La gonocòccia
Document informatiu

¿Què és la gonocòccia?
La gonocòccia (també anomenada gonorrea, blennorràgia o purgacions) és una
malaltia infecciosa causada per una bactèria. Es transmet en mantenir relacions
sexuals amb una persona infectada, tant per via vaginal com anal o oral. El contagi
és per contacte, per tant és possible sense ejaculació. La gonocòccia és una de les
infeccions de transmissió sexual de declaració obligatòria individualitzada més
freqüent.
¿Com es manifesta?
La gonocòccia pot cursar sense símptomes o causar símptomes generals. L’home
sol notar coïssor en orinar, i expulsar un líquid blanc o groc del penis (pus), entre 1 i
14 dies després del contagi. En la dona la majoria de casos no dóna cap símptoma,
i altres vegades es pot confondre amb una infecció vaginal o urinària: molèsties en
orinar, augment del fluix vaginal, o sagnat vaginal entre períodes. En la infecció anal
es pot notar picor a l’anus, i dolor o sagnat al defecar.
¿Què pot passar?
Si no es tracta correctament pot causar complicacions greus. En homes, pot afectar
als testicles i causar esterilitat. En dones, pot afectar la matriu i causar una Malaltia
Inflamatòria Pelviana (MIP), que pot ser causa d’esterilitat. Es important saber que
una persona amb gonocòccia pot contagiar-se més fàcilment de VIH si té contacte
sexual amb algú infectat.
¿Hi ha tractament?
Sí, amb tractament antibiòtic es pot guarir (avui dia el tractament sol ser una única
dosi oral o injectable). Es important fer el tractament el més aviat possible. També
està indicat que les parelles sexuals dels últims dos mesos es revisin, ja que
podrien estar infectades.
Si creu que pot tenir la infecció...
•
•
•

Consulti al seu metge que pot fer-li una prova senzilla i segura, i receptar
tractament antibiòtic adequat.
Comuniqui-ho a la seva/seves parelles sexuals perquè puguin fer-se la
prova el més aviat possible.
Eviti mantenir relacions sexuals fins que hagin desaparegut els símptomes.
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¿Com prevenir la infecció?
L’ús habitual i correcte del preservatiu i la pràctica de relacions sexuals segures són
les millors maneres de protegir-se contra la gonocòccia.
Les joguines sexuals poden transmetre la infecció per contacte si es comparteixen
amb una persona infectada.
Cal tenir en compte que mantenir relacions sexuals sota l‘efecte de l’alcohol o
drogues amb parelles ocasionals facilita conductes de risc.
Para saber més i rebre atenció…
Pot consultar al seu metge/essa de capçalera.
Per a qualsevol tema relacionat amb la sexualitat es pot contactar amb les Unitats
d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) als Centres de Atenció Primària
(CAPs).
Els menors de 21 anys poden anar a les Tardes Joves a diversos ASSIR de
Barcelona, un servei gratuït i confidencial. Es pot anar sol o acompanyat sense cita
prèvia. Podeu consultar els que ofereixen aquest servei i els seus horaris en aquest
enllaç: http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves
Els joves menors de 30 anys poden dirigir-se al Centre Jove d’Anticoncepció i
Sexualitat (CJAS):
C/ la Granja 19, baixos (Gràcia, prop de la Pl. Lesseps)
Tel. 93 415 10 00
correu@centrejove.org
A Barcelona funciona la Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual Drassanes
Av. Drassanes 17
Tel. 93 441 4612
Informació i orientació telefònica
El telèfon 061 (CatSalut Respon) ofereix informació gratuïta i confidencial a la
ciutadania de Catalunya.
Informació a internet
Canal Jove.
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat
Canal Salut.

http://bit.ly/N6BP0K
Centers for Disease Control and Prevention (en español).
http://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-gonorrhea-s.htm
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