpes 
genital

Sífilis (TP)

LGV (CT 
L1, L2, L3)

Chancroide 
(HD)

Granuloma 
inguinal

Proliferatives

VPH

Altres
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Impacte de les ITS

S'adquireixen > 1 milió d' ITS al dia.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)

>500x106 VHS genital

300x106       VPH

296x106 VHB crònic

38,4x106 VIH

1,5x106 VIH nous

Global progress report on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections, 2021. Accountability for the global health sector  

strategies 2016–2021: actions for impact. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

2,3 million
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Altres conseqüències de les ITS

• ↑ R d'adquisició VIH

• Dolor pelvià crònic

• Infertilitat

• Embaràs ectòpic

• Transmissió vertical

• ↑ R de displàsia cervical

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis)
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ITS en adolescents

Als EUA, els joves de 15 a 24 anys:

1/4 de la població sexualment activa, però...

1/2 dels 20 milions de noves ITS anuals.

https://www.cdc.gov/std/life-stages-populations/adolescents-youngadults.htm
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Chlamydia trachomatis

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2019. Centro 

Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública; 2021

Chlamydia
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Chlamydia trachomatis

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2019. Centro 

Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública; 2021

60 ♀

17 ♂



12Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2019. Centro 

Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública; 2021

Neisseria gonorrhoeae



13Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2019. Centro 

Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública; 2021

Neisseria gonorrhoeae

16 ♀

8 ♂



14Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2019. Centro 

Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública; 2021

Sífilis



15Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis B y C. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2019. Centro 

Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública; 2021

Sífilis

3 ♀

1 ♂
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Factors de risc en adolescents

✔ Major nombre de relacions sexuals i de parelles.

✔ Inadequada percepció del risc.

✔ Disminució de l' ús del preservatiu.

✔ Consum d'OH/drogues.

✔ Major susceptibilitat biològica.

✔ Escàs coneixement sobre ITS.

✔ Dificultat d' accés a serveis sanitaris.

https://aedv.es/aumentan-las-its-entre-los-jovenes/

https://www.cdc.gov/std/stats18/adolescents.htm

Fortenberry, JD. Sexually transmitted infections: Issues specific to adolescents. In: UpToDate, Torchia, MM (Ed.), UpToDate. 2021

Retard en el 

diagnòstic i el 

tractament

https://aedv.es/aumentan-las-its-entre-los-jovenes/
about:blank
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Masturbació
a un mateix *

Petons i
carícies*

Masturbació
a l'altra

Penetració
penis-vagina

Sexe oral Penetració
amb joguines

Fricció penis-
vulva*

Penetració
penis-anus*

Fricció vulva-
vulvaa l’altre

* p<0,05

noies
nois

Projecte SEXCAT (14-21 anys): 

Edat mitjana d'inici de pràctiques sexuals

Diapositiva: Dra. Evelin López Corbeto

n=825/969
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Projecte SEXCAT (14-21 anys): 

Ús del preservatiu amb parella ocasional

Sexe oral (n=281): ús d’algun mètode preventiu = 9,8% 



Projecte SEXCAT (14-21 anys): 

Ús del preservatiu tant com has volgut?

26% NO van poder 

negociar mai l'ús 

del preservatiu
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Cas clínic 1

Carlos, 16 anys. Acudeix amb el seu pare.

MC: Cribratge d’ITS.

AP: No AMC. No AP d’interès. Vacunes al dia (VHA i VHB).

MA: Asimptomàtic.

© Shutterstock / Asier Romero

Hem de fer alguna cosa?

Si hem de fer alguna cosa, què?
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El cribratge està recomanat quan la història sexual de l'adolescent ho requereixi

(pràctiques de risc,..) o sempre que apareguin signes o símptomes que poguessin ser

causats per una ITS. En aquests casos la recomanació de revisió podria ser anual (¿?).

GeSIDA. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de 

transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes. Marzo 2017.

Els tests recomanats inclouen estudi de CT i

NG i serologia per a VIH, VHB (no si

vacunació completa) i sífilis (+/- VHC).

L'estudi de CT i NG es realitzarà a nivell

uretral/vaginal, rectal i/o faringi segons

pràctiques.
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Marcell AV, Burstein GR, AAP COMMITTEE ON ADOLESCENCE. 

Sexual and Reproductive Health Care Services in the Pediatric Setting. Pediatrics. 2017;140(5):e20172858
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Inici RS fa 1 any. HSH.

Parelles últim any: 6. Últims 2 mesos: 5.

SOsp, SAv sp. Ús de preservatiu irregular. Última RS fa 5 dies.

Antecedents d' ITS: Infecció faríngia per NG fa 1 any.

No consum de substàncies.

Consentiment: sempre.

© Shutterstock / Asier Romero
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Estudi realitzat

- PCR CT/NG en exsudat faringi, rectal i orina.

- Serologies VIH, VHC i sífilis.

En estudi per PCR:

♂ Exsudat uretral = 1r raig orina (2h)

♀ Exsudat endocervical = Exsudat vaginal (autopresa)

© Shutterstock / Asier Romero

Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. 

MMWR Recomm Rep 2021;70(No.4).
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Autopresa de 

mostres
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EC:

- Analítica: Serologia VIH, sífilis i VHC negatives.

- Exsudat faringi: CT i NG positives.

- Exsudat rectal: CT i NG positiva.

- Orina: negatives.

OD: Infecció faríngia i rectal per CT i NG asimptomàtica.

PLA:

Tractament: doxiciclina 100 mg/12h via oral 7 dies + ceftriaxona 1g IM.

Abstenció RS fins a fi de tractament.

Counseling. Oferim vacuna VPH.

Test de cura faringi en 1 mes. Seguiment serològic.

Estudi de contactes

Declaració

Cultiu NG

PCR CT LGV*
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Chlamydia trachomatis

Epidemiologia

1a causa bacteriana d' ITS.

>130 milions d’infeccions anuals.

Clínica

Asimptomàtica ( ♀ 70-80% / ♂ 50% ).

Cervicitis ♀ / uretritis ♂. 

Incubació 2-6 setmanes.

Secreció mucosa.

Disúria i pol·laciúria ( ♀ infreqüent / ♂

fins a 50%).

Dolor hipogàstric (MIP) ♀ / irradiat a 

epidídim ♂ .

Altres símptomes locals (faringis, 

rectals, conjuntivals).

Dr. Alcívar
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Complicacions

50% persistència → desenvolupament de complicacions per a la salut 

reproductiva i seqüeles com a conseqüència de la resposta immune. 

♂ prostatitis, vesiculitis, orquiepididimitis ... esterilitat. 

♀ endometritis, salpingitis, MIP (15%).

Diagnòstic

TAAN (PCR multiplex – coinfeccions!)

10-20% seqüeles 

(infertilitat i 

embaràs ectòpic)
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Tractament

Doxiciclina 100 mg/12h via oral 7 dies

Azitromicina 1g via oral dosi única

Test de cura

No recomanat habitualment.

Només en gestants, dubte sobre compliment de tractament, sospita reinfecció, 

persistència símptomes.

Estudi de contactes

♂ amb clínica: 1 mes

Resta de casos índex: 6 mesos
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Cas clínic 2

Gonzalo, 15 anys. Acudeix amb la seva mare.

MC: secreció uretral.

AP: No AMC. No medicació habitual. No AP d' interès.

Vacunes al dia. Vacuna VHB i VHA. RS des de fa 1-2 anys. 

HTx. SV. Ús preservatiu ocasional. Consentiment sempre.

MA: Secreció uretral i disúria d'1 setmana d'evolució. 1 parella sexual en els

últims 6 mesos amb una única RS fa 2 setmanes, SVsp.

www.freepik.es
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EC:

- Gram: diplococs gram negatius intracel·lulars.

- PCR exsudat uretral: 

- Cultiu:

- Serologies VIH, sífilis:  

OD:

Uretritis por N. gonorrhoeae.             

PLAN Ceftriaxona 1g IM.

Abstenció RS 7 dies.

Counseling.

Estudi de contactes

CT, MG, UG i TV negatives, NG positiva.

N. gonorrhoeae amb sensibilitat intermitja a penicil·lina i 

S a cefixima.

negatives.

Declaració
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Epidemiologia

2a ITS bacteriana més prevalent.

90 milions de noves infeccions anuals.

Clínica

♂ Uretritis: simptomàtica fins a 90%. Incubació 2-8 dies (1-14). 

Secreció purulenta 80% en < 24h.

Disúria (50%) / tenesme, hematúria terminal i dolor uretral. 

♀ Cervicitis: asimptomàtica o paucisimptomàtica (50%). Incubació 10 dies.

Secreció vaginal mucopurulenta.

Disúria / dolor hipogàstric (25%) / metro- o menorràgies (- freq.).

EF: no troballes o exsudat cervical mucopurulent (50%) o cèrvix friable.

Neisseria gonorrhoeae
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Clínica (II)

Infecció anorrectal: asimptomàtica (90%) / proctitis.

Anoscòpia: edema, eritema i/o friabilitat de la mucosa amb un exsudat

mucopurulent.

Infecció orofaríngia: asimptomàtica / tonsilitis i/o limfadenopatia. 

Conjuntivitis: Rara en l' adult. Inflamació i exsudat purulent. 

Uni- o bilateral. 

Rocha P et al.
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Complicacions

♂ Orquiepididimitis, prostatitis, vesiculitis seminal → prostatitis crònica.

♀ MIP (endometritis, salpingitis, peritonitis). 

obstrucció (fins al 20%) → infertilitat o embaràs

ectòpic.

Afectació faríngia: R disseminació hematògena.

Conjuntivitis: queratitis i panoftalmitis→ ceguesa. 

Sistèmiques (disseminació hematògena) (0,5-3%): més freqüent en ♀ .

Febre, artràlgies, artritis i lesions cutànies per embolismes sèptics / 

afectació cardíaca, perihepatitis i meningitis.

Imatge: Dermatol. Argent., 2013, 19(4): 292-295
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Diagnòstic

Tinció de Gram

TAAN (PCR multiplex – coinfeccions!)

Cultiu i antibiograma

Tractament

2018: Treatment of uncomplicated ano-genital and pharyngeal infection in adults

When antimicrobial susceptibility is not known prior to treatment:

• Ceftriaxone 1g intramuscularly as a single dose (Grade 1C)
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Test de cura

Infecció faríngia.

Persistència de símptomes.

Tractament de 2a línea.

Sospita d'incompliment o reinfecció.

Probable adquisició en àrees d'alta resistència. 

Estudi de contactes

♂ amb clínica: 2 setmanes.

Resta de casos índex: 3 mesos.
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Pau, 17 anys.

MC: lesions cutànies perianals.

AP: No AMC. No AP d' interès. Vacunes: no 2a dosi de VHA.

ITS prèvies: no. HSH u3m 3 (SOsp, SAv cp excepte 2). 

No consum de tòxics. Consentiment sempre.

EF: múltiples condilomes intra- i extraanals.

www.freepik.es

Cas clínic 3



40

PLA:

Imiquimod LXV 1 mes.

Vacunar VPH9 + VHA.

Cribratge: serologies // PCR multiplex orina, faringe, rectal.

EVOLUCIÓ:

PCR NG positiva a faringe 

Vacunació completa.

Als 18 anys va entrar al programa PrEP.

www.freepik.es

→ tractament, estudi de contactes, test de cura.
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Epidemiologia

ITS més freqüent al món (3/4 població mundial).

>80% infecció transitòria (2 anys).

Clínica/complicacions

- Asimptomàtic.

- Condilomes acuminats anogenitals

(únics/múltiples).

- Neoplàsies i lesions preneoplàsiques

Diagnòstic: Clínic // Citologia-PCR / Anoscòpia AR.

Virus del papil·loma humà

https://www.cdc.gov/hpv/hcp/protecting-patients.html
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Localización Tratamientoa,b

Verrugas genitales 

externas

Autoaplicable

-Podofilotoxina (Wartec®) 0,5% cada 12 horas durante 3 días consecutivos, reposo 4 días, aplicando un máximo de 4 ciclos 

-Imiquimod 5% (Imunocare®) 3 veces/semana a días alternos durante un máximo de 16 semanas (lavado después de 6-10 horas) 

-Sinecatequinas 10% (Veregen®) 3 aplicaciones por día durante un máximo de 16 semanas

Precisan aplicación por un terapeutac

-Crioterapia (nitrógeno líquido) 

-Ácido tricloroacético o bicloroacético 80-90% (aplicar pequeñas cantidades con precaución y dejar secar) 

-Cirugía (curetaje, electrocirugía, láser)

Verrugas cervicales Es necesario realizar una colposcopia y descartar lesiones escamosas intraepiteliales (SIL) (consultar con un ginecólogo)

Verrugas vaginales -Crioterapia (nitrógeno líquido) 

-Ácido tricloroacético o bicloroacético 80-90% (aplicar pequeñas cantidades con precaución y dejar secar) 

-Cirugía (electrocirugía, láser)

Verrugas del meato 

uretral

-Crioterapia (nitrógeno líquido) 

-Podofilotoxina 0,5% o imiquimod 5% si la lesión es visible 

-Cirugía urológica (si no responde a los tratamientos previos)

Verrugas intraanales (Es necesario realizar proctoscopia y consultar a un experto si es necesario) 

-Crioterapia (nitrógeno líquido) 

-Ácido tricloroacético o bicloroacético 80-90% (aplicar con precaución pequeñas cantidades y dejar secar) 

-Imiquimod 5% 3 veces a la semana a días alternos durante 16 semanas máximo (fuera de ficha técnica) 

-Cirugía (curetaje, electrocirugía, láser)

Verrugas orales -Crioterapia (nitógeno líquido) 

-Cirugía (curetaje, electrocirugía, láser)

aLa podofilotoxina 0,5%, las sinecatequinas y el imiquimod no se pueden utilizar durante el embarazo. El tratamiento de preferencia durante el embarazo

es la crioterapia o tricloroacético 80-90%.
bNo se deben superar zonas de 10cm2 o volúmenes de 0,5 ml de podofilotoxina 0,5% diarios
cLos tratamientos con crioterapia y con ácido tricloroacético o bicloroacético 80-90% se pueden repetir cada 1 o 2 semanas según la evolución clínica
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Prevenció

Serotips 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

Protecció front a:

90% càncer cervical

90% condilomes

>95% AIS

75-85% CIN alt grau

85-90% cà. vulvar rel. VPH

90-95% VIN alt grau rel. VPH

80-85% cà. vaginal rel. VPH

75-85% VaIN alt grau rel. VPH

90-95% de cà. anal rel. VPH 

85-90% AIN alt grau rel. VPH

Indicacions vacunació sistemàtica: nenes 11-12 anys.
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Indicacions vacunació selectiva (Catalunya):

• Dones que han estat diagnosticades amb CIN 2+ o AIS. 

• Dones i homes ≤26 anys amb infecció per VIH.

• Dones ≤26 anys amb TPH. 

• Dones ≤26 anys amb TOS.

• Persones amb síndrome d'insuficiència medul·lar congènita.

• HSH ≤26 anys.

• Treballadors sexuals ≤26 anys.

• Persones ≤26 anys que han patit violència sexual.

Manual de vacunacions de Catalunya. Edició 2020. 
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Helena, 17 anys.

MC: febre de 5 dies d’evolució i molèsties vaginals. Disúria.

AP: No AMC, no AP d’interès. 

Vacunes al dia. Últims 12 mesos 1 parella sexual. SO i SV s.p.

Mètode anticonceptiu: implant hormonal subcutani. 

No consum de tòxics.

Inici RS als 14 anys. Htx. Últims 12 mesos 2 parelles sexuals, últims 2 mesos: 

1 (l'actual). No ITS conegudes en les seves parelles. Ús de preservatiu excepte 

amb la parella actual (17 anys). RS sempre consentides. Última RS fa 11 dies.

Cas clínic 4

www.freepik.es
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EF: hiperèmia vulvar amb lesions

vesiculars i lesions ulceroses a llavis

majors i menors, doloroses al tacte.

Adenopatia inguinal esquerra dolorosa.

EC:

- PCRs exsudat úlcera: VHS-1 positiu.

VHS-2, VVZ, C. trachomatis serogrup

LGV (L1-L3), Treponema pallidum,

Haemophilus ducreyi negatives.

- PCRs exsudat vaginal: negatives.

- Serologies VIH i sífilis: negatives.
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OD: Primoinfecció herpètica genital.

PLA: Aciclovir 400 mg/8 h 7 dies.

Evolució:

Recurrències als 3, 8, 14 i 16 mesos.

Tractament: Valaciclovir 500mg/12h VO 5-7 dies.

Té una nova parella estable.

Què fem amb la parella?

Cribratge ITS negatiu. Serologia VHS-1 positiva, VHS-2 negativa. 
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ITS ulcerosa més freqüent als països desenvolupats. 

♀>♂

Causada per herpesvirus humans 1 (VHS-1) o 2 (VHS-2), que són dos dels

vuit tipus d'herpesvirus que infecten els éssers humans.

No hi ha diferències clíniques clares segons el tipus de VHS implicat.

Augmenta el risc d'infecció i transmissió del VIH.

Cubero E. Revista sanitaria de investigación, 2021.

Herpes genital
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Albrecht MA. UpToDate, 2021.

Vaccine. 2014 Nov 28; 32(50): 6733–6745.

Infecció inicial o primoinfecció

(incubació 2-12 dies, mitjana 4 dies)

Latència en els ganglis nerviosos 

sensitius sacres

Reactivació



51

Albrecht MA. UpToDate, 2021.

Vaccine. 2014 Nov 28; 32(50): 6733–6745.

Primoinfecció

Reactivació

- Simptomàtica (10-25%): una o diverses

vesícules o úlceres genitals o anals doloroses,

febre, adenopatia local, cefalea.

- Asimptomàtica

- Simptomàtica (75%): més lleu, dura menys. 

- Asimptomàtica

En les formes asimptomàtiques 

també hi ha disseminació viral i 

risc de contagi
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Reactivacions

La majoria de les persones presentaran recurrències.

Molt més freqüents per VHS-2 que per VHS-1.

Ocorren independentment que s'hagi rebut tractament en la infecció inicial.

Al llarg del temps, les recurrències solen disminuir en nombre i gravetat.

Mitjana recurrències en el primer any:

VHS-2 = 4/any.

VHS-1 = 1/any.

Albrecht MA. UpToDate, 2021.



53

Transmissió

VHS-1

Contacte de boca a boca → herpes orofacial

Contacte bucogenital→ herpes genital

VHS-2

Via sexual: contacte amb superfícies genitals, vesícules, secrecions... → herpes 

genital/anal/¿oral?

Diagnòstic

Clínic.

PCR VHS-1 i VHS-2.

Serologia VHS-1 i VHS-2.
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Tractament

L'ús de medicaments antivirals controla parcialment els símptomes.

Es poden utilitzar en infeccions primàries o recurrents (en aquest cas iniciant la

medicació al més aviat possible, idealment durant els símptomes prodròmics i abans de

l'aparició de lesions)

Es poden utilitzar com a teràpia supressora diària en persones amb recurrències

freqüents (> 6 episodis a l'any), reavaluant la seva necessitat cada 6-12 mesos.

Es recomana ús de preservatiu sempre / abstenció d'activitat

sexual si hi ha lesions o símptomes prodròmics.
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Primer episodi clínic

Valaciclovir 500 mg/12 h 7-10 dies o

Aciclovir 400 mg/8 h o 200 mg 5 vegades/dia 7-10 dies

Teràpia episòdica

Valaciclovir 500 mg/12 h 3 dies o 1000 mg/dia 5 dies o

Aciclovir 400 mg/8 h 5 dies o 800 mg/12 horas 5 dies o 800 mg/8 h 2 dies

Teràpia supressora

Valaciclovir 500 mg/24h* o

Aciclovir 400 mg/12h

*Valaciclovir 1000 mg/dia si >10 recurrències per any, o absència de control de brots amb el 

tractament supressor estàndard.
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Algunes consideracions

- Confidencialitat, menor madur...

- Examen físic: amb acompanyant.

- Tractament de les ITS: dosi única si és possible i observat. 

- Counseling

1. Educació sobre salut sexual

2. Informació sobre el sexe segur

3. Vacunes

4. Cribratge precoç: ¿anual?

Orientacions per a l'educació afectiva i sexual a segon cicle d'ESO. Generalitat de Catalunya. Departament de 

Salut. Edita: Direcció General de Salut Pública. Primera edició: Barcelona, abril de 2006.

Marcell AV, Burstein GR, AAP COMMITTEE ON ADOLESCENCE. Sexual and Reproductive Health 

Care Services in the Pediatric Setting. Pediatrics. 2017;140(5):e20172858

Istock/Alina Kvaratskhelia
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Informació sobre sexe segur

❖Saber què són les ITS i com es transmeten.

❖Risc de diferents pràctiques sexuals (orals, genitals, rectals).

❖Mètodes de barrera: eficàcia, limitacions i ús correcte.

❖Anticoncepció.

❖Abstinència si ITS.

Orientacions per a l'educació afectiva i sexual a segon cicle d'ESO. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Edita: 

Direcció General de Salut Pública. Primera edició: Barcelona, abril de 2006.

Fortenberry, JD. Sexually transmitted infections: Issues specific to adolescents. In: UpToDate, Torchia, MM (Ed.), UpToDate. 2021

.
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Fonts d' informació per a adolescents

✔ www.sexejoves.gencat.cat

✔ www.centrejove.org

✔ TARDA JOVE: Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)

✔ Programa Salut i Escola

✔ Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Drassanes - Vall d'Hebron

✔ ASSIR

about:blank
about:blank


59

www.upiip.com
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Conclusions

La incidència d'ITS en adolescents està en augment.

És important descartar coinfeccions i oferir sempre cribratge

complet.

L'estudi de contactes és fonamental per al control de les ITS.

L'atenció a l'adolescent amb una ITS ha d'incloure educació i

assessorament.



Moltes gràcies per la vostra atenció!

maria.espiau@vallhebron.cat

ccee.drassanes@vhebron.net

https://targethiv.org/STIs




