
Todos os homes que temos sexo 
con homes convivimos co VIH.

Aproximadamente
1 de cada 10
temos o VIH

1 de cada 3 infectados por VIH 
non está diagnosticado.

Falemos 
sobre o VIH

Porque a infección polo VIH non 
ten curación ni vacina.

Porque aínda que tomar a medi-
cación rigorosamente e toda a 
vida mellora a calidade e expec-
tativa de vida, a infección
sempre ten consecuencias
graves para a saúde. 

 
 

Porque en España xa somos 
máis os homes que nos infecta-
mos por prácticas homosexuais 
que os que se infectan por 
prácticas heterosexuais.
 

Falemos
sobre 
a proba
Se tiveches prácticas de risco 
non esperes, fai a proba. Acude 
ao teu centro de saúde, a un 
centro de infeccións de transmi-
sión sexual ou a unha das ONG 
que realizan a proba. Non
empregues a doazón de sangue 
para realizar a proba do VIH.

 

O resultado da proba do VIH é 
sempre confidencial e nalgúns 
lugares pode facerse de forma 
anónima.

Falemos 
antes de 
facer sexo e 
propoñamos 
que sexa 
seguro

En que nos baseamos 
para usar, ou non, o 
condón? 

Ás veces decidimos usalo ou 
non segundo o aspecto físico, 
ou en función da confianza ou 
da “boa conexión” que teñamos 
con el. Non presupoñas nada.
 
Quizais penses: “el tampouco 
ten VIH” e que o outro pense: “el 
tamén ten VIH” pero podese ter 
VIH ou outras infeccións de
transmisión sexual e non
sabelo. De feito...

 
 

1 de cada 3 
infectados 
por VIH 
non está 
diagnosticado

Antes de facer 
sexo con alguén 
pactemos utilizar-lo 
preservativo.



Falemos ás 
claras coa 
nosa parella 
estable
Usar preservativo entre nós ata 
saber o resultado da proba
permitenos evitar infectarnos.

  

Respectemos 
os acordos 
establecidos 
para coidarnos.

PARELLAS
ABERTAS
Podemos poñer en risco a nosa 
saúde e a da nosa parella se 
acordamos utilizar condón fóra 
desta relación e non o cumpri-
mos.

Falemos para 
protexernos.

PARELLAS 
PECHADAS 

Tal vez pactamos non ter
relacións sexuais fóra da
parella. Pero se ocorre e nelas 
non empregamos o condón,
falemos coa nosa parella e
tomemos medidas ata que se
descarte unha infección.

 
 

 
 
 

Se o VIH non 
discrimina, 
non o fagamos 
nós
Todos compartimos a 
nosa vida con persoas 
que teñen VIH,
dígannolo ou non. 
Poden ser amigos, 
compañeiros de traballo 
ou de festa, a nosa 
parella ou outros homes 
cos que temos sexo…

Algúns non saben que 
teñen o VIH, outros 
sabemolo mais pero 
temos medo a ser 
rexeitados se o dicimos. 
Todos, VIH positivos ou 
non, temos dereito 
a gozar dunha 
sexualidade plena.
 
Usa sempre preservativo 
con lubricante para a 
penetración anal e evita 
a exaculación na boca.

O VIH 
AFÉCTANOS 

A TODOS
Fai a proba 
polo menos 
unha vez Ó 
ano
Se tes VIH canto antes o saibas 
antes poderás tomar medidas 
para ter a túa saúde baixo 
control.
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