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El CEEISCAT presenta els resultats de l'estudi LAMIS-
2018 sobre salut sexual dels homes gai i altres homes que 
tenen sexe amb homes a l’Amèrica Llatina 

 L’estudi mostra la necessitat urgent de generar estratègies integrals 

per abordar la salut física i mental dels homes que tenen sexe amb 

homes (HSH) a Amèrica Llatina 

 Els participants han reportat nivells elevats d’intimidació, de violència 

verbal i de violència física a causa de la seva identitat o orientació 

sexual 

 Es tracta d’un estudi pioner a Amèrica Llatina realitzat a partir de 

l’experiència prèvia d’EMIS-2017 a Europa 

 
 

El Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de 

Catalunya (CEEISCAT), com a grup de recerca de l’Institut de Recerca Germans Trias i 

Pujol (IGTP), presenta el resum executiu del projecte LAMIS-2018 (Latin American MSM 

Internet Survey) on es mostren els principals resultats de la primera enquesta online 

sobre salut física i mental en homes que tenen sexe amb homes (HSH) a Amèrica 

Llatina. L’estudi, coordinat per la xarxa RIGHT PLUS de la qual el CEEISCAT és membre, 

té com a objectiu recollir informació sobre les conductes sexuals, el nivell de coneixement 

sobre el VIH, l'ús profilàctic de tractament amb antiretrovirals, la salut mental i l'accés a 

serveis de salut sexual entre els homes gai i altres homes que tenen sexe amb homes a 

18 països d'Amèrica Llatina. 

LAMIS-2018 va comptar amb la participació de 64.655 HSH, amb una notable participació 

al Brasil i Mèxic, països on es va reclutar pràcticament la meitat dels participants a l'estudi. 

Com destaca el Dr. Jordi Casabona, director científic del CEEISCAT, “entre els resultats 

de l'estudi destaca l’elevada violència patida a causa de la identitat o orientació 

sexual dels participants, gairebé el 50% havia patit intimidació en els 12 mesos 

anteriors a l’enquesta, de la mateixa manera que també afirmaven haver patit 

violència verbal (29%) i violència física (3%)”. En aquest sentit, el 18% dels participants 
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va reportar símptomes d'ansietat i/o depressió i el 29% va informar de pensaments de 

suïcidi. 

D'altra banda, pel que fa al diagnòstic de VIH, el 16% dels participants eren persones que 

viuen amb el VIH i una cinquena part aquestes van ser diagnosticats durant l'últim any. Pel 

que fa a altres ITS, el 61% dels participants s'havia fet prova en algun moment de la seva 

vida. També cal destacar la importància de la PrEP (Profilaxi preexposició) per facilitar 

l'accés a les proves del VIH i hepatitis, als preservatius i als anticonceptius. Com comenta 

el Dr. Casabona, “l’acceptabilitat i eficàcia d'aquest mètode de prevenció del VIH 

està científicament comprovada i, tanmateix, l'estudi LAMIS-2018 ratifica que el 

coneixement tant de la PEP com de la PrEP és força baix (53% en ambdós casos)”. 

De la mateixa manera, el 55% dels participants declara que seria molt probable que 

prengués PrEP si estigués disponible i fos assequible. 

Per dur a terme l'estudi LAMIS-2018 es va aprofitar l'experiència de l'estudi EMIS-2017 

que es va realitzar a Europa el 2017 i on el CEEISCAT va ser el responsable de la seva 

implementació a Espanya. Per a LAMIS-2018 es va adaptar el qüestionari que es va 

distribuir entre els mesos de gener i maig de 2018 i en què les entitats comunitàries i 

acadèmiques es van encarregar de la promoció fent ús de les aplicacions de cites més 

utilitzades entre els HSH, així com usant xarxes socials i pàgines web. En paral·lel es va 

fer difusió a través de les mateixes entitats comunitàries i en llocs d'oci gai. 

El resum executiu de LAMIS-2018 ha estat coordinat per la xarxa RIGHT PLUS que està 

coordinada per Coalition PLUS i ha comptat amb la participació d’investigadors del 

CEEISCAT i de la resta d’institucions de la xarxa, així com amb la col·laboració 

d'investigadors de l'institut de recerca Sigma Research (London School of Hygiene and 

Tropical Medicine). Com conclou el Dr. Casabona, “les dades recollides en aquest 

informe permetran facilitar la monitorització i l'avaluació de l'epidèmia de VIH a 

Amèrica Llatina, així com orientar les polítiques necessàries per fer front a 

l'epidèmia i a les necessitats tant dels HSH com de les persones que viuen amb el 

VIH”. L'informe complet del projecte LAMIS-2018 serà publicat durant el primer trimestre 

del 2022. 
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Sobre RIGHT PLUS 

RIGHT PLUS és una iniciativa d'un grup d'investigadors, centres acadèmics/d'investigació, 

i organitzacions de base comunitària de diversos països llatinoamericans, juntament amb 

organitzacions d’Espanya, França i Portugal, interessats en fomentar la recerca en temes 

relacionats amb el benestar i la salut integral dels homes gais, bisexuals, altres HSH i 

dones transsexuals d'Amèrica Llatina, per tal de disposar d'informació que permeti 

proposar i garantir una resposta efectiva al VIH/ITS i altres problemes de salut que afecten 

aquestes poblacions. La xarxa temàtica RIGHT PLUS que està coordinada per Coalition 

PLUS i que compta amb la participació del CEEISCAT, la Facultat de Salut Pública de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, la Facultat de Ciències Mèdiques de 

Santa Casa de São Paulo, l’Escola de Salut Pública de la Universitat de Xile, la Universitat 

de San Carlos de Guatemala i l'Institut de Salut Pública de la Universitat de Porto. 
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