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RESUMO

A presente pesquisa tem por objeto analisar o incremento do uso recreativo de drogas com o propósito de estímulo e desinibição em práticas 
sexuais por homens gays e bissexuais na cidade de Salvador/BA, diante dos princípios da vulnerabilidade e autonomia, verificando seus impactos 
na capacidade bioética de seus participantes, suas consequências jurídicas e que recomendações poderão ser feitas para que seja desenvolvida 
uma política redução de danos.Tem como questões norteadoras: a)Qual é o contexto pessoal e social dos homens gays e bissexuais praticantes do 
chemsex, em Salvador/BA? b)Quais são os riscos/danos percebidos ou experienciados no contexto do chemsex, incluindo – mas não se 
limitando – a aspectos de saúde, transmissão de DSTs, violência, criminalidade, convivência social e ambiente de trabalho? c)Como a capacidade 
bioética dos envolvidos é afetada e qual deve ser o seu adequado tratamento jurídico nas complexas situações enfrentadas? Quais são os 
impactos na legislação civil, do trabalho e penal quanto ao tema? d)Que respostas o ordenamento jurídico brasileiro apresenta aos contextos de 
vulnerabilidade e autonomia dos praticantes de chemsex? Deve haver algum tratamento jurídico específico? Ao final da pesquisa, será realizado 
um relatório, de cunho dissertativo, além de apresentações intermediárias de artigos científicos e pôsteres por toda a equipe de trabalho. 
Aprovado no parecer n. 2.505.898, CAAE n. 82339518.7.0000.0041 (Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário da Bahia – Estácio/FIB). 
JUSTIFICATIVA DO TEMA: Chemsex é um termo comumente utilizado por homens gays e bissexuais para descrever práticas sexuais que ocorrem 
sob influência de drogas, que são ministradas imediatamente antes ou durante as sessões sexuais. As drogas mais comumente relacionadas com o 
chemsex são o cristal de metanfetamina, o ácido gama hidroxibutirato (conhecido por GHB ou “G”), o nitrato de amila (conhecido por poppers), a 
cocaína e a cetamina (conhecido por “K” ou Spetial K), dentre outras. Tais substâncias, sendo sua maioria estimulante, tem como efeito facilitar o 
entrosamento sexual dos participantes, proporcionando experiências mais intensas e maior conexão entre os indivíduos, que se engajam em 
sessões sexuais mais duradouras, diversificadas e aventureiras. Este sendo de aventuras sexuais é valorizado pela maioria dos participantes, que 
comumente avançam em suas barreiras psicológicas naturais e, subsequentemente, arrependem-se de seu comportamento, quando 
consequências pessoais e sociais já ocorreram. O chemsex tem obtido uma atenção especial da mídia nos últimos meses, especialmente em 
grandes centros urbanos nos quais há uma grande população LGBTI, servindo de alerta em razão de já ser considerado um problema público de 
saúde. Notadamente, o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa e o uso maciço de aplicativos de encontros potencializou o 
fenômeno, pois se tornou possível tanto encontrar parceiros com as mesmas afinidades para compartilhamento das práticas, bem como o 
próprio fornecimento das substâncias viabilizadoras do chemsex, em sua quase totalidade ilícitas ou controladas. A pesquisa já realizou 
entrevistas com os sujeitos interessados e se encontra na fase de redação final do que será a tese de doutorado do autor.
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