
Vigilància conductual del VIH/ITS en homes que tenen sexe amb homes (HSH) a Catalunya.
Resultats de l’estudi quantitatiu SIALON [1]

Ferrer L1 , Folch C1, Muñoz R1, 2, Zaragoza K2, Casabona J1

lfs.ceescat.germanstrias@gencat.cat , cft.ceescat.germanstrias@gencat.cat
1.Centre d’Estudis Epidemiològics sobre ITS/sida de Catalunya (CEEISCAT); Ciber de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), España. 2. StopSida

Àrea: Malalties transmissibles

MATERIAL I MÈTODES_____________________________

Estudi transversal mitjançant la implementació d’un qüestionari i 
recollida de mostra biològica.


 

Població d’estudi: HSH que freqüenten llocs de trobada gai que 
han tingut alguna relació sexual amb homes els darrers 12 
mesos.


 

Mostreig i mostra: Identificació de zones de freqüentació gai i 
mostreig probabilístic, anomenat Time Location Sampling, 
mitjançant un calendari de dies i hores predefinit. 400 HSH.  


 

Instrument: qüestionari d’autocomplimentació, voluntari, 
confidencial i anònim distribuït cara a cara.


 

Eines estadístiques: programa estadístic SPSS per l’anàlisi de 
les dades recollides. 

o L’edat mitjana dels enquestats és de 38 anys, 
o ¼ part dels enquestats són estrangers (28%), majoritàriament 
provinents de Llatinoamèrica (68%). 
o En els últims 12 mesos:

- 5 de cada 6 enquestats havien accedit a preservatius gratuïts i 
sabien on fer-se el test (UNGASS 9) i almenys un 15% havien 
tingut una ITS,

- El 60% s’havien fet el test del VIH i coneixien el resultat 
(UNGASS 8)

Comportament sexual dels últims 6 mesos

o La prevalença del VIH en HSH és d’un 17%, 
o El 44% no havien estat diagnosticats

[1] "The Capacity building in HIV/Syphilis prevalence estimation using non-invasive methods among MSM in Southern and Eastern Europe 
el projecte SIALON ha estat finançat per la Comissió Europea del Programa de Salut pública de la Comissió Europea 2003-2008.“
[2]. Seguimiento de la declaración de compromiso sobre el VIH/Sida: Directrices para el desarrollo de indicadores básicos. Informe 2010. 
ONUSIDA, 2009

Agraïment: a l’associació Stop Sida amb qui el CEEISCAT col·labora en el monitoratge conductual del VIH/ITS dels HSH, als entrevistadors 
i als homes que van participar en l’estudi.

Penetració anal desprotegida segons serostatus de la 
parella estable (últims 6 mesos), 2008
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INTRODUCCIÓ_____________________________________

El 2008 es du a terme el projecte Sialon que forma part del 
monitoratge conductual en homes que tenen sexe amb homes 
(HSH) que realitza el CEEISCAT des del 1993 i que s’inclou dins del 
Sistema Integrat de Vigilància Conductual del VIH/ITS de Catalunya 
(SIVES). Sialon pretén consolidar una xarxa d’institucions que 
treballen la vigilància epidemiològica del VIH/ITS perquè formin part 
d’una estratègia integrada de prevenció d’aquestes infeccions a 
nivell europeu i que promou l’ús d’indicadors consensuats 
(indicadors UNGASS) [2].


 

Objectiu: Obtenir informació vàlida i fiable sobre la prevalença del 
VIH, sífilis, conductes de risc i factors culturals en HSH mitjançant 
mètodes de recollida no invasius, en països del sud i est d’Europa.
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Tipus  i número de parelles mitjana %
Més de 10 parelles masculines (n=318) 38,4
Parelles sexuals femenines (n=360) 15
Parella estable (n=386) 53,4

1,6
Parella ocasional (n=394) 83

19,5

Consum de drogues abans o durant la relació sexual
 (últims 6 mesos), 2008
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RESULTATS__________________________________________________________________________________________

CONCLUSIONS______________________________________

Davant l’existència de conductes sexuals de risc es fa necessari 
reforçar la prevenció a la infecció del VIH/ITS.
És important incidir en estratègies per conscienciar els HSH de la 
vinculació existent entre el consum de drogues i una més alta 
prevalença de pràctiques sexuals de risc. 
És destacable el número d’homes que no han estat diagnosticats 
del VIH tot i  estar infectats, fent necessària la promoció del test del 
VIH en aquest col·lectiu.
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