Sexul oral este o practică care, în general tinde să
includă un risc mic de transmitere a HIV, deşi există
mai mulţi factori care pot să determine ca riscul
să ﬁe mai mare sau mai mic.
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FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ ASUPRA
RISCULUI DE TRANSMITERE
Indiferent de alţi factori, atunci când persoana cu HIV urmează tratamentul antiretroviral reduce încărcătura virală şi riscul de transmitere al
virusului poate ﬁ redus foarte mult.
Deşi este o relaţie care poartă un risc scăzut, acesta poate ﬁ redus şi mai
mult prin folosirea preservativelor.
În cazul în care persoana cu HIV practică sexul oral, riscul de transmitere
al virusului la parteneră/ului său este foarte scăzut, deoarece virusul nu
se transmite prin salivă.
În cazul unei femei cu HIV care primeşte sexul oral, riscul de transmitere
este foarte scăzut. Dar, acest risc poate creşte în timpul menstruaţiei,
deoarece virusul poate ajunge în contact cu sângele.
Dacă este bărbatul HIV-pozitiv şi ejaculează în gura partenerei/lui, riscul
este mai mare, deoarece semenul conţine concentraţii mari ale virusului,
mai ales atunci când nu se urmează tratamentul.
Când persoana care practică sexul oral nu are HIV dar prezintă tăieturi
sau răni în gură, sau îi sângerează gingiile este mai expusă riscului de a se
contagia cu HIV decât atunci când menţine o bună sănătate bucală.

Există unele controverse privind faptul dacă lichidul preseminal a unui
bărbat cu HIV poate transmite virusul. În general, riscul este mai mic,
deoarece este produs în cantități mai mici, dar este, de asemenea, legată de
alți factori, cum ar ﬁ încărcătura virală.
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RISC
SCĂZUT

- Efectuarea sexului oral unei persoane
cu HIV.
- Primiți ejaculare în gură.
- Răni sau tăieturi în gură, sau sângerarea
gingiilor.
- Încărcătura virală mare.
- Primirea sexului oral de la o persoană
cu HIV
- Nu primiţi ejacularea în gură
- O bună igienă bucală
- Încărcătura virală mică

OBSERVAŢII
Sexul oral, în general, prezintă un risc scăzut de infecție, deși există și alți
factori care inﬂuențează.
În cazul în care persoana cu HIV are încărcătura virală mare sau ejacularea în gură, creşte riscul. Același lucru se aplică în cazul în care o
persoană fără HIV, are răni, tăieturi sau îi sângerează gingiile.
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Având o încărcătură virală nedetectabilă reduce semniﬁcativ riscul de
transmitere a virusului HIV prin oricare practică sexuală.
Dacă există riscul nu neapărat înseamnă că v-aţi infectat. Dacă aveți
dubii, cel mai bine ar ﬁ realizarea unui test pentru HIV.
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