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Objectiu de l’estudi

?

Analitzar les demandes dels joves sobre VIH-Sida a la consulta on-line del
Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) durant l’any 2005.

Metodologia

Estudi descriptiu de caràcter retrospectiu a partir dels 61 casos de joves que
han consultat sobre el VIH-Sida a la nostra pàgina web.

Resultats

edat i sexe
 els nois consulten més que les noies.
 el gruix més important de consultes es troba entre 20 a 25 anys.
lloc des del que consulten
 la major part de consultes són des de Barcelona ciutat o província
(49,2%).
orientació sexual
 53,3% heterosexuals, 5% homosexuals, 1,7% bisexuals i 1,7%
expressen dubtes, la resta no especifica.

edat i sexe

situació per la que consulten
 1,7% coit anal, 28,8% coit vaginal, 23,8% sexe oral, 33,9% no
especifica i 8,5% situacions que no suposen risc (por per contacte
social).
 els nois consulten més per pràctiques de sexe oral i coit vaginal;
les noies centren més les seves preguntes en relacions de coit
vaginal.
anterior o posterior a la situació
 el 81,7% dels usuaris consulten un cop ja han estat exposats a una
situació de risc. Només el 15% es planteja qüestions relacionades
amb el VIH abans de tenir un contacte i un 3,3% no especifica.
consulta anterior o posterior a la
situacio de risc

motiu consulta
 47,5% pregunten sobre la prova (lloc on fer-la, confidencialitat,
gratuïtat i rapidesa del resultat), 36,1% per les vies d’infecció, 9,8%
per simptomatologia associada, 1,6% pel període finestra, 3,3% por
per contacte social i 1,6% demanda de recursos de suport.
tipus de contacte
 34,4% per un possible risc amb parella “estable” anterior, 31,2%
relació amb desconegut/da, 15,6% amb “amic/ga” i 15,6% consum
de prostitució (sobre 32 casos).
 les noies consulten més per relacions sexuals amb parelles
anteriors o per relacions sexuals esporàdiques; en canvi els nois
plantegen situacions més diverses: per parella anterior, per relacions
esporàdiques, per consum de prostitució, etc.
ús del preservatiu
 el 40% no l’utilitzen en cap pràctica sexual, un 20% no el fan servir
únicament en sexe oral i un 16% consulten perquè se’ls ha trencat.
Un 8% l’utilitza incorrectament i un 16% l’utilitza sempre i
correctament (sobre 25 casos).
 en quant a les diferències entre nois i noies, trobem que elles en
un 55,5% no el fan servir o el fan servir incorrectament (la majoria de
consultes de noies van referides a dubtes sobre parelles “estables”
anteriors) front a un 43, 75% de nois que no el fan servir mai o el fan
servir d’una manera incorrecta.
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motiu de consulta

tipus de contacte segons sexe
(recollit en 19 nois i 13 noies)

Conclusions
Les consultes sobre el VIH/Sida ens arriben principalment després d’un
contacte de risc en el que no s’ha fet servir el preservatiu. La demanda
principal va dirigida a la prova (lloc on fer-la, confidencialitat, gratuïtat, etc), així
com confirmar si la pràctica que han tingut és realment de risc.
La consulta on-line permet:
ús preservatiu segons sexe
(recollit en 16 nois i 9 noies)

 Respondre als dubtes i informacions errònies sobre el VIH/ Sida.
 l’apropament als serveis on poder-se fer la prova de
detecció del VIH/Sida en els casos que sigui necessari.
 la reflexió sobre altres qüestions relacionades amb la
seva sexualitat (que els poden suposar dificultats i que
estan potenciant les conductes de risc).
 sensibilització i concienciació del risc i la necessitat de la
prevenció.
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 Establir un vincle que permeti fer un acompanyament als joves, facilitant:

CJAS CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT Carrer La Granja 19 baixos, 08024 Barcelona · 93 415 10 00

