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Sífilis, Informação Importante
Gay, bissexual, homossexual, um homem que tem relações sexuais com outros
homens então isto é para você

A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível séria mas que pode ser facilmente
curada se for diagnosticada cedo, através de uma simples análise de sangue. Na
Irlanda e em outros países, a sífilis é bastante comum entre homens que praticam sexo
com outros homens. Você pode transmitir ou apanhar sífilis se estiver sexualmente
activo, não importa a idade, raça, classe social, ou crença, ou independentemente de
você usar pubs, discotecas, saunas, “áreas informais”, anúncios pessoais ou a internet
para conhecer outros homens com o intuito de sexo. Este panfleto irá fornecer-lhe
informação sobre a prevenção da sífilis, sintomas, testes e tratamento.

O que é a Sífilis?
R : Sífilis (uma bactéria) é uma infecção sexualmente transmissível.

P: Como é que a Sífilis é transmitida?
R: Sexo oral sem protecção (chupar ou beijo grego)
Sexo Vaginal ou Anal sem Protecção
Usar dedos ou mãos

Também pode ser transmitido por contacto directo com uma ferida ou uma erupção e
não necessariamente pela troca de de fluídos corporais. Isto significa que aquilo que é
considerado como sexo seguro para o HIV pode não protegê-lo contra a sífilis. Usar
preservativos reduz o risco. Você não pode apanhar sífilis por contacto casual,
utensílios, roupa, tampos de sanitas, piscinas e saunas.

P: Quais são os sinais e sintomas da Sífilis?
A: 50% das pessoas infectadas não mostram sintomasw, apesar de ainda poderem
transmitir sífilis.

Estágio 1 (sífilis primária); é o aparecimento de uma ferida (chancre pronunciado
shancar) tipo úlcera (indolor), que pode aparecer em qualquer altura, entre 10 e 90
dias após a infecção. Normalmente, cura-se por si própria (desaparece) em
aproximadamente um mês. A ferida pode ser à volta da zona da virilha, no pénis, ou
dentro ou ao redor do seu ânus (ou vagina), ou dentro ou ao redor da sua boca.

Sífilis, Informação Importante
Gay, bissexual, homossexual, um homem que tem relações sexu-

ais com outros homens então isto é para você.

Publicação original do Projeto de saúde Homem Gay 2009
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Estágio 2 (sífilis secundária); tem vários sinais e sintomas, tais como febre, dores de
cabeça, perda de cabelo, dores musculares, mas normalmente uma erupção cutânea
em qualquer lado do corpo, mais frequentemente nas mãos e solas dos pés. Mais uma
vez, esta tem tendência para desaparecer sozinha.

Estágio 3 (sífilis terciário e latente); após o estágio 2, a sífilis torna-se dormente
(escondida). Podem não haver sinais durante muitos anos, mas se não for tratada,
pode ainda causar sérios danos à sua saúde. Se você tiver sífilis por mais de dois
anos, você não poderá mais transmitir, no entanto você poderá ficar doente mais tarde
com problemas de coração, pulmões ou cerebrais. Tal não vale de nada após dois
anos, se você estiver sexualmente activo, você pode voltar a ser infectado com sífilis e
podevoltar a ser transmitido.

Se você for HIV positivo, a sífilis pode apresentar-se de um modo diferente, do que se
você for HIV negativo, e pode requerer um período de tratamento mais longo.
Mas eu não tenho sintomas nenhuns!
R: Você não tem de ter. Até 50% das pessoas infectadas com sífilis não mostram
sintomas, mas ainda podem transmitir a outros durante a relação sexual.

P: Então como é que descubro se tenho?
R: Uma simples análise ao sangue. A sífilis é fácil de diagnosticar, fazendo uma
análise ao sangue para os anticorpos. Em alguns casos (numa Clínica STI/GUM) pode
ser diagnosticado, examinando o fluido de feridas sob um microscópio.

O que é que acontece se a minha análise de sangue der positiva para Sífilis?
R: A sífilis é tratável com antibióticos específicos. Para assegurara que a infecção foi
curada, várias consultas de acompanhamento na clínica podem ser necessárias.

Depois de ser tratado, posso voltar a apanhar?
R: Sim. Mesmo quando tratada com sucesso, você pode voltar a apanhar sífilis, se
tiver relações sexuais com uma pessoa infectada.

E se a minha análise ao sangue der negativa?
R: Óptimo! Mas você poderá precisar de fazer um novo teste dentro de 3 meses. Pode
levar de 2 a 90 dias (tempo de incubação) para os anticorpos da sífilis aparecerem no
sangue. É por esta razão que é recomendável ser testado para sífilis uma ou duas
vezes por ano.

Um teste é suficiente?
R: Não. Se você é um homem sexualmente activo com diferentes parceiros sexuais,
recomenda-se que faça análises ao sangue pelo menos uma ou duas vezes por ano.

E sobre a Sífilis e o HIV?
R: Se tiver sífilis, será mais fácil contrair o HIV. Se você tem HIV, e contrair sífilis,
pode-se apresentar de modo diferente daquele que se apresenta a quem não tem HIV.
É importante referir que se você tiver HIV e contrair sífilis, você pode transmitir HIV
com mais facilidade ao seu parceiro sexual. É importante você seguir a informação
sobre sexo seguro, quer seja HIV positivo ou não.
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Como posso ter a certeza que não vou contrair Sífilis?
R: Se você tiver um parceiro sexual regular, e ambos concordaram em não ter
relações sexuais com outros, e se o teste de ambos der negativo para sífilis.

Gosto de ter relações sexuais com pessoas diferentes, que posso fazer?
R: A Sífilis pode facilmente ser contraída ou transmitida apenas com um contacto
sexual. No entanto, quantos mais parceiros sexuais você tiver, mais hipóteses você
tem de contrair. Por isso você pode reduzir as hipóteses através de:
Uso de preservativo para sexo anal (e vaginal)
Uso de preservativo para sexo oral (experimente os com sabores)
Lavar brinquedos sexuais antes de os partilhar
Usar um preservativo para o beijo grego, cortando-o na forma de um quadrado.
Usar luvas de látex para estimulação com dedos e fisting
É importante lembrar-se de que a ferida e a erupção cutânea da sífilis podem ser em
áreas que não estão cobertas por preservativos, por isso não há protecção completa.
Tenha atenção a feridas e secreções estranhas, da boca, pénis ou ânus do seu
companheiro. Se você não tiver a certeza, pare de ter relações sexuais e verifique o
que se passa numa clínica STI/GUM o mais depressa possível.
Mantenha-se actualizado lendo informação sobre saúde sexual e sexo seguro
direccionado a homens que têm relações sexuais com outros homens. Contacte o seu
grupo de sáude gay local, web-site ou linha telefónica.

Onde posso fazer análises?
R: No Gay Men’s Health Service [Clínica de Sáude do Homem Gay](GMHS) em
Dublin ou Gay Men’s Clinic [Clínica do Homem Gay] em Belfast ou na sua Clínica
STI/GUM local, ver a lista nos seguintes links:

GMHS Clinic (walk-in) [serviço de atendimento no local]
19 Haddington Road, , Dublin 4
Terça-feira e Quarta-feira 17.30 às 19.30
Tel: 01-6699553 ou SMS 087-941 0934

Gay Men’s Clinic (walk-in or appointment) [serviço de atendimento no local ou por consulta]
Royal Victoria Hospital,
Falls Rd., Belfast
Quinta-feira 17.00 ou 19.00. Tel: 028 90-634050

Para mais informação sobre sífilis, contacte
GMHS 01 873 952
SGMHP 021 427 8470
The Rainbow Project 028 90 319 030 (048 República da Irlanda)
The Rainbow Project 028 71 283 030 (048 República da Irlanda)
HIV and Drugs Free Phone [Linha Verde HIV e Drogas]
República da Irlanda: 1800 459 459
Irlanda do Norte: 0800 137 437
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Brinque sensualmente
Sexo entre homens pode oferecer uma variedade de prazeres sem limite com diferentes níveis de risco envolvidos. Este 
informativo lida principalmente com HIV e sexo seguro. Nos esperamos que ele vai te dar algumas idéias para você 
conseguir o sexo que você quer com segurança, seja você HIV negativo (HIV-)  ou positivo (HIV+).

Porque HIV deve ainda ser um preocupação para mim?
1 em 2 homens gays e bissexuais não fizeram teste de HIV. Pesquisas de saúde do Gay na Irlanda (estatísticas vitais e 
vidas reais) mostram que acima de 40% de homens que transam com homem não fizeram testes de HIV. Isso significa que 
a não ser que você e seu parceiro tenham feito o teste recentemente, você realmente não sabe se você é HIV- ou HIV+.

Brinque com segurança
O HIV é serio, uma doença crônica de longo termo, e pode afetar sua vida profundamente; medicamente, emocionalmente 
e também socialmente e pode levar a AIDS. Não existe cura para o HIV ou para a AIDS. A Prática do sexo seguro e 
não compartilhar o equipamento para o uso de drogas são a melhor maneira de evitar infecção. Mas muitos de nós já 
arriscamos, erramos ou assumimos que nós ou nossos parceiros sexuais não tinham HIV. Fazendo um teste de HIV é o 
único modo de saber com certeza se você tem HIV. Veja o folheto Saber para mais detalhes no teste de HIV.

O que é HIV?
HIV significa Vírus de Deficiência Imunológica Humana, uma infecção que, se deixada sem tratamento, pode afetar muito 
sua saúde e pode tornar-se na condição conhecida como AIDS. Quando HIV entra na corrente sanguínea começa a 
atacar o sistema imunológico. Seu sistema imunológico pode tornar-se tão danificado que não é capaz de brigar contra as 
infecções e os cancers. AIDS (Síndrome Imuno deficiência
adquirida) é o termo usado para descrever estes sintomas raros or cancers nas pessoas HIV+. HIV não é AIDS.

Como alguém pode se infectar com HIV?
HIV é transmitida no sangue, sêmen (esperma, ejaculação, porra ou pré-porra), fluídos vaginais ou leite de amamentação 
(ou de peito). Tendo outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) pode aumentar as chances de tornar-se 
infectado com HIV. Na Irlanda, fazer sexo sem proteção (sexo sem camisinha) ou compartilhar agulhas são os modos mais 
comuns que as pessoas pegam HIV.

3 coisas tem que acontecer para o HIV ser passado para frente
1) A pessoa tem que ser HIV+ e
2) HIV tem que sair do corpo deles (no sangue deles, sêmen (esperma, ejaculação,
 porra, pré-porra, fluídos vaginais ou leite do peito) e
3) HIV tem que conseguir entrar na corrente sanguínea da outra pessoa.

BRINQUE COM SEGURANÇA 
BRINQUE SENSUALMENTE
Sexo mais Seguro e Informação sobre HIV Para Gay e homem 

bissexual.

Publicado pela Rede da Saúde do Gay 2007
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Que tipo de sexo?
Sexo Anal
Se você transa e um de vocês é HIV+, o vírus pode ser passado fudendo ou sendo fodido sem camisinha ou se a 
camisinha é usada e ela estoura, rasga ou desliza. HIV pode facilmente ser transmitido para a sua corrente sanguínea 
através do forro do ânus, ou através da cabeça do pênis. Usar camisinhas e lubrificante a base de água em abundância 
(tal como o Wet Stuff (material molhado), a Liquid Silk (seda líquida), o
Pasante, o TLC ou o KY) ao transar são as únicas maneiras de reduzir o risco da transmissão do HIV.

Sexo Oral
Um número pequeno de homens contraiu o HIV através do sexo oral (chupando pau). O risco para o sexo oral não é tão 
elevado quanto o risco para sexo anal desprotegido (foder sem camisinha) mas há ainda um pequeno risco.

HIV pode ser passado quando a pessoa com HIV+ goza dentro da boca de uma outra pessoa. Ter feridas, úlceras, 
gengivas sangrando ou um outro tipo de DST (particularmente, a Sifilis) pode aumentar as possibilidades de pegar o HIV. 
Nunca escove seus dentes antes de performar sexo oral pois pode causar pequenos cortes na sua gengiva. Passar a 
boca no cú ou lamber o cú são os únicos riscos para o HIV se
algum sangue estiver presente.

Usando brinquedos sexuais
Compartilhar brinquedos sexuais como vibradores ou pintos de borracha podem ajudar a espalhar o HIV. Se você 
compartilha brinquedos sexuais, encape eles com uma camisinha antes de usar e troque a camisinha enquando estiver 
compartilhando. Sempre lave o brinquedo sexual cuidadosamente depois 
de usar.

Contato com Sangue
Cortes abertos, feridas ou sangue podem ajudar na transmissão de HIV. Dividir lâminas, agulhas, equipamento de piercing 
ou usando as mãos ou punhos sem luvas pode ser arriscado. Você não pode pegar HIV doando sangue. Na Irlanda, não 
há risco em transfusão de sangue porque o sangue doado é checado para HIV.

Sexo violento, Fetiches, S&M
Seja qual for a sua atividade sexual, você ainda pode faze-lo com segurança. Passar a boca no cú, esportes aquáticos, 
palmadas, uso de fezes, brinquedos sexuais, chicotear, alisar, raspar, amarrar, punhetar, dor e prazer são apenas 
arriscados para pegar HIV se algum sangue estiver presente e se mãos ou ferramentas são compartilhadas. Sabendo de 
seus limites e seguindo sinais para sempre manter-se seguro. Visitando websites podem te dar mais detalhes para brincar 
com segurança.

Sexo com mulheres
Alguns homens gays e bissexuais também transam com mulheres. Se você faz sexo anal ou vaginal, use camisinhas 
e lubrificante a base de água. É possível de pegar HIV de esperma (gozo), fluído vaginal (sucos e gozo) ou sangue. 
Camisinhas também podem proteger contra outras DSTs e gravidez. Fodendo entre as pernas perto da vagina sem o uso 
da camisinha pode resultar em gravidez. Sexo oral (chupando pinto)
pode ser arriscado para pegar HIV se tiver sangue presente.
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Homens HIV Positivo e o Sexo
Hoje muitas pessoas HIV + estão vivendo a vida completa e saudavelmente. Isso inclui sendo ativo sexualmente. Existem 
fatores particulares para homens HIV+ quanto a outras doenças sexualmente transmissíveis DSTs e contato maior com 
HIV. Homem HIV+ transando sem proteção com outra pessoa HIV+ pode levá-lo a pegar outras espécies de HIV que 
podem ser mais difíceis de tratar. Isso pode causar problemas nas opções de tratamento agora e no futuro.

Sexo seguro pode prevenir HIV

Quais são os riscos de pegar HIV pelo sexo?
O HIV é relativamente difícil de pegar ou passar pelo sexo, mas o risco depende do que você faz. Aqui estão alguns 
exemplos dos riscos, do mais baixo ao mais alto. 

Sem risco para HIV 
Massagem, masturbação, ficar abraçadinho, puxando o bico do peito, espancando, fantasias, assistir DVDs ou um ao 
outro, luta livre, sexo pelo telefone, sexo na internet, pornô, fodendo entre as pernas (gozando afastado de seu cú), ler, 
gozar na barriga dele, costas, rosto, usar brinquedos, bonecos de borracha, vibradores, dedos (sem compartilha-los), falar 
sensualmente, bater no rosto com o pau, esfregação do
corpo, ser chupado, mijar, fazer compras, sair a procura de companhia, lamber em volta das bolas, ao longo do eixo do 
pinto, entre o cú e as bolas, usar crème de leite, geléias, cremes, mel ou pedras de gelo – nossa imaginação (fantasias) 
não tem limites.

De baixo até sem risco para HIV
Sexo anal ou vaginal sex usando camisinha e lubrificante, com a condição de que a camisinha seja usada corretamente, 
trás um risco muito pequeno. (veja a seção do uso da camisinha)

Baixo risco para HIV
Chupar o pau se você receber gozo (esperma) na boca.

Risco alto para HIV
Transar (foder) sem proteção (anal ou vaginal), compartilhar equipamento para se injetar (agulhas ou seringas), dividir 
lâminas, agulhas ou equipamentos de piercing.

Álcool e drogas
Todos nos sabemos que álcool e outras drogas (incluindo drogas com prescrição médica) podem afetar seu prazer e 
julgamento. Sexo, drogas e álcool podem alterar seu poder de julgar os riscos que você possa estar correndo. Tente 
perceber seus limites e seu direito de dizer não. Planeje com antecedência – carregue camisinha e lubrificante.

Se você tem problemas ou preocupações sobre uso de álcool ou drogas, contate um posto de saúde ou uma linha de 
ajuda para HIV/ Drogas.

Falando sobre isso
Falar sobre isso pode te ajudar a conseguir o sexo que você quer. Falar sobre sexo e sexo seguro pode ajudar mas não é 
sempre fácil. Muitas vezes parece difícil e vergonhoso. Pode levantar vários fatores que tornam falar a respeito um pouco 
desconfortável. Quanto mais você fala sobre sexo mas fácil se torna de conversar sobre o sexo que você realmente quer. 
Aqui estão alguns conselhos que você pode achar úteis. 

Consciência. Pense sobre o que você quer, pense sobre o que você gosta. 

Não tenha medo de dizer “Sim” ou “Não”, baseado no que você sente ser certo para você.
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Tome as decisões. Esteja preparado para negociar e concordar a praticar sexo seguro.

Sexo bom não depende de você ou da outra pessoa ser um amante experiente. Depende de duas pessoas explorando e 
aproveitando o sexo que eles estão fazendo.

Lembre-se que falar de sexo pode ser divertido e pode ajudar, por exemplo gemer pode mostrar prazer, gemer e suspirar 
pode mostrar prazer, tensionar (ficar de pau duro) e amolecer pode causar desconforto. Siga a linguagem corporal da 
outra pessoa. Fale para o cara do que você gosta deixando claro também do que não te excita. Por exemplo, “Eu gosto de 
sexo seguro”, “Eu tenho camisinhas e lubrificante”,
“eu nunca transei sem camisinha” “Eu fico excitado”.
Ou algumas vezes você tem que dizer “Eu mudei de idéia”.

Não há problema em recusar alguém e dizer “Não”.

Às vezes nós precisamos dizer “Não” (verbalmente ou não verbalmente) e às vezes temos que falar mais do que uma vez. 
O não mais claro é sair andando ou se retirar daquela situação.

Você pode mudar de idéia. Se você não se sente bem, não faça. Qualquer constrangimento ou dificuldade que você sentir 
naquele momento é melhor do que se arrepender do que você fez mais tarde. Você tem o direito de mudar de idéia, não 
importa o quão longe você foi ou não foi.

Seja claro. Se você definitivamente não quiser não se deixe levar, não importa quem seja o cara ou o quão excitado você 
esteja. Lembre-se dos seus limites.

Usando camisinhas
Camisinha são o melhor modo de parar de espalhar o HIV quando transar. Sempre use camisinhas de boa qualidade, 
procure pelo símbolo CE e tenha certeza de que elas não tenham passado do prazo de validade. Se você está fazendo 
sexo anal ou vaginal é importante usar camisinhas. Você também vai precisar usar bastante lubrificante a base de água 
como Wet Stuff (coisa molhada), Silk Liquid (seda líquida), Pasante Lube (Lubrificante Pasante), TLC ou KY) Lubrificantes 
a base de óleo como vaselina vão danificar as camisinhas de látex e nunca devem ser usados.

Guia para o uso de camisinha
1.  Abra o pacote com cuidado para evitar a danificação da camisinha.
2.  Segure a camisinha pela parte da ponta fechada, apertando para tirar o ar e deixar espaço 
 para o gozo.
3.  Enrole a camisinha no seu pinto quando estiver duro.
4.  Use bastante lubrificante a base de água na camisinha quando estiver no seu pinto e
 também bastante no cú dele.
5.  Enquanto você estiver fodendo verifique para ter certeza que a camisinha ainda está
 no lugar certo e que ela não escorregou ou saiu.
6.  Se você está transando por mais de 20 minutos as chances da camisinha estourar
 começam a aumentar, então é importante mudar de camisinha.
7.  Quando você estiver tirando, segure a base da camisinha para que ela não escorregue.

Quando você estiver se masturbando, use camisinha. Isso vai te ajudar a se acostumar a colocar camisinhas. (Usar uma 
camisinha em cima de outra aumenta o risco dela rasgar).
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Nota: Existem camisinhas que não são de latex (poliuretano) no mercado para homens e similares para a camisinha 
feminina. Usadas corretamente elas podem prover proteção e nestas lubrificantes a base de óleo podem ser usados.

E se eu arrisquei?
Você pode ter feito sexo anal sem proteção em algum momento da sua visa e isso pode causar muito estresse e 
preocupação. Existem muitos motivos para isso ter acontecido. Para reduzir as chances de acontecer de novo, pense os 
motivos que te levaram a fazer sexo anal sem camisinha:

•	 Você	teve	medo	de	dizer	que	quer	fazer	somente	sexo	seguro?
•	 Você	teve	medo	de	pedir	para	ele	usar	camisinha?
•	 Você	assumiu	que	a	outra	pessoa	era	HIV	–	ou	HIV	+?
•	 Você	queria	saber	como	que	era	ou	não	ligou	para	o	risco?
•	 Você	teve	vergonha	de	colocar	a	camisinha?
•	 Você	nunca	colocou	uma	camisinha	antes?
•	 Você	estava	sob	a	influência	de	álcool	ou	de	outras	drogas?
•	 A	camisinha	pode	ter	estourando	ou	escorregado?

O que eu devo fazer?
Se você fez sexo anal sem camisinha, tente não entrar em pânico. Apesar disso ter te deixado no risco de pegar HIV, você 
não deve assumir automaticamente que você contraiu o HIV. Fale sobre o assunto com um colega fora de alcanse, amigo 
ou trabalhador na area de saúde ou ligue para uma linha de ajuda ao Gay ou ao HIV. Lembre-se que HIV pode demorar 
três meses para aparecer no exame de sangue. Isso
é conhecido como “incubação”. Para maiores informações para fazer o teste veja o folheto informativo Saber.

PEP
Existe um novo tratamento de emergência para a exposição de HIV chamado profilaxia pós-exposição (PEP). PEP é um 
tratamento de 4 semanas de drogas anti- HIV que podem parar o estabelecimento da infecção se iniciado logo após a 
exposição ao HIV. Se você acha que pode ter entrado em contato com o HIV, por exemplo fazendo sexo desprotegido, ou 
se a camisinha estorou ou depois de injetar drogas com
risco, dai valeria a pena fazer um tratamento PEP. Entretanto, não há garantia de funcionar. Você terá que também ser 
avaliado por um médico. Para ser mais eficaz, o PEP deve ser começado dentro de algumas horas da exposição e não 
mais de 72 horas mais tarde. Na Irlanda, o PEP está disponível em um número clínicas de DST/GUM e departamentos 
A&E. Veja o folheto informativo GHN– PEP e você!

Fodendo sem camisinhas
Se você está em um relacionamento, você e seu parceiro podem querer parar de usar camisinhas. É importante pensar 
sobre isso antes de continuar. Com algumas pessoas num relacionamento, usar camisinhas e dai parar os levou a 
pegar HIV. Estar “amando” ou assumir que ele “não pode ter HIV” ou se você e ele foram testados dentro do período de 
incubação são algumas das razões para as pessoas em um
relacionamento pararem de usar camisinhas. Se você está em um relacionamento e está pensando em parar de usar 
camisinhas é importante que você primeiro converse sobre o tipo de relacionamento você quer e que vocês façam o 
teste juntos. Pense sobre as implicações se um de vocês ou os dois testasse HIV +. Lembre-se do período de 3 meses 
de incubação e converse mais uma vez depois do resultado do teste e antes de tomar a decisão final de parar de usar 
camisinha.
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O amor não previne o HIV. As camisinhas podem.

A maioria das práticas sexuais seguras listadas neste folheto informativo referem-se a transmissão de HIV. É importante 
lembrar que o que é seguro para o HIV não é necessariamente seguro para outras DSTs, incluindo Hepatite A, B ou C. 
Leia o folheto informativo Insetos do Amor – para informações sobre as mesmas.
Nós no GHN temos orgulho de promover o sexo seguro. Se você quer saber mais sobre qualquer aspecto do sexo seguro 
ou sobre a sua saúde sexual, entre em contato com qualquer serviço listado ou entre na internet – afinal sexo seguro não 
tem limites.
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Fazer, aproveitar sexo ativo e saudável é importante para da vida de vários gays, 
bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens.
Esta informação atualizada é sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), fora o HIV, que são comuns entre 
os gays e homens bissexuais. Ela informa sobre os sintomas e da prevenção dos DSTs, da importância de fazer testes 
regularmente numa clínica de DST ou de medicina Urinária-Genital, e quais passos você deve tomar se você pensa que 
pegou uma DST. A maioria das DSTs são facilmente tratadas se diagnosticadas cedo.

O que são as DSTs?
As DSTs são uma variedade de infecções passadas facilmente durante contato sexual.
Elas são causadas por bactérias e vírus presentes no sangue, gozo (semen), fluidos vaginais, saliva ou na pele. As DSTs 
podem ser passadas do: pênis, ânus, vagina ou boca, pelo contato da pele com a pele ou dividindo dedos, mãos ou 
brinquedos sexuais.

Se as infecções não são diagnosticadas cedo e tratadas, eles podem causar danos sérios e permanentes para a sua 
saúde, e em raras circunstâncias podem ameaçar a sua vida. 

+ Algumas DSTs são;
•	 verrugas	Anais-genitais	
•	 Fungos	Vaginais	(Candidiasis)	
•	 Infecções	Orais	(Thrush)
•	 Balanite
•	 Clamídia	
•	 Gonorréia	
•	 Herpes	Genitais	Simples	(sapinho)
•	 Hepatite	A,	B	and	C
•	 Linfogranuloma	venéreo	(LGV)	
•	 Molusco	Contagioso	(Molluscum	Contagiosum)
•	 Ureteris	Nao	especifico	(NSU)
•	 Pediculose	pubiana	
•	 Sarna
•	 Sifilis	

Insetos do Amor
Folheto informativo das doenças sexualmente transmissíveis 
(DST’s) para Gays e Homens Bissexuais 

Publicado pela Rede de saúde do Gay Irlanda 2005
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+ Quais são os Sintomas das DSTs?
Lembre-se, se você está infectado com uma DST você pode não desenvolver nenhum sintoma. Fazer testes para DST é a 
única maneira de diagnosticar qualquer infecção.
Entretanto DSTs podem produzir uma grande variedade de sintomas incluindo: 
Descarga de líquido do pênis ou ânus 
Dor quando urinando
Desconforto ou dor no ânus/ reto
Sangue na urina ou no cocô
Bolas inchadas (testículos)
Feridas (úlceras/bolhas) ou calombos no ou ao redor do pênis ou ânus
Rachaduras
Coceiras ou irritações no pênis ou ânus
Feridas/úlceras/bolhas dentro ou ao redor da boca
Glândulas linfáticas inchadas ou inflamadas na virilha 
Glândulas linfáticas inchadas no pescoço ou axila 
Dor de garganta
Febre e mal estar

Se você notar algum destes sintomas ou se você acha que foi infectado, deve entrar em contato com sua clínica DST ou 
um médico imediatamente. Quanto mais cedo as infecções forem tratadas, menor será o risco de infectar outros ou de 
problemas sérios de saúde no futuro. 

+ Quem corre o risco?
Se você é sexualmente ativo você corre o risco de pegar DST. Quanto mais parceiros sexuais você tiver maior é o risco de 
entrar em contato com alguma pessoa infectada com uma DST. Todos os homens gays e bissexuais que são sexualmente 
ativos são aconselhados a fazer exames de DST regulares a cada seis meses. 

+ O que me coloca em risco?
A maioria das DSTs são muito mais facilmente espalhados do que o HIV. Então algumas práticas sexuais às quais podem 
ser descritas como “mais seguras” em termos de transmissão do HIV, pode ainda ser arriscadas para pegar outros DST’s. 
Os DSTs são principalmente passados por contato genital sem proteção (pênis para pênis; pênis para ânus; pênis para 
vagina; sexo oral – pênis na boca, boca na vagina e boca no ânus). Compartilhar dedos, mãos ou brinquedos sexuais 
podem também passar certas DSTs. 

Quais são os sintomas das DSTs?
A tabela seguinte é uma descrição geral dos sintomas e dos tratamentos das DSTs

+ Como eu posso evitar uma infecção?
Se você é sexualmente ativo não existe uma maneira garantida de evitar uma DST. Porém os seguintes pontos vão ajuda-
lo significantemente a reduzir as chances de pegar DST. 

1. Usando camisinha durante sexo anal ou vaginal vão reduzir significantemente o risco de infecção   
 (particularmente para a Sífilis, Gonorréia, Chlamydia, LGV, NSU e Hepatite)
 Sempre use lubrificante à base de água ou silicone (como Wet Stuff, ID Glide, KY Gel) porque    
 lubrificantes à base de óleo (ex. Vaselina) vão danificar as camisinhas
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2. Usando camisinhas com sabor vai reduzir significantemente o risco de infecção particularmente para      
 a Sífilis, Gonorréia, Chlamydia, LGV, NSU e Hepatite). Nota: gloss labial/ bálsamo tem base de óleo a   
 qual pode danificar camisinhas. 

4. Usando proteção dental como barreira para lamber o cú (uma proteção dental é     simplesmente um   
 quadrado de latex). 

5. Tente evitar contato com fluidos corporais do tipo gozo, pre-gozo, cocô, sangue, xixi ou feridas durante   
 contato sexual. 

6. Não compartilhe dedos, mãos, vibradores ou brinquedos sexuais, etc. (use luvas de latex ou camisinhas).

7.  Tome vacinas contra Hepatites A+B; vacinas devem estar disponíveis de graça na sua clínica DST/  
 GUM, ou no seu clínico geral com o seu cartão médico ou pagamento. 
 Nota: Usar álcool ou outras drogas pode afetar sua capacidade de tomar decisões e arrisca-se de   
 maneira que você normalmente não faria quando sóbrio. 

+ E sobre HIV e DSTs? 
Evitar infecção de DST é importante para todos os homens que são sexualmente ativos. Para homens HIV positivo a 
importância é ainda maior. Como o HIV pode jà ter danificado seu sistema imunológico, fazendo com que o impacto de 
algumas DSTs seja mais severo e mais difícil de tratar. Se você é HIV negativo existe uma forte evidência, que sugere 
que se você tiver uma doença sexualmente transmissível que não foi tratada, pode ser mais fácil de contrair HIV do seu 
parceiro sexual. 

+ Hepatites A & B & C
Estes são vírus que podem causar danos ao seu fígado, os sintomas podem ser difíceis de detectar e podem variar de 
nenhum sintoma até sintomas que aparentam ser um resfriado fraco e até exaustão e icterícia. Felizmente infecções de 
Hepatites A&B podem ser prevenidas com vacinas as quais podem ser conseguidas de graça na clínica GMHP ou na sua 
clínica DST/GUM local. Lembre-se, você deve completar o tratamento de injeções para conseguir a proteção completa. 

A Hepatite C é mais associada com sangue e pode ser transferida pelo compartilhamento; todos os equipamentos para 
injetar drogas, equipamento para cheirar (canudos/ papel enrolado) e, equipamento esterelizado usado para tatuagem, 
piercing corporal, ou penetração na pele e compartilhar giletes ou escova de dentes. 

A transmissão da Hepatite C pelo sexo ocorre apenas se sangue estiver presente. Isso pode incluir sexo áspero, 
compartilhar brinquedos sexuais, mãos/punhos. Pode ser transmitido através de sexo anal ou vaginal penetrado, mas é 
menos comum deste modo. Tendo HIV ou outras DSTs (Doenças sexualmente transmissíveis) aumenta o risco de contrair 
Hepatite C. 

+ O que eu faço se eu me infectar com uma DST? 
Primeiramente, não se desespere. A maioria das DSTs podem ser facilmente e eficientemente tratadas e curadas. Quanto 
mais rápido você tratar menores são as chances de complicações ocorrerem. Nós recomendamos que você faça o teste 
na clínica DST mais próxima de você ou num médico que possa fazer estes testes. 

+ O que acontece na clínica?
Doenças sexualmente transmissíveis ou Medicina Urinária -Genital (Clínicas DST/GUM) oferecem serviço confidencial e 
de graça. Algumas clínicas operam um serviço de atendimento por horário marcado enquanto outras você pode entrar e 
esperar um horário disponível. Verifique qual sistema que a clínica opera antes de ir até lá. Depois que você se registrar, 
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um médico ou uma atendente de saúde vai falar com você sobre os riscos de infecção e quais os sintomas que você pode 
estar sentindo. O médico vai organizar os testes necessários. Estes podem incluir: 

+ Quais tipos de exames devem ser feitos para DSTs ?
Amostras serão tiradas do pênis, ânus e da boca para fazer testes para infecções por bactérias como gonorréia e NSU. 

Uma amostra de sangue será tirada do seu braço para testar para sífilis e hepatites.  
Uma amostra de urina será requisitada para testar contra Clamídia.
Amostras serão tiradas de feridas para verificar a presenca de Herpes, Sífilis ou LGV.
(A maioria das clínicas oferece um teste para HIV como parte dos testes de rotina. Nós recomendamos você falar com 
um conselhereiro antes de fazer o exame. Se você não quiser fazer o teste de HIV, você deve deixar claro para o médico). 
Veja “Saber” sobre o teste do HIV

O que acontece se eu tenho uma DST?
Se seu teste for positivo (sífilis, gonorréia, Clamídia, NSU ou LGV) te darão um tratamento de antibióticos. Cremes e 
outros tratamentos são disponíveis para Herpes, Balanites ou verrugas, se você testar positivo para hepatite ou HIV você 
será referido para um consultor médico para acompanhamento. 

Um conselheiro de saúde ou um médico vai também encorajá-lo a informar seu(s) parceiro(s) sexual atual ou mais recente 
da sua infecção. Para que eles possam fazer os testes relevantes e tratamentos necessários. Lembre-se que eles podem 
ter a infecção sem saber. Se você testou positivo para uma DST é aconselhável se abster do sexo até que a infecção 
esteja curada. Para algumas infecções e tratamentos o médico vai organizar uma visita de retorno para determinar se a 
doença está curada completamente. 

+ Quem tem acesso a minha informação na clínica?
Todas as suas informações são mantidas confidenciais e podem ser acessadas apenas pelos funcionários da clínica. Se 
você for tratado pelo seu próprio clínico geral a informação pode ser usada num formulário de seguro. 

Algumas doenças DST são notificáveis, se você tiver uma infecção, pergunte quais são os procedimentos que são usados 
para a notificação.

Para maiores informações sobre os testes de HIV, transmissão e outros fatores que afetem  a saúde de gays e homens 
bissexuais por favor veja as diversas publicações da Rede de Saúde do Gay neste website.
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Saiba a sua condição quanto ao HIV
O HIV é uma doença crônica séria de longo prazo; ela afeta a sua vida profundamente; medicamente, emocionalmente 
e também socialmente, e pode levar a AIDS. Não existe cura para HIV ou AIDS. Praticar sexo seguro e não compartilhar 
equipamento para o uso de drogas é o melhor modo de prevenir infecção. Mas muitos de nós já arriscaram, erraram 
ou assumiram que nós ou nossos parceiros sexuais não tinham HIV. Fazendo um exame de sangue é a única maneira 
de saber se você tem HIV. A Rede de saúde do Gay (GHN) produziu este informativo para destacar alguns dos fatores 
envolvidos com o teste de HIV. 

Existem muitas vantagens em saber sua a condição em relação ao HIV, mas não é uma decisão para ser feita facilmente. 
Nós acreditamos que agora é a hora do homem gay e bissexual e outros homens que fazem sexo com homens 
considerem fazer um teste de HIV. Para saber sua condição, especialmente se você é HIV positivo, terá ajuda e poderá 
tirar proveito das intervenções emocionais e médicas num estágio inicial, ajudará você a fazer as mudanças de vida 
apropriadas, assumindo que você terá uma qualidade de vida longa e boa incluindo uma vida sexual mais saúdavel. Se 
você é HIV negativo, pode ser um jeito de confirmar as suas práticas sexuais seguras, 
ou ajudá-lo a planejar uma vida sexual mais saúdavel e segura. 

1 em 2 Homens Gays e Bissexuais que não fizeram o teste  
De acordo com as estatisticas vitais da Irlanda, mais de 40% dos homens que fazem sexo com homens não fizeram o 
teste de HIV. Com o desenvolvimento dos tratamento médicos, as vantagens de fazer o teste aumentaram. Se você nunca 
fez o teste de HIV, ou se já faz à um bom tempo atrás, quem sabe está na hora de testar ou retestar. 

Não presuma que você ou seu parceiro sexual são HIV negativo 
Leia este folheto com calma. Se você precisa de mais informações ou se você sente que gostaria de falar com alguém 
sobre suas preocupações e dúvidas, entre em contato com uma das agências listadas. 

Fale com alguém antes de você decidir em fazer o teste e peça um conselheiro 
antes do teste
Todas as clínicas públicas de saúde sexual (clínica DST/GUM) tem profissionais os quais estão disponíveis para conversar 
com você sobre o teste. Algumas clínicas tem conselhereiros que vão conversar com você sobre todos os fatores ou 
interesses que você possa ter. Isso é chamado de conselho pre-teste (estas clínicas estão listadas no final deste folheto). 
Se você pretende fazer um teste de HIV em algum lugar que não oferece aconselhamento pre-teste, nós sugerimos que 
você fale com alguém ou entre em contato com o grupo da saúde do gay ou uma linha de ajuda a HIV/AIDS (listada no 
final deste folheto) para conversar sobre a sua propria situação antes de 
decidir fazer o teste. 

SABER

Informação para teste de HIV para homens gay e bissexuais.

Publicado pela Rede de saúde do Gay Irlanda 2004
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O que é HIV?
O HIV significa (Vírus de Imunodeficiência Humana).  Quando  o HIV entra na corrente sanguínea ele começa a atacar o 
sistema imunológico. Seu corpo dai produz anticorpos para lutar contra a infecção.  Embora estes anticorpos não podem 
destruir o HIV, a presença deles é usada para confirmar a infecção do HIV. O teste do HIV aparece pelos anticorpos e não 
para o vírus. 

Com o tempo, se deixado sem tratamento, o HIV afeta extremamente sua saúde. Seu sistema imunológico se torna tão 
danificado que ele não consegue mais lutar contra as infecções e cancers que normalmente não causariam problemas. A AIDS 
(Síndrome de Imunodeficiência Adquirida) é o termo usado para descrever estes sintomas incomuns ou canceres nas pessoas 
HIV positivas. HIV não é AIDS.

Como que alguém se infecta com HIV?
O HIV é transmitido no sangue, sêmen, fluído vaginal ou leite de peito. Na Irlanda, fazer sexo sem proteção ou 
compartilhar agulhas com uma pessoa infectada são os dois modos mais comuns das pessoas pegarem HIV. Se você 
nunca compartilhou agulhas, então sobra o sexo como o principal modo de tornar-se infectado. Tendo alguma outra 
doença sexualmente transmissível (DST’s) como Sifilis ou gonorréia podem aumentar as chances de se infectar com o 
HIV. 

Sexo Anal
Se você fez sexo com alguém infectado, HIV pode ser passado por relação sexual anal sem proteção (fodendo ou sendo 
fodido sem camisinha), ou se a camisinha foi usada mas estourou ou escorregou.    

Sexo Oral
Um pequeno número de homens foram infectados com HIV através do sexo oral (chupando pinto). HIV é passado 
para frente quando uma pessoa positiva goza na boca de uma pessoa HIV negativa. Tendo feridas, úlceras, gengivas 
sangrando ou outras DST (particularmente Sifilis) podem aumentar as possibilidades de pegar HIV. O risco para o sexo 
oral não é tão alto quanto o risco do sexo anal desprotegido (fodendo sem camisinha) mas ainda existe um risco. 

Sexo com Mulheres
Homens que são sexualmente ativos com mulheres podem passar ou pegar HIV através de sexo anal, vaginal ou oral 
desprotegido.  

Brinquedos Sexuais
Compartilhando brinquedos sexuais como vibradores ou paus de borracha podem facilitar a propagação do HIV. Se 
você compartilha brinquedos sexuais, cubra eles com uma caminha antes de usa-los (ou troque a camisinha entre a 
compartilhação). Sempre lave o brinquedo completamente após o uso.  

Doações de sangue
Você não pode pegar HIV doando sangue. Na Irlanda, não há risco do recebimento do sangue ou 
de produtos sanguíneos pois todo o sangue doado é examinado. 

Sexo seguro pode prevenir HIV 

O que é um teste de HIV?
Geralmente isto envolve tirar um pouco de sangue de seu braço e examiná-lo. O teste procura anticorpos do HIV em seu 
sangue. Os anticorpos são produzidos quando seu corpo detecta uma infecção, como um vírus. Entretanto, pode levar até 
três meses para seu corpo produzir anticorpos suficientes do HIV para um resultado positivo aparecer neste teste.
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Nós recomendamos que você compareca a uma clínica de DST/GUM para um teste do HIV.

•	 Você	pode	querer	testar	se:
•	 Você	fodeu	ou	foi	fodido	sem	uma	camisinha
•	 Você	recebeu	gozo	na	sua	boca
•	 Você	teve	dificuldades	com	a	camisinha	durante	o	sexo	(rasgou	ou	escorregou)
•	 Você	participou	de	qualquer	forma	de	sexo	que	tenha	sangramento	envolvido	
•	 Você	compartilhou	brinquedos	sexuais
•	 Você	recebeu	sangue	ou	produtos	sanguineo	antes	de	1986
•	 Você	compartilhou	agulhas
•	 Você	fez	o	teste	a	muito	tempo	atrás
•	 Você	está	num	relacionamento	e	você	e	seu	parceiro	querem	parar	de	usar	camisinha	
•	 Você	quer	fazer	um	filho	ou	doar	esperma
•	 Você	só	quer	ter	certeza

E se eu sou negativo?
Um resultado negativo significa que o anticorpo do HIV não foi identificado no seu corpo. Isso pode significar duas coisas:
•	 Você	não	foi	infectado	com	HIV	
•	 Ou	é	cedo	demais	depois	do	seu	último	contato	de	risco	para	o	teste	ser	conclusivo.	Isto	é		 	 	
 conhecido como “período de incubação”. Para ter certeza,  é aconselhável fazer o teste pelo  
 menos 3 meses depois de seu contato de risco.   

Um teste negativo não significa que você é imune ao HIV. Você pode ser infectado no futuro se você se colocar em risco. 
Dê uma olhada em outras publicações, ou   HYPERLINK “http://www.gayhealthnetwork.ie” www.gayhealthnetwork.ie para 
aprender mais sobre como se proteger contra o HIV no futuro.

Um resultado negativo para você não significa que seu parceiro é negativo. 
Porque eu devo esperar três meses?
Depois de alguém ser infectado pelo HIV, pode levar até três meses para os anticorpos do HIV se desenvolverem. O teste 
envolve procurar por anticorpos do HIV no seu sangue. Se você foi testado dentro de três meses desde a ultima que você 
se arriscou, você pode ter recebido um resultado negativo, quando de fato, pode ser incorreto. Este período entre o último 
contato de risco e o desenvolvimento de anticorpos do HIV é conhecido como “período de incubação”. Com a maioria das 
pessoas os anticorpos do HIV levam tres meses para se manifestar, em casos muito raros podem demorar até seis meses 
para aparecer. 

Durante este período, você deve continuar a praticar o sexo seguro. 

E se eu sou positivo?
Um teste positivo do HIV significa que você está infectado com HIV, o vírus que pode causar o AIDS. Você será 
encaminhado a um centro especializado do HIV para um processo de monitoração, e, se necessário, ao tratamento para o 
HIV. Ao esperar para ver seu novo especalista do HIV nós recomendamos que você considere suporte psicológico ou de 
um colega o qual ajudará você com qualquer preocupação que você tiver. Isso também vai tranquilizá-lo e te mostrar que 
você não está sozinho. 

Atualmente, não há nenhuma cura para o HIV. Mas não se desespere. As coisas mudaram para o melhor. Agora, tratando 
o HIV com as drogas especiais antes que todos os sintomas dos AIDS apareçam, alterará o curso da doença, para 
melhorar e estender sua expectativa de vida. Estas drogas anti-virais deram as pessoas com HIV novas e positivas 
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esperanças.

Basicamente isso significa, que uma pessoa que tome as drogas anti-virais como prescritas, o nível de HIV (carga viral) 
no sangue podem ser mantidos muito baixos. Permitindo assim que o sistema imunológico seja restaurado a níveis quase 
normais. 

A maior parte dos homens gays ou bissexuais mais recentemente diagnosticados como HIV positivos não necessitam 
começar medicamento imediatamente.
Com bons conselhos e suporte você pode não necessitar  de intervenções médicas por alguns anos. Alguns homens 
descobriram que eles eram HIV positivo quando já estavam tão doentes que suas opções do tratamento eram limitadas, 
fazendo com que fosse muito tarde para tratá-los com eficácia. 

Em alguns centros do tratamento você pode aproveitar de suporte psicológico especializado. Você também será 
informado das organizações mais próximas de suporte que você desejar usar. As pessoas que são treinados para o 
fornecimento de suporte estarão cientes de todos os fatores que possam passar pela sua cabeça. 

E se o resultado não estiver claro?
Em um número muito raro dos testes, a avaliação inicial não é clara. Poderia significar que os anticorpos do HIV ainda 
estão se desenvolvendo, mas igualmente, pode não ter nada a ver com o HIV. Geralmente tem algo a ver com dificuldades 
técnicas ou algum outro problema com o sangue. Estas incertezas ocorrem muito raramente e são arrumadas em poucas 
semanas. Você será recomendado a fazer um outro teste pelo médico algumas semanas mais tarde e você deve ser 
oferecido o suporte de um conselheiro. Se não houver nenhum disponível, contate uma das agências listadas.

Se você for HIV positivo, é melhor descobrir o mais cedo possível (mais cedo do que mais tarde) 

Quais são os fatores envolvidos em fazer um teste do HIV?
Há muitos fatores possíveis envolvidos em um teste do HIV. Alguns são fáceis de lidar, alguns são muito difíceis.

Alguns destes podem ser:
•	 para	aquelas	que	são	HIV	negativo,	saber	que	isto	pode	descansar	sua	mente
•	 se	você	é	HIV	negativo	você	pode	continuar	planejando	uma	vida	sexual	mais	saúdavel	ao		 	 	
proteger-se e aos outros
•	 saber	que	você	é	HIV	positivo	e	que	ainda	pode	aumentar	extremamente	sua	expectativa	de	vida		 	
de uma maneira saudável, além das suas opções em torno do tratamento caso você necessite de   
intervenções médicas.
•	 Se	você	sabe	que	você	é	HIV	positivo,	você	pode	planejar	para	um	sexo	mais	saudável	ao		 	 	
proteger-se e a outros. 
•	 o	HIV	é	um	vírus,	não	um	julgamento	moral.	Lamentavelmente,	há	ainda	um	stigma	associado	ao	 
 HIV positivo que pode conduzir às dificuldades com seu parceiro, família, amigos ou no ambiente  
 de trabalho. Procurando ajuda profissional ou de colegas pode ajudá-lo muito. 
•	 Se	você	testou	HIV	positivo,	não	significa	que	os	seus	parceiros	sexuais	atuais	tambem	são		 	 	
 positivos. Mas se você teve sexo sem proteção com eles, seria aconselhável que eles também   
 usassem a oportunidade para fazer o teste. 
•	 Você	pode	deveria	avisar,	alguns	de	seus	parceiros	sexuais	anteriores	conhecidos.	Procure	o		 	
 suporte antes que você avise. O HIV, pela lei, não é uma doença notificável
•	 Companhias	de	seguro	não	devem	te	discriminar	você	para	fazer	o	teste	de	HIV.	Muitas		 	 	
 companhias requerem aos pretendentes a testar. Entretanto, se você for HIV positivo você terá    
 dificuldades começar determinados tipos de seguro e de garantia para assegurá-lo. Você pode   
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 querer procurar mais conselhos neste assunto e fazer um teste em uma clínica antes de procurar  
 
 o seguro 
•	 Algumas	pessoas	preferem	não	sabem	se	são	HIV	positivo.	Eles	pensam	que	não	conseguiriam	lidar	com	a	situação		
 se eles forem HIV positivo. Na realidade, a maioria de homens que vivem com HIV lidam bem se possuem um bom  
 suporte, recomendações e educação, e encontraram uma qualidade de vida boa incluindo uma vida sexual saudável.

HIV e Preocupação
O pensamento de ser HIV positivo pode causar muitas preocupações para alguns homens gays e bissexuais. Às vezes 
você pode tornar-se preocupado realmente, apesar do fato de você não ter se colocado em risco.

Você:
•	 faz	testes	de	HIV	repetidamente,	mesmo	que	você	receba	resultados	negativos?
•	 Se	preocupa	em	ter	se	colocado	em	risco,	mesmo	não	tendo	feito	nada	arriscado?
•	 Acha	que	a	preocupação	está	afetando	sua	saúde,	seus	relacionamentos	ou	outras	áreas	de	
	 sua	vida?

A preocupação pode muito angustiante e pode afetar como você se sente quanto ao seu corpo e cabeça. Falar sobre seus 
medos e preocupações com alguém pode ajudá-lo. Se você acha que está se preocupando muito, pode valer a pena de 
falar com um conselheiro, funcionário da saúde do gay ou entrar encontato com a linha de auxilio. 

Onde eu posso fazer o teste?
Testes acontecem em clínicas médicas para doenças sexualmente transmissíveis /genital-uninária (DST/GUM) ao redor 
da Irlanda ou no Projeto para a saúde do homem Gay em Dublin. Nós aconselhamos o comparecimento a uma das 
clínicas DST/GUM pois assim você pode também aproveitar de outros exames da saúde sexual enquanto estiver por lá. 
Em algumas clínicas aconselhamento pré- e pós-teste estão disponíveis.  Fazer o teste é de graça em todas as clínicas, 
e normalmente demoram duas semanas até você poder coletar o resultado. Os vários locais para fazer os testes estão 
listados no final do folheto.

Antes de você fazer o teste, tenha certeza que você saiba as politicas e procedimentos para o teste de HIV no 
centro que você escolheu. 

Alguns médicos, Clínicos Gerais (GPs), tambem fazem testes de HIV, mas seus resultados serao anotados na sua ficha 
médico. Também, alguns médicos podem não ser familiares com o aconselhamento pré- e pós -teste. Se a sua única 
opção é visitar um clínico geral, ao invés de ir ao seu médico conhecido você poderia visitar um médico que você nunca 
visitou antes. Fale com alguém pelo telefone ou com um amigo antes de você decidir. O teste é de graça, mas Clínicos 
Gerais irão cobrar a taxa de consulta se você não tiver um cartão médico. 

O HIV não é uma doença notificável 

Teste em casa?
Testes rápidos de HIV ou kits de teste em casa estão disponíveis em alguns países. Na data de publicação deste 
documento, eles ainda não foram licenciados para venda na Irlanda. Um resultado negativo de um destes Kits significa o 
mesmo de outros testes negativos. É importante notar que um resultado positivo de um destes testes deve ser confirmado 
por um laboratório especializado, pois pode ter dado uma leitura errada. Nós recomendamos que você não faça o teste 
sozinho. 
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O teste é confidencial?
Se você faz um teste de HIV em uma clínica DST/GUM, o teste é confidencial. O sangue será enviado a um laboratório 
com algumas informações identificatórias, como data de nascimento, e um número do formulário médica.

Se você é HIV positivo somente a clínica ou hospital terão os seus detalhes e não podem passar as informações para 
ninguém sem autorização, embora todos os casos positivos sejam gravados para relatórios pelo uso de códigos especiais. 
Você não pode ser identificado.

O teste é anônimo?
Na Irlanda normalmente não é possível fazer um teste de HIV anônimo. Porém, se você usa um nome falso ou data de 
nascimento – é muito importante você lembrar os detalhes que foram dados (escreva em algum lugar).

O que é consentimento informado?
Consentimento Informado significa que você tem direito de ser informado completamente sobre qualquer procedimento 
médico, a recusar ou aceitá-lo. Você deve ser pedido para ler ou para reconhecer uma indicação dizendo que você foi 
informado sobre o procedimento do teste de anticorpos de HIV, que você entende quaisquer implicações, e que você da 
seu consentimento para fazê-lo. 

Você é novo na Irlanda?
Não importa qual a sua situação legal ou de onde você vem você ainda pode fazer um teste de graça nas clínicas DST/
GUM. Você pode também conseguir um exame de saúde sexual e tratamento de graça. Testar nas clínicas de DST/GUM é 
confidencial e as informações sobre a sua visita não podem ser acessadas por outras pessoas. 

Então o que eu vou fazer agora?
Cada situação das pessoas é diferente – apenas você pode tomar a decisão depois de considerar seriamente a sua 
própria. Existem razões válidas do porque algumas pessoas podem escolher não fazer o teste. Na luz dos tratamentos 
atualmente disponíveis, a rede gay da saúde está promovendo o teste do HIV porque as vantagens compensam as 
desvantagens. 

Nós esperamos que a leitura deste folheto lhe ajudou de alguma maneira. No final, 
você que decide se vai fazer o teste ou refazer o teste, e antes de você fazer

Fale…Pense…Fale…Pense…Fale…Pense………………. Teste
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FATOS PEP
•	 PEP	pode	parar	a	infecção	de	uma	pessoa	com	o	HIV

•	 Deve	ser	iniciado	assim	que	possivel,	apos	sexo	inseguro	ou	se	camisinha	não
 funcionou e definitivamente dentro de 72 horas (3 dias)

•	 Significa	tomar	PEP	por	4	semanas

•	 Efeitos	colaterais	são	comuns	e	podem	ser	horriveis

•	 Não	existe	garantia	de	funcionamento

•	 PEP	não	esta	disponivel	em	médico	clínico	geral	ou	farmacias

•	 Esta	disponivel	em	algumas	clínicas	GUM/DST	ou	departamentos	A&E	de	hospitais

•	 Não	todos	que	querem	PEP	vão	conseguir

•	 Os	médicos	na	clínica	que	decidem	quem	vai	consegui-lo	usando	as	informações
 dadas para eles

•	 Usar	o	sexo	e	metodos	de	injetar	com	segurança	continuam	a	ser	o	melhor	modo
 para a prevenção do HIV, veja o folheto Brinque com Segurança Brinque com
 Sensualidade ou visite o website www.gayhealthnetwork.ie

O que significa PEP?
A sigla PEP significa Profilaxia Pos-Exposição ou Prevenção Pos-Exposição. É um tratamento médico para pessoas que 
tiveram exposição sexual recentemente ou contato com agulha (ou seringa) contaminada com HIV.

Como o PEP funciona?
O PEP funciona tentando previnir o virus HIV de se estabelecer na corrente sanguinea, e deve ser tomado 72 horas (3 
dias) apos sua exposição ao HIV.

O PEP é a cura para o HIV?

Não: PEP é eficiente mas não é a cura para o HIV. No momento não existe a cura para o HIV. Alguns tratamentos são 
altamente eficientes para diminuir a velocidade do desenvolvimento das infecçoes relacionadas ao HIV mas isso não é a 
mesma coisa do que a cura.

PEP e Você
Informações para Gay e homem bissexual no

tratamento da pos-exposição ao HIV.

Publicado pela Rede de Saúde do Gay 2008
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O PEP é como a pilula da manha seguinte?
Não: O PEP não é uma pilula da manhã seguinte e tem efeitos colaterais consideraveis. PEP é na realidade o mesmo 
tratamento oferecido para pessoas que são HIV + (positivo) porém é dado por um periodo menor (um mês). Pessoas 
tomando PEP podem sentir os mesmos efeitos colaterais de pessoas tomando o medicamento por um periodo 
prolongado.

Onde você consegue PEP?
Na Irlanda PEP esta disponivel apenas por prescrição das clínicas de saúde sexual (GUM ou DST) ou clínicas de HIV e nos 
departamentos A&E. Não esta disponivel no seu clinico geral ou em farmacias. Você deve ir a sua clínica mais proxima ou ao 
A&E o mais rápido possivel se a sua clínica não estiver aberta.

O que eu devo fazer se eu for exposto?
Se você esta preocupado em ter corrido o risco de contaminação é muito importante agir rapidamente. Se você sente 
que entrou em contato com o risco de contaminação vá a qualquer provedor de PEP que você tiver acesso o mais rápido 
possivel. Não espere ate a clínica que você gosta mais estar aberta. Da para entender que você esteja chateado e 
confuso sobre o que fazer ou ate sobre a situação onde a exposição aconteceu, mas neste caso quanto antes você agir 
mais provavelmente o PEP podera fazer efeito.

Porque é importante agir rápido ?
Para o PEP ser eficiente ele deve ser tomado dentro de 72 horas (3 dias) depois da exposição ao HIV. Quanto mais rápido 
a prescrição for dada maior a chance de funcionar. O ideal seria de tomá-lo dentro de algumas horas depois da exposição. 

E se caso eu não conseguir chegar a um provedor de PEP 
em 72 horas?
Se você chegar ao provedor depois de 72 horas do contato você não será oferecido PEP. Você fara um exame para HIV e 
dai fazer testes mensais por três meses.

Vale a pena pedir por ele?
Se a exposição ou risco foi dentro de 72 horas dai vale a pena pedir que você seja avaliado para o uso de PEP. Existem 
procedimentos para a prescrição de PEP, então o médico ira fazer algumas perguntas.

Quais perguntas?
O médico vai querer saber as seguintes informações:

•	 Qual	foi	o	risco	e	como	ele	ocorreu

•	 É	possivel	que	vá	acontecer	novamente

•	 Você	sabe	se	a	pessoa	que	você	transou	é	HIV	+	ou	não

•	 Seu	padrão	de	comportamento	sobre	sexo	seguro	e	uso	de	drogas

•	 Você	vai	seguir	um	programa	de	tratamento

•	 Você	esta	tomando	algum	outro	remédio

•		 Quando	foi	a	ultima	vez	que	você	fez	um	teste	de	HIV
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•	 	Você	ja	tomou	PEP	antes

Alguns médicos podem querer saber se você esta num relacionamento estável ou não e podem querer saber qual a sua 
habilidade de negociar sexo seguro. Você sera testado para HIV no inicio do programa e serão feitos três outros exames 
de HIV para verificar se o programa obteve sucesso. Você também sera testado para hepatite A,B,C e Ciflis.

Como que eu consigo o PEP correto?
Se a pessoa que você teve contato sexual sabe que é HIV+, é essencial que ele vá com você para dar o máximo de 
informação possivel para o médico sobre o HIV dele e dos medicamentos que ele possa estar tomando etc. Se o seu 
contato não quiser comparecer, por favor tente ter um número de telefone para que o médico possa entrar em contato 
com ele. Isso é importante para dar a VOCÊ o PEP correto. A localização do infectado é super controlada e confidencial 
e é feita com a permissão do contato. O médico so vai querer saber sobre a situação do HIV dele e da medicação que o 
mesmo esta tomando.

Você tem que pagar por ele?
Não: você não deve pagar por ele se a prescrição é feita numa clínica GUM/DST ou
num departamento A&E.

Posso usar outras drogas enquanto uso PEP?
Existe uma preocupação real que o uso de drogas, especialmente se elas não são prescritas podem inferferir com o PEP, 
o tornando menos eficiente. Usando drogas não prescritas pode também aumentar a chance de você esquecer de tomar 
seus remédios nos horários corretos (medicamento PEP deve ser tomado aproximadamente no mesmo horário todos os 
dias) e pode colocar pressão no seu figado, rins e outros orgãos.

O que é resistência ao HIV?
Desenvolver a resistência aos medicamentos do HIV significa que eles param de fazer efeito e normalmente significa que 
uma combinação particular não funcionará mais. Como existe um número limitado de combinações é importante reduzir a 
possibilidade de criar resistência. Não tomar as drogas no modo correto ou não completar o tratamento pode te fazer ficar 
resistente a aquela combinação, o que pode trazer consequências se você for precisar de medicação para HIV 
no futuro.

Eu fico imune ao HIV quando estou tomando PEP?
Não: Você não está imune a infecção do HIV enquanto estiver tomando PEP. É de vital importancia que você não se 
coloque em risco enquanto estiver fazendo parte do programa. Sexo inseguro enquanto estiver tomando PEP te coloca 
em risco de contrair HIV. O fato de você terminar o curso de PEP também não te previne de pegar HIV no futuro. Isso 
significa que se você toma certos riscos, você pode se tornar infectado como qualquer outra pessoa HIV-. Now there’s 
PEP does it matt

Eu tenho que usar camisinha?
Sim: Você ainda pode transar e aproveitar sexo enquanto tomando PEP. Camisinhas são um modo mais eficiente e 
agradável de previnir HIV do que o PEP.
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Quantas vezes posso conseguir o PEP?
Os médicos decidem quem recebe PEP e é difícil de darem medicamentos caros e fortes para a mesma pessoa várias 
vezes. Então alguem que continua transando sem proteção normalmente será oferecido aconselhamento sobre fazer sexo 
seguro e não será dado PEP. De qualquer modo, 
os efeitos colaterais normalmente fazem com que a pessoa desista de querer tomar PEP mais de uma vez.

Onde eu posso ir para conseguir PEP?
PEP esta disponível nos seguintes locais: Clínicas DST/GUM, e esta apenas disponível em alguns departamentos A&E 
hospitalares.

Clínicas DST/GUM PEP na Clínica Departamento A&E no 
Hospital

Gay Men’s Health Service
Servico de saude ao homem Gay
19 Haddignton Road, Dublin 4 01-6699 553
3as. das 6:00 as 7:30 da noite e
4as. das 5:30 as 7:00 da noite

Sim Não tem departamento

Clínica GUIDE
St James Hospital, Dublin 8
01 416 2315/6
2as e 6as das 9:30 as 12:30 da manhã
3as e 5as da 1:30 as 4:30 da tarde

Sim Sim

Mater Hospital
North Circular Road, Dublin 7
01 803 2063 por horário marcado

Sim Sim

Beaumont Hospital
(HIV Testing Clinic – Clínica de Teste de
HIV) Dublin 9  01-8093006
5as. das 10.00 ao 12:30 da manhã

Sim Deve contatar Time ID

Limerick Regional Hospital
Dooradoyle
061 482382 tel para marcar horário

Sim Não

Victoria Hospital
Old Blackrock Road, Cork
021 496 6844 tel para marcar horário

Sim
Lidar com time ID

Deve contatar Time ID

Regional Hospital Waterford
051-842646

Referencias
Imediatamente para o
DST Cork

Não
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University Hospital (Hospital Universidade) 
Galway
091 580 580 disque 469 para marcar horário

Sim Não tem regulamento para
exposição sexual

Hospital Geral de Sligo
071 917 0473 tel para marcar horário

Sim Sim

Royal Victoria Hospital
Belfast
DST/GUM clinic
028 906 34050 (048 from RoI)
tel para marcar horário

Sim Ligar para consultor GUM de 
plantão

Altnagelvin Hospital
Derry
028 716 11269 (048 from RoI)
tel para marcar horário

Sim Sim
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 A GHN translation project funded by Social Inclusion, HSE

Gnéas níos sábháilte, Tástáil VEID, Sifilis, GGT agus eolas maidir le PEP sa Teanga 
seo d’Fhir a mbíonn Gnéas acu le Fir

Informacje w języku POLSKIM dla mężczyzn, którzy uprawiają seks z innymi mężcyznami, na temat bezpiecznego seksu, testów na HIV, 
syfilisu, chorób przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyki stosowanej w przypadku narażenia się na zakażenie wirusem HIV

Sexo Seguro, Teste de HIV, Sifilis, DST e PEP – Informações nesta lingua (Portugues) para homens 
que fazem Sexo com homens.

Sífilis, Informação Importante
Gay, bissexual, homossexual, um homem que tem relações sexuais 

com outros homens então isto é para você.

Publicação original do Projeto de saúde Homem Gay 2009
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