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A pesquisa online Europeia com HSH é o maior estudo international e Multi-linguístico 
entre gay, bisexual e com homens que fazem sexo com outros homens (HSH), a pesquisa 
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ONDE MORAMOS 

 TRATAMENTO HIV

IDADE, MIGRAÇÃO, PARCEIRO

HEPATITE 

NÚMERO DE ANOS DIAGNOSTICADO COM HIV 

	  

Principais descobertas
dos 13,000 participantes
diagnosticados com HIV
em 48 países  
O EMIS-2017 foi publicado no dia mundial da luta 
contra a AIDS 2020, baseado nos 13,172 (10%) 
homens que reportaram viverem com o HIV 
residentes em um dos 48 países participantes. 
Agradecemos a todos os 137,000 homens que 
participaram do EMIS-2017. Os relatórios estão 
disponíveis no www.emis2017.eu 

% de participantes do EMIS-2017 disgnosticados com HIV 
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22% diagnosticados com hepatite B ou C

73% receberam todas as doses da 
vacina de hepatite B

65% (65%) receberam todas as doses 
da vacina de hepatite A

HIV monitorado nos primeiros 6 meses 96% 

nasceram em outros países18% 

parceiro fixo42% 

% tomando antiretroviral (ARV)90% 

relação estável incerta/ complicada 7% 

vírus suprimido (Indetectável)82% 

solteiros51% 

Cuidado cascara do HIV mostrou melhores resultados no Norte e oeste 
Europeu quando comparados com o sul e leste Europeu 

Entre os 42% em relação estável 43% tem parceiro vivendo com HIV.
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TIVERAM SÍFILIS TIVERAM GONORREIA
TIVERAM CLAMÍDIA 

SITUAÇÃO ECONÔMICA

SAÚDE SEXUAL

SEXO SEGURO

CONHECIMENTO SOBRE I=I

GONORREIA11% CLAMÍDIA10% SÍFILIS15% 

82%  tem HIV indetectável 

44% 
Pessoas detectáveis que tiveram sexo anal 
casual sem proteção com individuos que não 
sabem seu Estatus do HIV

18% consistente no uso de camisinha com 
parceiros casuais 

18% pouco controle sobre sexo seguro 

85% 
homens HIV+ sabiam que pessoas indetectáveis 

não transmitem o HIV. Entre todos os participantes 
(‘EMISSIONS-2017 Vol. 1). Enfatizando a necessidade 

de campanhas do I=I entre gays e bisexuais e
homens em geral, e entre pessoas vivendo com HIV.

19% tiveram dificuldades financeira

7% desempregados

5% aposentados

4% doentes crônicos 

sexualmente insatisfeito (pontuaram 
menos de 5 em uma escala de 1 a 10)19% 

não fizeram exames de IST nos últimos 
12 meses 71% 

dificuldade de dizer não para sexo 
indesejado11% 

nunca  foram oferecidos vacina da 
hepatite 25% 

ONDE VOCÊ SE ENCONTROU NA ÚLTIMA 
VEZ QUE TEVE SEXO CASUAL COM OUTRO 

HOMEN

smartphone/
internet66% 

sauna10% 

festa de sexo / 
darkroom9% 

pegação7% 

festa de sexo 
privado 5% 

boate 4% 

bar / café3% 

cinema pornô 2% 



EMIS-2017 
Foi realizado pela Sigma Research (Londres) financiada pelo programa de saúde (2014-2020) da União Europeia. Esse relatório está sendo apresentado 
pelo Gay Health Network (Irlanda), Sigma Research, e financiado pela Health Service Executive (HSE), Irlanda. 
Traduzido por Diego (Dublin) par GHN.
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USO DE DRUGAS

SERVIÇOS PARA USUÁRIOS DE
SUBSTÂNCIAS 

PORCENTAGEM DE PESSOAS HIV+ QUE
USARAM DROGAS

usaram drogas injetáveis
(excluindo esteroides) no último ano

usaram drogas estimulantes para sexo 
mais intenso ou para prolongar o sexo 
nas últimas 4 semanas

6% 

17% 

63% usaram
poppers

46% usaram
remédio de

disfunção eréctil

34% usaram
canabis 

23% usaram
ecstasy 

21% usaram
cocaina

16% usaram
sedativo /

tranquilizante 

18% 

10% 

dos participantes diagnosticados com HIV tiveram 
sinais de dependência alcoólica, mas apenas 12% 

procuraram um serviço de saúde  

dos participantes diagnosticados com HIV 
 reportaram preocupação com o seu uso de drogas, 

mas apenas 21% procuraram um profissional da 
saúde 

ESTRESSE 

8% apresentaram sinais severos de ansiedade 
ou depressão

25% pensaram em alto-mutilação ou preferiria 
estar morto

17% não assumido ou só para poucas pessoas

19% sofreram insultos verbais


