RISCOS EN LA TRANSMISSIÓ DE LES ITS

PETÓ AMB LLENGUA
En el contacte boca amb boca principalment el fluid que es comparteix és la saliva. Es considera una
pràctica de risc freqüent en la transmissió de l'Herpes, ja que es produeix per un contacte directe. En el
cas de la gonorrea, la sífilis i el papil·loma és poc probable. Per al VIH, l'Hepatitis B i la Clamidia no es
considera una pràctica de risc.

SEXE ORAL A VULVA
BOCA AMB ITS

En el cas que una persona amb una ITS realitza sexe oral a una vulva, és freqüent que es transmetin les
ITS que es troben en la saliva (com la sífilis) o per contacte directe (VPH, VHS1). No obstant això, és menys
freqüent la transmissió de gonorrea, clamidia o hepatitis B ja que es transmeten principalment
mitjançant altres fluids (sang, semen…). No hi ha risc de transmissió del VIH ja que la saliva no té
capacitat de transmissió.

SEXE ORAL A VULVA
VULVA AMB ITS

En el cas que el sexe oral es faci a una vulva d'algú amb una ITS, és freqüent que es transmetin les ITS
que es troben en la saliva (com la sífilis) o per contacte directe (VPH, VHS1). No obstant això, hi ha menys
risc de transmissió del VIH, la gonorrea, clamidia o hepatitis B ja que la seva principal presència es troba
en els genitals, però la saliva redueix el risc que es passi a la boca. El risc de transmissió del VIH augmenta
si la persona està menstruant i entra sang en la boca.

SEXE ORAL A PENIS
BOCA AMB ITS

Quan una persona amb una ITS realitza una fel·lació a una altra que no la té, el risc de transmissió és
freqüent en el cas dels herpes, el VPH, la sífilis, clamidia i gonorrea. La transmissió de les Hepatitis B és
poc probable ja que la seva presència és molt de menor en la saliva o en semen que en sang. No hi ha
risc de transmissió del VIH ja que la quantitat de virus en saliva no és suficient per a la transmissió. En el
sexe oral amb ejaculació el risc és major, ja que les mucoses de la boca entren en contacte amb el
semen de l'altra persona.

SEXE ORAL A PENIS
PENIS AMB ITS

En cas de realitzar una fel·lació a una persona amb ITS el risc de transmissió és freqüent en el cas dels
herpes, el VPH, la sífilis, clamidia i gonorrea. La transmissió de les Hepatitis B és menys probable ja que
la seva presència és molt de menor en la saliva o en semen que en sang. En aquest cas també hi ha baix
risc de transmissió del VIH ja que el semen sí que té suficient capacitat de transmissió. En el sexe oral
amb ejaculació el risc és major, ja que les mucoses de la boca entren en contacte amb el semen de
l'altra persona.

SEXE ORAL A ANUS
Si alguna de les persona que intervé en aquesta pràctica té una ITS, el risc de transmissió és freqüent
per a herpes, sífilis, VPH, hepatitis A i B. En canvi, és poc probable per a la clamidia, gonorrea, hepatitis C
i no hi ha risc per al VIH perquè la saliva no té capacitat de transmissió.

PENETRACIÓ VAGINAL
PENIS - VAGINA

Si alguna de les persones té una ITS, aquesta pràctica és una de les quals comporta més risc (al costat
de la penetració anal) per a la transmissió d'herpes, VPH, VIH, hepatitis B, sífilis, clamidia, gonorrea ja
que existeix un contacte directe entre fluids genitals i portes d'entrada al cos. El risc de transmissió de
l'hepatitis C és poc probable ja que la seva capacitat de transmissió és a través de la sang, augmentaria
el risc en cas de petites ferides.

PENETRACIÓ ANAL
PENIS - ANUS

Si alguna de les persones té una ITS, aquesta pràctica és una de les quals comporten més risc (al costat de
la penetració vaginal) per a la transmissió d'herpes, VPH, VIH, hepatitis B, sífilis, clamidia, gonorrea ja que
existeix un contacte directe entre fluids genitals i portes d'entrada al cos. El risc de transmissió de
l'hepatitis C és possible en cas si es fes microfissures o petites ferides, perquè la seva capacitat de
transmissió és a través de la sang.

COMPARTIR JOGUINES
En compartir joguines hi ha un cert risc de transmissió d'algunes ITS, ja que depèn de si les joguines es
comparteixen d'un cos a un altre, d'un genital a un altre sense netejar o canviar el condó, o si existeix un
intercanvi de fluids a través d'aquests d'un cos a un altre. Encara que és poc probable, hi ha un risc
potencial de transmissió de sífilis, clamidia, gonorrea,herpes, VPH, VIH, hepatitis B, hepatitis C

PENETRACIÓ DE L'ANUS/VAGINA AMB
ELS DITS
Amb aquesta pràctica és molt poc probable la transmissió de les ITS, tret que s'utilitzin els fluids sexuals de
l'altra persona per a lubrificar vagina o anus.
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