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INTRODUÇÃO: 

O universo gay foi e ainda é – em certos aspectos –, construído por relações no silêncio e práticas subterrâneas 

enclausuradas, distantes do olhar público, em espaços marginais (PERLONGHER, 2008). Com o avanço da tecnologia, 

esses movimentos ganharam outros espaços, como os aplicativos de relacionamentos que permitem a cada usuário a 

possibilidade de performar suas próprias representações (ANTONIO; SALETE, 2020). Ainda que possibilitando uma 

maior liberdade para a população homossexual, este tipo de interação através de tecnologias da informação e 

comunicação podem agravar a marginalização de identidades vulnerabilizadas em decorrência da reprodução da 

opressão baseada na heteronormatividade e padrões estéticos vigentes (GROHMANN, 2016, p. 75). Para além do 

preconceito estrutural, o uso de aplicativos de relacionamento por homens gays na busca por relações sexuais rápidas e 

sigilosas fez com que esta população apresentasse maior exposição a situações de risco que possibilitam a contração de 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) (QUEIROZ et al., 2019). 

A falta de amparo em relação às necessidades dos homens gays, as dificuldades encontradas em se relacionarem 

na atual pandemia de COVID-19 e a falta de informação a respeito de prevenção sexual, fizeram com que esta pesquisa 

fosse desenvolvida como forma a identificar a rotina sexual desta população, buscando entender o isolamento social, a 

prevenção sexual e o desenvolvimento da sexualidade, na tentativa de possibilitar discussão a respeito de políticas 

públicas em saúde e educacionais que possibilitem uma maior liberdade sexual para os homens gays. 

METODOLOGIA: 

Este é um estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em âmbito virtual via aplicação 

de questionário previamente estruturado utilizando a ferramenta Google Forms, contendo perguntas de múltipla escolha 

e perguntas dissertativas. As perguntas foram divididas em três frentes: a primeira relacionada aos dados de 
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caracterização e uma pergunta a ser respondida caso o participante tivesse vivenciado algum tipo de preconceito nos 

aplicativos de relacionamento. A segunda, relacionada a sexualidade, parceiros sexuais, prevenção sexual antes e 

durante a pandemia de COVID-19. A terceira abordou a temática pandemia, onde foram questionados a respeito de 

isolamento social, prevenção quanto a infecção por COVID-19 e autopercepção do risco de infecção. 

Para cálculo da amostra, estudos avaliam que 1,4 a 2% da população brasileira de 2019 era de homens gays, 

assumindo 0.5 para p^, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 5%, o valor de participantes que devem 

responder ao questionário garantindo confiança do estudo é de 385 (IBGE, 2019).  

RESULTADOS PARCIAIS: 

A presente pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento, assim, serão expostos e discutidos resultados 

parciais obtidos através da aplicação do formulário eletrônico. Visto a necessidade de obtenção de 385 respostas de 

participantes distintos para confiabilidade da pesquisa, os dados apresentados a seguir compreendem 14,03% da amostra 

necessária, assim, visam entender parcialmente os objetivos desta pesquisa. 

A amostra parcial foi constituída por 54 homens cisgêneros com idades entre 18 e 32 anos (média = 25,29 anos), 

dos quais apenas 1 participante (1,9%) é pessoa com deficiência; 74,1% se identifica como branco, 13% como preto, 

11,1% como pardo e 1,9% indígena; 40,7% possuem ensino superior incompleto, 37% possuem ensino superior 

completo, 9,3% possuem mestrado e o mesmo valor para ensino médio completo e 3,7% possuem doutorado; 51,85% 

dos participantes nunca sofreram nenhum tipo de preconceito, enquanto 48,15% dos participantes que relataram algum 

tipo de preconceito elencaram gordofobia, homofobia, racismo e machismo como os principais tipos sofridos dentro dos 

aplicativos. 

Ao serem questionados se o uso de aplicativos de relacionamento gay contribuem para agravos à saúde mental 

do homem gay, 90,75% acreditam que o uso pode gerar agravos em questões mentais nesta população, enquanto 9,25% 

não acreditam que há ligação entre o uso de aplicativos e saúde mental. Do percentual de pessoas que responderam 

afirmativamente para a questão, expuseram a reprodução de padrões estéticos cis-heteronormativos; conquista por meio 

da autoimagem; relações sexuais rápidas, “anônimas”, superficiais, descartáveis, mercantis; intensificação dos 

estereótipos e preconceitos (gordofobia, reprodução de discurso homofóbico, machismo, racismo) e a objetificação do 

corpo como desencadeadores para questões mentais e/ou agravos destas. 

Como forma de comparar dados coletados, uma parte das questões foi dividida em dois períodos (“pré-

pandêmico” e “período atual da pandemia”), assim, os resultados expostos na Tabela I servirão de base para a discussão 

em relação às questões elencadas nesses dois períodos. 

 

Tabela I: Questionário eletrônico utilizado para coletado de dados referente ao período pré-pandêmico e atual 

da pandemia. 

Perguntas realizadas Período Pré-Pandêmico Período Atual da Pandemia 

Aplicativo de 

relacionamento 

utilizado 

77,8% utilizavam Tinder; 63% utilizavam 

Grindr; 27,8% utilizavam Hornet; 13% não 

utilizavam nenhum aplicativo; 1,9% utilizam 

Happn; 1,9% utilizavam Scruff. 

74,1% utilizam Tinder; 72,2% utilizam Grindr; 

16,7% utilizam Hornet; 5,7% não utilizam 

nenhum aplicativo; 1,9% utilizam Scruff. 
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Uso de preservativo 

nas relações sexuais 
72,2% sempre utilizavam preservativo; 24,1% 

utilizavam às vezes; 3,7% nunca utilizavam. 
66,7% sempre utilizam preservativo; 31,5% 

utilizam às vezes; 1,9% nunca utilizam. 

Uso de Profilaxia 

Pré-Exposição 

(PrEP) 

98,1% não faziam uso de PrEP; 1,9% faziam 

uso de PrEP. 
90,7% não fazem uso de PrEP; 9,3% fazem uso 

de PrEP. 

Uso de Profilaxia 

Pós-Exposição (PEP) 
81,5% nunca utilizaram PEP; 18,5% utilizaram 

PEP. 

90,7% não utiliza PEP; 7,4% estão em 

tratamento com acompanhamento médico; 1,9% 

estão em tratamento sem acompanhamento 

médico. 

Ato sexual sob 

influência de 

substâncias 

psicoativas (SPAs) 

51,9% não utilizavam nenhum tipo de 

psicoativo; 42,6% faziam uso de álcool; 25,9% 

faziam uso de maconha; 7,4% faziam uso de 

ecstasy; 1,9% faziam uso de cocaína; 1,9% 

utilizam anfetamina; 1,9% utilizam LSD. 

53,7% utilizam álcool; 38,9% não fazem uso de 

nenhum tipo de psicoativo; 37% utilizam 

maconha; 7,4% utilizam ecstasy; 3,7% utilizam 

LSD; 1,9% utilizam cocaína; 1,9% utilizam 

anfetamina. 

Fonte: realizada pelo autor. 
 

Como o estudo tem como um dos objetivos entender as medidas de prevenção da população estudada frente à 

COVID-19, foi elaborada uma questão que apresenta os resultados na Tabela II. 

 
Tabela II: Medidas de prevenção social vivenciadas pelos participantes da pesquisa durante a pandemia de 

COVID-19 

Medidas de Prevenção frente à COVID-19 Dados 

Nunca saio de casa. 0% 

Saio de casa apenas para serviços essenciais (supermercado, farmácia, hospital) 

utilizando máscara, face shield, álcool 70%, luvas. 3,7% 

Saio de casa apenas para serviços essenciais (supermercado, farmácia, hospital) 

utilizando apenas máscara. 11,1% 

Saio de casa para o trabalho tomando todas as medidas de prevenção (uso de máscara, 

face shield, álcool 70%, luvas). 18,5% 

Saio de casa para o trabalho sem tomar as medidas de prevenção (uso de máscara, face 

shield, álcool 70%, luvas). 9,3% 

Saio de casa para encontros ao ar livre sob o uso de máscara e sem contato. 18,5% 

Saio de casa para ir a bares, restaurantes e outros locais não essenciais usando máscara. 46,3% 

Saio de casa para ir a bares, restaurantes e outros locais não essenciais sem máscara. 55,6% 

Mantenho práticas sexuais com parceiros de aplicativos. 46,3% 

Fonte: realizada pelo autor. 
 

DISCUSSÃO: 

A partir dos dados parciais coletados é possível trazer à luz da discussão alguns assuntos. Vemos, indicado nas 

porcentagens, um aumento no número de acessos aos aplicativos de relacionamento durante o período de isolamento 
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social, que possibilitou relações virtuais em que o isolamento e o distanciamento social pudessem coexistir à vida sexual, 

visto que segundo Maia e Bianchi (2014), o fato de a socialização poder ocorrer de diferentes maneiras – com o espaço 

que as pessoas transitam constituindo um fator que molda essas relações – compartilhando emoções e experiências, o 

que se nota com os dados é que as pessoas se voltam para os espaços digitais, uma vez que os espaços físicos estão 

limitados. 

Ao analisar dados referentes às raças que acessam os aplicativos, constatei que a branquitude impera sobre o 

funcionamento destes, a tal ponto que o racismo existente se torna estrutural e evidenciado pelos discursos dos 

participantes. Assim, resta à população de usuários negros relações superficiais, regadas de estereotipização e 

objetificação do corpo, levando a exclusão, marginalização e subordinação daqueles que divergem dos padrões 

socialmente estabelecidos (CONNELL; MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245). 

O ambiente virtual, dessa forma, tende a promover as configurações de preconceitos e discriminações 

socialmente vigentes na construção da própria comunidade gay. Não foram os aplicativos que impuseram moldes 

corporais e estéticos, eles apenas tornam perceptíveis suas existências para os usuários que os consomem (BOURDIEU, 

2022, p.64). Esses tipos de discursos também trazem à luz da discussão uma importante relação entre o uso de aplicativos 

e agravos à saúde mental.  A reprodução de padrões estéticos cis-heteronormativos; conquista por meio da autoimagem; 

relações sexuais rápidas, “anônimas”, superficiais, descartáveis, mercantis; intensificação dos estereótipos e 

preconceitos (gordofobia, reprodução de discurso homofóbico, machismo, racismo); e a objetificação do corpo foram 

identificados como principais desencadeadores de tais agravos no relato dos participantes. No Brasil, estudos discutem 

como diferentes formas de discriminação afetam a saúde mental. No entanto, há pouca produção científica que busca 

compreender como a discriminação, o racismo, a gordofobia e a rejeição do feminino afetam a produção de subjetividade 

de homens gays usuários de aplicativos de relacionamento (ALBUQUERQUE, 2013; BASTOS, 2014). 

Outro dado importante a ser discutido é a utilização de SPAs nos atos sexuais dos participantes da pesquisa, que 

indica um aumento na sua utilização durante a pandemia, devido à duração prolongada do período de “quarentena”. 

Assim, momentos de sexo casual com parceiros desconhecidos, sob o efeito de drogas e com múltiplos parceiros, podem 

ser entendidos como um breve momento de “relaxamento” e fuga da realidade (CLAY, 2020). Para além das questões 

mentais relacionadas ao uso de SPAs, estudos demonstram que homens sob a influência de substâncias podem mudar 

seu comportamento de uma vigilância constante de sexo seguro para práticas mais liberais, oferecendo riscos durante o 

ato sexual, podendo potencializar transmissões de ISTs (CAMARGO, 2019). 

Quanto ao abandono do preservativo no ato sexual durante o período da pandemia, evidenciado pelos dados 

coletados, acredita-se que a necessidade de prazer inerente do ser humano e o impulso provocado pelo desejo 

momentâneo podem estar atrelados à prática sexual desprotegida (ALVES; BRANDÃO, 2009). O uso do preservativo 

nas relações é um desafio para a prática sexual, pois perpassa o comportamento individual e atinge o coletivo e toda a 

gama de contextos histórico-culturais em que o casal ou indivíduos estão envolvidos. Contudo, a influência do parceiro 

no uso ou não do preservativo já vem sendo discutida em outros estudos podendo ser um desejo incisivo ou velado, 

permeado por relações afetivas e de poder. 

CONCLUSÃO: 
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Os resultados desta pesquisa demonstram a necessidade de promoção dos serviços de saúde de qualidade, visto 

o pré-conceito estrutural vigente nos serviços de cuidado, proteção e promoção de saúde. Bem como o gerenciamento 

da redução de danos e riscos quando falamos sobre a utilização de SPAs, visto que a população de homens gays se 

encontra vulnerável à ISTs. Assim, se faz necessário estudos de campo abordando a prática do uso de drogas na saúde 

pública no Brasil para melhor entendimento nacional da prática entre o grupo estudado, a prevalência e as medidas 

necessárias para melhor controle e cuidado. Para além da problemática envolvendo o uso de SPAs, se faz necessário 

pesquisas voltadas aos agravos à saúde mental do homem gay e os preconceitos vigentes dentro dos aplicativos de 

relacionamento, que afetam a autopercepção do dito não masculino, contribuindo para a marginalização de identidades. 

De forma a possibilitar uma melhor especialização dos profissionais quando falamos sobre a população LGBT, 

principalmente homens gays, objeto de estudo desta pesquisa. 

Apesar dos dados coletados, ainda se faz necessário o recebimento de mais respostas no instrumento de coleta 

como forma de fundamentar as proposições apresentadas nessa pesquisa, visto que os dados aqui analisados 

correspondem apenas a uma parcela da população estudada. Porém, já demonstra a necessidade de mudança no âmbito 

sociopolítico-educacional de forma a ampliar as redes de cuidado para essa população vulnerável, que apresenta 

demandas de cuidado fora do padrão heteronormativo. 
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