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Què són les malalties de 
transmissió sexual?

Les  malalties  de  transmissió  sexual  són infeccions 
causades  per  bacteris  o  virus.  També se'ls  coneix 
com  infeccions  de  transmissió  sexual.  Aquestes 
malalties  es  propaguen  mitjançant  el  sexe  oral, 
genital o anal. Alguns exemples d'aquestes malalties 
inclouen la clamídia, el papil·loma humà, la sífilis i la 
gonorrea. El VIH i l'hepatitis viral són els tipus més 
comuns d'infeccions de transmissió sexual.

Què és el VIH?

Les sigles VIH signifiquen:Virus d'Immunodeficiència 
Humana. El VIH és un virus. Els virus com ara el VIH 
no poden créixer o reproduir-se per si mateixos, han 
infectar les cèl·lules d'un organisme viu per duplicar 
(és a dir, fer còpies noves de si mateixos). El sistema 
immunològic humà sovint troba i mata els virus amb 
relativa rapidesa. Tanmateix, el VIH ataca el sistema 
immunològic mateix, és a dir, aquell que s'encarrega 
de desfer-se dels virus. 

Com es transmet el VIH?

El  VIH  es  troba  a  la  sang  i  fluids  sexuals  d'una 
persona infectada i  en la llet  materna d'una mare 
infectada. La transmissió del VIH es produeix quan 
una quantitat  suficient  d'aquests  fluids ingressa al 
torrent sanguini d'una altra persona. Hi ha diverses 
formes  amb les quals una persona  es  pot infectar 
amb el VIH a través de:

• Relacions sexuals sense protecció amb una 
persona infectada.

• Contacte  amb  la  sang  d'una  persona 
infectada.

• Ús d'hemoderivats infectats.

• Drogues injectables.

• De mare a fill. 

El VIH presenta símptomes?

Algunes persones experimenten una mena de grip, 
granellada o se'ls  s'inflamen els  ganglis  durant un 
curt període després d'haver-se infectat. No obstant 
això,  aquests  també  són  símptomes  comuns  de 
malalties  de  menor  gravetat  i  no  necessàriament 
impliquen que la persona està infectada.

Sovint les persones infectades amb el virus del VIH 
no presenten símptomes. És important recordar que 
una persona amb VIH pot  transmetre  el  virus  de 
manera immediata després d'infectar, fins i tot si se 
sent  saludable.  No  és  possible  afirmar  a  primera 
vista que una persona està infectada amb el virus 
del VIH. L'única manera de saber amb seguretat si 
algú està infectat és que aquesta persona se sotmeti 
a una prova de detecció del VIH. 

Com es tracta el VIH?

Els medicaments antiretrovirals redueixen els nivells 
de  VIH  al  cos,  de  manera  que  el  sistema 
immunològic  pugui  recuperar-se  i  funcionar  de 
manera  eficaç.  Els  medicaments  antiretrovirals  els 
permeten a nombroses persones VIH positiu gaudir 
d'una vida llarga i saludable. 

Com es poden prevenir les malalties de transmissió 
sexual?

• Evitar  tenir  relacions  amb  parelles 
infectades.

• Utilitzar preservatius.

• Evitar la promiscuïtat.

• No  realitzar  l'acte  sexual durant  el 
tractament.

• Realitzar-se les proves de cribratge.

• Posar-se les vacunes.


