
EMIS                    EMIS –  o maior estudo internacional e multilingue sobre ho-
mossexuais, bissexuais e outros homens que têm sexo com homens (HSH). Este relatório da 
comunidade é o primeiro de muitos em que gostaríamos de dar feedback a si sobre o Inqué-
rito Europeu na Internet para Homens que têm sexo com Homens 2017 (EMIS). Este inquérito 
esteve disponível na internet entre outubro de 2017 e janeiro de 2018.
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134 000 participantes
Um grande estudo multinacional, como o EMIS 2017, não teria sido possível sem 
a sua participação. Cerca de 128 000 homens que vivem na Europa e mais de 
6 000 homens que vivem no Canadá participaram. 

Estimamos que mais de 2% de todos os Homens que fazem sexo com Homens na 
Europa participaram no EMIS 2017. As maiores taxas de participação acontece-
ram na Malta, Noruega, Suécia, Irlanda e Suíça. 

O gráfi co 1 mostra as diferenças de participação no estudo nos 49 países.

49 países
O EMIS 2017 não foi realizado apenas na 
União Europeia, mas também na Noruega, 
Islândia, Suíça, todos os países Balcâ-
nicos, Turquia, Líbano, Israel, Moldávia, 
Bielorrússia, Ucrânia, toda a Rússia e no 
Canadá - 49 países no total.

www.emis2017.eu
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Gráfi co 1: taxas de participação e tamanho 
das amostras

“QUEM SÃO VOCÊS?“ 
Fizemos uma série de perguntas sobre vocês e aqui estão algumas informações sobre a: 
idade, identidade de género, tipo de relacionamento, saída do armário e estatuto para VIH:

• 10% reportou ter-lhe sido 
    diagnosticado VIH.

• Metade tinham idade até 35 anos,
    variando entre 14 e 89 anos de idade.

• Cerca de 1% na Europa 

     e 2% no Canadá eram homens trans.

• Como refugiados ou requerentes de asilo, 
cerca de 1% veio para a Europa ou Canadá.

• Na Europa, assim como no Canadá, metade estavam soltei-
    ros, enquanto que a outra metade estava num relacionamento.

• 41% na Europa e 48% no Canadá estavam fora do 
    armário para quase todas as pessoas que conheciam.

O grande apoio pos-
sibilitou este sucesso

O PlanetRomeo, Grindr, Hornet e muitas outras apps aju-
daram a dar visibilidade ao nosso inquérito na Europa e no 

Canadá. Também tivemos apoio de numerosas organizações 
de saúde sexual e gay/LGBTI e da área do VIH.

Todos juntos contribuiram para este sucesso. Um grande 
OBRIGADO a todos vós em todas as línguas faladas nos 

países participantes!

EMIS                    EMIS –  o maior estudo internacional e multilingue sobre ho-



Conhecimento sobre o preservativo 
O preservativo é frequentemente designado como a forma 
tradicional de prevenir VIH e outras infeções sexualmente 
transmissíveis (ISTs). É um dispositivo barreira, feito prin-
cipalmente de borracha de látex, e que é colocado no pénis 
antes do sexo com penetração. 97% sabem: o uso consistente 
e correto dos preservativos durante o sexo com penetração 

reduz a probabilidade de adquirir e transmitir ISTs (incluindo VIH).

CONDOM

Conhecimento sobre I=I 
(Indetetável = Intransmissível)

O tratamento efi caz contra VIH, em pessoas que vivem com 
VIH, previne a transmissão de VIH. 57% sabem: uma pessoa 
que vive com VIH e que está sob tratamento efi caz (com 
„carga viral indetectável“) não transmite a infeção por VIH a 
outra pessoa durante o sexo.

I=I
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Conhecimento sobre I=I em %O Gráfi co 2 mostra as diferenças no conhecimento 
sobre I = I na Europa. As maiores taxas de conheci-
mento sobre I = I foram encontradas na Dinamarca, 
Reino Unido, Liechtenstein, Suíça, Holanda, Islândia, 
Israel, Suécia, Letônia, República Checa, Noruega, 
Canadá e Bélgica (da maior para a menor taxa de 
conhecimento).

Canadá

Conhecimento sobre PrEP
(Pre-Exposure prophylaxis)

Enquanto homem sem infeção por VIH, pode tomar um com-
primido com duas substâncias ativas que o protegem contra 
o VIH. 51% sabem: A profi laxia pré-exposição (PrEP) envolve 
alguém que não tem infeção por VIH e que toma comprimidos 
antes e depois do sexo para evitar contrair a infeção por VIH.

O EMIS 2017 foi realizado pela Sigma Research (Londres). 
Foi fi nanciado  pelo Terceiro Programa de Saúde (2014–2020) da União Europeia.
As participações canadenses foram fi nanciadas pela Agência de Saúde Pública do 
Canadá para o Canadá. 
A versão em português (europeu) deste relatório comunitário foi oferecida pelo 
Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT).
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Conhecimento sobre PrEP em %O Gráfi co 3 mostra as diferenças no conhecimento 
nos países europeus. Os países dentro da categoria 
de maior conhecimento sobre PrEP foram Reino 
Unido, Canadá, Irlanda, Holanda, França, Israel, 
Noruega, Islândia e Malta (da maior para a menor 
taxa de conhecimento). Canadá

PrEP

Gráfi co 3: conhecimento sobre PrEP
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Conhecimento sobre 
“Safer Sex 3.0” 
(„Sexo mais seguro 3.0“)
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