
1 
 

Conducta sexual de risc en 

diferents col·lectius: col·lectius 

vulnerables i models teòrics 
 

 

 

 

 

  Vicente Morell Mengual 

Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació 

Universitat de València 

 

 

 



2 
 

ÍNDEX 

Capítol 1. Situació epidemiològica de la infecció per VIH ...................................................... 3 

Capítol 2. Homes heterosexuals .................................................................................................. 14 

Capítol 3. Homes que tenen sexe amb homes .......................................................................... 20 

Capítol 4. Dones heterosexuals .................................................................................................... 34 

Capítol 5. Dones que tenen sexe amb dones ........................................................................... 44 

Capítol 6. Persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual ................................... 56 

Capítol 7. Models explicatius de promoció de la salut .......................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Capítol 1.  

Situació epidemiològica de la infecció per VIH 

 

La infecció per VIH/sida representa un gran problema de salut pública i constitueix una de les 

principals causes de mortalitat i discapacitat mundial, amb quasi 36,7 milions de persones 

afectades. La major part d’aquestes persones viuen en països en vies de desenvolupament del 

continent africà, principalment Sud-àfrica, Nigèria i Moçambic. No obstant això, aquesta 

pandèmia presenta una gran varietat de patrons epidemiològics circumscrits al moment d’aparició 

i difusió en cada regió, als mecanismes de transmissió implicats i a la resposta instaurada per 

cada país. 

A Espanya, l’evolució epidemiològica del VIH ha estat dividida en tres etapes. Un primer 

període caracteritzat per una ràpida propagació del VIH entre usuaris de drogues injectades i 

homes que tenen sexe amb homes (entre 1981 i 1989). Un segon període caracteritzat per un 

gran avenç de la prevalença i incidència en tots els col·lectius (entre 1990 i 1995). I un tercer 

període caracteritzat per un descens significatiu de la incidència i la prevalença a conseqüència 

de la introducció de la TARGA i la implementació d’estratègies preventives. Actualment el VIH 

constitueix una epidèmia madura que afecta principalment homes que tenen relacions sexuals amb 

homes, homes i dones heterosexuals i usuaris de drogues per via parenteral. La reducció del 

nombre de persones infectades per VIH originàries d’altres països i la reducció de les xifres de 

diagnòstic tardà constitueixen dos dels principals reptes pendents. 

L’epidèmia del VIH ha tingut una evolució diferent en cada subgrup poblacional. Per això, és 

necessari considerar alguns aspectes específics (situació epidemiològica, característiques de 

vulnerabilitat, pràctiques sexuals, etc.) de cara al disseny i la implementació d’estratègies 

preventives adaptades a cada col·lectiu. 

 

1.1. El VIH/sida en el món 

En l’actualitat el Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH) i la Síndrome d’Immunodeficiència 

Adquirida (SIDA) constitueixen un gran problema de salut pública. Malgrat la introducció del 

Tractament Antiretroviral de Gran Activitat (TARGA), que ha reduït enormement la mortalitat als 

països desenvolupats i ha cronificat l’evolució d’aquesta infecció, l’epidèmia segueix avançant, 

sobretot en els països menys desenvolupats. 

La infecció pel VIH/sida continua constituint una de les principals causes de mortalitat i 

discapacitat mundial. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Programa Conjunt de les 

Nacions Unides sobre el VIH/sida (ONUSIDA) estimen que avui dia hi ha 36,7 milions de persones 
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infectades pel VIH o amb sida. A més a més, s’estima que 76 milions han contret el VIH des del 

començament de l’epidèmia. En l’àmbit mundial, 1,8 milions (entre 1,6 i 2,1 milions) van contraure 

la infecció pel VIH en 2016 (vegeu Figura 1). Aquesta xifra suposa una disminució del 28% 

respecte als 2,3 milions de casos registrats en 2012 (entre 1,9 i 2,7 milions) i del 50% respecte 

els 2,7 milions registrats en 2008. 

 

Figura 1. Nombre de noves infeccions de VIH durant l’any 2016.  

 

Font: AVERT (2017) 

 

La pandèmia del VIH/sida presenta gran varietat de patrons epidemiològics condicionats per: 

1) el moment d’aparició i difusió en cada àrea geogràfica; 2) els diferents mecanismes de 

transmissió implicats; i 3) la capacitat de resposta de cada país (Castilla, 2000a). La major part 

de les persones infectades per VIH viu en països en vies de desenvolupament del continent africà, 

principalment Sud-àfrica (6,1 milions), Nigèria (3,4 milions) i Moçambic (1,6 milions). Concretament, 

a l’Àfrica Oriental i Meridional viuen 19,4 milions de persones infectades, aproximadament el 

52,9% de les persones seropositives de tot el món. Aquesta regió la segueix la zona d’Àfrica 

Occidental i Central, amb 6,1 milions, i la zona d’Àsia i el Pacífic, amb 5,1 milions. A continuació 

es proporcionen i s’analitzen algunes dades específiques d’incidència i prevalença per a cada 

regió. 
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Àfrica. L’Àfrica subsahariana constitueix la regió del món més afectada, amb el 70% de totes 

les persones infectades per VIH (vegeu Figura 2). Durant els primers anys de l’epidèmia, la infecció 

es va expandir ràpidament per transmissió heterosexual als països occidentals i, en pocs anys, la 

prevalença en països com Kenya i Etiòpia va superar el 10%. Posteriorment, i en poc temps, 

l’epidèmia va anar estenent-se cap als països del con sud (Kenya, Sud-àfrica, Nigèria, Malawi, 

etc.). En l’actualitat la transmissió segueix sent majoritàriament heterosexual. Les dones i les 

xiquetes constitueixen la població més vulnerable, i és una de les poques regions del món on es 

dona una feminització de l’epidèmia (UNAIDS, 2014). A l’Àfrica viuen 400.000 xiquets infectats 

pel VIH i s’estima que uns altres 4 milions ja han mort. La major part dels països han aconseguit 

disminuir la incidència, excepte Etiòpia, Madagascar i Libèria, on els nous diagnòstics han 

experimentat un repunt. Sud-àfrica, el país amb més prevalença, ha registrat el major descens, 

amb 110.000 notificacions menys que l’any 2010 (UNAIDS, 2017). El nombre de defuncions 

relacionades amb la sida també s’ha anat reduint progressivament, i Sud-àfrica és el país amb 

un descens més gran (aproximadament 100.000 defuncions menys). La disminució de la mortalitat 

ha estat motivada pel ràpid augment del nombre de persones amb accés al tractament 

antiretroviral, el 67% de les dones adultes i el 51% dels homes adults. 

 

Figura 2. Prevalença mundial del VIH en adults entre 15 i 49 anys. 

 

Font: World Health Organization (2017). 

 

Amèrica del Sud i Carib. A l’Amèrica Llatina i els països del Carib els mecanismes de 

transmissió predominants i la dimensió de l’epidèmia varien significativament entre països. Mentre 
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que en algunes zones els primers casos de VIH es van produir a principis dels anys vuitanta, als 

països del con sud (l’Argentina, Xile i Uruguai) els primers casos es van registrar més tard. La 

transmissió entre persones heterosexuals i entre homes que tenen sexe amb homes són les vies més 

importants. D’altra banda, les dones transsexuals constitueixen un col·lectiu molt vulnerable amb 

una prevalença 49 vegades més gran que la prevalença de la població general (UNAIDS, 2014). 

Alguns països del Carib registren taxes de prevalença molt elevades (3,2% a les Bahames i 2% 

a Haití) només superades per les de regions de l’Àfrica Oriental i Meridional (UNAIDS, 2017). El 

nombre de noves infeccions es va mantindre constant entre 2010 i 2016, sense disminucions ni 

augments significatius. No obstant això, el desglossament epidemiològic per països evidencia un 

escenari altament polaritzat. Mentre que a Cuba i Xile els nous casos s’havien incrementat un 50% 

i 26%, respectivament; a Haití la incidència s’havia reduït d'11.000 casos en 2010 a 7.900 casos 

en 2016. El nombre de morts també ha disminuït considerablement per l’augment de l’accés a la 

teràpia antiretroviral. Entre 2005 i 2016 l’accés a aquesta teràpia havia augmentat del 5% al 

52%. 

Àsia. L’arribada de l’epidèmia a les diferents regions del continent asiàtic va ser relativament 

tardana. En els primers anys de la dècada dels noranta es va produir una ràpida propagació del 

VIH en alguns països del sud i sud-est, tant en persones heterosexuals com en persones usuàries 

de drogues per via parenteral. Els nivells de prevalença del VIH en aquesta regió no són gaire 

alts (vegeu Figura 2). No obstant això, atès que Àsia aglutina quatre dels cinc països amb major 

població mundial (la Xina, l’Índia, Indonèsia i el Pakistan) la xifra de persones infectades és molt 

elevada, aproximadament 5,1 milions (entre 3,9 i 7,2 milions). L’alta prevalença de VIH entre les 

treballadores sexuals és un dels principals factors de propagació (UNAIDS, 2014). Una altra 

característica distintiva de l'epidèmia és la transmissió entre homes que tenen sexe amb homes. A 

Malàisia, Mongòlia i Myanmar la prevalença en aquest col·lectiu és superior al 10%. L’any 2016 

es van produir 270.000 noves infeccions, xifra que representa el 15% del total mundial (UNAIDS, 

2017). En aquesta regió la incidència s’està reduint però hi ha grans discrepàncies entre països. 

Mentre que a Tailàndia i al Nepal els nous casos es van reduir un 50% entre l’any 2010 i l’any 

2016, a Indonèsia els casos van augmentar un 57% en el mateix període. El nombre de defuncions 

relacionades amb la sida també disminueix progressivament (l’Índia i Myanmar constitueixen els 

països amb major descens). Finalment, cal destacar que un 47% de les persones asiàtiques que 

viuen amb VIH tenen accés al tractament antiretroviral. 

Europa i Amèrica del Nord. A Europa, els Estats Units i el Canadà la infecció per VIH va 

començar molt precoçment però les mesures preventives introduïdes han permès frenar la seua 

expansió. El consum de drogues per via parenteral i les relacions homosexuals entre homes 

constitueixen les principals vies de transmissió. Als Estats Units, encara que els homes que tenen 

sexe amb homes només representen el 4% de la població masculina, constitueixen el 78% de les 

noves infeccions. A l’Europa occidental i central, el nombre de diagnòstics en aquest col·lectiu 

també va augmentar un 30% entre l’any 2010 i l’any 2016.  Cal destacar que, amb el pas del 



7 
 

temps, s’ha anant produint un augment de la transmissió heterosexual en detriment de la via 

parenteral (UNAIDS, 2014). Actualment les taxes d’ incidència estan disminuint en tots els països 

excepte a Txèquia, Sèrbia i Eslovàquia. Durant l’any 2016 es van produir 72.000 noves infeccions 

de VIH (vegeu Figura 1) i 18.000 defuncions per malalties relacionades amb la sida (UNAIDS, 

2017). Cal destacar que entre l’any 2010 i l’any 2016 el nombre de morts va experimentar un 

fort descens, del 32%. La disponibilitat del tractament antiretroviral està àmpliament 

generalitzada i el seu cost és molt més assequible i universal que en altres regions. 

 

2. Característiques distintives del VIH/sida a Espanya 

Segons l’informe realitzat per Cañas, García i Andérica (2003) i el Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat (2014), l’epidèmia del VIH/sida a Espanya és madura i està concentrada en 

determinats grups poblacionals. Les principals característiques diferencials del nostre país respecte 

a altres països europeus són les següents: 

1. Les persones que s’injecten drogues (PID) han constituït el subgrup poblacional més afectat. 

Durant el període comprés entre 1981 i 2003 aquest col·lectiu va representar més del 50% 

dels casos de sida. Progressivament, la menor incorporació de joves al consum d’heroïna, la 

substitució de la via de consum injectada per la fumada o inhalada, i la implementació 

d’estratègies de reducció de riscos (programes d’intercanvi de xeringues i programes de 

manteniment amb metadona) van propiciar una disminució de les pràctiques de risc i de la 

incidència. Les últimes dades posen de manifest que les PID només representen el 3,6% dels 

nous diagnòstics de VIH i el 12,7% dels nous casos de sida (Pla Nacional sobre Sida i Centre 

Nacional d’Epidemiologia, 2017). 

2. L’elevada prevalença de sida en persones que s’injecten drogues ha propiciat, en certs 

moments històrics, un augment indirecte de la incidència en les seues parelles (transmissió 

heterosexual) i en els seus fills (transmissió perinatal). Durant la dècada dels noranta, 

Espanya va ser el país europeu amb major incidència de sida perinatal (629 casos). D’altra 

banda, diversos estudis epidemiològics estimen que més del 70% de les infeccions 

diagnosticades en dones espanyoles estan directament o indirectament relacionades amb 

el consum de drogues per via parenteral. 

3. La població penitenciària espanyola ha presentat una de les prevalences més elevades de 

VIH dels països occidentals. La col·laboració entre la Secretaria General d’Institucions 

Penitenciàries i la Secretaria del Pla Nacional sobre la Sida ha sigut fonamental en el 

desenvolupament i la implementació d’estratègies preventives (campanyes informatives, 

prova voluntària del VIH, programes d’educació entre iguals, provisió de material d’injecció 

estèril, tractaments substitutius amb metadona, provisió de condons i lubrificants, etc.). En 

conseqüència, durant els últims anys les taxes d’infecció en presos han disminuït 
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significativament, des del 20% en l’any 1997 al 6% en l’any 2012. Malauradament, 

aquestes xifres encara són molt superiors a les de la població general. 

4. El col·lectiu d’homes que té sexe amb homes (HSH) ha tingut menys pes en l’epidèmia en 

comparació amb la resta de països d'Europa, malgrat l’elevada incidència en certes 

comunitats autònomes (Navarra, Illes Canàries, Catalunya, Madrid, Illes Balears, etc.) i en 

grans nuclis urbans (Madrid i Barcelona). La seroprevalença de VIH en HSH va disminuir 

durant la primera meitat dels anys noranta i posteriorment s’ha mantingut al voltant del 10-

16%. Actualment aquesta via de transmissió suposa el 53,1% dels nous diagnòstics i 

constitueix l’únic col·lectiu en què la taxa de nous diagnòstics s’ha continuat incrementant. 

5. Espanya va arribar a presentar el grau de coinfecció VIH/tuberculosi més alt dels països 

occidentals. Durant les primeres dues dècades de l’epidèmia es va originar una taxa anual 

de coinfecció pròxima als 100 casos per milió d’habitants. La pneumònia per Pneumocystis 

Carinii (27,4%) i la tuberculosi (21,9%) van ser les malalties indicatives de sida més 

freqüents durant el període 2010-2016 (Plan Nacional sobre Sida i Centro Nacional de 

Epidemiología, 2017). 

 

3. Evolució epidemiològica del VIH/sida a Espanya 

Castillo (2000b) considera tres etapes en l’evolució de l’epidèmia del VIH/sida a Espanya. La 

primera etapa s’estén des de l’inici de l’epidèmia fins a l’any 1989. Aquest període va estar 

caracteritzat per una ràpida propagació (11.229 casos de VIH), fonamentalment en usuaris de 

drogues injectades i en homes que tenen sexe amb homes (vegeu Figura 3). Cal destacar que l’any 

1986 ja s’havia detectat almenys un cas de sida en cada província. La segona etapa s’esdevé 

entre 1990 i 1995. Durant aquest període s’evidencia la magnitud de l’epidèmia, amb 7.494 

casos de sida i 5.857 defuncions només durant l’any 1994 (Plan Nacional sobre Sida i Centro 

Nacional de Epidemiología, 2017). En 1993 la sida va constituir la primera causa de mort en 

persones d’entre 25 a 44 anys. La tercera etapa comença l’any 1996 i està caracteritza per un 

descens significatiu de la incidència a conseqüència de l’efecte positiu dels programes de reducció 

de danys i d’educació sexual. Aquest període també es caracteritza per una alta disminució del 

nombre de diagnòstics de sida (en 1999 els casos van disminuir més del 50% respecte a l’any 

anterior) i per un fort descens de la mortalitat (en 1999 es van registrar 1.844 defuncions enfront 

de les 5.857 de l’any 1995) (Plan Nacional sobre Sida i Centro Nacional de Epidemiología, 

2017). Aquests canvis es produeixen per la introducció del tractament antiretroviral de gran 

activitat i de la millora en l’assistència sanitària. 

La generalització dels tractaments antiretrovirals, junt amb l’estabilització del nombre de 

persones que vivien amb VIH, va evidenciar l’obsolescència dels registres de monitoratge existents 

(Díez et al., 2012). El desembre de l’any 2000 es va crear el Sistema d’Informació sobre Noves 

Infeccions de VIH (SINIVIH), l’organisme encarregat de recollir la informació de les comunitats 
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autònomes d’Astúries, Illes Balears, Illes Canàries, Catalunya, Extremadura, la Rioja, Navarra, el 

País Basc i la ciutat autònoma de Ceuta des de 2003; de Galícia des de 2004; de Madrid des 

de 2007; d’Aragó, Castella-la Manxa i la ciutat autònoma de Melilla des de 2008; de Cantàbria, 

Castella i Lleó i la Regió de Múrcia des de 2009; de la Comunitat Valenciana des de 2012; i 

d’Andalusia des de 2013. La cobertura actual del SINIVIH és del 100% de la població espanyola. 

 

Figura 3. Casos de sida registrats a Espanya. Període 1985-2016.   

 

Font: Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología (2017). 

 

Des de la creació del Sistema d’Informació sobre Noves Infeccions de VIH s’han notificat 44.066 

casos, amb una prevalença mitjana de 95 casos per cada 100.000 habitants. Les últimes dades 

de prevalença i incidència proporcionades per les comunitats autònomes permeten delimitar tres 

categories (vegeu Figura 4): 

• Alta incidència: amb més de 10 infeccions per cada 100.000 habitants trobem les Illes 

Canàries (15,24) i les Illes Balears (14,32). 

• Incidència mitjana: entre 5 i 10 infectats per cada 100.000 habitants trobem la Comunitat 

Valenciana (9,43), Aragó (8,90), Catalunya (7,78), Andalusia (7,24), el País Basc (7,17), 

Cantàbria (7,07), Madrid (6,29), Astúries (6,28), Navarra (5,50), la Regió de Múrcia (5,45) 

i la Rioja (5,02). 

• Baixa incidència: amb menys de 5 infeccions per cada 100.000 habitants trobem Galícia 

(4,33), Castella i Lleó (3,49), Melilla (3,48), Castella-la Manxa (3.27), Extremadura (2,09) 

i Ceuta (1,18). 
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Durant l’any 2016 es van notificar 3.353 nous casos de VIH (Plan Nacional sobre Sida y Centro 

Nacional de Epidemiología, 2017). Aquesta xifra suposa una taxa global de 7,22 infeccions per 

cada 100.000 habitants sense ajustos per retard en la notificació (quan s’haja completat la 

notificació de tots els diagnòstics, s’estima una taxa de 8,60 per cada 100.000 habitants). En 

funció del sexe, els homes suposen el 83,9% dels diagnòstics i les dones, el 16,1%. Aquests 

percentatges corresponen a taxes de 12,3 infeccions en homes i 2,2 infeccions en dones per cada 

100.000 habitants. La mitjana d’edat va ser de 36 anys en homes i 39 anys en dones. Les taxes 

més altes es van produir en els grups de 30 a 34 anys i 35 a 39 anys, amb 17,9 i 15,7 infeccions 

per cada 100.000 habitants, respectivament. La categoria de transmissió més freqüent és la 

d’homes que mantenen relacions sexuals amb homes (53,1%), seguida de la transmissió 

heterosexual (26,5%) i la d’usuaris de drogues per via parenteral (3,6%). El percentatge 

d’infeccions d’origen desconegut es manté estable entorn del 10%. 

 

Figura 4. Incidència del VIH a Espanya. 

■ Alta incidència  ■ Incidència mitjana  ■ Baixa incidència  

 

Font: Elaborat a partir de Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología (2017). 

 

Durant el període 2009-2016 s’aprecien diferents tendències en els nous diagnòstics de VIH 

segons les categories de transmissió (vegeu Figura 5). El percentatge de diagnòstics en HSH va 

ascendir del 47,5% en 2009 al 55,9% en 2016. Per contra, en heterosexuals i en persones que 

s’injecten drogues, els percentatges van disminuir tant en homes com en dones. 
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L’augment de la població migrant ha produït un increment del nombre de persones infectades 

provinents d’altres països. La proporció de persones seropositives no nascudes a Espanya ha 

augmentat de manera progressiva durant la primera meitat de la dècada del 2000. No obstant 

això, aquesta xifra ha anat estabilitzant-se durant la segona meitat. Durant l’any 2017, el 36,6% 

dels nous diagnòstics es van realitzar en persones no nascudes a Espanya, principalment en 

llatinoamericans (16,6%) i subsaharians (6,5%). Les relacions homosexuals constitueixen la 

categoria de transmissió predominant entre els homes procedents de Llatinoamèrica (61%) i 

l’Europa Occidental (62%). En canvi, la major part dels subsaharians adquireixen la infecció a 

través de transmissió heterosexual (77%). 

 

Figura 5. Nous diagnòstics de VIH per categoria de transmissió. Període 2011-2016. 

 

Font: Elaborat a partir de Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología (2017). 

 

A Espanya hi ha entre 130.000 a 160.000 persones que viuen amb VIH i, aproximadament, 

un 30% desconeix la seua situació (Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 

2017; UNAIDS, 2014). El diagnòstic precoç resulta fonamental tant per a l’evolució clínica del 

pacient (si no es rep tractament antiretroviral augmenta la probabilitat de desenvolupar sida i de 

morir) com per a limitar-ne l’expansió. L’indicador utilitzat en el moment de la detecció del VIH 

com a determinant de diagnòstic tardà (DT) és el nivell de CD4. El Centre Nacional 

d’Epidemiologia estableix que un diagnòstic és tardà quan les xifres de CD4 són inferiors a 350 

cèl·lules/µl. El diagnòstic de malaltia avançada (o fase sida) es realitza quan les xifres de CD4 

són inferiors a 200 cèl·lules/µ. Durant l’any 2017, el 19,2% dels diagnòstics presentaven xifres 
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de CD4 entre 200 i 350 cèl·lules/µl en el moment de detectar-se la infecció, i el 26,8% tenien 

xifres de CD4 menors de 200 cèl·lules/µl. Per tant, el 46% dels nous casos eren susceptibles de 

rebre tractament antiretroviral en el moment del diagnòstic. Segons el mode transmissió, el 

diagnòstic tardà és més gran en els homes heterosexuals (61,1%), les dones heterosexuals (55,7%) 

i les persones que s’injecten drogues (45,8%). A més a més, s’aprecia un augment del DT amb 

l’edat: passa del 1,7% en joves de 15 a 19 anys fins al 51,1% en persones de més de 49 anys 

(Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología). 

El Ministeri de Sanitat continua publicant un informe anual de nous casos de sida malgrat 

l’obsolescència d’aquest registre per a la quantificació de l’epidèmia (Díez et al., 2012). Des de 

l’inici de la vigilància epidemiològica, en 1981, fins a l’actualitat s’han notificat 86.663 casos de 

sida. Després del pic màxim aconseguit en la dècada dels noranta, els nous diagnòstics han 

experimentat un descens progressiu. Segons les dades proporcionades pels registres autonòmics 

de sida, l’any 2016 se’n van notificar 412 nous casos (s’estima que després de corregir les dades 

per retard en la notificació aquesta xifra ascendirà fins a 607 casos). Els homes suposen el 80,8% 

dels nous casos i les dones, el 19,2%. La mitjana d’edat del diagnòstic se situa al voltant dels 44 

anys i és similar en homes i dones. 

El nombre de persones diagnosticades que contragueren la malaltia a través de relacions 

heterosexuals representa el percentatge més elevat (36,2%). Aquesta transmissió, en nombres 

absoluts, continua afectant més els homes (86 casos) que les dones (63 casos). Seguidament se 

situa el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes (32%) i les persones usuàries de drogues per 

via parenteral (2,6%). Els casos de VIH pediàtric només constitueixen el 0,5%. Durant l'última 

dècada s'aprecia un progressiu descens del nombre de casos detectats en persones heterosexuals 

i persones usuàries de drogues per via parenteral. Per contra, les xifres en el col·lectiu d'homes 

que tenen sexe amb homes es mantenen relativament estables. 
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Capítol 2.  

Homes heterosexuals 

 

Els homes heterosexuals constitueixen el segon grup amb major prevalença i incidència de casos 

de VIH. El percentatge de nous diagnòstics va anar decreixent progressivament fins a l’any 2015, 

quan es va produir un lleuger repunt que ha de ser analitzat. La socialització en els preceptes de 

la masculinitat hegemònica i les altes xifres de diagnòstic tardà constitueixen els principals factors 

de vulnerabilitat en aquest col·lectiu. A més a més, les taxes d’ús sistemàtic del preservatiu durant 

el coit vaginal són insuficients. Les xifres no superen el 75% quan es mantenen relacions 

esporàdiques amb dones amb qui no hi ha un vincle de confiança. 

 

1. Conceptualització 

El terme «home heterosexual» és utilitzat per a referir-se a aquells homes que únicament 

mantenen relacions sexuals amb dones vinculant, inequívocament, les pràctiques sexuals amb 

l’orientació del desig. Així, aquest terme pressuposa que únicament els homes autoidentificats com 

a heterosexuals mantenen relacions sexuals amb dones, i deixa fora els homes identificats com a 

bisexuals o els homes que, fins i tot identificant-se com a homosexuals, tenen contactes 

heterosexuals freqüents o esporàdics. Per tant, relacionar inequívocament la conducta sexual amb 

l’orientació sexual autopercebuda té un alt risc d’invisibilitzar algunes persones i excloure-les dels 

programes preventius (Hurtado et al., 2010). 

Alguns homes identificats com a homosexuals mantenen relacions sexuals amb ambdós sexes. 

Everett (2013) determina que aproximadament el 44% dels homes gais mantenen o han mantingut 

relacions sexuals amb dones. Congruentment, un estudi de Rosenberger et al. (2014) que explora 

les pràctiques sexuals de diversos homes homosexuals i bisexuals que viuen en entorns rurals 

conclou que el 55,1% i el 22,1% ha mantingut, almenys una vegada, relacions sexuals vaginals o 

anals amb dones. També hi ha homes bisexuals que, encara que senten atracció romàntica per 

homes, únicament mantenen relacions sexuals amb dones. Una investigació que examina la 

disparitat entre l’orientació del desig i la conducta sexual conclou que el 54,8% dels homes 

bisexuals únicament mantenen relacions amb dones (Everett, 2013). A Espanya, un estudi recent 

realitzat en homes adolescents determina que un 12,6% estaria disposat a deixar-se masturbar 

per un home i un 12,1% estaria disposat a rebre sexe oral d’un home (Gregori et al., 2017). 

El camp de l’epidemiologia hauria de trencar la conceptualització clàssica i/o dicotòmica de 

la sexualitat i prioritzar la conducta sexual per damunt de l’etiqueta identitària amb la qual es 

defineix cada persona. Per tant, si bé el terme correcte a emprar en aquest text seria «homes 
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que tenen sexe amb dones (HSD)», al·ludint únicament a la conducta sexual, principalment 

s’emprarà el terme «home heterosexual» perquè és la paraula emprada pel Pla Nacional sobre 

Sida, pel Centre Nacional d’Epidemiologia, pels sistemes internacionals sobre vigilància 

epidemiològica i, en general, per quasi tota la comunitat científica. 

 

2. Comportament i pràctiques sexuals 

L’anàlisi del comportament sexual evidència que el 87,9% i un 41,4% dels homes heterosexuals 

que han mantingut relacions en els tres últims mesos han practicat coit vaginal i coit anal (Castro, 

2016). Congruentment, un altre estudi, realitzat en homes estatunidencs, identifica que el 80,6% 

s’ha masturbat, un 43,9% ha practicat masturbacions mútues, el 69,9% ha rebut sexe oral, el 

63,6% ha realitzat un cunnilingus, el 77,1% ha practicat coit vaginal i un 20,6% ha practicat coit 

anal (Herbenick et al., 2010). En el context espanyol, una investigació realitzada per Ruiz (2014) 

identifica que el coit vaginal (92,9%), les masturbacions mútues (89,8%), el sexe oral (86,3%) i el 

coit anal (37,3%) constitueixen les pràctiques sexuals més realitzades. Les pràctiques sexuals 

preferides, avaluades mitjançant una escala d’1 a 10, són el coit vaginal amb l’home col·locat 

darrere de la dona (8,4 punts), la fel·lació (8,3 punts), el coit vaginal amb la dona damunt (8,1 

punts) i el cunnilingus (6,63 punts) (Navarro et al., 2010). 

La freqüència amb què es mantenen relacions sexuals varia amplament entre individus. En 

general, el 64,7% manté relacions entre 3 i 15 vegades al mes; el 10,3%, més de 15 vegades al 

mes, i el 11.8% no manté relacions. Les dades també assenyalen que els homes solen iniciar sempre 

(15,7%) o quasi sempre (47,2%) les interaccions sexuals (Navarro et al., 2010). La mitjana de 

parelles amb les quals s’han mantingut relacions sexuals al llarg de la vida és de 4,2 (Burris, Smith 

i Carlson, 2009). Si realitzem un desglossament en funció del tipus de pràctica, el coit vaginal (4,8 

parelles) supera amplament el coit anal (1,6 parelles). Congruentment, un estudi de Blanc i Rojas 

(2018) troba resultats molt similars, amb una mitjana de 4,57 parelles per al coit vaginal, 3,34 

parelles per al sexe oral i 1,56 parelles per al coit anal. 

Finalment, molt pocs estudis han examinat l’ús de vibradors i altres joguets sexuals en homes 

heterosexuals. Reece et al. (2010) identifiquen que el 43,8% dels homes refereixen haver utilitzat 

un vibrador en algun moment de la vida. Concretament, el 22,3% l’ha usat durant l’últim mes, el 

32,6%, durant l’últim any, i el 45%, fa més d’un any. La major part dels homes refereix utilitzar-

lo durant els jocs preliminars al coit per a estimular la parella (96,3%). 

 

3. Ús de mètodes preventius 

La probabilitat de transmissió del VIH en persones amb càrrega viral indetectable és 

pràcticament menyspreable (Cohen, 2011). Els sistemes de vigilància epidemiologia remarquen 

l’existència d’un percentatge d’homes que, encara que conviuen amb el VIH, desconeixen el seu 
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estat serològic i no prenen fàrmacs antiretrovirals (Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional 

de Epidemiología, 2017). L’estratègia més efectiva per a combatre la infecció del VIH per via 

sexual és la prevenció primària mitjançant l’ús de mètodes de barrera com, per exemple, els 

preservatius masculins, els preservatius femenins, les barreres de làtex, etc. Malauradament, 

diversos estudis revelen xifres sistemàtiques d’ús baixes i insuficients. 

 

4. Prevalença i incidència del VIH 

Els homes heterosexuals constitueixen el segon grup poblacional més afectat pel VIH. Així ho 

indiquen les dades sobre incidència recollides en l’últim informe sobre vigilància epidemiològica 

del Pla Nacional sobre Sida i Centre Nacional d’Epidemiologia (2017) i les baixes taxes d’ús 

sistemàtic del preservatiu observades en diferents estudis (Blanc i Rojas, 2018; Planes et al., 2012; 

Prat et al., 2016). Es calcula que la prevalença del VIH en homes heterosexuals espanyols oscil·la 

entre un 0,4% i un 0,5% (UNAIDS, 2014). 

Durant l’any 2016 es van notificar 449 casos de VIH en homes mitjançant transmissió 

heterosexual, és a dir, 1,9 casos per cada 100.000 homes. Aquesta xifra suposa un 16% dels 

nous diagnòstics realitzats en homes i un 13.4% del total de casos (Plan Nacional sobre Sida y 

Centro Nacional de Epidemiología, 2017). La tendència epidemiologia mostra que el percentatge 

d’homes heterosexuals diagnosticats ha anat disminuint progressivament entre els anys 2009 i  

2016. No obstant això, a partir de l’any 2015 s’ha produït un menut repunt que continua en 

l’actualitat. Els informes epidemiològics destaquen que, igual que en altres col·lectius, hi ha un 

important nombre d’homes que desconeixen el seu estat serològic. Concretament, aquest col·lectiu 

constitueix el subgrup amb major percentatge de diagnòstic tardà (61,1%) i el segon amb major 

nombre de casos (416). El major percentatge de diagnòstic tardà en homes està present en tots 

els països desenvolupats i s’explica per l’ús rutinari de proves de detecció de VIH en dones 

embarassades (Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2011). 

Segons l’últim informe epidemiològic del Pla Nacional sobre Sida i el Centre Nacional 

d'Epidemiologia (2017), els casos de sida detectats en homes heterosexuals representen un 25,8% 

dels casos notificats en homes i un 20,9% dels casos globals. Des de l’any 1996, en el qual es va 

registrar el major nombre de casos de sida (711 diagnòstics), s’ha anat produït una tendència 

descendent congruent amb la resta de categories de transmissió. 

 

5. Factors de vulnerabilitat 

Masculinitat i estereotips de gènere. El procés de socialització pot tindre grans conseqüències 

sobre la salut sexual. Segons Ochoa i Pas (2006) la socialització dels homes està caracteritzada 

per la presència de nombrosos estereotips i pràctiques masclistes que augmenten l’adopció de 

comportaments de risc vinculats a la reafirmació de la virilitat. Diferents estudis documenten el 
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vincle existent entre les ideologies masclistes tradicionals i els riscos sexuals (Leddy et al., 2016). 

Concretament, la vivència d’una sexualitat mediatitzada per preceptes masclistes es relaciona 

amb actituds més negatives cap a l’ús de preservatius (Noar i Morokoff, 2002), una major creença 

en la responsabilitat de la dona pel que fa a l'anticoncepció (O'Sullivan et al., 2006) i el 

manteniment de relacions amb múltiples parelles sexuals (Fleming, DiClemente i Barrington, 2016). 

Un estudi de Bowleg et al. (2011) identifica dues ideologies implícites de masculinitat: 1) la 

percepció que els homes heterosexuals no han de declinar mai una relació sexual encara que hi 

haja riscos per a la seua salut, i 2) la creença que les dones són les principals responsables de l’ús 

del preservatiu. Treballar la desconstrucció d’aquests estereotips redueix la probabilitat 

d’infectar-se per VIH tant en homes com en dones (Ochoa i Pas, 2006). 

Diagnòstic tardà. El Pla Nacional sobre la Sida i Centre Nacional d’Epidemiologia (2011) 

defineix el diagnòstic tardà com la presència d’una xifra de CD4 inferior a 350 cèl·lules/µl en la 

primera anàlisi després del diagnòstic. Els homes heterosexuals constitueixen el grup amb un 

percentatge més gran de diagnòstic tardà. Un 41% dels nous diagnòstics presenta una xifra de 

CD4 menor de 200 cèl·lules/µl en el moment de detectar-se la infecció, i un 20% té una xifra de 

CD4 entre 200 i 350 cèl·lules/µl. Això significa que el 61% dels nous diagnòstics de VIH són 

susceptibles de rebre tractament antiretroviral en el moment del diagnòstic (Plan Nacional sobre 

Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2017). En general, no rebre tractament antiretroviral 

augmenta la probabilitat de desenvolupar sida o morir en comparació amb els pacients 

diagnosticats i tractats primerencament (Pla Nacional sobre la Sida i Centre Nacional 

d'Epidemiologia, 2011). A més a més, aquestes persones solen transmetre la infecció sense saber-

ho en tindre una càrrega viral molt elevada. Un estudi estatunidenc conclou que el 54% de les 

noves infeccions de VIH són degudes a un 25% de persones que desconeixen el seu estat serològic 

(Marks, Crepaz, i Janssen, 2006). 
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Capítol 3.  

Homes que tenen sexe amb homes 

 

El terme «homes que tenen sexe amb homes» té el seu origen en els primers estudis epidemiològics 

i en la necessitat d’establir un grup conformat per tots aquells homes amb conductes 

homoeròtiques, independentment de la seua orientació sexual autoidentificada. Aquest col·lectiu 

presenta les majors xifres de prevalença i incidència de VIH. En general, les característiques 

anatòmiques i fisiològiques de la mucosa anal i la globalització d’algunes pràctiques sexuals a 

través de les tecnologies de la informació i la comunicació són factors que incrementen el risc 

d’infecció per VIH o altres ITS. A més a més, les taxes d’ús sistemàtic del preservatiu en la pràctica 

del coit anal amb parelles ocasionals no supera el 75%. 

 

1. Conceptualització 

No tots els homes que tenen fantasies, desitjos i pràctiques sexuals homoeròtiques s’identifiquen 

com a homosexuals o bisexuals. Els homes que tenen sexe amb homes constitueixen un subgrup 

conformat per homes que, independentment de la seua orientació sexual percebuda, mantenen 

relacions sexuals amb homes. Aquest terme inclou, per tant, persones homosexuals, bisexuals i 

heterosexuals que tenen contactes homosexuals freqüents o esporàdics. Una investigació que 

analitza la discrepància entre la conducta sexual i l’orientació sexual autopercebuda conclou que 

un 7,5% d’homes que únicament tenen relacions amb homes i un 1,1% d’homes que tenen sexe amb 

homes i dones s’identifiquen com a heterosexuals (Pathela et al., 2006). A Espanya, un estudi similar 

realitzat amb un ampli grup d’homes que tenen sexe amb homes estableix que el 79,9% es considera 

homosexual, un 12,2%, bisexual, i un 0.5%, heterosexual (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, 2013). Cal remarcar l’existència d’un 7,5% que s’identifica amb altres termes o etiquetes 

diferents. Aquesta investigació també revela que, durant l’últim any, el 86,7% només ha mantingut 

relacions sexuals amb homes, un 9,3%, amb homes i dones, i un 0.8%, només amb dones. 

L’origen del terme «homes que tenen sexe amb homes» (HSH) prové dels primers estudis 

epidemiològics sobre VIH i de la necessitat d’establir una categoria estadística que englobara 

tots els homes que s’hagueren infectat mantenint relacions sexuals amb homes, independentment 

de la seua orientació sexual autopercebuda. Mantindre relacions sexuals sense protecció és l’únic 

factor de risc i no el fet d’identificar-se o no amb una orientació sexual determinada. En general, 

els HSH no constitueixen un grup social amb una identitat personal o cultural compartida, és a dir, 

no existeixen persones o grups identificats amb aquesta etiqueta. Només es tracta d’una 

classificació utilitzada en contextos epidemiològics i de salut pública (Pecheny i Manzelli, 2002). 
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El col·lectiu d’homes que tenen sexe amb homes constitueix un grup heterogeni amb 

comportaments, actituds, creences i valors molt diversos. L’única característica comuna és la 

pràctica de relacions sexuals amb homes. Engloba tant un home amb una vida aparentment 

heterosexual que oculta les seues preferències homosexuals, com un home que adopta una identitat 

obertament homosexual i viu amb llibertat i reivindicació la seua orientació sexual. La sexualitat 

d’aquests homes està centrada en el coit anal, amb la coexistència d’un ampli repertori de 

pràctiques sexuals realitzades amb diverses parelles amb les quals no existeix una estabilitat ni 

un vincle marital (Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, 2013). 

 

2. Comportament i pràctiques sexuals 

El 93,8% dels homes ha practicat penetració anal inserida o receptiva durant l’últim any (Folch 

et al., 2014). Un estudi que examina diferents aspectes de la conducta sexual conclou que el 98% 

dels homes refereixen masturbar-se, el 92,1% realitzen masturbacions mútues, el 96,5% practiquen 

sexe oral, el 90,6%, coit anal, i un 7,9% refereixen altres pràctiques (Morell, Gil, Ballester i Díaz, 

2014). L’ús de joguets sexuals també constitueix una part important de la sexualitat (Rosenberger 

et al., 2012). Concretament, el 78,5% refereix haver usat en alguna ocasió algun joguet sexual, 

incloent-hi consoladors (62,1%), anells de penis (51,9%), vibradors (49,6%) i boles anals (19,3%). 

El 76,5% dels homes refereix haver mantingut relacions amb una parella ocasional en els últims 

dotze mesos, amb un alt percentatge que ha tingut relacions amb més de deu parelles (37%) 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). El percentatge d’homes que manté 

relacions sexuals amb parelles estables ha anat disminuint progressivament, el 61% en menors de 

30 anys i el 54,9% en majors 30 anys (Folch et al., 2010). En canvi, el percentatge d’homes que 

manté relacions esporàdiques presenta una tendència creixent, el 88,5% en menors de 30 anys i el 

91,9% en majors de 30 anys. Jacques et al. (2015) afirmen que el motiu d’aquest increment no és 

l’orientació sexual sinó el gènere, és a dir, el fet de ser home. En general, aquest col·lectiu té una 

percepció estereotipada que els homes són sexualment més actius que les dones i que les relacions 

sexuals són una qüestió fàcil i s’emmarquen dins d’un sistema de consum de sexe ràpid. 

La societat assumeix que les relacions esporàdiques són trobades passatgeres de curta duració 

centrades únicament en el sexe. No obstant això, Prestage et al. (2001) identifiquen l’existència de 

dos tipus de parelles casuals: aquelles amb les quals es manté una única relació sexual o aquelles 

amb les quals es manté una sèrie de trobades més o menys continuades. Un estudi realitzat a 

Austràlia conclou que el 51% dels homes coneixia la seua última parella ocasional i el 49% ja havia 

mantingut relacions sexuals amb aquesta persona anteriorment (Zablotska et al., 2011). 

 

3. Ús de mètodes preventius 

El mètode més efectiu per a combatre la infecció per VIH és la prevenció a través de l’ús del 

preservatiu, però algunes investigacions encara estableixen taxes sistemàtiques d’ús insuficients. 
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Un estudi que analitza les conductes de risc en una mostra d’homes espanyols conclou que un 

31.1% dels menors de 30 anys i un 40.1% dels majors de 30 anys que tenen sexe anal amb 

parelles estables usen preservatius de forma sistemàtica. En parelles ocasionals, l’ús sistemàtic 

s’incrementa fins al 58.7% en menors de 30 anys i fins al 65.6% en majors de 30 anys (Folch et 

al., 2010). De manera pareguda, altra investigació similar estableix taxes sistemàtiques d’ús d’un 

6,2% en el sexe oral i del 54,6% en el coit anal. L’ús sistemàtic del preservatiu amb parelles 

estables ronda el 24%. Aquest percentatge és significativament més gran amb parelles 

esporàdiques (72,7%) (Morell et al., 2014). 

L’enquesta europea EMIS del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (2013) identifica 

que un 25,2% dels homes que mantenen sexe anal amb una parella estable usa sistemàticament 

el preservatiu. Aquest percentatge és lleugerament superior amb parelles esporàdiques (37,1%). 

No obstant això, un 45,3% dels homes que mantenen relacions amb parelles ocasionals refereixen 

fer un ús no sistemàtic del preservatiu. 

L’ús sistemàtic del preservatiu en el coit anal presenta una tendència decreixent tant en parelles 

estables com en parelles esporàdiques. Folch et al. (2010) observen que, en 2006, un 31,1% dels 

menors de 30 anys i un 40,1% dels majors de 30 anys que mantenien relacions amb parelles 

estables utilitzaven sistemàticament el preservatiu. Ambdós grups presenten un descens significatiu 

respecte a 1995, quan es registraren taxes d’ús del 49,3% i 72,9%, respectivament. L’ús sistemàtic 

del preservatiu amb parelles esporàdiques també presenta una tendència decreixent entre 1995 

i 2006, del 72,9% al 58,7% en menors de 30 anys i del 77,2% al 65,6% en majors de 30 anys. 

 

4. Prevalença i incidència del VIH 

Els primers casos de VIH van ser detectats en homes homosexuals. Aquesta circumstància va 

propiciar que, durant els primers anys de l’epidèmia, el virus d’immunodeficiència adquirida fora 

una malaltia associada exclusivament al col·lectiu homosexual i al seu estil de vida, caracteritzat per 

la promiscuïtat i el consum de popper. S’utilitzaren termes com «pesta gai» o «càncer rosa», entre 

molts altres, per a referir-se a aquesta malaltia (Sáez i Carrascosa, 2011). No obstant això, durant 

l’any 1982 van començar a descobrir-se casos de VIH en persones que havien rebut transfusions de 

sang, en hemofílics tractats amb productes derivats del plasma i en usuaris de drogues injectades. 

Els primers casos de sida documentats mundialment s’identificaren en juny de 1981. El Centre 

de Control de Malalties d’Atlanta va publicar un article que informava sobre una estranya 

pneumònia produïda per l’agent infecciós Neumocystis Carinii (PCP) en cinc joves homosexuals. El 

primer cas detectat i notificat a Espanya va ser descrit pel doctor Vilaseca et al. (1982) en la 

revista científica The Lancet. Es tractava d’un home homosexual de 35 anys amb sarcoma de Kaposi 

i una infecció per toxoplasmosi que havia mort a Barcelona l’octubre de 1981. 
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Els homes que tenen sexe amb homes constitueixen el grup més afectat pel VIH. Aquest col·lectiu 

presenta unes altes taxes d’incidència (Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de 

Epidemiología, 2017) i un ampli ventall de pràctiques sexuals de risc (Folch et al., 2010; Morell et 

al., 2014). La prevalença del VIH en aquests homes és d’un 12% (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2013) enfront d’un 0,4%-0,5% de la població general (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014). 

Segons l’últim informe sobre vigilància epidemiològica, dels 3.353 nous diagnòstics de VIH 

notificats l’any 2016, el 53,1% corresponen al col·lectiu d’homes que tenen sexe amb homes (Plan 

Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2017). D’aquesta xifra, el 69,5% són 

homes espanyols i el 30,5% són homes procedents d’altres països, principalment de Llatinoamèrica 

(19%) i d’Europa Occidental (4,9%). Les taxes més altes es produeixen entre els 25 i els 29 anys 

(31,7%) i els 30 i els 34 anys (28,3%). Cal destacar que la xifra absoluta de nous diagnòstics 

presenta un descens significatiu des de l’any 2011 però, en proporció respecte a la resta de 

grups, aquest col·lectiu mostra una tendència ascendent entre els anys 2009 i 2015 (vegeu Figura 

6). En 2009 representaven un 45,7% del total de casos (1.764 casos registrats) mentre que en 

2015 representaven el 59,3% (1.769 casos registrats). 

 

Figura 6. Distribució de nous diagnòstics de VIH anuals segons el tipus de transmissió. 

 

Font: Elaborat a partir de Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología (2017). 

 

Els homes que tenen sexe amb homes són el subgrup poblacional amb menor percentatge de 

diagnòstic tardà (Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2017). No obstant 

això, i a causa del pes que tenen en el nombre de nous diagnòstics, constitueixen el grup amb xifres 

absolutes més grans. Un 39,4% dels casos presenta una xifra de CD4 menor de 350 cèl·lules/µl, 
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cosa que els fa susceptibles de rebre tractament antiretroviral en el moment del diagnòstic. Entre els 

anys 2009 i 2016 s’observa un estancament entorn d’un 37-39% del nombre de casos amb 

diagnòstic tardà. 

Un 32% dels 607 nous casos de sida diagnosticats durant l’any 2016 va correspondre al 

col·lectiu de HSH (Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2017). Des de 

l’any 1995, quan es va declarar el major nombre de casos de sida en aquest col·lectiu (960 

diagnòstics), s’ha produït una tendència descendent en línia amb la resta de categories 

registrades. El nombre de casos notificats entre els anys 2002 i 2012 ha anat estabilitzant-se al 

voltant dels 310 diagnòstics anuals. A partir de l’any 2013 aquesta xifra descendeix 

significativament fins situar-se en nombres inferiors a 200 casos anuals. 

En l’última dècada també s’ha produït un increment de la incidència d’altres infeccions de 

transmissió sexual. Segons una enquesta en línia europea per a homes que tenen sexe amb homes, 

les ITS més diagnosticades són: la gonorrea (15,6%), els condilomes o berrugues en anus o genitals 

(13,6%) i la sífilis (10,2%) (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013). Moreno-

Ribera et al. (2016) identifiquen que la infecció gonocòccica i la sífilis són estadísticament més 

freqüents entre els homes que tenen sexe amb homes. A més a més, tots els casos de linfogranuloma 

veneri (LGV) notificats van ser diagnosticats en aquest col·lectiu (més del 90% en persones VIH 

positives). 

 

5. Factors de vulnerabilitat 

Els factors de vulnerabilitat que propicien una desigual distribució del VIH entre els homes que 

tenen sexe amb altres homes, respecte a homes i dones amb pràctiques heterosexuals, són els 

següents (Mayer et al., 2013): 

1. Major vulnerabilitat biològica. La penetració anal sense preservatiu és la pràctica de més 

risc per a la infecció per VIH. S’estima que la probabilitat de transmissió durant el coit anal és 

divuit vegades més alta que la probabilitat d’infecció durant el coit vaginal (Grulich i Zablotska, 

2010). Les característiques biològiques del recte i la mucosa anal proporcionen una explicació 

fisiològica de per què el VIH i altres ITS es transmeten amb més eficàcia durant el sexe anal. És 

freqüent que durant la penetració es produïsquen microferides mitjançant les quals el VIH present 

en el semen o en la sang entre en el cos. El risc d’infecció existeix tant per als homes que realitzen 

la penetració com per als homes que són penetrats, encara que és més gran per al segon grup. 

La persona que realitza la penetració també corre risc perquè les membranes de la uretra 

constitueixen una via d’entrada per al VIH (Sáez i Carrascosa, 2011). Segons Jin et al. (2010), la 

probabilitat de transmissió del VIH durant el coit anal receptiu és d’un 1,43% si es produeix 

l’ejaculació dins del recte i d’un 0,65% si es retira el penis de manera prèvia a l’ejaculació. La 

probabilitat de transmissió durant el coit anal insertiu és del 0,11% en homes circumcidats i del 

0,62% els homes no circumcidats. A més a més, el risc d’infecció augmenta significativament quan 
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hi ha lesions genitals i/o infeccions de transmissió sexual no tractades, sobretot ulceroses, ja que 

faciliten l’entrada del virus en l’organisme. Cal destacar que el coit anal és una pràctica molt 

comuna realitzada per més del 90% dels HSH (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2013; Morell et al., 2014). 

2. Comportament sexual en línia. Les tecnologies de la informació i la comunicació (internet, 

xarxes socials, aplicacions mòbils per a lligar, etc.) s’han convertit en un mitjà cada vegada més 

popular per a conèixer les parelles sexuals. Phillips et al. (2014) indiquen que entre un 30% i el 

60% dels HSH són usuaris d’apps de geolocalització i que, d’aquest percentatge, més de la meitat 

ha mantingut relacions sexuals amb una parella amb la qual ha contactat a través d’aquest mitjà. 

La cerca de parelles sexuals en línia promou un tipus de relacions caracteritzades per l’accessibilitat, 

la rapidesa, la immediatesa, l’anonimat, l’anticipació i l’obertura (Grau-Muñoz et al., 2015) i 

s’associa amb diversos comportaments de risc, com un major nombre de parelles sexuals (Horvath, 

Rosser i Remafedi, 2008), el sexe bareback, és a dir, la pràctica del coit anal sense preservatiu de 

manera intencionada (Carballo-Diéguez et al., 2006; Nodin et al., 2011), o el gift giving o bug 

chasers, procés pel qual una persona VIH-positiva infecta intencionalment una persona VIH-negativa 

amb el seu coneixement i consentiment (Hammond, Holmes i Mercier, 2016; Klein, 2014). 

Generalment, els usuaris d’aplicacions mòbils són quatre vegades més propensos a mantindre sexe 

anal sense preservatiu respecte a les persones que busquen parelles sexuals en contextos presencials 

(Holloway et al., 2015). La incidència de casos de gonorrea i clamídia també és més gran entre els 

usuaris d’aplicacions de geolocalització (Beymer et al., 2014). Aquests resultats són controvertits en 

tractar-se d'un fenomen que necessita més investigació. Així, algunes investigacions identifiquen taxes 

més elevades d’ús del preservatiu entre els usuaris d’aplicacions mòbils en comparació amb els homes 

que coneixen les seues parelles sexuals per altres vies (Arrisse et al., 2012) i una incidència de VIH 

i ITS similar entre ambdós grups (Bien et al., 2015; Lehmiller i Ioerger, 2014). 

3. Identitat gai o bisexual. Les relacions sexuals entre homes es produeixen en totes les cultures 

i societats, encara que el seu reconeixement públic varia d'un lloc a un altre (UNAIDS, 2006). Molts 

homes que tenen sexe amb homes no s'identifiquen a si mateixos com a homosexuals o bisexuals i 

prefereixen altres denominacions, com per exemple «heterosexual» o «heteroflexible»1. Els homes 

identificats com a gais o bisexuals són més proclius a comportar-se en concordança amb les normes 

establides per al seu grup de referència, tindre accés a una cultura de sexe segur i utilitzar mètodes 

preventius adequats (Chng i Géliga-Vargas, 2000; Siegel et al., 2008). Per altra banda, els homes 

no autoidentificats com a gais o bisexuals són 3,6 vegades més propensos a involucrar-se en 

relacions sexuals sense protecció (Chng i Géliga-Vargas, 2000). Les interaccions sexuals d'aquests 

homes no identificats com a gais o bisexuals es produeixen en contextos clandestins i/o anònims en 

 
1 Persones que mantenen relacions sexuals i emocionals amb persones del seu mateix sexe, però no s’identifiquen amb 

cap de les identitats del triangle existent: heterosexual, bisexual o homosexual. 
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els quals impera un codi de silenci, amb oportunitats limitades per a negociar l'ús de mètodes 

preventius. 

4. Globalització de noves pràctiques sexuals. Les noves tecnologies de informació i la 

comunicació han fet més visibles i, per tant, més accessibles algunes pràctiques sexuals 

anteriorment considerades minoritàries (festes privades de sexe en grup, fistfucking, ejaculació 

dins de l’anus, chemsex, barebaking, etc.) (Fernández-Dávila, 2015). Probablement moltes 

infeccions per VIH ocorren en contextos on es practica sexe grupal, ja que en aquests espais és 

més probable mantindre relacions amb múltiples parelles sexuals, tindre pràctiques que comporten 

més risc d’infecció o no utilitzar el preservatiu de manera sistemàtica (Grov et al., 2013). El chemsex 

(acrònim dels termes anglesos «chemical» i «sex») és un terme que s’ha introduït per a descriure 

aquelles activitats sexuals que es realitzen sota la influència de certes substàncies psicoactives 

(McCall et al., 2015). Concretament, es refereix a l’ús combinat de drogues com la mefedrona, la 

metamfetamina cristal·litzada i l’àcid gamma-hidroxibutíric (GHB) per a facilitar les relacions 

sexuals amb múltiples parelles en sessions que poden prolongar-se durant diverses hores o, fins i 

tot, dies (Bourne et al., 2015). D’altra banda, el stealthing gift giving és un terme emprat per a 

descriure aquella pràctica sexual en la qual una persona VIH-positiva infecta intencionalment una 

persona VIH-negativa sense el seu coneixement ni consentiment llevant-se el preservatiu després 

d’iniciar una relació sexual amb penetració, malgrat haver-ne acordat l’ús (Klein, 2014). 

5. Ús de mètodes preventius no autoritzats. La profilaxi preexposició (PrEP) és una nova 

estratègia preventiva que consisteix en l’administració de medicaments antiretrovirals a persones 

sense VIH per a reduir la probabilitat d’adquirir la infecció (UNAIDS, 2015). És una combinació 

de dos medicaments (tenofovir i emtricitabina) que es comercialitza amb el nom de Truvada i ha 

sigut aprovada tant per la Food and Drug Administration (FDA) com per l’Agència Europea del 

Medicament. En l’actualitat, els estudis duts a terme amb homes que practiquen sexe amb homes, 

persones transgènere, homes i dones heterosexuals i persones que s’injecten drogues conclouen 

que la PrEP redueix fins a un 90% el risc d’adquirir el VIH quan es pren correctament i hi ha una 

bona adherència (Fonner et al., 2016). L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris 

(AEMPS) encara no ha aprovat la PrEP per a la seua prescripció i dispensació (Ferrer et al., 2016), 

però hi ha un nombre indeterminat d’homes que en prenen de manera clandestina. Aquesta 

adquisició es realitza a través de mitjans privats no autoritzats, sense conèixer amb exactitud si el 

medicament que es pren és genuí (i si conté els principis actius adequats per a la prevenció del 

VIH) i sense sotmetre’s a seguiments mèdics continus que analitzen els possibles efectes secundaris 

(Moreno et al., 2017). 

 

6. Estratègies preventives actuals 

En els inicis de l’epidèmia del VIH/sida, la difusió de missatges sobre sexe segur, en els mitjans 

de comunicació o en suport imprés, va constituir una estratègia preventiva efectiva (Hirshfield et 
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al., 2012). Des de llavors s’han implementat nombrosos programes orientats a reduir les pràctiques 

sexuals de risc. Moltes d’aquestes intervencions tenen el seu origen en estratègies implementades 

en població general (Mustanski, et al., 2013). Diversos estudis remarquen que els programes 

preventius per a homes que tenen sexe amb homes no han de ser simples modificacions dels 

programes desenvolupats en població heterosexual, ja que aquest col·lectiu està fortament 

influenciat per factors contextuals i culturals específics (Harper, 2007). En població heterosexual 

les intervencions més útils són les estructurals (la distribució de preservatius, les campanyes en els 

mitjans de comunicació, etc.), mentre que en homes que tenen sexe amb homes, les intervencions 

individuals dirigides a la modificació de comportaments de risc són més útils (Cohen, Wu i Farley, 

2004). Una recent revisió sistemàtica que analitza diverses estratègies preventives per a homes 

homosexuals i bisexuals conclou que els aspectes més rellevants a considerar són: els 

comportaments de risc, l’ús del preservatiu, la realització de proves de detecció d’anticossos, les 

actituds cap a la salut sexual i les estratègies de comunicació assertiva (Hergenrather et al.,2016). 

Internet constitueix una eina molt valuosa per a comunicar-se amb alguns estrats poblacions 

(per exemple, adolescents, homes que tenen sexe amb homes no autoidentificats com a 

homosexuals, homes que practiquen sexe en grup, etc.) que no freqüenten amb assiduïtat els llocs 

on tradicionalment s’implementen els programes preventius (Hurtado et al., 2010). Així doncs, les 

intervencions en línia constitueixen eines molt prometedores gràcies al seu baix cost 

d’implementació i la seua capacitat per a arribar a audiències àmplies i diverses (Noar, 2011; 

Young, 2012). Segons Hirshfield et al. (2012), els principals avantatges d’aquest mètode són: la 

facilitat per a replicar les estratègies implementades amb anterioritat, el requeriment personal 

mínim, la gran cobertura geogràfica i la capacitat per a modificar tant les normes comunitàries 

com els comportaments individuals. Les estratègies preventives en línia tenen efectes positius 

equivalents als efectes que tenen les intervencions tradicionals on hi ha interacció entre persones 

(Noar, Black i Pierce, 2009). 

A Espanya, Fernández-Dávila, Lupiáñez-Villanueva i Zaragoza Lorca (2012) han realitzat un 

estudi sobre l’opinió que es té dels programes preventius sobre VIH en línia. Els resultats revelen 

l’existència de tres grups diferenciats: (1) un primer grup orientat a la prevenció en línia 

informativa i interactiva (53%), caracteritzat per valorar positivament tant la interacció amb un 

agent de salut a través de xats i portals dirigits a públic homosexual com l’obtenció d’informació 

sobre salut sexual a través d’internet de manera autònoma; (2) un segon grup orientat a la 

prevenció en línia interactiva (26%), caracteritzat per valorar positivament la interacció virtual 

amb un agent de salut i desconfiar, en més o menys mesura, de la informació trobada en internet 

de manera autònoma; i (3) un tercer grup no orientat a la prevenció en línia (21%), caracteritzat 

per valorar negativament tant la interacció amb un agent de salut a través de portals web com 

l’obtenció d’informació sexual a través d’internet de manera autònoma. 

D’altra banda, Hirshfield et al. (2012) avaluen l’eficàcia d’una estratègia preventiva en línia 

d’una única sessió mitjançant l’ús de vídeos o pàgines web en homes que tenen sexe amb homes 
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estatunidencs. Les cinc condicions de l’estudi inclouen: (1) vídeo dramàtic; (2) vídeo documental; (3) 

combinació de vídeo dramàtic i documental; (4) pàgina web de prevenció; i (5) grup control que 

no rep cap material preventiu. Tant el vídeo dramàtic com el documental, basats en la teoria de 

l’aprenentatge social, van ser dissenyats per a promoure el pensament crític, la realització de les 

proves del VIH i l’ús del preservatiu. Els resultats indiquen que 60 dies després de la intervenció, 

tant els homes que havien visualitzat els vídeos com els que havien accedit a la pàgina web 

reduïren significativament la probabilitat de mantindre relacions anals sense preservatiu respecte 

al grup control. 

Finalment, Mustanski et al. (2013) avaluen l’eficàcia i l’acceptabilitat d’un programa de 

prevenció en línia denominat Segueix així! (Keep It Up!, en anglès) dirigit a homes joves que tenen 

sexe amb homes. El programa està basat en el model d’informació, motivació i habilitats 

conductuals i inclou set mòduls: (1) normes positives per a l’ús del preservatiu; (2) negociació del 

preservatiu i comunicació assertiva; (3) assumpció de riscos en realitzar suposicions sobre l’estat 

serològic d’una parella; (4) conseqüències derivades del consum de drogues i efectes de l’excitació 

sexual en la presa de decisions; (5) identificació de comportaments sexuals segurs i estratègies 

per a implementar-los; (6) satisfacció de les necessitats sexuals, emocionals i de salut; i (7) 

planificació de conductes preventives i resolució d’obstacles personals. Els resultats indiquen que 

el programa va ser considerat útil i acceptable. En comparació amb el grup control, els homes que 

van rebre la intervenció aconseguiren reduir 44% l’ús no sistemàtic del preservatiu en el coit anal. 

En l’actualitat hi ha bosses de població poc ateses i molt exposades al VIH. En aquest sentit, 

els homes que exerceixen el treball sexual constitueixen un subgrup invisibilitzat i de difícil accés, 

de l’estat de salut dels quals a penes es té informació (Ballester-Arnal et al., 2013). Resulta molt 

necessari implementar estratègies preventives específiques, pels serveis públics, vista la influència 

que aquest col·lectiu té sobre la població general (Ballester-Arnal et al., 2017). Hurtado et al. 

(2010) realitzen una intervenció en saunes i pisos per homes que tenen sexe amb homes amb 

l’objectiu de previndre la infecció per VIH o evitar el retard en el diagnòstic i millorar l’assistència 

sanitària. La intervenció va consistir en la provisió d’informació i consell sobre mesures preventives 

i l’oferiment de les proves serològiques de VIH. El programa va ser ben valorat i va demostrar 

l’acceptabilitat dels usuaris, el personal i els gerents de les saunes. 
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Capítol 4.  

Dones heterosexuals 

 

Les dones heterosexuals conformen un col·lectiu altament invisibilitzat però, segons les últimes 

dades epidemiològiques, en 2016 es van notificar 440 casos de VIH en dones mitjançant 

transmissió heterosexual, xifra que suposa un 14,1%. Igual que succeeix amb els homes 

heterosexuals, les taxes sistemàtiques d'ús del preservatiu en la pràctica del coit vaginal no 

superen el 75%. A més a més, durant el coit vaginal, la transmissió del VIH és major des de l'home 

cap a la dona que a la inversa. La violència sexual, sustentada sobre els rols de gènere, i el 

sexisme també propicien un desequilibri de poder en què les dones són considerades objectes 

sexuals al servei del plaer masculí. 

 

1. Conceptualització 

L’expressió «dona heterosexual» engloba totes les dones que s’identifiquen amb aquest terme 

independentment que les seues pràctiques sexuals siguen o no congruents amb les conductes que la 

societat associa a l’heterosexualitat. Un estudi de Schick et al. (2012) que explora la concordança 

entre l’orientació sexual i el comportament en dones que refereixen atracció, desig, afecte o 

comportaments sexuals únicament amb dones conclou que un 2,9% es considera heterosexual. Un 

altre treball similar estableix un percentatge lleugerament inferior, un 0,7% (Roberts et al., 2000). 

D’altra banda, també existeixen dones identificades com a heterosexuals que mantenen relacions 

amb homes i dones en diferents graus. Així, hi ha un 5,2% de dones heterosexuals que mantenen 

relacions sexuals amb homes i dones indistintament, sense identificar-se com a bisexuals o com a 

pansexuals (Everett, 2013). Si bé en aquest cas el terme correcte seria «dones que tenen sexe amb 

homes», el terme utilitzat en aquest treball serà «dones heterosexuals» perquè és l’etiqueta 

emprada majoritàriament pels sistemes de vigilància epidemiològica i per la comunitat científica 

(Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2017; UNAIDS, 2017). 

 

2. Comportament i pràctiques sexuals 

El 88,7% i un 31,4% de les dones heterosexuals que han mantingut relacions en els tres últims 

mesos han practicat coit vaginal i coit anal, respectivament (Castro, 2016). A més a més, el 66,9% 

refereix masturbar-se, el 81,2% ha realitzat masturbacions mútues, el 72,9% ha practicat sexe 

oral, el 79,6%, coit vaginal, i el 16,1%, coit anal (Ballester et al., 2009). Molts treballs analitzen 

la pràctica del sexe oral sense especificar si és la dona qui el realitza o el rep. En aquest sentit, 

una investigació realitzada amb dones estatunidenques determina que aproximadament el 50% 
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ha rebut sexe oral d’una parella masculina durant l’últim any (Herbenick et al., 2010). Pocs estudis 

han examinat l’ús de vibradors i joguets sexuals. Les xifres indiquen que el 61,4% i un 39,5% 

refereix haver utilitzat alguna vegada un vibrador durant la masturbació en solitari o mentre 

mantenia relacions amb una parella, respectivament. Aquests percentatges disminueixen a un 

18,6% i a un 9,6% si en circumscrivim l’ús a l’últim mes (Herbenick et al., 2010). 

Les dones entre 17 i 29 anys han tingut una mitjana de 3,8 parelles sexuals al llarg de la vida 

(Burris et al., 2009). Normalment, els treballs que analitzen el nombre de parelles sexuals no fan 

una diferenciació segons les pràctiques sexuals realitzades però, en general, el nombre de 

parelles amb les quals s’ha practicat coit vaginal (3,8) és significativament superior al nombre de 

parelles amb les quals s’ha practicat coit anal (1,4) (Castro, 2016). En la mateixa línia, un altre 

treball identifica una mitjana de 3,8 parelles amb les quals s’ha practicat coit vaginal, 2,65 

parelles amb les quals s’ha practicat sexe oral i 1,26 parelles amb les quals s’ha practicat coit 

anal (Blanc i Rojas, 2018). 

 

3. Ús de mètodes preventius 

Les taxes sistemàtiques d’ús del preservatiu masculí, preservatiu femení i/o barrera de làtex 

continuen sent insuficients. Prat et al. (2016) comproven que l’últim mes, un 40,5% de les dones que 

han mantingut relacions coitals utilitza preservatius sempre, un 11,1%, quasi sempre, un 7,2%, a 

vegades, un 4,4%, quasi mai, i un 36,9%, mai. Una altra investigació conclou que només un 48,6% 

de les dones van usar el preservatiu durant el seu últim encontre sexual (Calafat et al., 2009). 

Respecte a l’ús de lubrificants, el 61,4% refereix haver-los utilitzat alguna vegada; aquest 

percentatge disminueix a un 24,8% quan l’ús queda circumscrit a l’últim mes (Herbenick et al., 2010). 

Normalment, la majoria dels estudis es centren en l'ús del preservatiu, però el sexe oral i, sobretot, 

el sexe anal també constitueixen pràctiques de risc. Blanc i Rojas (2018) determinen que un 16% 

usa sempre el preservatiu quan realitza una fel·lació, el 71,8%, quan manté relacions vaginals, i un 

29%, quan manté relacions anals. 

Prat et al. (2016) analitzen, en dones espanyoles joves, els pros i els contres de l’ús del 

preservatiu i com aquests influeixen en la freqüència d’ús. Els principals avantatges percebuts de 

l'ús del preservatiu són: protegir-se contra la sida (98%), protegir-se contra les infeccions de 

transmissió sexual (96,25%), evitar embarassos no desitjats (95%), demostrar que s’està interessat 

a protegir la salut de la parella (89%) i sentir-se segur durant i després de la relació sexual 

(88,5%). Per contra, els principals inconvenients percebuts són: haver d’obtindre el consentiment 

de la parella per a usar-lo (76,25%), disminució del plaer que sent la dona (59,75%), disminució 

del plaer que sent l’home (55%) i interrupció en el moment de més excitació (52,75%). 
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4. Prevalença i incidència del VIH 

L’estereotip que la sida era una malaltia pròpia d’homes gais, consumidors de drogues 

injectades i treballadores del sexe va impedir, durant els primers anys, la visibilització de les 

dones enfront d’aquesta problemàtica de salut (Herrera i Campero, 2002; Orcasita, Palma i 

Munévar, 2014). Les dones només van començar a tindre un paper rellevant en la prevenció del 

VIH quan es va relacionar la seua infecció amb el risc que podia significar per a altres persones, 

especialment per als nounats, en el cas de les mares gestants, i per als homes, en el cas de les 

treballadores sexuals (Richardson, 2000). 

Les estimacions actuals indiquen que dels 36,7 milions de persones que viuen amb VIH o sida 

al món, les dones representen el 46% (UNAIDS, 2017). No obstant això, aquest percentatge és 

més gran en algunes regions com l’Àfrica Subsahariana (58%) o el Carib (50%). A l’Europa 

Occidental i Central l’epidèmia de VIH afecta majoritàriament els homes. A Espanya aquesta 

realitat és anàloga a l’europea i, encara que no es presenten les condicions per a considerar una 

feminització de l’epidèmia (Gil-Llario et al., 2014; Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional 

de Epidemiología, 2017), el pes de la transmissió heterosexual en el conjunt de les infeccions és 

cada dia més gran, sobretot en dones. La relació de prevalença home/dona és de 4:1. Si tenim 

en compte el nombre de casos, s’estima que, dels 3.353 nous diagnòstics de VIH realitzats durant 

l’any 2016, 539 són dones, és a dir, 1 de cada 5 casos (Plan Nacional sobre Sida y Centro 

Nacional de Epidemiología, 2017). 

Durant l’any 2016 es van notificar 440 nous diagnòstics de VIH en dones mitjançant transmissió 

heterosexual (Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2017. D’aquesta 

xifra, el 49,9% eren espanyoles i la resta d’altres països, principalment de l’Àfrica Subsahariana 

(18,8%) i Llatinoamèrica (16,5%). Aquest col·lectiu registra una taxa d’1,9 casos per 100.000 

dones. Les últimes dades, recollides durant el període 2009-2016, mostren un descens continuat 

en la transmissió heterosexual femenina, tant en dones espanyoles com en dones procedents 

d’altres països. En 2009 representaven un 16,2% del total de casos (603 casos) mentre que en 

2016 representaven un 14,5% (329 casos). Els informes epidemiològics indiquen que, igual que 

ocorre amb els homes heterosexuals, hi ha un important nombre que desconeix el seu estat 

serològic i que no accedeix als tractaments antiretrovirals apropiats, fet que juga un paper 

important en la transmissió del VIH (Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 

2008). Les dones heterosexuals constitueixen el tercer col·lectiu amb major percentatge de 

diagnòstic tardà. Un 22% dels nous diagnòstics presenta una xifra de CD4 d’entre 200 i 350 

cèl·lules/µl, mentre que un 33% presenta una xifra menor de 200 cèl·lules/µl (Plan Nacional sobre 

Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2017). 

Segons l’últim informe sobre vigilància epidemiològica, dels 607 nous casos de sida 

diagnosticats l’any 2016, un 15,3% són dones heterosexuals (Plan Nacional sobre Sida y Centro 

Nacional de Epidemiología, 2017). A més a més, cal destacar que la transmissió heterosexual 
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constitueix el 79,7% del total de casos de sida registrats en dones. Des de l’any 1996, en el qual 

es van declarar el major nombre de casos de sida en aquest grup (469 diagnòstics), s’ha produït 

una tendència descendent congruent amb la resta de categories registrades. 

 

5. Factors de vulnerabilitat 

En els primers anys de l’epidèmia es creia que el VIH afectava fonamentalment els homes, però 

a poc a poc s’ha anant evidenciant que les dones també constitueixen un col·lectiu vulnerable 

(Sáinz, 2008). Els factors de vulnerabilitat són clarament diferents en homes i dones; alguns, 

derivats de les pròpies característiques fisiològiques i d’altres, derivats del procés de socialització 

que estableix pautes de comportament diferents per a cada gènere (Herrera i Campero, 2002; 

Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2017): 

Sexe sense preservatiu no consentit. El stealthing, que en anglès significa «en sigil» o 

«secretament», és un terme que s’utilitza per a descriure una pràctica sexual, realitzada per un 

grup indeterminat d’homes, que consisteix a llevar-se el preservatiu després d’iniciar una relació 

sexual amb penetració, malgrat haver-ne acordat l’ús entre tots dos membres de la parella. 

Segons Brodsky (2017), encara que probablement aquesta pràctica no és nova, les tecnologies 

de la informació i la comunicació han proporcionat espais virtuals on defensar-la, compartir 

experiències i donar consells sobre com dur-la a terme. Lògicament, retirar el preservatiu de forma 

no consentida augmenta el risc de transmissió de VIH i altres ITS, així com la probabilitat de tindre 

un embaràs no desitjat. Les víctimes també poden experimentar angoixa emocional i psicològica, 

especialment les que han experimentat violència sexual en el passat (Brodsky, 2017). Cal destacar 

que aquesta pràctica també pot donar-se entre homes homosexuals i altres homes que tenen 

relacions sexuals amb homes (Brennan, 2017) i podria considerar-se una forma nova de violència 

sexual. 

Vulnerabilitat biològica. La transmissió del VIH en les relacions heterosexuals és entre dues 

i vuit vegades major des de l’home cap a la dona que des de la dona cap a l’home (Lara et al., 

2008). La penetració anal i vaginal sense preservatiu estan considerades les pràctiques de més 

risc (vegeu Figura 7). La mucosa vaginal té més permeabilitat i una sèrie de característiques 

cel·lulars molt particulars. Durant les relacions sexuals, la dona sol ser receptora de fluids i això 

fa que la mucosa vaginal estiga més exposada, ja que roman més temps en contacte amb el 

semen (que conté més càrrega viral) del que roman el penis amb les secrecions vaginals. Aquesta 

circumstància multiplica la possibilitat que un home infecte una dona, en comparació amb la 

situació contrària (Herrera i Campero, 2002; Kendall, 2009a). És freqüent que durant el coit es 

produïsquen xicotetes lesions en la mucosa vaginal i/o rectal a través de les quals el VIH present 

en el semen puga entrar en l’organisme (Lara et al., 2008). La presència d’altres ITS ulceroses, 

no tractades, incrementa fins a deu vegades el risc d'infecció i transmissió del VIH (Kendall, 

2009b). 
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Figura 7. Pràctiques sexuals segons el risc de transmissió del VIH. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Comportament sexual amb homes que tenen sexe amb homes i dones (HSHM). Últimament 

ha augmentat l’interès pel paper que exerceixen els homes que tenen sexe amb homes i dones en 

la transmissió del VIH a dones. S’ha analitzat si aquests homes representen un col·lectiu d’enllaç 

entre l’adquisició del VIH a través de les parelles masculines i la posterior transmissió a les parelles 

femenines. Així, un estudi qualitatiu realitzat amb homes que tenen sexe amb dones revela que 

les relacions sexuals amb homes també constitueixen un aspecte rellevant en les seues històries 

sexuals (Kendall et al., 2007). Un altre estudi similar subratlla que el 59% dels homes que 

mantenen sexe anal amb homes i el 58% dels que mantenen sexe anal amb dones no usen 

preservatius de manera consistent (Siegel et al., 2008). 

Violència i agressions sexuals. La violència contra les dones incrementa la possibilitat d’infectar-

se amb VIH o altres ITS, ja que, en multitud d’ocasions, els agressors no empraren cap mètode 

preventiu. Aquest fenomen constitueix una problemàtica social, fins i tot en societats desenvolupades 

que compten amb una legislació que garanteix i equipara els drets de la dona enfront dels homes. 

Aquesta violència està sustentada en els rols i estereotips de gènere, i considera el cos de la dona 

com un «bé» al servei de l’home per al seu plaer o dominació (Herrera i Campero, 2002). 

Concretament, un estudi recent conclou que quasi la meitat de les dones recentment diagnosticades 

amb VIH (46,9%) ha sigut alguna vegada víctima de violència per part d’una parella, i quasi el 

17% n’ha patit l’últim any, és a dir, una de cada cinc dones (Pecheny et al., 2012). 

Coit anal receptiu amb ejaculació

Coit vaginal receptiu amb ejaculació

Coit anal receptiu sense ejaculació

Coit vaginal receptiu sense ejaculació

Coit anal insertiu

Coit vaginal insertiu

Fel·lació amb ejaculació a la boca
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6. Estratègies preventives actuals 

En els inicis de l’epidèmia les accions preventives es van centrar, quasi exclusivament, en les 

treballadores sexuals, i relegaren les dones de la població general a un segon pla. La concepció 

dels denominats «grups de risc» va propiciar la implementació d’intervencions ineficaces i 

excloents centrades en l’abstinència, l’aïllament i la marginació (Herrera i Campero, 2002). Amb 

el canvi de paradigma, on únicament s’associa el grau de risc amb els comportaments personals, 

s’han dissenyat i implementat diversos programes preventius en població general. No obstant això, 

aquestes estratègies no solen considerar les particularitats idiosincràtiques que tenen les dones 

enfront del VIH (Wechsberg i Luseno, 2010), moltes de les quals són conseqüència del procés de 

socialització que estableix diferents rols comportamentals associats al gènere (Herrera i Campero, 

2002). López-Dóriga i Suárez (2008) editen un guia per a la prevenció de la transmissió 

heterosexual amb pautes per a detectar, des dels serveis d’atenció primària, la vulnerabilitat 

diferencial de dones i homes enfront de la infecció per VIH i actuar d’acord amb cada situació 

detectada. Aquesta guia, a diferència d’altres, es basa en un canvi cultural sobre les formes de 

relació social entre homes i dones, i en un canvi clínic sobre la necessitat d’incloure aspectes 

psicosocials i de gènere. 

L’evidència empírica indica que les intervencions adaptades a una població diana són més 

eficaces que les intervencions generals (Ballester-Arnal et al., 2017; Blackstock, Patel i 

Cunningham, 2015). Peragallo et al. (2012) avaluen l’eficàcia d’un programa grupal per a dones 

hispanes denominat «SEPA» (Salut, Educació, Promoció, i Autocura). El programa està basat en el 

Model Sociocognitiu i es compon de cinc sessions que recullen temes relacionats amb la prevenció 

de VIH i altres ITS; la comunicació, negociació i ús del preservatiu; i la prevenció de la violència 

sexual. Els resultats indiquen que la participació al programa augmenta l’ús del preservatiu o la 

intenció d’utilitzar-ne, i disminueix les barreres percebudes per al seu ús, el consum de substàncies 

estupefaents i els episodis de violència de parella. També s’observaren millores en les habilitats 

de comunicació assertiva i en el nivell de coneixements. 

D’altra banda, Gil-Llario et al. (2014) realitzen uns dels primers treballs que analitza l’eficàcia 

diferencial de diversos elements de prevenció del VIH (xarrada informativa, discussió actitudinal, 

joc de rols, inducció a la por i web informativa) en dones joves espanyoles. Els seus resultats donen 

suport a l’eficàcia diferencial d’uns elements enfront d’uns altres. Concretament, destaca la 

discussió actitudinal basada en components motivacionals, seguida de la xarrada informativa 

sobre coneixements bàsics i el joc de rols. Per contra, la inducció a la por no causa millores 

significatives. 

Igual que succeeix amb altres col·lectius, internet constitueix una eina molt útil per a arribar a 

alguns segments poblacionals de difícil accés a través de mitjans analògics (Young, 2012). En 

l’actualitat, la major part de les intervencions tecnològiques s’han centrat en homes adolescents i 

homes que tenen sexe amb homes, i són molt escasses les intervencions dissenyades i 
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implementades en dones adolescents o adultes. Wingood et al. (2011) avaluen l’eficàcia d’un 

programa preventiu multimèdia dirigit a dones afroamericanes. El programa està basat en la 

Teoria Sociocognitiva i inclou dues sessions de 60 minuts que aborden els següents temes: 

coneixements sobre pràctiques sexuals de risc; negociació del preservatiu i comunicació assertiva; 

i ús del preservatiu. En comparació amb el grup control, les participants en el programa tenen més 

coneixements; més nivell d’autoeficàcia per a l’ús del preservatiu; i més probabilitat d’utilitzar el 

preservatiu consistentment durant el coit vaginal. 

Finalment, Blackstock et al. (2015) realitzen una revisió sistemàtica de diverses estratègies 

preventives en línia per a dones adolescents i adultes. En general, aquestes estratègies no utilitzen 

ni exploten totes les capacitats que la tecnologia i els mitjans digitals ofereixen. Aquest punt feble 

fa que l’impacte potencial de les intervencions siga limitat. Concretament, aquesta revisió identifica 

que quasi totes les intervencions realitzades a través de l’ordinador se centren en la prevenció 

primària i tendeixen a ser adaptacions breus de programes tradicionals, amb un enfocament 

multimèdia que inclou vídeos i jocs interactius. Només s’identifiquen dos estudis que utilitzen el 

telèfon mòbil com a plataforma d’intervenció: un proporciona assessorament telefònic per a la 

prevenció del VIH/ITS i l’altre utilitza la videoconferència per a implementar una intervenció 

grupal de reducció de riscos. 

 

REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Ballester, R., Gil, M. D., Giménez, C. i Ruiz, E. (2009). «Actitudes y conductas sexuales de riesgo 

para la infección por VIH/sida en jóvenes españoles». Revista de Psicopatología y Psicología 

Clínica, 14(3), p. 181-191. https://doi.org/10.5944/rppc.vol.14.num.3.2009.4077 

Ballester-Arnal, R., Gil-Llario, M., Ruiz-Palomino, E. i Giménez-García, C. (2017). «Effectiveness of 

a brief multi-component intervention to HIV prevention among Spanish youth». AIDS and 

Behavior, 21(9), p. 2726-2735. https://doi.org/10.1007/s10461-017-1815-5 

Blackstock, O., Patel, V. i Cunningham, C. (2015). «Use of technology for HIV prevention among 

adolescent and adult women in the United States». Current HIV/AIDS Reports, 12(4), p. 489-

499. https://doi.org/10.1007%2Fs11904-015-0287-3 

Blanc, A. i Rojas, A. J. (2018). «Uso del preservativo, número de parejas y debut sexual en jóvenes 

en coito vaginal, sexo oral y sexo anal». Revista Internacional de Andrología, 16(1), p. 8-14. 

https://doi.org/10.1016/j.androl.2017.02.009 

Brennan, J. (2017). «Stealth breeding: Bareback without consent». Psychology & Sexuality, 8(4), p. 

318-333. https://doi.org/10.1080/19419899.2017.1393451 

Brodsky, A. (2017). «Rape-adjacent: Imagining legal responses to nonconsensual condom 

removal». Columbia Journal of Gender and Law, 32(2), p. 183-210.  

https://doi.org/10.5944/rppc.vol.14.num.3.2009.4077
https://doi.org/10.1007/s10461-017-1815-5
https://doi.org/10.1007%2Fs11904-015-0287-3
https://doi.org/10.1016/j.androl.2017.02.009
https://doi.org/10.1080/19419899.2017.1393451


41 
 

Burris, J. L., Smith, G. T. i Carlson, C. R. (2009). «Relations among religiousness, spirituality, and 

sexual practices». Journal of Sex Research, 46(4), p. 282-289. 

https://doi.org/10.1080/00224490802684582 

Calafat, A., Juan, M., Becoña, E., Mantecón, A. i Ramón, A. (2009). «Sexualidad de riesgo y 

consumo de drogas en el contexto recreativo. una perspectiva de genero». Psicothema, 21(2), 

p. 227-233. 

Castro, Á. (2016). «Sexual behavior and sexual risks among Spanish university students: A 

descriptive study of gender and sexual orientation». Sexuality Research and Social Policy, 

13(1), p. 84-94. https://doi.org/10.1007/s13178-015-0210-0 

Everett, B. (2013). «Sexual orientation disparities in sexually transmitted infections: Examining the 

intersection between sexual identity and sexual behavior». Archives of Sexual Behavior, 42(2), 

p. 225-236. https://doi.org/10.1007/s10508-012-9902-1 

Gil-Llario, M., Ballester-Arnal, R., Giménez-García, C. i Salmerón-Sánchez, P. (2014). 

«Effectiveness of HIV prevention for women: What is working?» AIDS and Behavior, 18(10), 

p. 1924-1933. https://doi.org/10.1007/s10461-014-0703-5 

Herbenick, D., Reece, M., Sanders, S. A., Dodge, B., Ghassemi, A. i Fortenberry, J. D. (2010). 

«Women's vibrator use in sexual partnerships: Results from a nationally representative survey 

in the United States». Journal of Sex & Marital Therapy, 36(1), p. 49-65. 

https://doi.org/10.1080/00926230903375677 

Herrera, C. i Campero, L. (2002). «La vulnerabilidad e invisibilidad de las mujeres ante el 

VIH/sida: Constantes y cambios en el tema». Salud Pública de México, 44(6), p. 554-564. 

Kendall, T. (2009a). «Mujeres y VIH/sida. una introducción a la vulnerabilidad femenina ante el 

virus». In C. Magis, H. Barrientos i S. Bertozzi (Ed.), VIH/sida y salud pública: Manual para 

personal de salud. Cuernavaca: CENSIDA, p. 145-154. 

Kendall, T. (2009b). «La vulnerabilidad de las mujeres mexicanas frente al VIH y el sida». In C. 

Magis i H. Barrientos (Ed.), VIH/sida y salud pública: Manual para personal de salud. 

Cuernavaca: CENSIDA, p. 149-160. 

Kendall, T., Herrera, C., Caballero, M. i Campero, L. (2007). «HIV prevention and men who have 

sex with women and men in Mexico: Findings from a qualitative study with HIV‐positive men». 

Culture, Health & Sexuality, 9(5), p. 459-472. 

https://doi.org/10.1080/13691050601183629 

Lara, C. L., Cianelli, A. R., Ferrer, L. L., Bernales, S. M. i Villegas, R. N. (2008). «Comunicación de 

pareja y VIH en mujeres en desventaja social». Horizonte de Enfermeria, 19(2), p. 35-43.  

López-Dóriga, B. i Suárez, M. (2008). «Protocolo de prevención de la transmisión heterosexual del 

VIH con enfoque de género en atención primaria» (2 ed.). Instituto de la Mujer. 

https://doi.org/10.1080/00224490802684582
https://doi.org/10.1007/s13178-015-0210-0
https://doi.org/10.1007/s10508-012-9902-1
https://doi.org/10.1007/s10461-014-0703-5
https://doi.org/10.1080/00926230903375677
https://doi.org/10.1080/13691050601183629


42 
 

Orcasita, L. T., Palma, D. M. i Munévar, J. (2014). «Percepción de riesgo frente al VIH: Estudios en 

mujeres homosexuales». Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 5(2), p. 63-79.  

Pecheny, M., Binstock, G., Manzelli, H., Hiller, R. i Bruno, M. (2012). «Caracterización de las mujeres 

recientemente diagnosticadas con VIH en Argentina». Instituto Gino Germani y Centro de 

Estudios de Población. 

Peragallo, N., Gonzalez-Guarda, R., McCabe, B. i Cianelli, R. (2012). «The efficacy of an HIV risk 

reduction intervention for Hispanic women». AIDS and Behavior, 16(5), p. 1316-1326. 

https://doi.org/10.1007%2Fs10461-011-0052-6 

Plan Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología. (2017). «Vigilancia epidemiológica 

del VIH y sida en España 2016: Sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH y 

registro nacional de casos de sida». Recuperat de: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe

VIH_SIDA_2017_NOV2017.pdf 

Prat, F., Planes, M., Gras, M. i Sullman, M. (2016). «Perceived pros and cons of condom use as 

predictors of its consistent use with a heterosexual romantic partner among young adults». 

Current Psychology, 35(1), p. 13-21. https://doi.org/10.1007/s12144-015-9357-3 

Richardson, D. (2000). «The social construction of immunity: HIV risk perception and prevention 

among lesbians and bisexual women». Culture, Health & Sexuality, 2(1), p. 33-49. 

https://doi.org/10.1080/136910500300859 

Roberts, S. J., Sorensen, L., Patsdaughter, C. A. i Grindel, C. (2000). «Sexual behaviors and 

sexually transmitted diseases of lesbians». Journal of Lesbian Studies, 4(3), p. 49-70. 

https://doi.org/10.1300/J155v04n03_03 

Sáinz, M. (2008). Guía de actuación en VIH/sida para agentes de salud. Madrid: FUNDADEPS. 

Schick, V. R., Rosenberger, J. G., Herbenick, D., Calabrese, S. K. i Reece, M. (2012). «Bidentity: 

Sexual behavior/identity congruence and women's sexual, physical and mental well-being». 

Journal of Bisexuality, 12(2), p. 178-197. 

https://doi.org/10.1080/15299716.2012.674855 

Siegel, K., Schrimshaw, E. W., Lekas, H. i Parsons, J. T. (2008). «Sexual behaviors of non-gay 

identified non-disclosing men who have sex with men and women». Archives of Sexual 

Behavior, 37(5), p. 720-735. https://doi.org/10.1007/s10508-008-9357-6 

UNAIDS. (2017). «UNAIDS data 2017». Recuperat de: 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.

pdf 

https://doi.org/10.1007%2Fs10461-011-0052-6
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeVIH_SIDA_2017_NOV2017.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/InformeVIH_SIDA_2017_NOV2017.pdf
https://doi.org/10.1007/s12144-015-9357-3
https://doi.org/10.1080/136910500300859
https://doi.org/10.1300/J155v04n03_03
https://doi.org/10.1080/15299716.2012.674855
https://doi.org/10.1007/s10508-008-9357-6
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf


43 
 

Wechsberg, W. M. i Luseno, W. K. (2010). «The need for culturally appropriate, gender-specific 

global HIV prevention efforts with vulnerable women». Journal of Prevention & Intervention in 

the Community, 38(2), p. 85-88. https://doi.org/10.1080/10852351003640559 

Wingood, G. M., Card, J. J., Er, D., Solomon, J., Braxton, N., Lang, D., ... DiClemente, R. J. (2011). 

«Preliminary efficacy of a computer-based HIV intervention for african-american women». 

Psychology & Health, 26(2), p. 223-234. 

https://doi.org/10.1080/08870446.2011.531576 

Young, S. (2012). «Recommended guidelines on using social networking technologies for HIV 

prevention research». AIDS and Behavior, 16(7), p. 1743-1745. 

https://doi.org/10.1007%2Fs10461-012-0251-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/10852351003640559
https://doi.org/10.1080/08870446.2011.531576
https://doi.org/10.1007%2Fs10461-012-0251-9


44 
 

 

Capítol 5.  

Dones que tenen sexe amb dones 

 

El terme «dones que tenen sexe amb dones» s’empra com a concepte anàleg a l’equivalent masculí 

amb l’objectiu d’agrupar, en una mateixa categoria, totes les dones amb pràctiques homosexuals. 

Actualment existeix un gran desconeixement respecte a la magnitud que té el VIH i altres ITS en 

aquest col·lectiu a causa, entre altres aspectes, de la poca visibilitat que han tingut les relacions 

sexuals entre dones i del poc interès que han suscitat els seus problemes des del sistema públic de 

salut. L’ús sistemàtic de la barrera de làtex presenta dades molt baixes amb xifres ponderades 

que no superen un 4%. La concepció esbiaixada de la sexualitat des del prisma de 

l’heterosexualitat, juntament amb l’absència de dades epidemiològiques i programes preventius 

específics, ha fomentat la divulgació d’algunes creences i percepcions errònies que situen aquestes 

dones en situació de vulnerabilitat. Encara que els casos de VIH transmesos entre dones són difícils 

de constatar, la literatura científica descriu alguns casos amb alt grau d’evidència empírica. 

 

1. Conceptualització 

Els especialistes en salut pública van adoptar el terme «homes que tenen sexe amb homes» 

com un indicador epidemiològic que atribueix al comportament, i no a l’orientació sexual, el risc 

d’infecció per VIH. Posteriorment, i seguint aquesta conceptualització, va encunyar-se l’etiqueta 

«dones que tenen sexe amb dones (DSD)» com a terme anàleg equivalent al masculí (Marrazzo 

et al., 1998). Aquest terme va ser introduït per a trencar la conceptualització dicotòmica de la 

sexualitat i entendre que aquestes dones constitueixen un grup conformat per persones que, 

independentment de la seua orientació sexual, mantenen relacions sexuals amb dones. Igual que 

succeeix amb els homes que practiquen sexe amb homes, aquest terme inclou tant dones 

identificades obertament com a homosexuals, bisexuals, queers2 o pansexuals; com dones 

identificades com a heterosexuals que mantenen contactes homoeròtics freqüents o esporàdics. Un 

estudi de Schick et al. (2012) que analitza la conducta sexual d’un grup de dones que tenen sexe 

amb dones indica que el 74,8% es considera lesbiana o homosexual, un 16,2%, bisexual, un 7,3%, 

queer, i un 0,1%, heterosexual. A més a més, hi ha un 1,7% que prefereix altres termes o es 

qüestiona l’etiqueta a emprar. Paral·lelament, una altra investigació descriu xifres equivalents, 

amb el 90,5% de dones identificades com a lesbianes, un 8,8%, com a bisexuals, i un 0,7%, com 

a heterosexuals (Roberts et al., 2000). 

 
2Terme que descriu una identitat de gènere i sexual diferent de l'heterosexual i cisgènere. 
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Els investigadors remarquen la necessitat d’entendre que l’orientació sexual és una construcció 

multidimensional conformada, segons Klein (1978) i Laumann et al. (1994), per tres dimensions no 

necessàriament coincidents entre si: la identitat, l’atracció i el comportament. Nombrosos treballs 

han demostrat que aquestes dimensions poden canviar i fluctuar amb el temps (Diamond, 2003). 

Així, les dones que mantenen relacions sexuals amb dones poden haver mantingut o mantindre 

també relacions sexuals consensuades i no consensuades amb homes. Algunes investigacions 

conclouen que entre el 80% i el 85% de les dones que s’identifiquen com a homosexuals han 

mantingut, en algun moment de la vida, relacions sexuals amb homes (Bailey et al., 2004; Mercer 

et al., 2007; Richters et al., 2010). 

 

2. Comportament i pràctiques sexuals 

Les dones que tenen sexe amb dones són un col·lectiu molt heterogeni amb comportaments, 

actituds, creences i valors molt dispars. L’única característica comuna és el fet de mantindre relacions 

sexuals de manera estable o esporàdica amb parelles femenines. Els estudis que analitzen la 

conducta sexual estableixen una sexualitat altament centrada en l’estimulació vaginal, amb la 

coexistència d’un ampli conjunt de pràctiques sexuals. En aquest sentit, Bailey et al. (2004) 

estableixen que les pràctiques sexuals més freqüents són: (1) les masturbacions mútues o l’estimulació 

manual dels genitals d’una altra persona; (2) el tribadisme o fregament de zones erògenes, vulva 

amb vulva; (3) el cunnilingus o estimulació de la zona genital femenina amb la boca; (4) anilingus o 

estimulació de la zona anal mitjançant la boca; (5) la penetració tàctil o introducció dels dits o la mà 

en el recte o la vagina; (6) la introducció de joguets sexuals en el recte o la vagina; i (7) el fisting o 

inserció de la mà en el recte i/o la vagina. Així, el 80,3% de les dones que han mantingut relacions 

durant els últims 12 mesos ha practicat el cunnilingus actiu o receptiu (Mercer et al., 2007). A més a 

més, el 90,8% de les dones ha practicat el tribadisme, el 98,2%, la penetració vaginal tàctil, el 

74,1%, la penetració vaginal amb joguets sexuals, i un 33,6%, el fisting vaginal (Schick et al., 2012). 

Finalment, un 25% també refereix haver usat un vibrador o un consolador sense vibració durant els 

últims 30 dies; d’aquest percentatge, el 77,2% en va fer un ús vaginal i un 14,4%, un ús anal (Schick 

et al., 2012). 

Alguns treballs han analitzat la presència de pràctiques que comporten més risc de transmissió 

del VIH com, per exemple, mantindre relacions sexuals durant el període menstrual o adopció de 

conductes que comporten contacte directe amb sang. En aquest sentit, un treball estatunidenc 

identifica que el 81,4% de les dones ha mantingut relacions sexuals durant la menstruació i el 55,6% 

ha realitzat pràctiques que comporten contacte directe amb sang (Roberts et al., 2000). 

Paral·lelament, una altra investigació conclou que el 52,9% ha practicat i el 52,3% ha rebut sexe 

oral durant la menstruació (Richters et al., 2010). A més a més, aquest treball també identifica la 

presència d’un 8,8% de dones que adopten conductes sexuals que impliquen algun tipus de sagnat. 
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3. Ús de mètodes preventius 

La forma més efectiva per a combatre l’avenç del VIH és la prevenció a través de l’ús de 

preservatius i/o barreres de làtex. Malgrat la seua importància, diversos estudis indiquen l’escàs 

ús d’aquests mètodes (Fishman i Anderson, 2003) a conseqüència de la baixa percepció de risc, 

la manca de coneixements i les creences errònies sobre sexualitat (Marrazzo, Coffey i Bingham, 

2005; Monteiro et al., 2010; Richardson, 2000; Silberman, Buedo i Burgos, 2016). Les xifres 

indiquen que el 87% de les dones que practiquen sexe oral no utilitzen mai la barrera de làtex 

(86,7% en cunnilingus i 77,1% en anilingus), un 9,5% la utilitza ocasionalment (7,6% en cunnilingus 

i 11,4% en anilingus) i només un 3,5% la utilitza de manera sistemàtica (3,6% en cunnilingus i 

5,7% en anilingus). Igualment, la major part de les dones no utilitza mai el preservatiu (79,5%), 

un 3,8% l’utilitza algunes vegades i només un 13,9% l’utilitza de manera freqüent (Richters et al., 

2010). No es disposen de gaire dades respecte a l’ús del preservatiu quan es comparteixen 

joguets sexuals introduïts en l’anus i/o en la vagina. No obstant, Bailey et al. (2004) conclouen que 

un 22% refereix usar-lo de manera ocasional i el 26% ho fa sistemàticament. 

Rowen et al. (2013) analitzen la freqüència d’ús de diversos mètodes preventius en una mostra 

de dones nord-americanes que tenen sexe amb dones. Els resultats indiquen que el percentatge 

de dones que usa algun mètode preventiu és significativament menor entre qui manté una relació 

monògama (3,5%) que qui manté relacions amb parelles esporàdiques (14,3%). Concretament, 

un 3,5% i un 2,8% refereixen usar sistemàticament la barrera de làtex en realitzar i/o rebre sexe 

oral. L’ús d’aquests mètodes és més freqüent quan es practica l’estimulació genital amb joguets 

sexuals. Específicament, un 15,1% i un 14,5% usen el preservatiu sistemàticament en realitzar i/o 

rebre aquest tipus d’estimulació. 

En context espanyol, Castro-Calvo et al. (2016) realitzen un dels pocs treballs que analitza la 

freqüència d’ús la barrera de làtex en dones lesbianes que mantenen relacions amb parelles 

esporàdiques. Els resultats indiquen que aquest mètode preventiu només és utilitzat per un 18,7% 

de qui practica cunnilingus (15,6% algunes vegades i 3,10% sempre), un 21,4% de qui practica 

anilingus (14,3% algunes vegades i 7,1% sempre), i un 10,7% de qui practica tribadisme (7,1% 

algunes vegades i 3,6% sempre). 

 

4. Prevalença i incidència del VIH 

La invisibilitat social i institucional que tradicionalment ha tingut la sexualitat femenina i en 

particular, les relacions sexuals entre dones, juntament amb el poc interès que han suscitat els seus 

problemes específics, ha propiciat un desconeixement sobre l’impacte que té el VIH i altres ITS 

sobre aquest col·lectiu (Sancho, 2012). Orza (2011) remarca que les dones homosexuals, dones 

bisexuals, dones transsexuals i treballadores sexuals que tenen sexe amb dones conformen una 

població que ha quedat fora dels focus i les agendes d’investigació i intervenció enfront del VIH. 



47 
 

El risc enfront del VIH és multidisciplinari i independent de l’orientació sexual. Qualsevol 

persona pot contraure el virus si realitza una conducta de risc que permeta l’entrada de cèl·lules 

infectades (presents en els fluids de persones diagnosticades) en el cos de persones no infectades. 

Les dones que tenen sexe amb dones conformen un grup heterogeni que realitza una àmplia 

gamma de pràctiques sexuals sovint desconegudes, invisibilitzades o mitificades (Bailey et al., 

2004; Mercer et al., 2007; Schick et al., 2012). La transmissió del VIH entre dones pot produir-se 

a través del contacte directe amb sang menstrual infectada, de l’intercanvi de fluids vaginals, o 

de l’exposició a la sang d’un traumatisme produït durant l’activitat sexual (Chan et al., 2014; 

Sancho, 2012). Així, les pràctiques sexuals de més risc són: (1) el cunnilingus o el contacte directe 

entre dues superfícies vaginals durant el període menstrual sense la utilització de barreres de 

làtex, (2) l’intercanvi de joguets sexuals sense realitzar un canvi de preservatiu previ a la inserció 

vaginal i/o anal, (3) el sexe oral desprotegit i (4) la inserció de la mà en l’anus i/o la vagina 

sense l’ús de barreres protectores adequades. 

Els casos de VIH transmesos per contacte sexual entre dones són difícils de constatar, ja que en 

la majoria dels casos hi ha altres factors de risc associats. El primer cas documentat va ser el d’una 

dona afroamericana de 20 anys sense antecedents d’abús de substàncies, sense historial previ de 

relacions heterosexuals i sense tatuatges ni perforacions al cos (Kwakwa i Ghobrial, 2003). 

Aquesta dona va assegurar haver mantingut relacions sexuals sense protecció durant dos anys 

amb una dona bisexual amb VIH. Les pràctiques sexuals referides incloïen l’intercanvi de joguets 

sexuals, l’anilingus i el cunnilingus. 

Chan et al. (2014) documenten un altre cas confirmat d’infecció entre dones, en el qual l’anàlisi 

genètica va ratificar que els virus d’ambdues presentaven una similitud superior al 98%. La dona 

infectada no presentava cap altre factor de risc associat pel qual poguera haver contret el virus 

com, per exemple, l’ús de drogues per via parenteral, tatuatges, acupuntura, transfusions 

sanguínies, etc. A més a més, encara que referia haver mantingut relacions heterosexuals en el 

passat, aquestes no es produïen des de feia una dècada. D’altra banda, l’informe revelava que 

la parella mantenia relacions sexuals sense protecció, amb contacte oral i vaginal. Ambdues 

compartien joguets sexuals sense canvi de preservatiu previ a la inserció vaginal i informaven 

mantindre relacions sexuals desprotegides durant la menstruació. 

La concepció esbiaixada des del prisma de la sexualitat masculina i de les relacions 

heterosexuals, junt amb l’absència de dades epidemiològiques i programes preventius específics, 

ha fomentat la generalització d’una sèrie de creences errònies que situen les dones que tenen sexe 

amb dones en una posició de vulnerabilitat (vegeu Figura 8). Encara que la literatura científica 

afirma que les dones que tenen sexe amb dones tenen un risc relativament baix d’infecció per VIH 

o altres ITS, el sexe lèsbic no està exempt de risc (Deol i Heath-Toby, 2009). Aquestes dones, igual 

que les seues contraparts heterosexuals, participen en comportaments sexuals d’alt risc com, per 

exemple, l’exposició a fluids vaginals, el contacte directe amb sang menstrual, les relacions sexuals 

desprotegides amb homes o un nombre més gran de parelles sexuals. 
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La incidència d’algunes ITS està augmentant de manera significativa entre les dones que tenen 

sexe amb dones. Estudis internacionals conclouen que la prevalença en dones que només tenen 

relacions amb dones se situa entre un 30,7% i un 37,8% (Bailey et al., 2004; Muzny et al., 2011; 

Muzny et al., 2014); mentre que en dones que tenen relacions sexuals amb homes i dones la 

prevalença se situa entre un 19,1% i un 34,9% en les seues taxes més baixes (Bailey et al., 2004; 

Bauer i Welles, 2001; Logie et al., 2014; Vansintejan, op de Beke, i Devroey, 2016) i entre un 

44% i el 79% en les seues taxes més altes (Fethers et al., 2000; Muzny et al., 2011; Muzny et al., 

2014). 

 

Figura 8. Factors de vulnerabilitat per a la infecció per VIH en dones que tenen sexe amb dones. 

 

Font: Elaborat a partir de Logie et al. (2012). 

 

Un estudi realitzat per Logie et al. (2014) amb dones que tenen sexe amb dones determina 

que una cinquena part refereix haver sigut diagnosticades d’alguna ITS almenys una vegada. Les 

ITS més reportades són el VPH i les berrugues genitals (30,6%), la clamídia (19,4%), l’herpes oral 

o genital (16,3%) i el VIH (6,1%). En relació amb l’orientació sexual, les dones que s’identifiquen 

com a bisexuals (38%) o queers (21%) presenten més taxes de prevalença que les dones que 

s’identifiquen com a lesbianes (10%). D’altra banda, un altra investigació semblant recull taxes 

Factors de risc 
estructurals

Exclusió social

Violència

Prevenció del VIH 
inadequada 

Informació sobre 
prevenció insuficient

Bretxes en prevenció 
secundària

Barreres per a            
l'atenció i el suport

Heteronormativitat

Discriminació i atenció 
mèdica incompleta

Infrarepresentació           
en la investigació

Invisibilitat en els discursos 
institucionals

Necessitat de passar del 
coneixement a l'acció



49 
 

de prevalença que oscil·len entre un 0,4% i un 9,5% (Fethers et al., 2000). Concretament, un 7,9% 

ha patit vaginosi bacteriana; un 9,5%, herpes genital; un 7,5%, berrugues genitals; un 0,4%, 

gonorrea; un 2,8%, clamídia; un 5,2%, hepatitis C; un 5,2%, hepatitis B, i un 0,4%, VIH. 

Muzny et al. (2011) comparen la prevalença de diverses ITS entre un grup de dones que 

únicament mantenen relacions sexuals amb dones (n = 111) i un grup de dones que mantenen 

relacions amb homes i dones (n = 80). Els resultats determinen que les dones que mantenen 

relacions amb homes i dones presenten taxes significativament més altes d’infecció per clamídia 

(35% vs. 13,5%) i gonorrea (28,8% vs. 2,7%) que les dones que només mantenen relacions amb 

dones. Altres ITS com, per exemple, la sífilis, el VIH i la tricomoniasi no presenten diferències 

estadísticament significatives. Per altra banda, Bailey et al. (2004) determinen que algunes ITS 

com la clamídia o la gonorrea només es diagnostiquen en dones que mantenen relacions sexuals 

amb homes i dones. A més a més, les taxes de prevalença d’algunes ITS en dones que només tenen 

sexe amb dones oscil·len entre un 0,3% (VIH) i un 2,4% (herpes genital), i no es registra cap cas 

de gonorrea o berrugues genitals (Marrazzo, Thomas i Ringwood, 2011). Aquestes xifres són 

similars a les que obtenen Bailey et al. (2004) i Muzny et al. (2014) en altres estudis realitzats 

amb dones britàniques i estatunidenques. 

Algunes investigacions indiquen que, a conseqüència de certs comportaments sexuals de risc, les 

dones que tenen sexe amb dones (particularment les dones joves i les dones amb parelles masculines 

i femenines) tenen un risc similar de contraure alguna ITS, o inclús més alt, que les dones heterosexuals 

(Koh et al., 2005). En aquest sentit, Fethers et al. (2000) realitzen un estudi que compara la 

prevalença de diverses ITS en dones que tenen sexe amb dones i dones que només tenen sexe amb 

homes. Un 44% de les dones amb conductes homoeròtiques informen d’un diagnòstic previ d’una o 

més ITS en comparació amb les dones que només tenen sexe amb homes (32%). Els resultats també 

indiquen més prevalença de vaginosi bacteriana, hepatitis C, hepatitis B i conductes de risc per al 

VIH en les dones que tenen sexe amb dones. La gonorrea i la clamídia són poc comunes i no hi ha 

diferències significatives en les taxes de prevalença en ambdós grups. 

 

5. Factors de vulnerabilitat 

Si bé els factors de vulnerabilitat que tenen els homes que tenen sexe amb homes o les persones 

heterosexuals s’han descrit àmpliament, hi ha poca investigació científica sobre els factors de risc 

específics en dones que tenen sexe amb dones (Logie, et al., 2015; Orcasita et al., 2014). Una 

revisió exhaustiva de la literatura evidencia que els factors que dificulten la visibilització de les 

necessitats específiques d’aquestes dones en matèria de salut sexual i que, per tant, incrementen 

el risc d’infecció per VIH i altres ITS són: 

Heteronormativitat, mites i estereotips. Les autoritats sanitàries, els professionals de la salut 

i, en general, la societat té una perspectiva de la sexualitat esbiaixada des dels esquemes, 

comportaments, actituds i creences de les persones heterosexuals (Orza, 2011; Sancho, 2012), 
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que pressuposa o invisibilitza les pràctiques sexuals que realitzen les dones que tenen sexe amb 

dones. Aquesta concepció ha creat una falsa percepció d’immunitat que no ha fet més que 

retroalimentar la idea que aquestes dones no realitzen pràctiques sexuals de risc per a la infecció 

per VIH (Orcasita et al., 2014). Per això, des de l’aparició de l’epidèmia de la sida, els serveis 

de salut han centrat la seua atenció en aquells grups amb comportament de risc prèviament 

identificats, com les persones que s’injecten drogues o els homes que tenen sexe amb homes, i han 

deixat, amb el pas del temps, les dones que tenen sexe amb dones fora dels programes preventius 

i del focus d’atenció (Arend, 2003). 

Absència de programes preventius específics que incloguen informació sobre les conductes 

sexuals de risc i els mètodes de prevenció adequats (Orcasita et al., 2014). Des de l’inici de 

l’epidèmia del VIH s’han implementat nombroses campanyes preventives dirigides, principalment, 

al col·lectiu d’homes que tenen sexe amb homes. Desafortunadament, hi ha pocs materials dirigits 

específicament a dones amb pràctiques homoeròtiques (Ripley, 2011). Alguns exemples de 

materials específics elaborats a Espanya són: la campanya pionera creada per la Federació 

Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals dirigida a professionals de la salut sobre els 

problemes que troben les dones lesbianes i bisexuals en la consulta ginecològica Ginecòlog@: 

coneix-nos, Inclou-nos (FELGTB, 2008), o la guia de salut sexual per a dones lesbianes i bisexuals 

(Fundación Triángulo, 2017). Recentment, Logie et al. (2015) han dissenyat, implementat i avaluat 

l’efectivitat d’un programa pilot de prevenció del VIH i ITS per a lesbianes, bisexuals, queers i 

altres dones que tenen sexe amb dones. Orcasita et al. (2014) destaquen la necessitat d’articular 

polítiques públiques específiques i dissenyar estratègies d’intervenció mitjançant la sensibilització 

dels professionals sanitaris i la priorització de l’acompanyament i la promoció de la salut sexual. 

Absència de dades epidemiològiques. El Pla Nacional sobre la Sida i el Centre Nacional 

d’Epidemiologia elaboren periòdicament informes epidemiològics i informes específics sobre 

poblacions vulnerables. Els informes epidemiològics quantifiquen els nous diagnòstics, així com la 

seua evolució temporal i descriuen les característiques epidemiològiques segons el subgrup 

poblacional. Actualment es recullen dades sobre homes que mantenen relacions sexuals amb altres 

homes, homes i dones heterosexuals, persones que s’injecten drogues, transmissió vertical, receptors 

d’hemoderivats, receptors de transfusions sanguínies, exposicions de risc desconegudes i altres 

exposicions de risc. Per tant, les estadístiques referents a les dones que tenen sexe amb dones no 

hi són incloses o estan agrupades en categories genèriques que dificulten l’obtenció de dades 

fiables i perpetuen la seua invisibilitat (Sancho, 2012). La solució implicaria incloure preguntes 

amb contingut homoeròtic en els protocols utilitzats durant el diagnòstic del VIH que contribuïsquen 

a la visibilització d’aquesta població (Orcasita et al., 2014). D’altra banda, els informes específics 

presenten informació clau sobre poblacions en risc d’exclusió social com: homes que tenen sexe 

amb homes, persones migrants o persones que exerceixen la prostitució. Malgrat l’existència d’un 

informe específic sobre la situació epidemiològica del VIH/sida en dones espanyoles (Plan 

Nacional sobre Sida y Centro Nacional de Epidemiología, 2008), aquest només proporciona 
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dades sobre dones heterosexuals, usuàries de drogues injectades i mares de xiquets nounats, sense 

esmentar el col·lectiu de dones que tenen sexe amb dones. 

 

6. Estratègies preventives actuals 

En els últims anys s’està produint un enfocament de gènere en la investigació, prevenció i 

tractament del VIH. No obstant, aquest enfocament està centrat, quasi exclusivament, en les dones 

heterosexuals i cisgènere (Gil-Llario et al., 2014; Higgins, Hoffman i Dworkin, 2010), i hi ha poques 

estratègies preventives específiques per a reduir el risc de la infecció per VIH i altres ITS en dones 

que tenen sexe amb dones (Orcasita et al., 2014; Sancho, 2012). 

Les estratègies preventives que aborden els factors socials i estructurals de vulnerabilitat 

enfront del VIH i altres ITS en dones homosexuals no solen implementar-se o validar-se (Bauer i 

Welles, 2001; Marrazzo, 2000). A més a més, Logie et al. (2014) subratllen la necessitat dissenyar 

estratègies preventives específiques perquè el risc d’infecció que tenen les dones que mantenen 

relacions amb homes i dones és més gran que el que tenen les dones que únicament tenen sexe 

amb dones. 

Actualment només es té constància d’un estudi que descriu el desenvolupament i la validació 

d’una estratègia preventiva específica, concretament una intervenció amb objectiu de reduir la 

vaginosi bacteriana (VB) en un grup de dones homosexuals i bisexuals entre 26 i 35 anys 

(Marrazzo et al., 2011). Abans de l’inici de la intervenció es van realitzar una sèrie de grups de 

discussió per a conèixer les característiques específiques del col·lectiu i així assegurar que la 

intervenció s’adaptara a les seues necessitats. Es va implementar una entrevista motivacional 

basada en el Model de Creences de Salut que va abordar: la vulnerabilitat percebuda 

(proporcionant informació sobre la prevalença relativament alta de vaginosi bacteriana entre 

dones que tenen sexe amb dones), la gravetat (proporcionant informació sobre els seus símptomes 

i les seues conseqüències), els beneficis de la prevenció (emfatitzant els beneficis del tractament i 

la prevenció) i les barreres percebudes per a la implementació de pràctiques preventives. La 

intervenció va produir un augment significatiu de l’ús de guants durant el sexe vaginal digital però 

no va reduir la prevalença de la vaginosi bacteriana. 

Logie et al. (2015) dissenyen, implementen i avaluen l’efectivitat de l’únic programa de 

prevenció grupal de VIH i ITS per a lesbianes, bisexuals, queers i altres dones que tenen sexe amb 

dones. El programa està basat en el Model Social Ecològic Modificat i inclou sis mòduls temàtics: 

(1) metes i objectius per a la intervenció; (2) sexe, plaer, assertivitat i coneixement sobre VIH i ITS; 

(3) estigma, salut mental i barreres per a l’adopció de comportaments sexuals segurs; (4) 

comunicació, intimitat, relacions de poder i autoeficàcia; (5) autoestima, afrontament i resiliència; 

i (6) serveis de salut, recursos comunitaris, sistemes de suport i estratègies de connexió amb la 

comunitat LGBT. Els resultats obtinguts indiquen que el programa redueix les pràctiques sexuals 
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de risc, i augmenta l’autoeficàcia per a l’ús de la barrera de làtex i el nivell de coneixements 

sobre les diferents ITS. 
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Capítol 6.  

Persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual  

 

Els homes i dones amb diversitat funcional intel·lectual constitueixen un col·lectiu heterogeni 

caracteritzat, segons el DSM-5, per dèficits en el comportament adaptatiu que produeixen 

fracassos en l’autonomia personal i la responsabilitat social, i dèficits de les funcions intel·lectuals 

confirmades mitjançant proves d’intel·ligència estandarditzades i individualitzades. En els últims 

anys s’ha anat prestant major atenció a alguns aspectes relacionats amb la sexualitat d’aquestes 

persones, no obstant això, la problemàtica del VIH ha sigut completament ignorada, i s’ha atribuït 

més importància a la prevenció d’embarassos no desitjats. Per tot això, a penes existeixen dades 

sobre prevalença i incidència de VIH i altres ITS. A més a més, les taxes d’ús sistemàtic del 

preservatiu durant el coit vaginal són insuficients, amb xifres que no superen el 60%. Aquest 

col·lectiu té unes certes característiques com, per exemple, l’absència de coneixements, l’escassa 

socialització sexual o la violència sexual, que incrementen la seua vulnerabilitat davant de la 

problemàtica del VIH. 

 

1. Conceptualització 

Les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual o diversitat funcional intel·lectual 

(DFI) conformen un col·lectiu heterogeni caracteritzat per dèficits en el funcionament intel·lectual, 

en la planificació, la presa de decisions, la solució de problemes, el raonament, el pensament 

abstracte, l’aprenentatge acadèmic i l’aprenentatge a través de l’experiència. També presenten 

dèficits en el funcionament adaptatiu que impedeixen la consecució dels estàndards socials per 

a la independència personal i la responsabilitat social i limiten el funcionament en una o més 

activitats de la vida diària com, per exemple, la participació social, la comunicació i la vida 

independent (American Psychiatric Association, 2014). El grau de discapacitat (lleu, moderat,  

greu o profund) que posseeix cada individu és personal i es determina segons el nivell de 

funcionament adaptatiu en el domini conceptual, social i pràctic (American Psychiatric 

Association, 2014). La concepció social i institucional que ha tingut aquest col·lectiu ha variat 

àmpliament segons el moment històric, des de la seua institucionalització en centres mentals fins 

a la seua integració en la comunitat (Toboso et al., 2012); i segons l’àrea analitzada, des de 

més permissivitat en relació amb els aspectes laborals, ocupacionals i/o esportius (Olavarrieta 

et al., 2013) a més repressió en relació amb aquells aspectes vinculats amb la sexualitat (Franco, 

Cardoso i Neto, 2012). 
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Les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual tenen els mateixos drets i les 

mateixes necessitats que les persones sense discapacitat (Borawska-Charko, Rohleder i Finlay, 

2017; Eastgate, 2008). La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat estableix que aquest col·lectiu té dret a gaudir del major nivell de salut possible, fins 

i tot en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, sense discriminació per motius de discapacitat. A 

més a més, gran part d’aquestes persones senten la necessitat o el desig de parlar més de 

sexualitat, trobar parella i tindre fills (Gil-Llario et al., 2018; Schaafsma et al., 2017). No obstant 

això, la seua sexualitat ha sigut marcada per nombrosos mites, estereotips i falses creences (vegeu 

Figura 9) que, malgrat que els manca evidència i suport científic, han fomentat actituds negatives 

cap a aquest col·lectiu, i han restringit el seu dret a aconseguir una expressió lliure de la seua 

sexualitat (Franco et al., 2012; Olavarrieta et al., 2013). 

 

Figura 9. Mites i falses creences cap a la sexualitat de les persones amb trastorn del funcionament 

intel·lectual. 

 
Font: Elaborat a partir de Campo (2003). 

 

Aquestes persones han sigut generalment considerades per gran part de la societat com éssers 

asexuats incapaços de prendre decisions apropiades respecte a si mateixos perquè requereixen 

suport, protecció o supervisió (Murphy i Young, 2005; Swango-Wilson, 2009). Amb aquesta 

premissa, han sigut freqüentment esterilitzats, reprimits, exclosos dels programes educatius o 

institucionalitzats amb l’objectiu d’evitar les relacions sexuals i previndre els embarassos no 

desitjats (McDaniels i Fleming, 2016). Hi ha nombrosos estudis que han analitzat les conseqüències 

negatives que les escasses oportunitats d’autoexpressió sexual produeixen en la salut psicològica 

Són innocents i no s'ha de respectar el seu interès sexual.

Són persones asexuades.

Sexualment són com xiquets («xiquets perpetus»).

No resulten atractives per a altres persones.

No han de tindre activitat sexual.

No poden formar parella ni casar-se.

No poden o no han de tindre fills.

L'educació sexual desperta la seua sexualitat innocent i adormida.

Tenen massa motivació sexual. 

Són «hipersexuals» o «incontrolats».
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d’aquestes persones. Els resultats varien des de pràctiques sexuals de risc per a la infecció per 

VIH o altres ITS i comportaments sexuals inadequats o exhibicionistes (Díaz et al., 2014) fins a 

victimització, abús sexual i un baix nivell de qualitat de vida (Gil-Llario et al., 2018; Liou, 2014; 

Swango-Wilson, 2009). 

 

2. Comportament i pràctiques sexuals 

Fitzgerald i Withers (2013) creuen que les persones amb discapacitat intel·lectual són 

incapaces de conceptualitzar-se com a éssers sexuals i tendeixen a considerar el sexe com una 

activitat bruta i inapropiada, però Gil-Llario et al., 2018 estableix que el 97,8% mostra interès 

per la sexualitat. En general, les relacions íntimes són desitjades, importants, satisfan les seues 

necessitats i tenen un impacte positiu en la salut mental i el benestar (Rushbrooke, Murray i 

Townsend (2014). 

El desenvolupament sexual d’aquestes persones es retarda una mitjana de 3 anys respecte a 

la població sense discapacitat (Kijak, 2013). No obstant això, nombrosos estudis determinen que 

un elevat percentatge de persones, especialment aquelles amb deficiències lleus, són sexualment 

actives. La mitjana d’edat de la primera relació sexual se situa en 17,5 anys en homes i en 19 

anys en dones (Kijak, 2013). Segons Díaz et al. (2014), l’edat d’inici en la pràctica de la 

masturbació se situa entre els 11 i 17 anys, i l’edat més freqüent és els 15 anys. Un estudi recent 

espanyol de Gil-Llario, et al. (2018) que analitza diversos aspectes de la sexualitat en una àmplia 

mostra de persones amb discapacitat intel·lectual revela que el 93,2% ha tingut parella estable 

en alguna ocasió, amb una mitjana de 3,42 parelles en xics i 3,06 parelles en xiques. A més a 

més, el 84,2% ha mantingut relacions sexuals d’algun tipus amb una altra persona. Les pràctiques 

sexuals més realitzades són els besos i les carícies (99,2%), el coit vaginal (84,4) i el sexe oral 

(80,3%). De manera similar, Bernert i Ogletree (2013) indiquen que 85% de les dones amb 

discapacitat intel·lectual refereixen haver tingut experiències sexuals. 

La masturbació constitueix la pràctica sexual més realitzada (Gil-Llario et al., 2018). Kijak (2013) 

indica que el 76% refereix haver-se masturbat en alguna ocasió, amb percentatges molt superiors 

en homes (89%) que en dones (48%). L’anàlisi de la freqüència revela que aquesta conducta es 

realitza unes quantes vegades a la setmana (41%), mentre que un 18% es masturba diverses 

vegades al mes, un 28%, una vegada al dia, i un 14%, diverses vegades al dia (Kijak, 2013). 

Aquestes xifres són congruents amb altres estudis que conclouen que l’autoerotisme és la conducta 

sexual més freqüent en aquesta població (Díaz et al., 2014). Per a les persones amb discapacitat 

intel·lectual, la masturbació té efectes molts positius (relaxació mental, mitigació del dolor, conciliació 

del son, etc.) i ajuda a contrarestar els efectes negatius d’algunes experiències negatives (Morales 

et al., 2016. 
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3. Ús de mètodes preventius 

Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen el mateix risc o, fins i tot, més, d’infectar-se 

per VIH o una altra ITS que la resta de la població general (Navarro, Torrico i López, 2010). 

Encara que els programes educatius inclouen blocs temàtics dedicats a la prevenció del VIH i 

proporcionen informació adaptada a les seues necessitats, les decisions importants (per exemple, 

l’elecció dels mètodes anticonceptius, les revisions ginecològiques, etc.) continuen recaient en els 

progenitors o els professionals, ja que consideren que aquestes persones no posseeixen capacitats 

suficients per a decidir sobre qüestions tan importants per si mateixes (Olavarrieta et al., 2013). 

La manca d’un sistema de vigilància epidemiològica que proporcione dades sobre prevalença 

i incidència en aquest col·lectiu propicia un fals sentiment d’invulnerabilitat que, al seu torn, suscita 

més interès per la prevenció dels embarassos no desitjats que per la prevenció de les ITS (van 

Schrojenstein, Rook i Maaskant, 2011). Molts familiars trien, quasi unilateralment, els mètodes 

anticonceptius sense comptar amb l’opinió de la mateixa persona que els utilitzarà (Olavarrieta 

et al., 2013). Majoritàriament s’opta per mètodes de llarga duració, com la injecció o el pedaç 

transdèrmic, en pressuposar que els dèficits intel·lectuals i adaptatius no els permetran adquirir 

i/o negociar l’ús del preservatiu (Aunos i Feldman, 2002). Per tant, els comportaments sexuals de 

risc no són únicament atribuïbles al grau de discapacitat i dependència sinó a l’absència 

d’autonomia per a triar lliurement com protegir la seua salut sexual. 

L’ús de mètodes anticonceptius és una pràctica habitual, ja que el 95,8% de les persones 

refereix utilitzar-los en les seues relacions sexuals (Gil-Llario et al., 2018). Concretament, un estudi 

de Van Schrojenstein et al. (2011) conclou que el 50% utilitza algun mètode anticonceptiu: el 78% 

usa mètodes farmacològics, un 20%, mètodes quirúrgics, i un 2%, els dos mètodes. No obstant 

això, només un 22% afirma utilitzar el preservatiu sistemàticament, ja que la resta utilitza altres 

mètodes anticonceptius que no protegeixen de les infeccions de transmissió sexual. En la mateixa 

línia, una altra investigació similar realitzada en context espanyol amb persones amb diversitat 

funcional intel·lectual lleu o moderada determina que el 59% utilitza el preservatiu, un 9%, la 

píndola anticonceptiva, un 20,5%, la injecció anticonceptiva, un 5,1%, el pedaç anticonceptiu, i un 

2.6%, el DIU. Cal destacar que un 3,8% que refereix no utilitzar cap mètode preventiu (Díaz et 

al., 2014). Actualment es coneix el percentatge de persones que usen el preservatiu però no en 

quines pràctiques s’utilitza o la seua freqüència d’ús. 

 

4. Prevalença i incidència del VIH 

La sexualitat de les persones amb discapacitat intel·lectual s’ha convertit recentment en un tema 

d'interès professional i debat públic (Parchomiuk, 2012) però, malauradament, alguns aspectes 

concrets, com la prevenció del VIH/sida, han sigut completament ignorats (Brown i Jemmott, 2002). 

A pesar que Eastgate (2008) subratlla que aquestes persones tenen el mateix risc, o fins i tot més, 

d’infectar-se per VIH o una altra ITS que la resta de la població general, a penes existeixen 
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dades específiques sobre prevalença i incidència, i no hi ha estudis epidemiològics rigorosos i 

sistematitzats (Wells, Clark i Sarno, 2014). Les dades disponibles presenten grans inconsistències 

com a conseqüència de les fonts de dades emprades i les dificultats d’accés a mostres 

representatives (Servais, 2006) i, per tant, no permeten establir una xifra aproximada de 

prevalença en aquest col·lectiu. Groce et al. (2013) realitzen una revisió sistemàtica de diversos 

treballs i troben una prevalença que oscil·la entre el 0% i un 0,16%. 

 

5. Factors de vulnerabilitat 

Violència sexual. Les dones i els homes amb discapacitat intel·lectual constitueixen una 

població d'alt risc per a l'abús sexual (Swango-Wilson, 2009). Aquest col·lectiu té 

aproximadament quatre vegades més probabilitats de convertir-se en víctimes d’abús sexual que 

les persones sense discapacitat (Mitra, Mouradian i Diamond, 2011). El perfil més comú és el d’una 

dona jove amb un nivell de deterioració lleu o moderada (Liou, 2014). Així, respecte al gènere, 

Cambridge et al. (2011) conclouen que el 68,8% de les víctimes són dones i un 31,3% són homes. 

Aquestes diferències de gènere reflecteixen certes creences culturals. Possiblement el nombre 

d’homes víctimes d’abusos sexuals siga més que les xifres conegudes. No obstant això, aquests 

casos poden ser silenciats per l’estigma associat al fet que un home no siga capaç de defensar-se 

i impedir que tals actes ocórreguen (Mitra et al., 2016). La victimització sexual implica un alt risc 

d’infecció per VIH i altres ITS. La resistència que les víctimes oposen comporta que les pràctiques 

sexuals realitzades per l’agressor tinguen un alt grau de violència i propicien la presència de 

microferides i/o sagnats. A més a més, és summament infreqüent que les persones que perpetren 

un abús utilitzen preservatius o altres mètodes preventius (Eastgate, 2008; Verdugo et al., 2002). 

Coneixements i informació sobre sexualitat. L’educació afectiva i sexual per a persones 

amb discapacitat intel·lectual encara és un tema llastrat per la novetat i la confusió (Gil-Llario 

et al., 2018). En els últims anys s’han implementat programes preventius més rigorosos i específics 

(Wells, Clark i Sarno, 2012), però l’educació sexual que tradicionalment han rebut aquestes 

persones s’ha caracteritzat per: (1) el control dels impulsos de manera repressiva (De Dios, 

García i Suárez, 2006); (2) l’interès per no despertar les seues necessitats sexuals (Aunos i 

Feldman, 2002); i (3) la focalització en temes relacionats amb aspectes bàsics i necessaris, 

encara que insuficients, com la higiene o els embarassos no desitjats (Olavarrieta et al., 2013); 

i 4) la provisió de coneixements teòrics sense aplicació pràctica. Encara que una gran quantitat 

de persones amb discapacitat intel·lectual refereixen posseir informació sobre mètodes 

anticonceptius, es desconeix quina informació tenen i si aquesta s’ajusta a la realitat. Un estudi 

realitzat amb persones amb discapacitat intel·lectual lleu conclou que només el 10% comprèn 

realment el concepte de mètode anticonceptiu (Kijak, 2013). En moltes ocasions, aquest col·lectiu 

té serioses dificultats per a accedir a la informació i, en cas d’aconseguir-ne, pot no estar 

adaptada a les seues necessitats. A més a més, Gil-Llario et al. (2018) especifiquen que els 
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coneixements transmesos no són sempre els desitjats o els esperats, ja que el 93,3% dels homes 

i el 85,6% de les dones manifesten voler parlar més sobre sexualitat. En aquest sentit, Kelly, 

Crowley i Hamilton (2009) suggereixen que l’educació sexual que reben és insuficient i 

inadequada. És necessari introduir canvis per a assegurar que aquestes persones puguen 

expressar les seues inquietuds, en relació amb la vivència de la seua sexualitat, en un clima 

obert, respectuós i positiu on es parle dels temes que els interessen. En conseqüència, els 

comportaments sexuals de risc no són únicament atribuïbles al grau de discapacitat i 

dependència sinó a l’absència de coneixements centrats en prevenció de VIH i altres ITS 

(Aderemi, Pillay i Esterhuizen, 2013). És imprescindible la implementació d’estratègies 

preventives, amb una concepció real i actualitzada de la sexualitat, que s’allunyen dels mites i 

estereotips que tradicionalment han conceptualitzat la sexualitat d’aquest col·lectiu (McDaniels 

i Fleming, 2016). 

Socialització sexual. Les persones amb discapacitat intel·lectual pateixen una marcada 

restricció en l’accés a qualsevol contingut de naturalesa sexual que dificulta l’aprenentatge de 

qualsevol aspecte relacionat amb l’erotisme (Cobo, 2012; Olavarrieta et al., 2013). Aquesta 

restricció pretén protegir-los dels perills de la sexualitat, perills que únicament es perceben si es 

parteix d’una actitud negativa (Caballero-Gascón et al., 2017; Chou, Lu i Pu, 2015). Així, un estudi 

realitzat per Olavarrieta et al. (2013) que analitza les actituds cap a la sexualitat de les persones 

amb discapacitat intel·lectual determina que, encara que els resultats apunten cap a actituds 

positives en molts aspectes, els familiars mantenen posicions cauteloses i estereotipades. Els 

mecanismes de protecció que dificulten l’accés a una sexualitat plena són (De Dios et al., 2006): 

(1) negació de la sexualitat mitjançant la infantilització i la idea que les persones amb dèficits 

intel·lectuals manquen de sexualitat; (2) repressió de qualsevol manifestació eròtica, intentant 

inhibir qualsevol conducta de caràcter sexual; i (3) eliminació de qualsevol contingut de naturalesa 

eròtica, creient que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen una sexualitat incontrolable i 

que, per tant, l’única manera d’evitar la seua manifestació és impedir aquells continguts que 

puguen despertar la seua «naturalesa adormida». 

Nivell d’intimitat i autonomia. Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen moltes 

dificultats per a accedir a espais d’absoluta privacitat. Tradicionalment s’ha considerat que 

aquestes persones tenen poca autonomia (Murphy i Young, 2005; Swango-Wilson, 2009). Per 

això, molts familiars presten una atenció i supervisió constants que limiten la seua independència. 

Aquestes persones són percebudes com a subjectes passius; subjectes que només es deixen fer, 

però no decideixen per ells mateixos (De Dios et al., 2006). Respecte a la llibertat en la presa de 

decisions, Díaz et al. (2014) realitzen un estudi que analitza el grau de supervisió que exerceixen 

els pares davant de l’inici d’una relació sentimental. Els resultats posen de manifest que més de la 

meitat dels progenitors (53,7%) no estarien d’acord si els seus fills iniciaren una relació de parella. 

A més a més, ja que moltes persones amb discapacitat intel·lectual estan legalment incapacitades, 

les principals barreres deriven de la poca autonomia per a prendre decisions, ja que normalment 
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són els seus familiars o tutors legals els qui assumeixen aquest paper (Cobo, 2012). Segons 

Olavarrieta et al. (2013), l’esterilització involuntària i unilateral per part de la família és una 

pràctica derivada d’assumir que aquestes persones són incapaces d’entendre i aprendre a utilitzar 

mètodes anticonceptius. 

6. Estratègies preventives actuals 

L’educació sexual ha de ser un procés que s’inicie en la infància, ja que el desenvolupament 

psicosexual constitueix un procés d’aprenentatge que evoluciona al llarg de la vida (Campo, 

2003). UNAIDS (2009) destaca la necessitat d’implementar programes preventius (i proporcionar 

informació sobre el VIH) adaptats a les característiques de les persones amb diversitat funcional 

intel·lectual. No obstant això, en l’actualitat els programes preventius específicament dissenyats 

per a aquest col·lectiu són limitats. La majoria les estratègies d’intervenció existents són genèriques 

i només inclouen algun xicotet apartat sobre prevenció de VIH d’entre totes les temàtiques que 

aborden. Només recentment, i en el context americà, s’han dissenyat i implementat alguns 

programes preventius específics sobre VIH. 

Wells et al. (2012) desenvolupen i avaluen l’efectivitat d’un programa de prevenció multimèdia 

per a reduir el risc d’infecció per VIH en dones amb diversitat funcional intel·lectual. Inclou cinc 

blocs temàtics: (1) transmissió sexual del VIH; (2) prevenció del VIH a través de l’ús del preservatiu 

i l’abstinència; (3) prova del VIH; (4) dades bàsiques sobre el preservatiu; i (5) habilitats per a 

l’ús del preservatiu com, per exemple, com col·locar-lo correctament, reconèixer si un preservatiu 

està en bon estat, etc. Els resultats indiquen que, a excepció de la capacitat per a identificar els 

fluids d’alt risc, hi ha guanys estadísticament significatius tant en el nivell coneixements com en les 

habilitats relacionades amb l’ús del preservatiu. Més recentment, Wells et al. (2014) realitzen una 

adaptació del programa de Wells et al. (2012) en homes amb discapacitat intel·lectual lleu o 

moderada. En aquesta versió es reescriuen alguns textos i es creen nous gràfics adaptant-los a les 

particularitats dels homes. Novament, els resultats evidencien un augment dels coneixements bàsics 

sobre VIH i de diversos aspectes relacionats amb l’ús del preservatiu. 

En el context espanyol, l’educació afectiva i sexual de les persones amb discapacitat 

intel·lectual està cobrant rellevància. Es comencen a dissenyar accions informals des de les entitats 

i les organitzacions no governamentals que treballen amb aquest col·lectiu. Un exemple és el 

Programa d’Educació Sexual en Centres d’Atenció a Persones Adultes per a persones amb 

Discapacitat Intel·lectual de García i de Dios (2007) o la proposta educativa en matèria de 

sexualitat dirigida a persones amb diversitat funcional intel·lectual de Rodríguez et al. (2006). A 

més a més, Cobo (2012) redacta un protocol sobre relacions interpersonals i sexualitat en persones 

amb discapacitat intel·lectual, trastorns de l’espectre autista i altres discapacitats amb dèficit 

cognitiu, amb l’objectiu de proporcionar pautes i recomanacions per a donar suport a la resolució 

de les necessitats interpersonals i possibilitar la presa de decisions autònomes. 
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Encara existeixen pocs programes d’educació afectiva i sexual aplicats i avaluats de manera 

sistemàtica que garantisquen la seua utilitat i reproductibilitat. Alcedo, Aguado i Arias (2006) 

implementen i avaluen l’eficàcia d’un programa grupal per a joves amb diversitat funcional 

intel·lectual amb objectiu de millorar els escassos o nuls coneixements relacionats amb la sexualitat. 

El programa està estructurat en dotze sessions de dues hores de duració i inclou sis blocs temàtics: 

(1) som éssers sexuats; (2) desenvolupament sexual; (3) fecundació, embaràs i part; (4) mètodes 

anticonceptius; (5) higiene corporal; i (6) infeccions de transmissió sexual. Les diferències entre el 

pretest i el posttest indiquen que la participació en el programa millora significativament el nivell 

de coneixements sobre sexualitat, millora que es manté tres mesos després de la finalització del 

programa. 

Navarro et al. (2010) avaluen l’eficàcia d’un programa d’intervenció psicosexual per a 

persones amb discapacitat intel·lectual. El programa està estructurat en nou blocs temàtics però 

només el bloc quatre està específicament centrat en la prevenció de VIH i altres ITS. Els altres 

blocs aborden temes com el desenvolupament sexual; la resposta sexual humana; les disfuncions 

sexuals; la fecundació, l’embaràs i el part; l’anticoncepció i l’avortament; les relacions 

interpersonals; l’orientació del desig; i la comercialització i la violència sexual. Els resultats 

indiquen que les persones que van participar en el programa van millorar el seu nivell de 

coneixements i van incrementar la fiabilitat atribuïda al preservatiu com a mètode preventiu. A 

més a més, encara que no s’observen diferències significatives en la comprensió del concepte de 

sida, s’aprecia un lleuger augment d’alguns coneixements relacionats amb aquesta malaltia. 

Finalment, cal destacar que, en l’actualitat, l’equip d’investigació SALUSEX de la Universitat de 

València i de la Universitat Jaume I de Castelló estan dissenyant, implementant i validant un 

programa d’educació afectiva i sexual per a persones amb discapacitat intel·lectual lleu que 

inclou, entre altres continguts, un apartat destinat a la prevenció del VIH i altres ITS. Concretament, 

el programa està estructurat en setze sessions de dues hores de duració i inclou quatre blocs 

temàtics: (1) introducció a la sexualitat; (2) sexualitat i coneixement/cuidat d'un mateix; (3) el jo 

en relació, i; (4) la meua sexualitat: integració i consolidació dels nuclis fonamentals del programa. 

En el bloc 2 hi ha una sessió dedicada exclusivament a la prevenció de les conductes de risc per 

a la infecció per VIH. 
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Capítol 7.  

Models explicatius de promoció de la salut 

 

Actualment, l’epidèmia del VIH/sida compleix quatre dècades d’història des del primer cas 

oficialment detectat en 1979 a la ciutat de Nova York. Tot i que el VIH encara no té cura, en els 

últims anys s’han fet importants avenços mèdics que han aconseguit reduir la càrrega viral fins a 

nivells pràcticament indetectables mitjançant el tractament antiretroviral, i prolongar i millorar, 

per tant, significativament la qualitat de vida. 

Malgrat els avenços mèdics aconseguits per a disminuir l’impacte del VIH, la prevenció continua 

sent l’única estratègia vàlida per a evitar la infecció i erradicar l’epidèmia. Els diferents àmbits 

de prevenció estan intrínsecament relacionats amb el mecanisme de transmissió (sanguínia o 

parenteral, vertical o perinatal i sexual). A Espanya i als països desenvolupats, la transmissió 

sexual constitueix la principal via de transmissió del VIH. En aquest àmbit de prevenció, les 

estratègies disponibles consisteixen en l’ús consistent i correcte d’algun mètode de barrera, 

l’administració de la profilaxi postexposició (PPE) immediatament després de la realització d’una 

pràctica sexual d’alt risc i l’administració de la profilaxi preexposició (PrEP). 

• Els mètodes de barrera són aquells en els quals es col·loca una barrera en els genitals de 

l’home o de la dona per a evitar el contacte de fluids corporals, com el semen, el flux 

vaginal o la sang. Segons Menoyo (2003), els mètodes més utilitzats són el preservatiu 

masculí, una funda que cobreix el penis amb una grandària estàndard d’entre 4,9 i 5,2 

centímetres d’ample i 18 centímetres de llarg; el preservatiu femení, una funda transparent 

de poliuretà amb un anell flexible als dos extrems i un xicotet túnel de 17 centímetres de 

llarg i 7,8 de diàmetre que tanca en un dels extrems; i la barrera de làtex, un rectangle 

de làtex o un altre material que cobreix la vulva o l’anus durant el sexe oral. 

• La profilaxi postexposició (PPE) consisteix en l’administració d’un tractament antiretroviral 

de curta duració immediatament després d’una situació en la qual es produeix contacte 

amb sang o altres líquids biològics de manera accidental, fins i tot havent pres mesures de 

prevenció (Almeda et al., 2002). 

• La profilaxi preexposició (PrEP) és una nova estratègia preventiva que consisteix en 

l’administració de medicaments antiretrovirals en persones seronegatives amb pràctiques 

sexuals d’alt risc, amb l’objectiu de reduir la probabilitat d’adquirir la infecció (UNAIDS, 

2015). És una combinació de dos medicaments (tenofovir i emtricitabina) que es 

comercialitza amb el nom de Truvada i ha sigut aprovada tant per la Food and Drug 
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Administration (FDA) com per l’Agència Europea del Medicament. Cal destacar que aquesta 

estratègia preventiva ja està legalment implementada a Espanya (Ferrer et al., 2016). 

Els programes preventius tenen com a objectiu eliminar o disminuir el risc d’infecció per VIH 

en tota la població i especialment en els grups amb més vulnerabilitat, intentant (Espasa i 

Quiles, 2002): (1) promoure habilitats i comportaments que eviten o disminuïsquen el nombre 

de noves infeccions (prevenció primària); (2) afavorir que les persones que viuen amb VIH 

retarden, en la mesura que siga possible, el període simptomàtic de la sida (prevenció 

secundària); i (3) que els malalts que han desenvolupat la malaltia gaudisquen d’una qualitat 

de vida adequada i del suport social i sanitari necessari (prevenció terciària). 

• La prevenció primària pretén evitar l’aparició de la infecció proporcionant estratègies 

específiques (tant a grups de més com de menys vulnerabilitat) de promoció de la salut 

sexual. Aquest objectiu es pot aconseguir mitjançant diverses estratègies (Espasa i Quiles, 

2002): incrementar el grau d’informació de la població sobre la infecció per VIH i les 

conductes sexuals de risc que n’afavoreixen la transmissió; promoure conductes sexuals 

saludables, especialment mitjançant l’ús de mètodes de barrera; promoure habilitats 

personals per a iniciar l’activitat sexual quan es desitge i rebutjar qualsevol conducta sexual 

que no implique l’ús de mètodes preventius, i afavorir l’adaptació de la ciutadania cap als 

programes comunitaris de prevenció, especialment els grups de més vulnerabilitat. 

• La prevenció secundària intenta reduir les conseqüències que comporta la infecció una 

vegada adquirida, a través de programes de detecció precoç i de counseling mèdic. 

Aquestes actuacions han de realitzar-se en la fase inicial de la infecció per a minimitzar el 

deteriorament de la salut i reduir l’aparició de pertorbacions associades. Aquest objectiu 

pot aconseguir-se promovent programes comunitaris de detecció precoç que garantisquen 

l’anonimat i la confidencialitat de l’usuari i fomenten les conductes sexuals preventives que 

eviten la transmissió del virus a persones seronegatives. 

• La prevenció terciària pretén minimitzar o evitar les complicacions associades i cobrir les 

necessitats personals una vegada s’ha produït la malaltia. Aquest objectiu pot aconseguir-

se realitzant accions que promoguen l’autonomia personal i milloren la qualitat de vida. Per 

això, cal enfortir la xarxa social de suport i optimitzant l’estat emocional, especialment 

mitjançant la participació en grups d’ajuda mútua. 

 

1. MODELS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT APLICATS AL VIH 

Una teoria és un conjunt de conceptes, definicions i proposicions interrelacionades que presenta 

una perspectiva sistemàtica de fets mitjançant l’especificació de les relacions entre certes variables 

amb la finalitat de descriure, explicar, predir i controlar un determinat fenomen. D’acord amb 

aquesta definició, quan els conceptes estan ben definits i relacionats i formen un tot coherent amb 
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algun objectiu concret, es té una teoria. Segons Hernández, Fernández i Baptista (2010), una 

teoria té la funció d’explicar, pronosticar, sistematitzar i augmentar el coneixement sobre un fet 

específic; i d’ací es deriva la seua utilitat per a explicar un determinat comportament. 

Des de l’àmbit de la Psicologia de la Salut i la Psicologia Social s’han elaborat diverses teories 

explicatives del comportament humà com, per exemple, el Model de Creences de Salut (Becker i 

Maiman, 1975), la Teoria de l’Aprenentatge Social (Bandura, 1977), la Teoria de l’Acció Planejada 

(Ajzen, 1991), el Model Transteòric del Canvi (Prochaska, DiClemente i Norcross, 1992) o el Model 

d’Informació, Motivació i Habilitats Conductuals (Fisher i Fisher, 1992), entre molts altres. Aquests 

models resulten de gran utilitat en l’elaboració d’accions i estratègies preventives efectives. Així, 

mitjançant l’anàlisi de les variables explicatives que conformen els models es pretén donar una 

explicació de les raons per les quals es realitzen determinades conductes de risc (Espada, Quiles i 

Méndez, 2003; Rueda et al., 2008). No obstant això, cal destacar que, encara que algunes 

d’aquestes teories posseeixen elements equiparables, el seu significat no és necessàriament 

equivalent, ja que les variables han d’entendre’s dins del plantejament que fa cada model. 

 

2. MODEL DE CREENCES DE SALUT 

El Model de Creences de Salut (MCS) o Health Belief Model (Becker i Maiman, 1975) és el 

model més antic i més utilitzat en la prevenció de la malaltia i la promoció de la salut. Va ser 

originalment desenvolupat als anys cinquanta per un grup de psicòlegs socials estatunidencs, d’un 

departament de salut pública, interessats a explicar per què les persones eren poc propícies a 

participar en programes preventius i de detecció precoç. Fonamentat en les teories del valor 

esperat, es pressuposa que la conducta d’un individu depèn de dues variables: el valor subjectiu 

que la persona atribueix a un determinat objectiu i l’estimació o probabilitat que una acció 

específica la conduïsca a l’objectiu desitjat. Aplicat al camp de la salut, el valor seria el desig 

d’evitar la malaltia o mantindre la salut i l’expectativa seria la creença que una determinada 

acció saludable pot previndre o millorar la malaltia (Espada i Quiles, 2002). 

Segons Rosenstock (1974), la vulnerabilitat davant d’un problema de salut, la severitat dels 

símptomes, els beneficis potencials de la implementació de la conducta de salut respecte a la 

reducció de l’amenaça percebuda, i els costos percebuts de dur a terme l’acció són les quatre 

dimensions que influeixen en la probabilitat d’adoptar una acció preventiva i componen aquest 

model. 

La vulnerabilitat percebuda davant d’una malaltia es refereix a la probabilitat que 

experimenta una persona de caure malalta. En cas d’estar malalt, aquest element correspon a la 

possibilitat de contraure noves malalties o condicions limitants derivades de la malaltia que es 

pateix. Es tracta d’un risc subjectiu, per tant, hi ha nombroses diferències individuals: mentre que 

algunes persones creuen que tenen un alt risc de patir una malaltia, d’altres no contemplen aquesta 

possibilitat. En un punt intermedi se situen les persones que consideren una probabilitat 
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d’emmalaltir normativa o estadística. La gravetat percebuda valora les creences sobre la gravetat 

de contraure una malaltia o de no rebre tractament una vegada contreta. Aquesta dimensió 

contempla dos tipus de conseqüències sobre la pèrdua de salut: per una banda, conseqüències 

relacionades amb aspectes mèdics i clínics (per exemple, dolor, incapacitat, mort, etc.) i, per altra 

banda, conseqüències socials (per exemple, disminució o pèrdua de relacions socials, efectes de 

la malaltia sobre la vida familiar o sobre les capacitats laborals, etc.). 

Per a Rosenstock (1974), sentir-se susceptible de contraure una malaltia que, a més, es percep 

com a greu, resulta un element prou poderós per al desenvolupament de conductes de salut 

preventives. No obstant això, aquest element no especifica el curs de l’acció que es prendrà. La 

direccionalitat de la conducta preventiva dependrà de les creences respecte a l’efectivitat que pot 

tindre l’execució d’una determinada conducta a l’hora d’enfrontar-se eficaçment a una malaltia: 

aquesta dimensió es denomina «beneficis percebuts». Per altra banda, hi ha una sèrie de barreres 

o costos percebuts: aquesta dimensió es refereix a la percepció subjectiva dels costos derivats 

d’executar una conducta preventiva. Al llarg d’aquest procés es realitza una anàlisi cost-benefici de 

les diferents alternatives. Els supòsits que presenten uns costos molt superiors als beneficis no 

impulsaran el desenvolupament d’accions preventives. Per contra, uns costos baixos i uns beneficis 

alts promouran conductes de salut. Finalment, quan un supòsit presenta costos i beneficis alts, el més 

probable és que la persona adopte accions de salut que no reduïsquen de manera eficaç l’amenaça 

percebuda. 

A banda de les quatre variables anteriorment descrites, alguns autors, com Janz i Becker (1984) 

i Rosenstock (1974), accentuen la importància de certs estímuls discriminats necessaris per a l’execució 

d’accions de salut en forma de conducta preventiva: aquests estímuls es denominen «claus per a 

l’acció». Aquests esdeveniments desencadenants poden ser interns (per exemple, símptomes físics o 

sensacions corporals) o externs (per exemple, campanyes dels mitjans de comunicació, recordatoris 

dels serveis de salut, malaltia d’un familiar pròxim, etc.). La intensitat necessària dels senyals com a 

desencadenants d’accions preventives varia entre subjectes i, fins i tot, en el mateix subjecte en funció 

del seu nivell de vulnerabilitat i gravetat percebudes. Davant d’una baixa vulnerabilitat i gravetat 

percebudes, serà necessària una clau d’acció intensa per a disparar la conducta de salut; en canvi, 

si la vulnerabilitat i gravetat percebudes són elevades, bastarà amb una clau menys intensa. 

Finalment, Janz i Becker (1984) assumeixen que certes variables sociodemogràfiques (per 

exemple, edat, sexe, nivell d’estudis, etc.) i psicosocials (per exemple, trets de personalitat, 

característiques psicopatològiques, pressions del grup de referència, etc.) poden mediar, 

directament o indirectament, en l’execució de conductes preventives a través dels efectes que 

aquestes variables exerceixen sobre les percepcions subjectives que tenen els individus sobre la 

seua salut. En la figura 10 es recull una representació gràfica del Model de Creences de Salut 

aplicada a la prevenció del VIH amb els components i elements descrits per Becker i Maiman 

(1975). 
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Figura 10. Model de creença de salut aplicat a la prevenció del VIH. 
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Font: Elaborat a partir de Rosenstock (1974) i Becker i Maiman (1975). 

 

D’acord amb el model, la percepció d’un problema greu contra la salut, la vulnerabilitat enfront 

de l’amenaça i la creença que l’acció a implementar reduirà aquest problema (produint més 

beneficis que costos personals) afavoriran la conservació de la salut, l’evitació de conductes de risc, 

la prevenció de les malalties i, en general, l’adopció d’estils de vida saludables (Triviño i Sanhueza, 

2005). Cenyint-nos al context de la prevenció del VIH, Rovira et al. (1994) assenyalen que els 

elements necessaris del model perquè els individus duguen a terme accions preventives són: a) creure 

que la sida és una malaltia greu; b) creure que s’està en risc o s’és susceptible d’adquirir-la; c) tindre 

recordatoris del risc potencial de la sida; d) conèixer els mecanismes de prevenció del VIH; e) estar 

motivat per a fer els esforços necessaris i f) posseir recursos per a implementar les conductes. 

El creixent interès per l’aplicació del MCS al camp de la prevenció del VIH/sida, ha propiciat 

la creació i validació d’instruments psicomètrics com la AIDS Health Belief Scale (Zagumny i Brady, 

1998), desenvolupada a partir d’aquest model per a avaluar els seus quatre components: 

vulnerabilitat percebuda, gravetat percebuda, beneficis percebuts davant de conductes 

preventives i barreres a la conducta preventiva. En l’actualitat, nombrosos estudis han confirmat 

la utilitat dels components del MCS per a l’explicació de la conducta sexual de risc en diferents 

subgrups poblacionals com, per exemple, adolescents (White, 2004), homes que tenen sexe amb 

altres homes (Bakker et al., 1997; Toro-Alfonso, Vares-Díaz i Andújar-Bello, 2002), estudiants 

universitaris (Zak-Place i Stern, 2004) o treballadores del sexe (Zhao et al., 2012). 
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Un estudi amb joves heterosexuals ha demostrat que les persones amb alta vulnerabilitat 

percebuda a infectar-se per VIH tenen més autoeficàcia en l’ús del preservatiu, menys nombre de 

parelles sexuals i més probabilitat d’utilitzar preservatiu (Ballester et al., 2013). Per altra banda, 

Robles, Piña i Moreno (2006) identifiquen que les dones heterosexuals que creuen que el 

preservatiu disminueix la satisfacció sexual presenten un ús inconsistent en les relacions vaginals i 

orals. Els homes que tenen sexe amb homes amb actituds negatives cap al preservatiu refereixen 

un ús inconsistent durant el coit anal, el sexe oral receptiu i la recepció de semen en boca o anus 

(Mendoza-Pérez i Ortiz-Hernández, 2009). Aquesta realitat evidencia la necessitat de tindre en 

compte les dimensions del Model de Creences de Salut en l’elaboració i implementació de 

programes preventius (Asare et al., 2013). 

El Model de Creences sobre la Salut ha resultat molt útil en l’explicació del comportament de 

risc i en el desenvolupament de conductes de salut preventives, però Medina i León (2004) en 

destaquen algunes limitacions: 

1. La utilitat del model no pot apreciar-se sense considerar tots els factors i la interacció entre 

ells, però malauradament aquest aspecte no ha sigut prou investigat. Els estudis existents 

només han aplicat el model per a predir o explicar conductes de salut d’una manera 

absolutista; és a dir, si la conducta preventiva es posa en pràctica o no. En molt pocs estudis 

s’han intentat predir diferents facetes d’un mateix comportament. Per exemple, un estudi 

sobre la influència de les creences de salut en la pràctica de sexe segur va evidenciar que 

la vulnerabilitat percebuda, les barreres percebudes, els senyals per a l’acció i 

l’autoeficàcia eren variables predictores de l’ús del preservatiu; no obstant això, no es va 

comprovar si el seu ús se cenyia a algunes pràctiques sexuals concretes o a totes (Asare et 

al., 2013). 

2. El model no aclareix, i la investigació sobre aquest tema és pràcticament inexistent, les 

condicions per les quals s’adquireixen les creences de salut: per què una persona (o 

col·lectiu) es veu a si mateix com a més vulnerable que una altra a patir una malaltia? Com 

s’arriba a creure que una determinada acció preventiva és eficaç? Quins processos 

determinen que una persona es perceba com a susceptible de patir una malaltia? Etcètera. 

Diverses investigacions han analitzat les actituds i les conductes sexuals de risc per a la 

infecció per VIH (Ballester et al., 2009; Morell et al., 2014; Vinaccia et al., 2007). Els 

resultats evidencien un alt temor percebut d’infectar-se per VIH i la consideració de la sida 

com una malaltia greu o fatal; malgrat això, aquests estudis no analitzen els processos 

subjacents que generen tals percepcions. 

3. La majoria dels estudis basats en aquest model presenten un caràcter retrospectiu, no 

experimental, i, per tant, no permeten establir inferències causals ni determinar si les creences 

de salut existien prèviament o es generen després de la realització del comportament 

preventiu. 
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D’altra banda, Moreno i Gil (2003) qüestionen la capacitat predictiva del model al·ludint 

que, en determinades ocasions, les persones no es comporten de manera congruent amb les 

seues creences. Hi ha una clara evidència en la literatura que mostra que si bé les persones 

refereixen conèixer el que cal fer i saben com fer-ho, finalment no ho posen en pràctica. Per 

exemple, Ballester et al. (2009) duen a terme un experiment en el qual plategen diverses 

maneres d’actuar davant el sorgiment d’una possible relació sexual en la qual no es disposa 

de preservatiu. Els resultats revelen que un 18,8% mantindria la relació evitant les pràctiques 

de risc, un 19,4% s’abstindria de mantindre relacions sexuals, el 68,8% intentaria aconseguir 

un preservatiu i tan sols un 3,2% mantindria la relació exactament igual. No obstant això, en 

preguntar per l’ús real del preservatiu, es descobreix que només el 55% de les persones que 

mantenen relacions sexuals amb parelles esporàdiques refereixen usar-ho de manera 

sistemàtica. 

 

3. TEORIA DE LA CONDUCTA PLANEJADA 

La Teoria de la Conducta Planejada (TCP) o Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) és una 

extensió de la Teoria de l’Acció Raonada (TAR) de Fishbein i Ajzen (1975) i Ajzen i Fishbein (1980), 

elaborada des del camp de la psicologia social, amb l’objectiu d’explicar les conductes que estan 

sota control conscient a partir de diferents factors cognitivo-emocionals que les precedeixen i les 

expliquen. Encara que no aporta mètodes específics per a modificar la conducta, sí que contribueix 

a comprendre els factors específics que han de ser modificats. Resulta el segon model teòric més 

utilitzat en l’explicació de la conducta preventiva. 

La TAR postula que l’antecedent immediat de la conducta preventiva no és l’actitud sinó la intenció 

conductual, de la qual dependrà tant l’execució de la conducta com la intensitat amb la qual es 

realitze. Cal remarcar que no hi ha una correspondència perfecta entre intenció i conducta, no 

obstant això, si no es presenten esdeveniments imprevistos, una persona actuarà segons la seua 

intenció. Al mateix temps, la intencionalitat conductual està determinada per dues variables 

conceptualment independents: una d’estrictament individual i una altra de caràcter social o 

col·lectiva. El factor individual és l’actitud personal, és a dir, l’avaluació positiva o negativa que una 

persona fa de la realització d’una determinada acció. El factor social es refereix a les expectatives 

que, respecte a aquesta conducta, l’individu percep del seu ambient sociocultural. Atès que es tracta 

de pressions percebudes, aquest factor és encunyat com a norma subjectiva o influència social 

normativa. Així, una persona realitzarà una determinada conducta quan crega que altres persones 

importants (per exemple, germans, pares, amics, etc.) pensen que hauria de fer-la. 

L’actitud personal està determinada, per una banda, per les creences que la persona posseeix 

sobre que l’execució d’un determinat comportament donarà lloc a unes conseqüències específiques 

i, per altra banda, per l’avaluació positiva/negativa realitzada cap a aquests resultats o creences. 

L’actitud serà favorable quan la majoria de les creences sobre la conducta es fonamenten en els 
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resultats positius i, serà desfavorable quan la majoria d’aquestes creences es basen en les 

conseqüències negatives. Les creences varien en funció del seu origen i, a més a més, diferents 

processos poden propiciar la formació de creences similars. Les creences poden formar-se a través 

de tres processos: 

1. Experiència directa, a través de la qual es recull informació sobre les particularitats de la 

conducta. Les actituds configurades mitjançant aquest procediment posseeixen gran força i 

són molt resistents al canvi. 

2. Experiència indirecta, a través de la qual es concedeixen les mateixes particularitats a 

aquesta conducta per la similitud que guarda amb altres conductes amb els quals s’ha tingut 

una experiència directa prèvia. Les actituds conformades mitjançant aquest procés es 

denominen creences inferencials. 

3. Informació recollida a través d’altres procediments, com mitjans de comunicació o fonts 

més o menys directes (família, companys de faena, amics, etc.). Aquesta informació serà 

acceptada com a pròpia i real, sempre que no contradiga les creences elaborades 

mitjançant l’experiència directa o indirecta. 

La norma subjectiva està determinada, per una banda, per la percepció de les creences que 

tenen les altres persones significatives sobre la conducta que l’individu ha de tenir (aquestes creences 

reben el nom de creences normatives) i, per altra banda, per la motivació de l’individu per complir 

amb les expectatives que les persones significatives tenen sobre ell/ella. Un individu executarà un 

determinat comportament quan crega que la majoria dels seus referents socials pensen que ell/ella 

hauria de realitzar aquest comportament. Per contra, quan la persona crega que la major part dels 

seus referents significatius pensen que no hauria d’exercir una conducta, s’evitarà realitzar-la. 

Evidentment, no totes les conductes es troben sota control conscient de l’individu. Hi ha situacions en 

les quals la presència d’imprevistos o la necessitat de comptar amb unes certes habilitats o recursos 

addicionals podrien interferir en la intenció de realitzar una determinada conducta (Ajzen i Fishbein, 

1980). Aquest biaix va portar a incloure un tercer determinant de la intenció conductual, el control 

percebut, que responia a la necessitat de predir les conductes espontànies. 

La percepció de control és la valoració subjectiva que la persona té sobre la seua capacitat 

per a dur a terme una determinada conducta, considerant les creences de control individual i la 

valoració dels recursos que la persona posseeix per a realitzar aquest comportament preventiu. 

Aquest tercer constructe és considerat, per a alguns autors, com l’equivalent al concepte 

d’autoeficàcia proposat per Bandura (Montano i Kasprzyk, 2015). Encara que Ajzen i Fishbein 

(1980) ja van establir la similitud entre les dues variables quan va introduir aquest constructe, van 

considerar que la seua conceptualització era més àmplia i estava conformada per més d’una 

variable. Per a Ajzen i Fishbein (1980), la percepció de control està conformada per un conjunt 

de variables externes (facilitat o dificultat per a realitzar una determinada conducta) i variables 

internes (habilitat per a realitzar una determinada conducta). 
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La Teoria de l’Acció Planejada (TAP) estableix que la intenció conductual és el principal 

determinant de la conducta i està condicionada per tres components independents: l’actitud 

personal, la norma subjectiva i la percepció de control (vegeu Figura 11). No obstant això, ni les 

actituds personals ni la norma subjectiva són capaces de produir una determina acció de forma 

aïllada. Per contra, la percepció de control posseeix tant la capacitat d’influir en la intenció 

conductual com en l’execució directa de l’acció, sempre que la percepció de control siga congruent 

amb la seua realitat. A més a més, Ajzen (2005) introdueix un nou concepte, denominat 

antecedents, per a referir-se a altres influències que intervenen en la construcció dels components. 

Hi ha antecedents de tres tipus: personals (valors, emocions, actituds, nivell d’intel·ligència i trets 

de personalitat), socials (edat, gènere, ètnia, nivell educatiu i creences religioses) i informatius 

(experiències, coneixements i exposició als mitjans de comunicació). 

 

Figura 11. Teoria de la conducta planejada aplicada a la prevenció del VIH. 
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Font: Elaborat a partir d’Ajzen (1991). 

 

Aplicant la TCP a l’adopció de mesures preventives enfront de la infecció per VIH (Espada i 

Quiles, 2002), una persona hauria de valorar positivament l’ús del preservatiu i/o la barrera de 

làtex i posseir expectatives favorables respecte dels beneficis que podria aconseguir amb un ús 

sistemàtic. A més a més, si considera que els seus referents significatius (és a dir, amics, familiars, etc.) 

avaluen positivament l’ús del preservatiu i l’utilitzen sistemàticament, la persona tendirà a usar el 

preservatiu en les seues relacions sexuals amb més probabilitat. Aquesta intenció conductual pot 

traduir-se en un ús real i sistemàtic del preservatiu arribat el moment concret d’una relació sexual. 

En general, la TAP ha demostrat ser un model vàlid per a la prevenció de la conducta sexual de 

risc. Així, s’ha vist capaç de reduir les conductes de risc en persones heterosexuals (Tyson, Covey i 
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Rosenthal, 2014) i en homes que tenen sexe amb homes (Martín, Martínez i Rojas, 2011); augmentar 

la intenció de rebutjar una relació sexual no protegida amb una nova parella en estudiants 

universitaris (Fazekas, Senn i Ledgerwood, 2001); augmentar la realització de pràctiques sexuals 

segures en consumidors de metamfetamina (Mausbach et al., 2009), i previndre la conducta sexual 

de risc en persones que viuen amb VIH (Wolitski i Zhang, 2007). A més a més, una metaanàlisi 

realitzada per Andrew et al. (2016) sobre un total de vuit estudis que utilitzen els constructes de la 

TAR per a explicar l’ús del preservatiu en homes que tenen sexe amb homes, va trobar que l’actitud 

personal es relaciona amb la intenció conductual (.20); la norma subjectiva es relaciona amb la 

intenció conductual (.26); la percepció de control es relaciona amb la intenció conductual (.36) i la 

conducta preventiva (.10); i la intenció conductual es relaciona amb l’ús del preservatiu (.30). Un 

altre estudi més recent conclou que els components de la TAR permeten predir al voltant d’un 43% 

de la intenció conductual d’usar el preservatiu (Protogerou et al., 2013). 

Malgrat tot el que s’ha dit, hi ha alguns estudis que demostren que posseir actituds i creences 

favorables a l’ús del preservatiu no garanteix inequívocament que es faça servir. En aquest sentit, 

Teva, Bermúdez i Ramiro (2014) determinen que encara que una gran quantitat d’adolescents tenen 

una actitud favorable a l’ús del preservatiu (els semblaria bé si la seua parella els plantejara la 

idea d’usar-lo, els dona sensació de seguretat i els protegeix de diverses infeccions de transmissió 

sexual), aquesta variable no en prediu l’ús durant la primera relació sexual vaginal en dones i durant 

la primera relació sexual anal en homes. 

Medina i León (2004) destaquen l’escassa atenció que presta la TAR a les variables emocionals 

en l’explicació de l’adopció de conductes saludables, quan aquestes poden exercir un paper 

transcendental. Per exemple, usar sistemàticament el preservatiu serà més difícil quan una persona 

està sotmesa a situacions que generen tensió psicològica. Una altra crítica estableix que la intenció 

conductual no assegura l’adopció d’un determinat comportament preventiu. Aquesta idea va ser 

confirmada per Boldero, Moore i Rosenthal (1992), que van concloure que la intenció prèvia i la 

intenció d’acció són dos constructes diferents: el primer forma part dels desitjos mentre que el segon 

forma part de la intenció real i, per tant, és un predictor més fort de la conducta. 

 

4. TEORIA COGNITIU-SOCIAL 

El concepte d’autoeficàcia va ser introduït per Bandura (1977) amb la publicació del seu llibre 

Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change [Autoeficàcia: cap a una teoria 

unificada del canvi conductual], i ampliava els preceptes desenvolupats en els seus anteriors 

treballs centrats en la Teoria de l’Aprenentatge Social (Bandura, 1986) i la Teoria Cognitiva 

Social (Bandura, 1994). Bandura proporciona una visió general de com l’autoeficàcia actua 

juntament amb els determinants sociocognitius, descrits en la Teoria Cognitiva Social, per a influir 

en l’acció humana, l’adaptació i el canvi. La Teoria Cognitiva Social explica el funcionament humà 

en termes de causalitat recíproca triàdica (Bandura, 1986). Aquest model està conformat per tres 
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components que interactuen entre si: (1) els determinants personals en forma de factors cognitius, 

afectius i biològics; (2) els comportaments; i (3) les influències ambientals. 

Les creences d’autoeficàcia són un aspecte important de la motivació i del comportament humà, 

i influeixen en les accions que poden afectar la vida d’una persona. Bandura (2012) defineix 

l’autoeficàcia com «els judicis que cada individu fa sobre les seues capacitats, sobre els quals 

organitzarà i executarà les seues conductes de manera que li permeten aconseguir el rendiment 

desitjat» (p. 416). És a dir, l’autoeficàcia és allò que un individu creu que pot aconseguir sota unes 

certes circumstàncies emprant les seues habilitats; per tant, l’autoeficàcia funciona com una profecia 

autocomplida. El principi bàsic que regeix la Teoria de l’Autoeficàcia és que els individus estan més 

predisposats a participar en activitats per a les quals tenen una alta autoeficàcia i menys 

predisposats a participar en activitats per a les quals no (Van der Bijl i Shortridge-Baggett, 2002). 

Específicament, aquest procés psicològic funciona de la manera següent: abans de seleccionar una 

conducta i iniciar-la, les persones tendeixen a sospesar, avaluar i integrar la informació sobre les 

seues capacitats percebudes. Les expectatives d’eficàcia personal determinen si s’iniciarà la 

conducta preventiva, quant esforç requerirà la posada en marxa i quant temps serà necessari 

mantindre aquest esforç (Stajkovic i Luthans, 1998). L’autoeficàcia influeix en la capacitat de les 

persones per a aprendre, en la seua motivació i en el seu rendiment, ja que normalment només 

s’intenten fer aquelles tasques en les quals es creu que es tindrà èxit. Per exemple, la persona A té 

una gran habilitat i molta experiència en l’ús del preservatiu, però no li resulta còmode parlar sobre 

el seu ús amb una parella abans de començar la relació sexual. La persona B té una menys habilitat 

i poca experiència en l’ús del preservatiu, no obstant això, no li resulta incòmode parlar sobre el seu 

ús amb una nova parella abans d’iniciar la interacció sexual. A causa de la baixa autoeficàcia, la 

persona A manca de la motivació per a negociar l’ús del preservatiu i manté relacions sexuals sense 

preservatiu. La persona B, a causa de la seua alta autoeficàcia, està molt motivada i insisteix a usar 

el preservatiu fins i tot quan la parella prefereix no utilitzar-lo. 

A més dels fonaments teòrics, Bandura (1977) va establir quatre fonts d’informació que les 

persones utilitzen per a jutjar la seua autoeficàcia: 

1. Resultats de l’acompliment. Els resultats de l’acompliment (o les experiències passades) 

són l’element més important que determina les creences d’autoeficàcia. Les experiències 

positives i negatives influeixen en la capacitat d’una persona per a realitzar una 

determinada tasca. Si anteriorment s’ha fet una tasca amb èxit, és més probable que la 

persona se senta competent i, per tant, realitze correctament una tasca semblant. 

2. Aprenentatge vicari. Les persones poden desenvolupar una alta o baixa autoeficàcia 

mitjançant l’observació de l’execució d’una tasca per part d’una altra persona. Una persona 

pot observar l’acompliment d’una tasca similar a la que pretén realitzar i posteriorment 

comparar la seua pròpia competència amb la competència mostrada per la persona 

observada. Si s’observa a algú similar tenint èxit, l’autoeficàcia augmentarà i viceversa. 
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3. Persuasió verbal. L’autoeficàcia personal també es veu influenciada pels comentaris que 

realitza una persona de confiança considerada com a competent per a desenvolupar la 

tasca. A més a més, el nivell de credibilitat influeix directament en l’efectivitat que té la 

persuasió verbal; a més credibilitat, més influència. No obstant això, encara que segons 

Redmond (2010) la persuasió és una font d’influència més feble que els resultats de 

l’acompliment, normalment s’utilitza molt per la seua facilitat i disponibilitat. 

4. Retroalimentació fisiològica. Les persones experimenten sensacions corporals; la manera 

com es percep aquesta excitació influeix en les creences d’autoeficàcia. Aquesta font 

d’informació és important perquè normalment les persones tendeixen a percebre l’activació 

psicològica i/o emocional com un signe de vulnerabilitat. Encara que aquesta font 

d’informació és la menys influent, és important destacar que quan una persona se sent a 

gust amb la tasca que se li presenta, se sentirà més capacitada per a realitzar-la i tindrà 

expectatives d’autoeficàcia més elevades. 

Bandura (1990) determina que una intervenció preventiva adequada ha d’incloure quatre 

elements dirigits a alterar cadascun dels components determinants de l’acció. El primer és informatiu, 

dissenyat per a augmentar la sensibilització i el coneixement dels riscos per a la salut. El segon es 

refereix al desenvolupament de les habilitats socials i d’autoregulació necessàries per a traduir les 

preocupacions en accions preventives. El tercer està dirigit a la millora de les habilitats proporcionant 

oportunitats per a realitzar pràctiques guiades i obtindre retroalimentació. El quart consisteix a 

aconseguir el suport social necessari per a aconseguir els objectius desitjats. L’aplicació d’aquests 

quatre components en l’adopció de conductes preventives enfront de situacions que comporten alt 

risc d’infecció per al VIH es realitzaria de la següent manera (Bandura, 1990; 1994). 

El component informatiu té l’objectiu d’augmentar la consciència i el coneixement sobre els riscos 

que té sobre la salut determinats comportaments. Segons Bandura (1994), la decisió de les persones 

per a adoptar conductes de salut depèn, en gran mesura, de la persuasió exercida a través de les 

campanyes educatives. Normalment, aquests missatges sobre salut utilitzen la descripció dels estralls 

de la malaltia com a element motivador i l’adopció de conductes preventives com a guies per a 

l’acció. Encara que per a justificar l’acció es necessita suficient informació sobre els perills potencials 

que comporta no utilitzar el preservatiu, una por excessiva pot comportar un efecte contrari. Per 

tant, l’important és empoderar les persones mitjançant eines que permeten exercir control sobre els 

hàbits de salut, com: proporcionar informació sobre què és el VIH i com es transmet, estratègies per 

a regular el comportament i estratègies per a reafirmar l’eficàcia personal i ajudar a convertir les 

preocupacions en accions preventives efectives. 

El component d’habilitats de protecció pretén desenvolupar aptituds socials i d’autoregulació 

per a transformar les preocupacions fonamentades en accions preventives. Segons Bandura 

(1994), encara que, en general, les persones posseeixen alts nivells de coneixements, algunes 

continuen realitzant comportaments de risc perquè manquen d’estratègies que ajuden a 
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transformar la informació en conductes de salut. En aquest sentit, l’aprenentatge mitjançant 

modelatge social resulta un mètode efectiu per a augmentar el coneixement i les habilitats, i pot 

usar-se per a transmetre simultàniament aquestes habilitats a un gran nombre de persones a través 

dels mitjans de comunicació. Les aplicacions dels principis del modelatge a la prevenció del VIH 

se centrarien en com conduir el comportament (considerar situacions en les quals s’està més exposat 

a comportaments de risc com, per exemple, haver consumit alcohol o altres drogues) i en les 

situacions interpersonals (sentir-se capaç de suggerir l’ús del preservatiu de manera sistemàtica, 

sentir-se capaç de dur a terme conductes alternatives al coit, considerar la comunicació com un 

element important per al desenvolupament de conductes preventives, etc.). 

El component de competència social té l’objectiu de millorar les habilitats i construir una 

autoeficàcia resistent proporcionant oportunitats per a practicar i corregir les habilitats en situacions 

d’alt risc. Després de l’adquisició de coneixements, habilitats i estratègies socials es necessita 

orientació i oportunitats per a assajar i perfeccionar aquestes habilitats, la qual cosa repercutirà en 

la realització de comportaments preventius. Inicialment, les persones han de practicar en contextos 

simulats per a no tindre por a cometre errors o a realitzar comportaments que semblen inadequats. 

Segons Bandura (1994), la millor manera d’aconseguir-ho és mitjançant la realització de jocs de rols 

en els quals es practiquen les habilitats necessàries en cada situació. Aquestes activitats permeten 

rebre retroalimentació informativa sobre com ho estan fent i els canvis que han de realitzar-se. La 

pràctica simulada continua fins que les habilitats es realitzen de manera competent i automàtica. 

El component de suport social pretén crear xarxes de suport per als canvis personals desitjats 

que asseguren el manteniment de les conductes preventives adquirides. Com esmenta Bandura 

(1994), el canvi personal ocorre dins d’una xarxa d’influències socials. Depenent de la seua 

naturalesa, les influències socials poden ajudar, retardar o minimitzar els esforços de canvi 

personal. En aquest sentit, la Teoria Cognitiva Social estableix que les influències normatives 

regulen el comportament a través de dos sistemes: les sancions socials i les autosancions (Bandura, 

1986). Les normes socials influeixen en el comportament per les conseqüències socials associades. 

Un comportament que infringeix les normes socials porta aparellat una forta censura social o altres 

conseqüències punitives, mentre que un comportament que compleix amb les normes establides és 

aprovat i recompensat. Les persones que estan plenament informades sobre les vies de transmissió 

del VIH i els mètodes de protecció només contrauen el virus si permeten que això els ocórrega 

(Bandura, 1990). Això succeeix perquè els factors interpersonals, socioculturals, econòmics i 

religiosos restringeixen l’adopció de comportaments preventius. Segons McKusick et al. (1990), 

pertànyer a grups socials que donen suport a l’ús del preservatiu augmenta el coneixement sobre 

conductes de risc, les creences d’autoeficàcia i l’adopció de pràctiques sexuals segures. 

La teoria de l’autoeficàcia ha servit com a element base per a la implementació d’accions 

preventives en l’àmbit de la prevenció del VIH, i s’ha utilitzat tant per a explicar els comportaments 

sexuals de risc (Ballester et al., 2013; Zhao et al., 2008) com per a fomentar l’ús del preservatiu 

(Heeren et al., 2013; Rhodes et al., 2017). No obstant això, aquest model no està exempt de 
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crítiques. Les limitacions més comentades han sigut, en primer lloc, l’ambigüitat i falta de definició. 

Segons Eastman i Marzillier (1984), Bandura defineix les expectatives d’eficàcia de tal manera 

que inclouen expectatives de resultat i, per tant, no poden ser considerades com dues dimensions 

conceptualment diferents. I, en segon lloc, la generalitat que presenta el terme, ja que pot 

percebre’s un nivell alt d’autoeficàcia en relació amb determinats comportaments i un nivell baix 

en relació amb uns altres. Per aquest motiu, Shively et al. (2002) consideren que si es vol aplicar 

aquest model, primer cal conceptualitzar amb detall la conducta a modificar. 

 

5. MODEL D’INFORMACIÓ-MOTIVACIÓ-HABILITATS CONDUCTUALS 

El Model d’Informació-Motivació-Habilitats Conductuals o Information-Motivation-Behavioral 

Skills Model (IMB) és un dels models més recents per a l’explicació dels determinants psicològics 

en l’adopció de conductes que milloren o empitjoren l’estat de salut. El model va ser desenvolupat 

per Fisher i Fisher (1992) per a conceptualitzar els factors de risc per a la infecció per VIH i 

l’adopció de comportaments preventius. Es basa en una exhaustiva revisió dels constructes més 

rellevants recollits en els diferents models de promoció de la salut i prevenció de la malaltia (per 

exemple, Bandura (1994) i Fishbein i Ajzen (1975)) i en una anàlisi dels èxits i els fracassos 

obtinguts en l’àmbit de la prevenció del VIH (Fisher i Fisher, 1992). Principalment, aquest model 

intenta superar les limitacions existents en algunes teories per a dissenyar estratègies preventives 

dirigides específicament a les necessitats d’informació, motivació i habilitats conductuals d’una 

població concreta (Fisher i Fisher, 2000). 

Segons aquest model, la informació, la motivació i les habilitats conductuals són determinants 

fonamentals en l’adopció i manteniment de conductes preventives de reducció de risc enfront de 

la infecció per VIH. La informació sobre vies de transmissió del VIH i sobre mètodes preventius són 

requisits previs necessaris per a l’adopció de conductes de salut. La motivació per a realitzar 

accions preventives constitueix un segon factor determinant en la prevenció del VIH i determina si 

una persona actua en funció dels seus coneixements. Les habilitats conductuals constitueixen un 

tercer determinant per al desenvolupament de conductes preventives quan una persona està ben 

informada i altament motivada. La informació i la motivació incrementen o disminueixen les 

conductes de salut a través de les habilitats conductuals. És a dir, activen el desenvolupament i 

l’adopció de les habilitats conductuals que s’usen per a iniciar i mantenir conductes de reducció de 

riscos. La informació i la motivació també poden tindre efectes directes en l’execució de 

determinades conductes de salut en aquells casos en què no es requereixen habilitats conductuals 

noves o complexes. Per tant, si una persona està ben informada, motivada per a actuar i posseeix 

les habilitats conductuals necessàries per a realitzar una determinada acció, és probable que 

adopte i mantinga conductes que promoguen la salut i previnguen la malaltia. 

La informació específica i rellevant per a la pràctica d’una conducta de salut és un determinant 

crític per a l’acompliment d’aquesta conducta (Fisher i Fisher, 1992). No obstant això, la 
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investigació revela que la informació és una condició necessària, però no suficient (Bandura, 1994), 

excepte quan la conducta preventiva requereix un acompliment relativament senzill. Per tant, les 

intervencions destinades a la promoció de conductes de salut han de transmetre coneixements 

específics i no informació conductualment irrellevant. Segons Barra (2001), les característiques que 

ha de presentar aquesta informació són: facilitat de comprensió per a les persones destinatàries, 

facilitat de traducció en conductes específiques, no suscitar un alt nivell de por, transmissió de 

recomanacions concretes i fàcils d’implementar, i no promoure conductes de risc inesperades. 

Fisher, Fisher i Harman (2003) estableixen que, en l’àmbit de la prevenció del VIH, aquest 

component pot incloure dades específiques sobre la promoció de la salut (per exemple, «l’ús del 

preservatiu prevé la transmissió del VIH» o «el sexe anal comporta més risc d’infecció si es 

produeix una ejaculació»), heurístiques o regles simples que permeten prendre decisions sense 

esforç (per exemple, «les relacions sexuals amb una parella estable estan exemptes de risc») i 

teories elaborades o creences que requereixen més esforç cognitiu (per exemple, «les persones 

conegudes o de confiança que no aparenten estar malalts són parelles sexuals segures»). 

La motivació és un determinant clau per a dur a terme conductes de salut. Fins i tot una persona 

ben informada i amb habilitats de comportament ha d’estar altament motivada per a iniciar i 

mantenir una conducta preventiva enfront de la infecció per VIH (Fisher i Fisher, 1992). Segons el 

model, la motivació personal (actituds cap a l’acompliment de conductes preventives), la motivació 

social (normes socials i percepció de suport social per a l’execució d’una determinada conducta) i, 

en alguns casos, certes respostes emocionals són influències clau per a l’acompliment de conductes 

de salut. Així, per exemple, en el cas de conductes relacionades amb la prevenció del VIH, com l’ús 

d’anticonceptius, hauríem de considerar l’erotofòbia i l’erotofília com un factor addicional important 

(Barra, 2001). Encara que la motivació és un element essencial, també és necessari considerar la 

interacció que tenen les diferents variables en el grau de motivació final per a l’adopció de 

conductes preventives. Per a això, la construcció motivacional del model es fonamenta en la Teoria 

de l’Acció Raonada, d’Ajzen i Fishbein (1980), que estableix que per a augmentar la motivació per 

a realitzar una determinada conducta preventiva hem de considerar les actituds que posseeix la 

persona cap a la realització d’aquesta conducta i la percepció de suport social normatiu. 

Les habilitats conductuals per a l’acompliment d’accions de promoció de la salut determinen si les 

persones ben informades i motivades són capaces de realitzar eficaçment aquestes conductes 

preventives (Fisher i Fisher, 1992). El component d’habilitats conductuals se centra en les habilitats 

objectives i en el nivell d’autoeficàcia respecte a l’acompliment d’una conducta de salut, i totes dues 

variables estan altament correlacionades. Segons Fisher et al. (2003), les habilitats conductuals 

necessàries en l’adopció de conductes preventives enfront del VIH poden incloure, per exemple, la 

capacitat real i percebuda d’una persona per a adquirir i negociar l’ús del preservatiu, la capacitat 

per a mantindre l’ús del preservatiu durant llargs períodes i la capacitat per a negociar quines 

pràctiques sexuals realitzar. Consistentment amb aquest model, diversos estudis han vinculat les 

habilitats conductuals per a la prevenció del VIH amb l’adopció de comportaments preventius. En 
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primer lloc, cal acceptar l’orientació sexual i reconèixer que, mentre es mantinguen relacions sexuals, 

s’haurà de considerar la necessitat de prendre mesures preventives enfront del VIH (Huebner et al., 

2002; Ross et al., 2013; Welch i Johnson, 1992). A més a més, la capacitat per a negociar l’ús del 

preservatiu i rebutjar qualsevol interacció sexual que no implique el seu ús (Morokoff et al., 1997; 

Santos-Iglesias i Iglesias, 2010), la creença en la capacitat de dur a terme conductes de salut 

(Ballester et al., 2013; Nesoff, Dunkle i Lang, 2016), i evitar el consum d’alcohol o altres drogues en 

el context previ a una relació sexual (García et al., 2017; Walsh et al., 2014) s’han relacionat amb 

més probabilitat d’adoptar conductes preventives. 

 

Figura 12. Implementació del Model d’Informació-Motivació-Habilitats Conductuals. 

 

Font: Elaborat a partir de J. D. Fisher i Fisher (1992). 

 

Encara que els factors inclosos en el model es consideren altament generalitzables a qualsevol 

classe de conducta preventiva, aquests determinants hauran de tindre continguts específics per a 

determinades conductes (ús del preservatiu masculí, ús del preservatiu femení, ús de la barrera de 

làtex, etc.) i determinats col·lectius específics (homes que tenen sexe amb homes, persones 

heterosexuals, dones que tenen sexe amb dones, etc.). Per exemple, en homes i dones heterosexuals, 

la informació, els factors motivacionals i les habilitats conductuals requerides estaran centrades en 

l’ús de preservatius en el coit vaginal i, per tant, aquests determinants poden diferir d’aquells 

requerits en homes que tenen relacions sexuals amb homes, centrats en l’ús del preservatiu en el coit 

anal. Per tant, l’aplicació del model comportarà la identificació dels continguts i els factors que 

determinen la conducta preventiva en cada subgrup poblacional. Només d’aquesta manera es 

disposarà de la informació apropiada per a dissenyar i implementar estratègies preventives 

eficaces. 

INVESTIGACIÓ

Investigació dels nivells d'informació, motivació i habilitats 
conductuals existents.

INTERVENCIÓ

Disseny i implementació d'intervencions dirigides a augmentar 
la informació, la motivació i les habilitats conductuals.

AVALUACIÓ

Avaluació de l'impacte de la intervenció en el grau 
d'informació, motivació i habilitats conductuals.
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Finalment, el model enumera un conjunt d’estratègies per a construir, implementar i avaluar 

intervencions dirigides a la promoció de la salut (Fisher i Fisher, 1992; Fisher i Fisher, 2000): 

• Investigar, en una mostra representativa de la població diana, el nivell d’informació, motivació 

i habilitats conductuals en una àrea de salut específica. Fisher et al. (2003) recomanen l’ús de 

tècniques d’investigació qualitatives (per exemple, entrevista, grups focals, etc.) a més de l’ús 

de tècniques quantitatives per a evitar respostes que no siguen ecològicament vàlides. 

• Dissenyar i implementar estratègies preventives construïdes sobre les dades obtingudes 

durant la fase d’investigació. La intervenció abordarà els dèficits identificats en relació amb 

una determinada conducta de salut i en un col·lectiu específic (per exemple, l’ús de la barrera 

de làtex en el sexe oral en dones que mantenen relacions sexuals amb dones). 

• Avaluar la intervenció per a comprovar l’existència d’efectes significatius sobre la informació, 

la motivació i les habilitats conductuals relacionades amb una determinada conducta de salut. 

En l’actualitat, diversos estudis han confirmat la utilitat dels components d’aquest model per a la 

creació i la implementació d’estratègies preventives en diferents àmbits de la salut sexual com, per 

exemple, l’adherència a la medicació antiretroviral, l’ús del preservatiu, la realització de les proves 

diagnòstiques del VIH (Brown et al. 2016; Rongkavilit et al., 2010); i en diferents grups de població 

com, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, estudiants universitaris o persones 

heterosexuals (Bahrami et al., 2015). En aquest sentit, destaca el treball realitzat per Aliabadi et al. 

(2015), en el qual empren les variables del model per al desenvolupament d’una aplicació mòbil 

per a la prevenció del VIH en homes que tenen sexe amb homes amb alt risc d’infecció; i el treball 

de Shrestha et al. (2017), en el qual apliquen les variables del model per a augmentar la voluntat 

o el desig de prendre la profilaxi preexposició entre usuaris de drogues. El model també ha sigut 

àmpliament provat en l'àmbit de la prevenció del VIH utilitzant models d’equacions estructurals. 

Cal destacar que John, Walsh i Weinhardt (2017) remarquen la presència de serioses 

limitacions en el mesurament objectiu del risc. La majoria de les investigacions basades en aquest 

model únicament avaluen la freqüència de l’ús del preservatiu. Una limitació que comporta aquest 

indicador és la seua incapacitat per a diferenciar els nivells de risc en persones que refereixen el 

mateix percentatge d’ús, però tenen diferents comportaments sexuals o diferents tipus de parelles. 

 

6. MODEL TRANSTEÒRIC DE CANVI 

El Model Transteòric del Canvi (MTC) realitza una aproximació teòrica als comportaments de 

salut i intenta explicar els canvis que les persones travessen en el procés de canvi d’una conducta 

problemàtica a una conducta saludable, considerant la motivació com un element central i atribuint 

a l’individu un rol actiu. Dissenyat i fonamentat inicialment en el consum de tabac i altres 

substàncies, posteriorment ha sigut aplicat al camp de la promoció de conductes sexuals de risc 

intentant explicar l’adquisició i manteniment d’ús del preservatiu (Cabral et al., 2004). 
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Concretament, aquest model descriu diversos elements que influeixen en el canvi conductual, que 

són: els estadis de canvi, els processos de canvi, el balanç decisional i les expectatives 

d’autoeficàcia. 

Les etapes de canvi representen una dimensió temporal que ens permet entendre quan es 

produeixen canvis en les actituds, les intencions i els comportaments. A continuació es descriuen els 

cinc estadis de canvi proposats (Prochaska et al., 1992): 

Precontemplació. Etapa en la qual no es té cap intenció de canviar el comportament en un 

futur pròxim. Es realitzen verbalitzacions del tipus «pel que respecta a mi, no tinc cap problema 

que necessite canviar» o «supose que tinc defectes, però no hi ha res que realment necessite 

canviar.» Les persones poden estar en fase precontemplativa per diferents raons: desinformació 

sobre les conseqüències del seu comportament, infravaloració de la seua capacitat de canvi o 

simplement no voler pensar en el canvi. Durant aquest estadi, la coacció és l’únic element que pot 

promoure algun tipus de canvi i, segurament, la desaparició de la conducta coercitiva frenarà el 

manteniment del canvi iniciat. Si establim un paràmetre temporal, s’estima que un individu se situa 

en aquest estadi si no considera la possibilitat de canviar la seua conducta en els pròxims sis mesos. 

Weinstein (1984) distingeix entre dos tipus de precontempladors: les persones que no són 

conscients del problema i les persones que, coneixent el seu problema, encara no estan considerant 

el canvi. En l’àmbit específic de la prevenció del VIH, aquest estadi inclouria tant les persones que 

desconeixen els riscos potencials del VIH com les persones que, fins i tot coneixent els riscos de la 

malaltia, encara no usen mètodes preventius (Prochaska et al. 1994). 

Contemplació. Etapa en la qual els individus són conscients de l’existència d’un problema i 

pensen seriosament en la necessitat de fer-hi alguna cosa, encara que no s’han compromès a 

prendre mesures específiques. S’utilitzen arguments com ara: «Tinc un problema i crec que hauria 

d’intentar solucionar-lo» o «pense que hauria de canviar alguna cosa de mi mateix.» Aquest estadi 

agrupa les persones que contemplen la possibilitat de canviar les seues conductes en els pròxims 

sis mesos. Al llarg d’aquesta etapa, els individus fan una anàlisi cost-benefici del problema i de 

la implementació de la solució. Els contempladors semblen lluitar entre els resultats positius que 

produeix el canvi conductual i la pèrdua de reforçadors associats a la conducta de risc, així com 

l’esforç que requereix la implementació de la conducta de salut. En conseqüència, la gent pot 

romandre ancorada en aquest estadi durant llargs períodes. Segons Prochaska et al. (1994), en 

el context específic de la prevenció de VIH, els contempladors serien aquelles persones que 

coneixen els comportaments sexuals de risc, així com els perills de la sida, i estan considerant usar 

mètodes preventius de manera sistemàtica, però ara per ara encara no els usen. 

Preparació. Etapa en la qual les persones es troben llestes per a l’acció i estan plantejant-se 

seriosament canviar. Es produeixen verbalitzacions del tipus: «Portaré sempre un preservatiu per 

si sorgeix una trobada casual» o «la pròxima vegada que vaja al supermercat compraré 

preservatius.» Durant aquesta fase, les persones fan algunes passes cap a l’acció, com ara reduir 
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la freqüència de la conducta problema o tindre nous comportaments saludables. No obstant això, 

durant l’etapa preparatòria encara no s’ha aconseguit un criteri efectiu per a l’acció. Decidir 

quines conductes sexuals preventives són el millor criteri per a definir aquesta etapa requereix 

investigació empírica. Autors com Prochaska et al. (1994) no estableixen un criteri específic que 

permeta identificar una persona com a preparada per a l’acció a causa de la dificultat per a 

triar un comportament adequat. Per part seua, Cabral et al. (2004) afirmen que en aquest estadi 

els subjectes tenen la intenció d'usar el preservatiu de manera sistemàtica durant cada trobada 

sexual i, a més, pot ser que ja hagen començat a utilitzar-lo de manera inconsistent. 

Acció. Etapa en la qual els individus modifiquen el seu comportament amb l’objectiu de superar 

els seus problemes. Es realitzen verbalitzacions del tipus: «Estic treballant de valent per a canviar» 

o «qualsevol pot parlar de canvi, però jo estic fent alguna cosa sobre aquest tema.» Durant aquest 

estadi els canvis, que requereixen una considerable inversió d’energia i temps, són més visibles. 

L’elecció de criteris comportamentals específics dependrà de les conductes de risc de la població 

diana. En l’àmbit de la prevenció del VIH, l’ús de mètodes preventius resulta el criteri més utilitzat 

en els estudis realitzats. En aquest sentit, es considera que una persona està en la fase d’acció 

quan ha començat a usar preservatius de manera sistemàtica en cada trobada sexual, però aquest 

comportament fa menys de sis mesos que es du a terme (Cabral et al., 2004). 

Manteniment. Etapa en la qual les persones fan esforços per a previndre les recaigudes i 

consolidar els assoliments aconseguits durant la fase d’acció. Es produeixen verbalitzacions del 

tipus: «Puc necessitar un impuls que m’ajude a mantindre els canvis que he aconseguit.» Fins i tot 

sis mesos després de l’acció, el nou comportament adquirit no està lliure del risc de recaiguda. A 

vegades mantindre els canvis resulta difícil quan l’ambient està ple de senyals que poden 

desencadenar una recaiguda al comportament problemàtic. En la prevenció del VIH, la 

permanència en aquest estadi s’aconsegueix quan una persona fa sis mesos o més que usa el 

preservatiu de manera sistemàtica en cada trobada sexual (Cabral et al., 2004). 

Els processos de canvi representen la segona dimensió del Model Transteòric i es refereixen al 

conjunt d’activitats i experiències en les quals les persones s’involucren quan intenten modificar les 

seues conductes problemàtiques manifestes i/o encobertes (Prochaska et al., 1992). Aquests 

processos de canvi representen un nivell intermedi d’abstracció entre els supòsits teòrics i les 

tècniques específiques generats per aquesta teoria. Els deu processos de canvi proposats pels 

autors són els següents (Prochaska et al., 1994): 

1. Conscienciació. Intensificació del processament d’informació sobre la problemàtica 

associada a les conductes de risc i sobre els beneficis de modificar-la. Per exemple: «Busque 

informació relacionada amb la reducció del risc d’infecció per VIH.» 

2. Autoreavaluació. Valoració afectiva i cognitiva de l’impacte de la conducta de risc sobre 

els valors i l’autoconcepte, així com el reconeixement de la millora que representaria per a 

la seua vida l’abandó d’aquestes pràctiques. 
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3. Autoalliberament. Compromís personal i augment de la capacitat del subjecte per a 

decidir i triar. Requereix creure que les decisions personals són un element essencial en el 

procés de canvi de les conductes de risc, ja que es posseeixen o es poden adquirir les 

habilitats necessàries per a fer el canvi. Per exemple: «Em compromet a evitar situacions 

sexuals de risc.» 

4. Alliberament social. Presa de consciència de la representació social de la conducta de risc 

i de la voluntat social de combatre-la mitjançant l’augment d’alternatives saludables. 

Augment de la capacitat del subjecte per a decidir i triar conductes de salut. 

5. Consol dramàtic. Experimentació i expressió de reaccions emocionals induïdes per 

l’observació i/o advertiments dels aspectes negatius associats a la conducta de risc. 

6. Contracondicionament. Modificació de les respostes cognitives, fisiològiques i/o motores 

provocades per estímuls associats a la conducta de risc, generant i desenvolupant conductes 

saludables alternatives. 

7. Control d’estímuls. Evitació de l’exposició a situacions d’alt risc associades a l’adopció de 

pràctiques de risc. 

8. Reavaluació ambiental. Valoració de l’impacte de la conducta de risc sobre les relacions 

interpersonals (família, amics, etc.) i reconeixement dels beneficis que produiria sobre 

aquestes persones la no adopció de conductes de risc. 

9. Maneig de contingències. Estratègies conductuals dirigides a incrementar la probabilitat 

que ocórrega una determinada conducta relacionada amb el canvi. 

10. Relacions d’ajuda: Existència i ús del suport social (família, amics, etc.) que puga facilitar 

el procés de canvi de la conducta de risc. 

A més a més de les etapes i els processos de canvi descrits, els autors també han incorporat al 

model dues variables cognitives desenvolupades prèviament per altres autors: el balanç decisional 

i les expectatives d’autoeficàcia. 

El balanç decisional. Aquesta dimensió es refereix a la valoració dels pros i dels contres de 

dur a terme un comportament preventiu. Els pros representen els avantatges o aspectes positius 

del canvi i poden ser considerats com a facilitadors. Els contres representen els desavantatges o 

aspectes negatius del canvi de comportament i poden ser considerats com a barreres. El balanç 

decisional resulta un procés dinàmic que varia entre les diferents etapes de canvi. En l’estadi de 

precontemplació hi ha clarament més contres que pros per a usar el preservatiu. Durant la fase 

de contemplació els avantatges s’incrementen fins a igualar-se amb els desavantatges. Al llarg 

d’aquest estadi les persones veuen tantes bones raons per a utilitzar el preservatiu com per a no 

utilitzar-lo. Aquest equilibri aconseguit és una de les raons per les quals algunes persones solen 

romandre ancorades en aquesta fase durant llargs períodes. En l’estadi de preparació, la 

percepció dels pros ja supera als contres. Aquesta tendència positiva es mantindrà fins a 

aconseguir la fase de manteniment del canvi. Finalment, resulta important destacar que aquest 

component és anàleg a l’anàlisi cost-benefici que es realitza en el Model de Creences de Salut. 
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Les expectatives d’autoeficàcia. És un concepte introduït per Bandura (1977) que es refereix 

a la percepció que una persona té sobre la seua capacitat per a realitzar una conducta de salut 

i aconseguir els resultats esperats. L’autoeficàcia anirà incrementant-se a mesura que les persones 

avancen en les etapes de canvi. Els estudis transversals de reducció de riscos enfront del VIH 

revelen que l’autoeficàcia augmenta durant les etapes de precontemplació, contemplació, 

preparació i acció, per a després estancar-se durant la fase de manteniment (Cabral et al., 2004). 

Les expectatives d’autoeficàcia són un predictor de l’èxit en el canvi. 

Les principals investigacions sobre prevenció de VIH derivades d’aquest model s’han centrat en 

l’estudi de les variables que promouen els canvis conductuals. Hacker et al. (2005) determinen que 

alguns factors, com no mantindre relacions sexuals durant l’últim mes, comptar amb el suport de la 

parella o la capacitat per a posposar trobades sexuals, s’associen a persones situades en els 

estadis d’acció o manteniment. Per altra banda, Grossman et al. (2008) van observar, en una 

mostra d’adolescents, les variables associades a l’ús sistemàtic del preservatiu i els factors associats 

amb la recaiguda des d’etapes avançades (per exemple, acció i manteniment) a etapes anteriors 

(per exemple, precontemplació, contemplació i preparació). Les persones situades en els estadis 

d’acció i manteniment es caracteritzen per presentar més actituds positives cap a l’ús del 

preservatiu i disposar de més capacitat per a negociar-ne l’ús. Així, la percepció d’invulnerabilitat 

enfront del VIH està fortament associada a persones situades en estadis previs a l’ús sistemàtic 

del preservatiu (vegeu Figura 13). 

Kwon et al. (2008) van realitzar una investigació en la qual utilitzaven les etapes de canvi del 

model per a estudiar l’ús del preservatiu en estudiants universitaris. Els resultats determinen que el 

balanç decisional difereix significativament en funció de l’etapa de canvi en la qual la persona 

es troba. La puntuació sobre els beneficis (pros) atribuïts a l’ús del preservatiu va ser més alta en 

l’etapa de manteniment i més baixa en l’etapa de contemplació. Per contra, la puntuació sobre 

els desavantatges (contres) va ser més alta en l’etapa de preparació i més baixa en l’etapa de 

manteniment. 

En l’actualitat, nombrosos estudis han confirmat la utilitat dels components d’aquest model per 

a la creació i implementació d’intervencions adequades a les característiques de l’etapa de canvi 

en la qual es troba una persona (Grossman et al., 2008; Hacker et al., 2005). Coury-Doniger et 

al. (2000) desenvolupen un mètode d’intervenció a partir de les etapes de canvi en el qual 

construeixen diverses estratègies de counseling orientades a suscitar conductes de salut preventives 

enfront del VIH. D’altra banda, Cabral et al. (2004) elaboren un programa de prevenció per a 

dones en risc en el qual s’usen dues estratègies diferenciades: una de comunitària en la qual 

s’empren materials impresos i una de clínica en la qual es realitza un assessorament individualitzat. 

El model transteòric també ha servit com a base en el desenvolupament d’estratègies per a 

millorar l’adherència a la medicació antiretroviral (Munro et al., 2007). En l’etapa de 

precontemplació no es pensa seriosament a canviar o no es creu que siga necessari tindre una 
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bona adherència a la medicació. En la fase de contemplació ja es creu seriosament que és 

necessari tindre una bona adherència a la medicació. Durant l’etapa de preparació s’està llest 

per a canviar i s’elabora un calendari per a recordar les preses. En la fase d’acció es tracta de 

recordar els medicaments i es registren en el calendari. Finalment, en la fase de manteniment s’ha 

sigut capaç de prendre’s les pastilles tots els dies durant un mes. 

Malgrat la utilitat del model en el desenvolupament d'estratègies i accions preventives Fisher i 

Fisher (2000) emfatitzen dues limitacions: 

1. El Model Transteòric resulta un model massa inespecífic, ja que els seus components són 

considerats constructes individuals. Encara que la investigació empírica ha demostrat que els 

estadis de canvi, els processos de canvi, el balanç decisional i les expectatives d’autoeficàcia 

actuen d’acord amb les prediccions del model, es desconeix com interactuen entre si. 

2. El Model Transteòric ha sigut principalment provat mitjançant estudis transversals, i s’han dut 

a terme pocs treballs de caràcter experimental o longitudinal. Aquesta metodologia no 

permet realitzar inferències causals ni determinar si, per exemple, les expectatives 

d’autoeficàcia existeixen prèviament o es generen després de la realització del 

comportament preventiu. 

D’altra banda, Cabral et al. (2004) qüestionen la capacitat del model per a explicar l’ús del 

preservatiu, ja que els factors que promouen l’adopció de conductes preventives enfront del VIH 

poden ser diferents de les variables que recull el model per a explicar el comportament de deixar 

de fumar. Per tant, un model útil de canvi de comportament ha de ser prou flexible per a integrar 

noves variables específiques associades a una conducta de salut concreta. 
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Figura 13. Arbre de decisió per a determinar l’etapa de canvi en l’ús del preservatiu. 

Pregunta 1  Resposta 1  Pregunta 2  Resposta 2  Pregunta 3  Resposta 3  Estadi 

             

    Quant de temps ha 
usat condó cada 
vegada que ha 
tingut relacions 

sexuals? 

 

Més de       
6 mesos 

     
MANTENIMENT 

  

Sempre 

  
 

     
          

    6 mesos o 
menys 

     
ACCIÓ 

          

             

Quan té 

relacions 

sexuals, amb 

quina 

freqüència 

usa 

preservatius? 

   

Durant els pròxims 6 
mesos, és probable 

que comence a 
utilitzar preservatius 

sistemàticament? 

   
Durant els 

pròxims 30 dies, 
com de 

probable és 
que comence a 

usar condó 
sistemàticament? 

    

 
A vegades, 

o quasi 
sempre 

  Probable   Probable  PREPARACIÓ 

         

         

   Improbable   Improbable   

    
 

     

             

    Durant els pròxims 6 
mesos, és probable 

que comence a 
utilitzar preservatius 

sistemàticament? 

        

  

Quasi mai 

  Probable      CONTEMPLACIÓ 

           

    
Improbable 

     
PRECONTEMPLACIÓ 

          

             

Font: Adaptat de Cabral et al. (2004). 
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Taula 1. Resum dels principals models explicatius de promoció de la salut sexual. 

MODEL AUTOR VARIABLES RELLEVANTS AVANTATGES DEBILITATS 

Model de    
Creences de  
Salut 

Becker i Maiman 
(1975) 

Vulnerabilitat percebuda 

Gravetat percebuda 

Beneficis percebuts 

Barreres percebudes 

Utilitat dels seus components en l’explicació del 
comportament sexual de risc 

Ofereix línies d’acció en l’elaboració i 
implementació de programes preventius  

Validació d’instruments psicomètrics que avaluen els 
components del model 

Contempla variables demogràfiques i psicosocials 

Utilitat supeditada a considerar tots els factors 
i la seua interacció 

No aclareixen les condicions per les quals 
s’adquireixen les creences de salut 

Baixa capacitat predictiva 

Teoria de la 
Conducta     
Planejada 

Ajzen (1991) 

Actitud personal 

Norma subjectiva 

Percepció de control 

Validesa per a la prevenció de la conducta sexual 
de risc 

Contempla variables socioculturals 

La intenció conductual no assegura l’adopció 
d’un determinat comportament preventiu 

Presta poca atenció a variables emocionals 

Teoria        
Cognitiu-Social 

Bandura (1977) 

Autoeficàcia 

Informació 

Habilitats socials 

Suport social 

Alt valor predictiu en l’adopció de conductes de 
salut 

Contempla variables personals i culturals 

Ambigüitat i falta de definició del concepte 
d’autoeficàcia 

Generalització de l’autoeficàcia a qualsevol 
conducta 

Model 
d'Informació, 
Motivació i 
Habilitats  
Conductuals 

J.D. Fisher i Fisher 
(1992) 

Informació 

Habilitats conductuals 

Motivació 

Utilitat en la creació i implementació d’estratègies 
preventives 

Limitacions en el mesurament objectiu del risc 

No contempla variables personals ni culturals 

Model        
Transteòric         
del Canvi 

Prochaska et al. 
(1992)  

Etapes de canvi 

Processos de canvi 

Balanç decisional 

Autoeficàcia 

Defineix la conducta preventiva com un procés 
continu 

Estableix mecanismes i estratègies de canvi 

Contempla la relació entre la conducta preventiva i 
la disposició personal 

Components considerats com a constructes 
individuals 

Necessitat de provar el model mitjançant 
estudis experimentals o longitudinals 
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