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Com prevenir el limfogranuloma veneri (LGV) 

Document informatiu sobre infeccions de transmissió sexual 
 
 
Què és el limfogranuloma? 
 
El limfogranuloma veneri (LGV) és una infecció de transmissió sexual present a països 
tropicals, que ha reaparegut a Europa i, des de fa un temps a Espanya. Es contagia 
amb pràctiques de sexe anal, vaginal i oral sense protecció. També per l’ús compartit 
de joguines sexuals (consoladors) sense desinfectar. 
 
Com es manifesta? 
 
Els símptomes del limfogranuloma veneri poden aparèixer des del tercer dia després 
del contacte i fins 30 dies després, amb una petita lesió que no fa mal al penis, recte, 
vagina, boca o gola. La lesió desapareix als pocs dies, però en dues o tres setmanes 
la infecció s’estén als ganglis veïns, amb aparició de dolor. Si el contagi s’ha produït al 
penis, pot haver-hi dolor en orinar, i aparèixer sang o pus a la uretra. Si està afectat 
l’anus, hi pot haver diarrea, dolor abdominal, i dificultat per fer les deposicions, amb 
emissió de pus o sang. 
 
Com es pot prevenir? 
 
Per reduir el risc d’infecció sexual: 

• Reduir el nombre de parelles sexuals 
• Utilitzar sempre condons, també amb les joguines sexuals 
• Fer servir guants de làtex si es fan pràctiques com el fisting 

 
Què fer si hi ha símptomes d’infecció? 
 

• Evitar el contacte sexual fins fer el tractament 
• Consultar al metge/essa o a una Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual 
• Informar a tots els nostres contactes sexuals d’immediat perquè es puguin 

sotmetre a revisió 
 
 
Més informació  
 
Agència de Salut Pública de Barcelona, Servei d’Epidemiologia (Tel. 93 238 45 55. Fax 
93 218 22 75). A Internet:  
http://www.aspb.cat/quefem/docs/Limfogranuloma%20veneri_ext_08.pdf 
 
Unitat d’Infeccions de Transmissió Sexual: Avda. Drassanes, 17-21. Tel. 93 441 46 12. 

http://www.aspb.cat/quefem/docs/Limfogranuloma%20veneri_ext_08.pdf

