
PARA DESFRUTAR DUNHA 

SEXUALIDADE SA 

é preciso coñecer as enfermidades 

que se transmiten a través das 

relacións sexuais así como o modo 

de previlas. 

Toda unha serie de diferentes 

axentes infecciosos, como: 

virus, entre os que están o VIH 

(sida), a hepatite A, a hepatite B, a 

hepatite C, o herpes o papilomavirus 

(condilomas) 

bacterias, como as que causan a 

sífilis, a gonorrea,a clamidiase, 

fungos como os da candidiase 

protozoos como os da tricomoniase 

parásitos como a sarna ou os piollos pato 

PODEN TRANSMITIRSE POLAS 

RELACIÓNS SEXUAIS SE NON 

ADOPTAMOS AS MEDIDAS PARA 

EVITALAS E SE É O CASO TRATALAS. 

Dende a aparición do virus da inmunodeficiencia humana (VIH), a infección 

por este virus converteuse na máis importante das que se transmiten por 

vía sexual. 

Non dispor polo momento dun tratamento totalmente curativo nin dunha 

vacina, converte a prevención na máis importante das accións fronte ao 

VIH. Coñecer ben as vías de transmisión do VIH, cales son as prácticas de 

risco para esta infección e cal é o método de prevención, vainos permitir 

vivir unha sexualidade sa e segura e non só previr o VIH senón tamén a 

maioría das infeccións de transmisión sexual (ITS). 

Polo tanto, na saúde sexual hai un antes e un despois da aparición do VIH, 

e debemos telo en conta á hora de vivir a sexualidade. 

¿Que é o VIH e a sida? O VIH é o virus da inmunodeficiencia humana, máis co-

ñecido por ser o virus que causa a enfermidade da sida (síndrome da inmunodeficiencia 

adquirida). Habitualmente, a infección polo virus VIH evoluciona lentamente sen sín-

tomas durante moito tempo. O virus multiplícase no corpo e vai destruíndo o sistema 

de células defensivas que nos protexen das infeccións e dalgúns tipos de cancro. 

Cando esta destrución do sistema de defensas (inmunodeficiencia) é importante pro-

dúcese a enfermidade da sida. O tempo desta evolución, desde o momento de contraer 

a infección polo VIH ate chegar á sida, é variable pero adoita ser un período de va-

rios anos. Actualmente, os tratamentos antirretrovirais aumentaron este período dun 

modo moi importante, e aínda que polo momento non se pode falar de tratamen-

tos curativos, si que representan unha gran mellora da calidade e esperanza de vida 

das persoas afectadas. 

¿VIH SIDA? 

¿Como se transmite o VIH? 

por vía sexual. É un virus fundamentalmente de transmisión sexual. 

É a vía de transmisión máis importante a nivel mundial. Podería transmi-

tirse tamén a través de instrumentos (xoguetes sexuais) en contacto con 

fluídos sexuais ou sangue. As lesións ou pequenas feridas nos xenitais, no 

ano e na boca producidas durante o coito ou causadas por outras enfermi-

dades facilitan a transmisión. O risco de transmisión do VIH increméntase 

tamén en relación ao maior número de parellas sexuais. 

por vía sanguínea. A maioría dos casos 

prodúcense por compartir materiais de inxec-

ción de drogas (xiringas, culleres, filtros, etc.). 

Tamén é posible a transmisión por compartir 

coitelas, cepillos de dentes, etc. 

da nai portadora ao fillo (embarazo, 
parto e lactación). Esta vía de transmisión 

pódese reducir case na súa totalidade, cun 

bo seguimento médico da embarazada. 

A INFECCIÓN POLO VIH 
NON SE TRANSMITE 

POR BICARSE OU ACARICIARSE, 

NIN NA CONVIVENCIA NO DOMICILIO,


NO TRABALLO, NA ESCOLA, 

EN ACTIVIDADES DE OCIO, DEPORTIVAS,


NIN POR COMPARTIR CUBERTOS, 

VASOS, ROUPA ETC.


PRÁCTICAS DE RISCO 


¿Cales son as prácticas sexuais de risco para a infección por 
VIH e outras infeccións de transmisión sexual? 

Penetración: a penetración anal sen protección é a práctica 

sexual que comporta un maior risco de transmisión do virus VIH. 

A penetración vaxinal sen protección séguea en importancia no 

risco de transmisión. 

Nos dous casos o risco é para ambos os membros da parella. O 

risco increméntase para a persoa penetrada se hai exaculación. 

A penetración sen protección tamén é unha práctica de risco para 

a transmisión doutras infeccións como poden ser a sífilis, a gono-

rrea, a hepatite B e C, o herpes, etc. 

A utilización do preservativo dende o inicio da relación sexual 

protexe fronte á transmisión do virus VIH e doutras infeccións. A 

utilización de lubricantes de tipo hidrosoluble e non usar preser-

vativos ultrafinos aumenta a seguridade xa que diminúe o risco 

da rotura do preservativo. Outros lubricantes como vaselina, acei-

tes corporais, etc. non deben ser usados nunca xa que deterio-

ran o látex do preservativo e aumenta o risco de rotura. 

Sexo oral: o sexo oral sen protección tamén e unha práctica sexual de risco 

por contacto con fluídos sexuais ou sangue. A exaculación na boca ou tra-

gar o seme incrementa o risco de transmisión. Non exacules nin deixes que 

exaculen na túa boca. 

A estimulación oral-anal (bico negro) pode transmitir o VIH e outras enfer-

midades por bacterias (incluída a salmonelose –febre tifoidea–), parasitos 

ou virus como o da hepatite A. 

A protección do pene coa utilización do preservativo ou da vulva, vaxina e 

ano con láminas de látex ou plástico protexen fronte á transmisión do virus 

VIH e doutras infeccións de transmisión sexual . 

Para protexerse dos virus da hepatite A e tamén do B existe a posibilidade 

de vacinarse (consulta o teu médico). 

Masturbación ou estimulación de zonas eróxenas (pene, vaxina, ano) 
da parella: son prácticas de escaso ou nulo risco, aínda que debe evitarse 

o contacto con fluídos sexuais e sangue, xa que teoricamente poden trans-

mitir o virus ou outros axentes infecciosos a través de pequenas lesións da 

pel das mans. 

Xoguetes sexuais: os dildos e outros xoguetes en contacto con fluídos 

sexuais ou sangue non deben compartirse e en caso de facelo deben pro-

texerse cun preservativo en cada utilización. 



MÍRATE!

VIVIR UNHA SEXUALIDADE SA 

A NOSA OPCIÓN
d 

d 

d 

d 

d 

! 

As persoas infectadas polo VIH deben practicar o sexo seguro. Con iso evi-

tarán a transmisión da infección a outras persoas e tamén contraer novas 

infeccións por outras variantes do VIH que poden empeorar a súa situa-

ción. O tratamento antirretroviral, das persoas infectadas polo VIH (aínda 

con niveis de virus en sangue indetectables), non evita a transmisión da 

infección a outras persoas. A utilización do preservativo segue sendo a 

única práctica segura. 

INCORPOREMOS O SEXO SEGURO AO NOSO MODO DE VIDA 
E GOZAREMOS DUNHA SEXUALIDADE SA E PRACENTEIRA. 

¿Por que é recomendable facer a proba do VIH? 

Estimase que arredor dun terzo das persoas que están infectadas polo VIH 

non o saben porque non fixeron nunca a proba. Coñecer a infección con-

tribuirá a evitar a transmisión ás súas parellas. 

O resultado negativo da proba dará tranquilidade ás persoas preocupadas pola 

transmisión despois de teren prácticas de risco. Así mesmo, pode contribuír a con-

cienciarse do abandono das ditas prácticas. 

Nas persoas que teñan un resultado positivo do VIH, coñecer a súa situación 

permite que poidan beneficiarse dun seguimento médico axeitado. Diagnosticar a 

infección precozmente supón un importante beneficio. 

¿Quen debe facer a proba do VIH? 

Calquera persoa é susceptible de contraer a infección polo VIH, pero exis-

ten algunhas situacións en que o risco de transmisión está incrementado. 

Por esta razón é recomendable que fagan a proba do VIH: 

As persoas que compartiron materiais para a inxección de drogas 

(xiringas, agullas, culleres, filtros, etc). 

As persoas que exercen a prostitución. 

As persoas que padeceron outras infeccións de transmisión sexual. 

As persoas que tiveron relacións sexuais sen protección con: 

persoas VIH positivas. 

persoas usuarias de drogas inxectables. 

persoas que exercen a prostitución. 

múltiples parellas de distinto ou do mesmo sexo. 

As mulleres que pensen ter un fillo ou están embarazadas. 

PARA QUE O RESULTADO DA PROBA SEXA FIABLE DEBE REALI-
ZARSE TRES MESES DESPOIS DA ÚLTIMA PRÁCTICA DE RISCO. 

NON ESPERES A QUE TE PROPOÑAN A PROBA ¡PÍDEA TI! 

¿Onde podemos facer a proba do VIH? 

Podes acudir ao teu médico de cabeceira ou á Unidade de VIH/sida 

ou Unidade de enfermidades infecciosas de calquera hospital do 

Servizo Galego de Saúde (SERGAS). 

A realización da proba é confidencial e gratuíta (nos centros do 

SERGAS). 

¿Onde podemos obter máis información? 

Dirección Xeral de Saúde Pública 

Servizo de Prevención e Control 

das Enfermidades Transmisibles 

Tlf.: 981 542 960 

http://dxsp.sergas.es 

CGC (Colectivo Gai de Compostela): gaicompos@hotmail.com 

BoGa (Mulleres Lésbicas e Bisexuais da Galiza): lesbicompos@hotmail.com 

Alas (Asociación para a Libertade Afectivo-Sexual): alasdlugo@yahoo.com 

RST (Raras Somos Todas): raras_somostodas@yahoo.com 

Legais: colectivo@legais.com 

CARICIAS E BICOS: 
NON TEÑEN RISCO PARA A TRANSMISIÓN DO VIH 

A PRACTICA DO SEXO SEGURO 
NON SÓ PROTEXE DA INFECCIÓN POLO VIH 

SENÓN TAMÉN DOUTRAS INFECCIÓNS 
DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

MÍRATE
VIVE UNHA SEXUALIDADE SA 

FALA CO TEU MÉDICO 

A PROBA DE VIH 


