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Introducció 
Les malalties de transmissió sexual (MTS) es consideren un problema de salut pública 
global degut la seva incidència i a les comorbiditats associades. 
L'estudi de les característiques de la població que consulta als serveis d'urgències 
amb sospita d'una malaltia de transmissió sexual ofereix informació per la prevenció i 
detecció precoç. 
Objectiu: Conèixer les característiques epidemiològiques dels pacients que consulten 
amb sospita de transmissió sexual a un servei d'urgències. 
Metodologia 
Es tracta d'un estudi descriptiu transversal del pacients atesos a un hospital de tercer 
nivell amb sospita de sospita de malaltia de transmissió sexual en el període comprés 
des de 2016 fins 2018. Es recullen característiques demogràfiques, conducta sexual 
de risc, orientació sexual i nombre de re consultes a urgències. 
Resultats 
S'inclouen un total de 180 pacients, 166 homes i 14 dones. L'edat mitjana es de 35.28 
anys ±12.5. 
Consta relació sexual de risc en un 68% dels pacients mentre que un 22% nega 
conducta de risc. El 52 % de la mostra es heterosexual en relació a 15 % homosexual, 
un 32% no consta identitat sexual i 1% es bisexual. 
En relació a la taxa de re consulta per sospita de malaltia de transmissió sexual es va 
produir en 0.15 % durant els primers 6 mesos en el cas del homes, 0% en les dones. A 
l'any en un 0.2% del homes, amb un 0.07 % en les dones. 
Conclusions 
Els pacients que acudeixen al servei d'urgències amb sospita de transmissió sexual 
són joves, majoritàriament homes heterosexuals. La taxa de re consulta al serveis 
d'urgències es baixa. 


