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CHEMSEX 

 Sexe intencionat sota els efectes de drogues 
psicoactives 

 Mefedrona 

 Metamfetanima cristall 

 GHB (hidroxibutirat)/GBL (butirolactona) 

 Homes que tenen sexe amb homes 

 Sessions d’activitat sexual durant hores o dies, amb 
múltiples parelles sexuals 
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CHEMSEX 

 MEFEDRONA: anomenada “la reina de la festa”. 
S’utilitza com a fertilitzant per a plantes però no 
s’han estudiat els efectes sobre els humans.  

 Per augmentar les emocions: SLAM/SLAMING 
injectar-se la mefedrona ev perquè l’efecte és més 
ràpid (augmentant el risc de contagi d’infeccions 
per compatir xeringues) 

 The Chemsex Study: una cinquena part havia 
realitzat chemsex en els últims 5 anys, i  una 
desena part en les darreres 4 setmanes.  
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CHEMSEX 
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 SERVEIS DE DROGOADICCIÓ: la majoria centrats en 
altres tipus de drogues.  

 A UK estan desenvolupant serveis específics per 
tractar l’addicció a drogues les usades en el 
chemsex 

 Antidote (servei de drogoaddicció per lesbianes, 
gays, bisexuals i transexuals de Londres) 
 64% dels atesos havien usat drogues de chemsex 

durant el darrer any. 

 ¾ s’havien injectat alguna d’aquestes drogues 



CHEMSEX 
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 SERVEIS DE SALUT MENTAL: s’està observant un 
petit però important augment de pacient usuaris 
de les drogues chemsex 

 

 La mefedrona i la metamfetamina cristall tenen un 
alt poder de dependència psicològica 

 

 Molts usuaris necessiten tractament farmacològic 
de suport per la desintoxificació 



CHEMSEX 
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 “LOSING DAYS”: 72 hores sense dormir ni menjar 

 

 L’increment de parelles sexuals augmenta el risc 
d’adquirir infeccións de transmissió sexual.  

 

 L’us d’aquestes drogues per via parenteral 
augmenta el risc de transmissió de VIH i VCH 
(“perfect storm”) 



CHEMSEX 
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 The Novel Psychoactive Treatment UK Network 
(Neptune) ha publicat una guia per clínics pel 
maneig dels danys resultants de l’ús d’aquestes 
drogues psicoactives. 

 

 És un problema de salut pública prioritari. La 
creació de centres orientats a la salut sexual i l’ús 
d’aquestes drogues podria ser cost efectiu 



PrEP 
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Importància de la PrEP 
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 Disminució dels nous casos de VIH en la darrera 
dècada: 

 Heterosexuals de països on VIH és endèmic 

 Heterosexuals de països on VIH no és endèmic 

 Usuaris de DVP 

 AUGMENTA el número de nous casos de VIH en 
MSM (homes que tenen sexe amb homes) 

 Altres estratègies preventives, a part del condó  

 



Estudi PROUD 
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Estudi Ipergay 
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PrEP: PROUD i Ipergay 

 Estudi Proud (Britànic) : 545 participants (HSH) 

 Grup A: PrEP de forma immediata 

 Grup B: PrEP al cap d’un any  

 

 Estudi Ipergay (Francès – Canadenc) : 400 
participants (HSH) només quan consideraven probable 
tenir relacions sexuals 

 200 Truvada 

 200 placebo 
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PrEP: PROUD i Ipergay 

 Els dos estudis demostren l’alta eficàcia de la profilaxi Pre-
Exposicio ́ contra VIH,  PrEP evita un 86% de noves 
infeccions per VIH  

 Prendre la combinacio ́ de dos fàrmacs, Tenefovir I 
Emtricitabina (Truvada) va evitar que es produissin 17 de 
cada 20 infeccions per VIH que haurien aparegut sense 
aquest profilaxis  

 Cap dels dos estudis no va registrar augment significatiu 
de les conductes de risc ni dels diagnòstics de ITS durant 
el seguiment  

 La proporcio ́ de persones a qui és necessari tractar és 
suficientment baixa com per deixar poder assegurar que la  
PrEP resulta cost-efectiva  
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Profilaxis Preexposició 
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 Es pot utilitzar en adults amb alt risc de contraure la 
infecció (les guies europees recomanen): 
 Homes sense VIH que tenen sexse amb homes (HSH)i 

persones transgènere que són inconsistents en l’ús de 
preservatius, amb parelles ocasionals o parelles VIH-
positives que no estan en tractament. Una infecció de 
transmissió sexual (ITS) o l’ús de profilaxis postexposició 
recent poden ser marcadors de major risc d’adquirir el VIH. 

 Es pot considerar en dones i homes heterosexuals VIH 
negatius que són inconsistents en l’ús de preservatiu i que 
tenen alta provabilitat de tenir parelles VIH-positives que 
no estan en tractament.  



Profilaxis Preexposició 
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 Abans d’iniciar la PrEP cal documentar la 
negativitat de serologia de VHB i VIH de quarta 
generació. 

 La prova del VIH de quarta generació s’ha de 
repetir cada 3 mesos durant el temps que s’utilitzi 
al PrEP 

 S’ha d’interrompre immediatament si apareixen 
signes de primoinfecció per VIH o prova positiva 
per VIH 

 



Truvada substitueix el preservatiu? 
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Consideracions 

 Hi ha diferents estudis amb diferents estratègies 
terapèutiques amb una finalitat : previndre la infeccio ́ per 
VIH  

 Els dos estudis europeus (Proud e Ipergay), demostren 
clarament que en la poblacio ́ de més risc de contraure VIH 
(HSH) PrEP funciona i és cost- efectiu  

 PrEP no és un fàrmac de per vida, en contrast amb TAR  
 Cal considerar que la prevencio ́ del VIH amb aquests 

mètodes en cap cas hauria de suposar un augment de 
pràctiques sexuals de risc irresponsables  

 Independentment de tots aquests estudis, no s’ha d’oblidar 
la importància de mètodes de prevencio ́ no farmacològic 
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Consells per sexe segur 



Identificar grups de risc 

 Adolescents 

 Persones que han visitat països amb altes ratios de VIH 
o altres ITS 

 MSM: homes que tenen sexe amb homes 

 Canvi de parella sexual o tenir sexe amb múltipes 
parelles 

 Inici precoç de l’activitat sexual 

 Antecedent d’ITS  

 Antecedent de contacte ITS 

 Consumir alcohol o substàncies d’abús 



Consumir alcohol o substàncies d’abús 

 L'ús de drogues recreatives i estimulants s'ha 
associat amb la seroconversió del VIH en MSM 

 

 

 

 Mentres que l’ús de drogues per via endovenosa 
s’ha relacionat amb menor risc d’ITS agudes 



Altres grups de risc: 

 Pacients amb patologia mental 
 Residents de presons 
 Treballadors del sexe  
comercial 
 Clients del sexe  
comercial 
 Adolescents en règim  
tutelat 
 Persones amb problemes d’aprenentatge 
 I aquelles persones amb compulsió i adicció sexual 



Recomanació 
Nivell d’evidència IV, C 

 
Realitzar una bona anamnesi sexual de manera 
estructurada per poder identificar els factors de risc 
o pràctiques i comportaments sexuals de risc i així 
identificar oportunitats per a intervencions de canvi. 

Les intervencions breus  

per afavorir el canvi en  

les conductes sexuals  

augmenten l’ús de preservatiu 

 



Preservatius 
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 Recomanació al 100 % del condó masculí de làtex:  a tots els que estan en 
risc d'infeccions de transmissió sexual, inclòs el VIH  
 (nivell d'evidència III , B ) .  

 Els preservatius que no són de làtex són una alternativa acceptable per al 
sexe vaginal, però tenen taxes més grans de trencaments  
 (nivell d'evidència Ia, A).  

 Els condons femenins són equivalents a condons masculins de làtex en la 
prevenció d'infeccions de transmissió sexual i s'han d'oferir com a 
alternativa o complement als condons masculins a totes les dones 
 (nivell d'evidència Ib , B ) . 

 Els condons femenins es poden utilitzar com una alternativa als condons 
masculins per al sexe anal, però són preferibles els de làtex masculins 
  (nivell d'evidència IIb , B ) 



Eficàcia del preservatiu 
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 El trencament del preservatiu, l’aplicació tardana , la 
retirada primerenca i altres errors...es presenten fins 
en un terç d’homes heterosexuals i en un 17% de 
MSM.  

 El trencament del condó és menys probable amb un 
condó que s'ajusta de forma individual per a la 
grandària del penis que amb condons estàndards. 

  L'ús de lubricants redueix el risc de trencament del 
preservatiu per sexe anal però no pel vaginal. 

 El risc de lliscament del condó pot duplicar-se amb l'ús 
de lubricant addicional per al sexe vaginal. 



Recomanacions 
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 Malgrat no oferir una protecció al 100 %, l'ús del condó ofereix alguna 
protecció. És millor que res 
 (Nivell d'evidència IIb , B ) .  

 HSH han de ser advertits que els condons més gruixuts no són menys 
propensos que els condons estàndard de trencar-se durant el sexe anal 
 (Nivell d'evidència Ib, A). 

 El lubricant  s'ha d'aplicar a tot el condó i a l'interior de l'anus, però no 
dins del condó  i  abans del sexe anal  
 (Nivell d'evidència Ib, A).  

 No hi ha cap avantatge en l'ús habitual de lubricants per al sexe vaginal  
 (Nivell d'evidència IIb , B ) .  

 Tant homes com dones han de ser instruïts en l'ús correcte del condó 
masculí i la importància d'aplicar un condó abans de la penetració i evitar 
l'extracció primerenca  
 (Nivell d'evidència IIb , B ) . 



Motivació 
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Els condons poques vegades s'apliquen 
específicament per a la prevenció d'infeccions de 
transmissió sexual 

 Només el 5,1% de les ITS utilitzen preservatiu 
en totes les relacions sexuals en l'any següent a una 

visita per ITS.  
 Recomanació : Realitzar una bona exploració de les 

raons per a l'ús del condó i saber que per a les parelles 
heterosexuals , la prevenció d'embaràs en lloc de les 
ITS és un motivador important  
 ( nivell d'evidència III , B ) . 



Sexe Oral 
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 El virus de l'herpes simple, virus del papil·loma humà, gonorrea, 
clamídia , sífilis , VIH , hepatitis B i hepatitis C són transmissibles a 
través de sexe oro-genital. 

 Els riscos associats amb la fel·lació és probable que siguin més 
grans que amb cunnilingus , però en general el sexe oral s'associa 
amb un risc significativament menor de la transmissió d’ITS  que el 
coit vaginal o anal.  

 El risc de transmissió de VIH a través del sexe oral segueix sent 
incerta, amb dades que suggereixen 2,6-8 % dels casos en els HSH 
pot ser atribuïble al sexe oral.  

 L'ús del condó per al sexe oral és molt baixa en tots els grups 
estudiats, així que malgrat l'ús del condó per al sexe oral no és 
realista, hem de continuar informant que el sexe oral no està lliure 
de riscos.  



Recomanacions 
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 Els consells sexuals segurs han d'incloure informació sobre els riscos del 
sexe oral. 

 El risc de transmissió d’ITS bacteriana i viral incloent el VIH s'aplica a les 
dues parts de la parella tant oral com genital, però el risc per al genital es 
pensa que és considerablement menor.  

 Consells:  
  evitar el sexe oral amb ejaculació redueix el risc de VIH i possiblement altres 

infeccions ( evidència de nivell IV, C ) 

  fel·lació amb penetració té menor risc l’actiu que el receptiu( Evidència IV, C ) 

  evitar raspallar-se les dents o usar fil dental abans de tenir sexe oral redueix el 
risc de VIH i possiblement altres infeccions ( Nivell d'evidència III , B ) 

 evitar el sexe oral si hi ha talls o nafres bucals  o mal de coll. ( Evidència de 
nivell IV, C ) 

 utilitzar condons per a la fel·lació i proteccions dentals per al cunnilingus i el 
contacte or o-anal ( evidència de nivell IV, C ) 



Altres pràctiques sexuals 
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 Sense una pràctica sexual es pot considerar sense risc de transmissió de qualsevol ITS.  

 Jocs sense penetració, només contacte amb la pell (incloent el frec del cos, masturbació 
mútua i tribadism) tenen risc de transmissió de HPV i HSV però molt baixa o zero risc de 
transmissió d'altres ITS. 

 En les pràctiques de penetració, incloent l'estimulació digital i  l'ús de joguines sexuals, el risc 
de transmissió està relacionat amb el grau de trauma.  

 Pràctiques sadomasoquistes que causen un trauma menor per a les membranes mucoses 
també augmenten el risc, sobretot si va seguit de relacions sexuals amb penetració sense 
protecció.  

 Els informes de casos suggereixen que l'ús de joguines sexuals pot estar associat amb la 
transmissió d’ITS incloent VIH encara que hi ha poca bibliografia.  

 DSD poden tenir  riscos per a la transmissió d‘ITS a través de pràctiques de penetració. 

 Hi ha un major risc de vaginosi bacteriana en DSD amb antecedents de compartir joguines 
sexuals. 

 El Fisting en HSH comporta un risc significatiu de l'hepatitis C i està implicada en la 
transmissió del LGV. 



Recomanacions 
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 Cap forma de contacte sexual està exempt de risc de 
transmissió d‘ITS.  

 Contacte sense penetració comporta el risc més baix 

  ( nivell d'evidència IV, C ) .  

 En una relació sexual amb penetració (incloent la 
digitació) , l'ús de joguines sexuals i el fisting el risc de 
transmissió està relacionat amb el grau de trauma.  

 Es recomana l'ús de guants en el sexe amb penetració 
digital traumàtica (Nivell d'evidència IV, C ) . 



Abstinència 
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 Una revisió sistemàtica de programes per 
promoure l'abstinència com una intervenció per a 
la prevenció de les ITS no va mostrar evidència 
d'efectes beneficiosos.  

 L'abstinència electiva és elegit per una minoria de 
persones que viuen amb el VIH, com a mitjà de 
prevenció de la transmissió  . 

 Recomanacions: 
 No es recomana la promoció de l’abstinència com a 

consell de sexe segur(Evidence level 1a, A).  



Circumcisió masculina 
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 Tres assaigs clínics aleatoris han demostrat que la 
circumcisió masculina ( CM ) protegeix contra 
l'adquisició del VIH en els homes en el context d'una 
alta prevalença de VIH.  

 Actualment no hi ha evidència d'assaigs aleatoris de 
control sobre el paper de MC en els països de baixa 
prevalença de VIH o per al coit anal. 

 Recomanació: Actualment no hi ha prou evidència per 
recomanar CM com una estratègia per a la reducció de 
la transmissió del VIH, ja sigui en una població o nivell 
individual (Nivell d'evidència IV, C ) . 



Intervencions breus de canvi 
GENERALS 
 Utilitza un preservatiu cada vegada que tinguis 

sexe vaginal , oral o anal per reduir al mínim el 
risc de transmissió del VIH i altres ITS 

 Fins i tot si no fas servir un cada vegada, 
utilitza un diferent tan sovint com sigui 
possible (això és més segur que no fer-ho) 

 Malgrat en ocasions no utilitzis preservatiu, 
això no vol dir que ja no paga la pena fer servir 
un preservatiu  en cada relació sexual. 



Preservatius i làtex 

 Els preservatius sense làtex són lleugerament més 
propensos a trencar-se que els de làtex  

 Utilitza preservatius sense làtex si tens al·lèrgia al 
làtex ( o si estas utilitzant cremes o tractaments 
que malmeten el làtex) 

 Alguns homes prefereixen la sensació del làtex i 
troben que són menys propensos a perdre l'erecció  

 Alguns homes troben que els preservatius de làtex 
són més fàcils de posar 



PRESERVATIU 

 Més important que la longitud, és que sigui 
adequada la circumferència 

 Utilitzar lubricants a banda del que porten poden 
afavorir que llisquin  

 Utilitzar dos preservatius no aporta més seguretat i 
augmenta la possibilitat de ruptura 

 



PRESERVATIUS FEMENINS 

 Els preservatius femenins són almenys tan bons 
com els masculins en la prevenció d'infeccions de 
transmissió sexual  



En sexe anal 

 Es pot posar lubricant en zona externa del 
preservatiu i dins l’anus però no en l’interior 
del preservatiu 

 Es poden utilitzar preservatius femenins per el 
sexe anal 



EN VIH 

 Prendre TARGA redueix el risc de transmissió 
durant les relacions sexuals. 

 Fins i tot quan la càrrega viral és indetectable, hi ha 
risc de transmissió de VIH, que és més alt pel sexe 
anal que pel vaginal o oral. 

 Si la teva parella és VIH, un cop a l’any s’ha de fer 
cribratge per d’altres ITS. 

 



TRACTAMENT GONOCOC 

Darrera actualització terapèutica 
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TRACTAMENT GC 

 

Infecció 
cèrvix, 

 uretra o 

 recte  

• Ceftriaxona 125 o 250 mg IM md, o bé 

• Cefixima 400mg vo md 

• Grau recomanació A (BASHH)  

 Infecció 
faringe 

• Ceftriaxona 125 o 250 mg im md, o bé   

• Ciprofloxacina 500 mg VO Grau 
recomanació B (BASHH) 



TRACTAMENT GC 

 

Infecció 
cèrvix, 

 uretra o 

 recte  

• Ceftriaxona 125 o 250 mg IM md, o bé 

• Cefixima 400mg vo md 

• Grau recomanació A (BASHH)  

 Infecció 
faringe 

• Ceftriaxona 125 o 250 mg im md, o bé   

• Ciprofloxacina 500 mg VO Grau 
recomanació B (BASHH) 



GC: Gran capacitat d’alterar la seva estructura AG i adaptar-se al 
microambient 

 

Unemo and Shafer. New York Acad Sci. 2011  



European gonococcal antimicrobial surveillance programme, 2010 

ECDC SURVEILLANCE REPORT 

ATB empíric només si R < 5%!!!! 



Cefixima erradica 97.5% de casos de localitzaci ó cervical, uretral i rectal i 92.3 de faríngea 
Ceftriaxona erradica 99.2% de casos de localització cervical, uretral  i rectal  i 98.9 de faríngea 



GC la SUPERBACTÈRIA:  
canvi en el paradigma del 
tractament 

 L’emergent pèrdua de sensibilitat del GC  ha fet que no 
tinguem opcions terapèutiques ORALS de primera elecció 

  

                        Ceftriaxona IM: 

 única opció terapèutica de 1ª elecció 

 

Tractament dual sempre: sinèrgia, erradicació de faringe, 
prevenció de ressistència 

 



2011 
2011 

2005 2005 1999 



Recomanacions tractament de 1ª elecció  
uretritis/cervicitis/proctitis no complicades i faringitis 

CDC 

• Ceftriaxona 
250 mg      +  
Azitromicina 
1 gr  o 
doxiciclina 
100 mg/12h 
x 7 

IUSTI-WHO 
Europa 

• Ceftriaxona 
500 mg + 
Azitromicina 
2 gr 

BASHH/eCDC 

• Ceftriaxona 
250 mg      +  
Azitromicina 
1 gr  

CATALUNYA 2016:  

Ceftriaxona 500 mg im + Azitromicina 1g vo  



mariamdelapoza@gmail.com 

martabesa@yahoo.es 

 

Gràcies!!! 
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