
Os homossexuais têm mais infeções por VIH? Isso não é preconceito? 

 

Os homens que têm sexo com homens têm mais infeções por VIH. Ponto. 

São dados objetivos, firmes, muito bem estudados e documentados e 

semelhantes em todos os países ditos “ocidentais”. Esconder este facto não é 

combater o preconceito, pelo contrário, é agravá-lo. Uma das razões que 

poderá estar na base destes dados é precisamente o preconceito e a 

discriminação - HSH têm menor acesso a serviços de saúde, as estruturas de 

saúde existentes não estão preparadas para dar resposta a questões específicas 

dos HSH, a educação sexual é praticamente inexistente e quando existe é, 

maioritariamente, normativa e esquece as diferenças de orientação sexual e 

género. Não são as maiores taxas de infecção nos HSH que promovem a 

discriminação, é a discriminação que promove maiores taxas de infeção por VIH. 

  Mas existem outras razões que não podem ser descuradas. A população 

de HSH é, de acordo com a nossa impressão geral, muito menor do que a 

população heterossexual. Isto significa que o vírus circula num meio mais 

restrito, mais pequeno, o que potencia a sua transmissão. Em termos 

probabilísticos, é mais provável que um HSH volte a encontrar sexualmente a 

mesma pessoa e mais vezes ao longo da vida do que um heterossexual. Tem a 

ver com a dimensão das populações. Por exemplo, se uma pessoa infetada com 

o vírus da gripe se deslocar para uma aldeia de 100 habitantes para passar o 

fim-de-semana, durante esse período de tempo ela ai contatar várias vezes com 

as mesmas pessoas, o que aumenta a probabilidade de o vírus da gripe se 

disseminar rapidamente por aquelas 100 pessoas - hipoteticamente a taxa de 

infeção pelo vírus da gripe pode aproximar-se dos 100%. No entanto se a 

mesma pessoa infetada decidir passar o fim-de-semana em Lisboa, ela nunca irá 

contatar com toda a população da cidade, é impossível. Provavelmente, mesmo 

que circule em espaços públicos durante todo o fim-de-semana, nem chega 

sequer a contatar com 1% dos Lisboetas. E a probabilidade de contato com a 

mesma pessoa mais do que uma vez também é muito baixa. Esse vírus da gripe, 

ainda que infete algumas pessoas, irá diluir-se numa população tão grande e 

acabará por desaparecer muito rapidamente. A taxa de infeção da gripe em 

Lisboa, nesse fim-de-semana, dificilmente ultrapassará os 0,1%, em comparação 

com os possíveis 100% observados na aldeia. Este é o efeito da dimensão da 

população na transmissão do VIH. E explica, em parte, o maior número de 

infeções entre os HSH.  



A acrescentar à realidade epidemiológica existem razões biológicas: a 

probabilidade de transmissão do VIH no sexo anal é superior à do sexo vaginal. 

Apesar de, obviamente, as mulheres e os homens heterossexuais praticarem 

também sexo anal, vários estudos demonstram que a probabilidade de um HSH 

praticar sexo anal é superior à de uma mulher que tem sexo com homens - o 

risco de infeção é superior.  

Existem razões sociais, epidemiológicas e biológicas para os HSH terem 

maiores taxas de infeção por VIH - nenhuma delas nos diminui na nossa 

cidadania, dignidade e direito à felicidade e a uma sexualidade plena. Pelo 

contrário, esconder os números da infeção é promover o desconhecimento, a 

desinformação e o afastamento dos HSH da prevenção o que, em última análise, 

nos levará a sermos menos saudáveis e mais infelizes. 
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