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RESUMO 

 

Falar sobre as mulheres profissionais do sexo é falar também de preconceito, 
discriminação, estigma, valores, injustiça, violência. Essas são palavras que 
permeiam o cenário dessas profissionais e que elas conhecem por vivenciar 
diariamente. Diante disso, tem-se como problema de pesquisa: Quais as principais 
práticas de risco que permeiam o cenário vivenciado pelas mulheres profissionais do 
sexo? O estudo tem como objetivo geral: Compreender as principais práticas de risco 
que as mulheres profissionais do sexo estão expostas. Trata-se de um estudo 
qualitativo e exploratório fundamentado em Revisão de Literatura. No Brasil o perfil 
das mulheres profissionais do sexo é bem especifico, marcado pela miséria, jovens 
adultas, pouca escolaridade, predomínio de cor parda e negra. Além disso, carregam 
as marcas do preconceito e marginalização dentro de si. É possível perceber que são 
inúmeras as práticas de risco que as mulheres profissionais do sexo estão expostas, 
como por exemplo, violência, álcool, drogas e doenças. Faz-se necessário, portanto, 
desenvolver práticas assistenciais e educativas eficazes e que realmente sensibilizem 
as mulheres profissionais do sexo. É preciso torná-las multiplicadoras de informações 
e do autocuidado, de modo, que as práticas realizadas no trabalho sejam seguras. 
Com isso, é possível notar a necessidade de preparo e qualificação dos profissionais 
de saúde, e estudos que discorram sobre tecnologias de assistências mais modernas 
para um atendimento eficiente. 
 
 

Palavras-chave: Profissionais do sexo; Trabalho sexual; Fatores de Risco;  
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ABSTRACT 

Talking about female sex workers is also about prejudice, discrimination, stigma, 
values, injustice, violence.These are words that permeate the setting of these 
professionals and that they know for experiencing daily.Given this, we have as a 
research problem: What are the main risk practices that permeate the scenario 
experienced by women sex workers?The study aims to: Understand the main risk 
practices that women sex workers are exposed to.This is a qualitative and exploratory 
study based on Literature Review. In Brazil the profile of professional women sex is 
very specific, marked by misery, young adults, little schooling, predominance of brown 
and black color.In addition, they carry the marks of prejudice and marginalization within 
themselves. It is possible to realize that there are innumerable risk practices that 
female sex workers are exposed to, for example, violence, alcohol, drugs and 
diseases.It is therefore necessary to develop effective care and educational practices 
that really make women sex workers more aware. It is necessary to make them 
multiplying information and self-care, so that their work practices are safe.With this, it 
is possible to note the need for preparation and qualification of health professionals, 
and studies that discuss more modern assistive technologies for efficient care. 
 

Key-words: Sex workers; Sexual work; Risk factors.
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1. INTRODUÇÃO 

 

As tentativas de discorrer sobre as mulheres profissionais do sexo tornam-se 

complexas, tendo em vista que o assunto é delicado. Falar sobre as mulheres 

profissionais do sexo é falar também de preconceito, discriminação, estigma, valores, 

injustiça, violência. Essas são palavras que permeiam o cenário dessas profissionais 

e que elas conhecem por vivenciar diariamente. 

Na Idade Média, as prostitutas que eram vistas como símbolo do prazer 

sexual, passaram a ser agentes do demônio, e esse estigma perdura até os dias de 

hoje.  A prostituição é considerada uma das profissões mais antigas da humanidade, 

onde ocorre troca ou venda de práticas sexuais por dinheiro, sem vínculos afetivos e 

sentimentais. 

O estudo justifica-se, pois é imprescindível que se ampliem as discussões e 

reflexões acerca da temática. Além disso, o assunto permite levantar várias críticas 

de cunho moralista, ideológico, religioso, que respingam diretamente nessas mulheres 

em forma de preconceito, tornando esse grupo de mulheres excluído da sociedade. 

As mulheres profissionais do sexo são consideradas um grupo que 

apresentam práticas de risco, que as tornam mais vulneráveis a adquirirem infecções 

sexualmente transmissíveis e ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Além disso, podem 

apresentar outras debilidades associadas a determinantes sociais como, por exemplo, 

baixa escolaridade, grande mobilidade geográfica, barreiras relacionadas ao 

preconceito e estigmas. Diante disso, tem-se como problema de pesquisa: Quais as 

principais práticas de risco que permeiam o cenário vivenciado pelas mulheres 

profissionais do sexo? 

O estudo tem como objetivo geral: Compreender as principais práticas de risco 

que as mulheres profissionais do sexo estão expostas.Tem-se como objetivos 

específicos: Identificar na literatura o perfil das mulheres profissionais do sexo; 

apresentar quais são as práticas de risco que as mulheres profissionais do sexo estão 

expostas; descrever as ações de cuidado em saúde para as mulheres profissionais 

do sexo. 

Tratou-se de um estudo qualitativo e exploratório fundamentado em Revisão 

de Literatura. Esse método é desenvolvido a partir de material já elaborado, sendo 

constituído em sua maioria de livros e artigos científicos (GIL, 2002). A busca dos 

artigos foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e utilizou-se as seguintes 
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bases de dados: BDENF (Bando de Dados de Enfermagem), LILACS (Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic 

Library Online), IBECS (Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências da Saúde), PAHO-

IRIS (Organização Mundial Pan Americana- Instituição de Repositório para 

Compartilhamento de Informações). Como critérios de inclusão utilizou-se: recorte 

temporal de 10 anos correspondendo ao período de 2007 à 2017, artigos que 

abordassem a temática, localizáveis com os descritores controlados e pesquisados 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): 

“profissionais do sexo”, “trabalho sexual” e “fatores de risco”. Como critérios de 

exclusão utilizou-se: teses, artigos repetidos, documentos oficiais, capítulos de livros, 

dissertações, notícias editoriais e textos não científicos. Após a utilização dos critérios 

de inclusão e exclusão foram selecionados como bibliografia potencial 15 artigos. 



 15 

2. O PERFIL DAS MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO 

 

Desde o século XIX a figura da mulher que se prostitui está associada a trafico, 

escravidão, patologia, demonização, o que confere a profissão um caráter moralista e 

fortemente atrelado a depreciação dessa mulher. Em contrapartida, alguns embates 

teóricos defendem a sexualidade como uma forma de liberdade, ou seja, 

compreendem as prostitutas com um símbolo de autonomia sexual (BANUTH E 

SANTOS, 2016). 

A prostituição por muito tempo vem sendo considerada uma pratica sexual 

realizada com finalidade de obter dinheiro, favores, bens entre outros, ou seja, a forma 

de pagamento é negociada entre a profissional e o cliente e não requer nenhum tipo 

de envolvimento sentimental (LEAL, SOUZA E RIOS, 2017). 

Atualmente a prostituição é considerada uma profissão legalizada em diversos 

países, compondo a dinâmica estrutural da sociedade. No Brasil, a população 

feminina que estáno exercício da profissão é de aproximadamente a 500 mil mulheres, 

entre 15 e 49 anos. No Nordeste, estas profissionais têm seu declínio por volta de 30 

anos, porem iniciam na profissão entre 12 a 14 anos (LEAL, SOUZA E RIOS, 2017). 

O entendimento sobre prostituição ainda é complexo e estigmatizado, pois 

existem muitos tabus relacionados ao tema, não apenas éticos, morais, sociais e 

políticos. As diversas barreiras postas pela sociedade impendem a compreensão da 

prostituição, que em algumas situações se justifica como única fonte de renda e 

sobrevivência. Pesquisas apontam que 70% de mulheres embarcam na profissão pela 

renda financeira, seguido de ausência de emprego no mercado de trabalho formal, 

baixo nível de escolarização, violência doméstica/mulher e falta de suporte familiar 

(LEAL, SOUZA E RIOS, 2017). 

O perfil das mulheres profissionais do sexo no Brasil, está ligado a 

multiplicidade demográfica, juntamente com a caracterização política, econômica, 

social e cultural do país. É necessário ter um olhar apurado e que dimensione os 

fatores que estruturam nas suas necessidades. Para a Organização Mundial de Saúde 

(ONU) a prostituição é: um processo pelo qual pessoas, em troca de remuneração de 

maneira habitual, entregam-se a relações sexuais com pessoas do mesmo sexo ou 

de sexo diferente (GOUVEIA et al, 2010). 

Em seu estudo Villa, Candido e Siste (2016), referem que se faz necessário 

distinguir mulheres que entram na prostituição com intenção de aumentar a renda 
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financeira daquelas que necessitam se prostituir como meio de subsistência, pois as 

realidades socioeconômicas dessas mulheres são completamente diferentes, embora 

o objetivo final seja o mesmo: o lucro financeiro. 

Outro ponto importante que merece destaque refere-se à composição das 

mulheres profissionais do sexo, que tem por maioria, mulheres de baixa renda, que 

estão expostas a condições precárias e insalubres. Para melhor compreensão da 

vivencia na prostituição é necessário contextualizar a marginação social vivenciada 

por essas mulheres. Em geral, a sociedade que exclui e julga é a mesma que integra 

e abraça essas mulheres se utilizando de seus serviços de forma exploratória e muitas 

vezes em situação desumana (VILLA, CANDIDO E SISTE, 2016). 

Em uma pesquisa sobre caracterização sociodemográfica Penha et al (2015) 

revela que a maioria das mulheres que iniciam na vida da prostituição são solteiras, o 

que facilita o desenvolvimento na profissão. Em contrapartida, na Índia as mulheres 

que comercializam o sexo geralmente são viúvas, divorciadas ou separadas. 

Em relação a idade, a média encontrada foi de 25 a 29 anos, ou seja, a maioria 

dessas profissionais são jovens adultas, o fato se justifica pelo simples fato de estarem 

no alto da beleza, da sedução, o que provavelmente atrairá muitos clientes. Já em um 

estudo realizado nas Filipinas a idade prevalente é de 23 anos (PENHA et al, 2015).  

Nesse mesmo estudo no que corresponde a escolaridade a média identificada 

foi de 7,9 anos. Outro achado demonstrou que as mulheres profissionais do sexo 

possuíam o ensino médio, é valido ressaltar que essa média de escolaridade varia 

muito no Brasil se a analise for feita por região especifica. Nas Filipinas o nível de 

escolarização encontrado foi de 9 anos e na Índia de 3,9 anos. O nível de escolaridade 

das mulheres profissionais do sexo pode ter intima relação com a idade que entram 

na profissão, pois a falta de qualificação oportuniza esse mercado (PENHA et al, 

2015).  

A miséria econômica é o principal motivo para ingresso no mundo da 

prostituição. No que tange a renda financeira, em sua maioria, o salário mensal varia 

de R$ 500,00 ou até menos. Porém, um número grande de mulheres demonstrou ter 

uma renda entre R$ 1.001,00 a 3.000,00. Muitas mulheres optam por essa profissão 

para melhorarem a renda financeira, mas a realidade nem sempre é como elas 

pensam. (PENHA et al, 2015). 

Já em Londres a realidade é outra, a prostituição gera 200 milhões de euros 

anualmente. Em Nova Zelândia uma a cada 150 mulheres com idades entre 18 e 40 
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anos exercem alguma forma de trabalho sexual. E nas Filipinas, Indonésia, Malásia e 

Tailândia o setor sexual representa cerca de 2% a 14% do produto interno bruto 

(GOUVEIA et al, 2010). 

De modo geral existem dois tipos de local de trabalho para as mulheres 

profissionais do sexo trabalharem, locais fechados, como as casas especificas para 

esse serviço ou os pontos de rua. Em relação a essas características pode-se 

observar que a maior proporção de mulheres jovens (18 a 24 anos) trabalha em locais 

fechados e a maior proporção de mulheres com idade superior a 40 anos trabalham 

em pontos de rua (DAMASCENA, SZWARCWALD E SOUZA JUNIOR, 2014). 

O estudo de Boa Sorte, Rodrigues e Souza (2013) demonstrou um perfil de 

mulheres profissionais do sexo um pouco diferente, onde a maioria tinha por volta de 

33,89 anos, a maioria era solteira, parda, ensino fundamental incompleto, religião 

católica e recebem menos que um salário mínimo. 

Em relação a raça, é um forte marcador de diferença social, através das raças 

é construído uma relação de força e superioridade que não deve existir. Do ponto de 

vista genético a raça é pouco operacional e sem nenhum valor cientifico. Atualmente 

entende-se raça como uma construção social que tipifica e qualifica indivíduos de 

acordo com suas características fenotípicas. Com o avançar de alguns discursos a 

categoria raça contribuiu apenas para alavancar a discriminação, o preconceito e a 

exclusão de pessoas (BANUTH E SANTOS, 2016) 

Segundo Banuth e Santos (2016), o sujeito é constituído de gênero, classe e 

etnia e dependendo da condição histórico-social, uma dessas faces será mais 

evidenciada, por mais que as outras estejam vívidas. Ou seja, entre as mulheres 

profissionais do sexo existe discriminação, seja por raça, por condições 

socioeconômicas. Existe uma disputa de superioridade entre elas. 

É possível perceber, portanto, que no Brasil o perfil das mulheres profissionais 

do sexo é bem especifico, marcado pela miséria, jovens adultas, pouca escolaridade, 

predomínio de cor parda e negra. Além disso, carregam as marcas do preconceito e 

marginalização dentro de si. 
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3. PRATICAS DE RISCO QUE AS MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO 

ESTÃO EXPOSTAS 

 

O mesmo estigma que reprime a atuação da profissional do sexo também 

justifica o afastamento da mesma pela busca de acesso a saúde e seus direitos. Esse 

fato torna essas mulheres mais susceptíveis a doenças sexuais e mentais. Pelo fato 

de apresentarem um comportamento e estarem expostas a situações de risco essas 

mulheres tornam-se vulneráveis, alem disso, muitas destas escondem a sua profissão 

pois já carregam a marca de que são disseminadoras de doenças (VILLA, CÂNDIDO 

E SISTE, 2016). 

Historicamente, as ações relacionadas à saúde dessas profissionais permeiam 

o campo da redução de danos para a aquisição de IST’s, pois a ideia de que as 

profissionais do sexo transmitem doenças ocorre há muito tempo, porém, elas são 

sujeitas a aquisição dessas doenças, ou seja, podem ser vítimas também de seus 

clientes (PENHA et al, 2015). 

Segundo Villa, Cândido e Siste (2016), em relação a periculosidade envolvida 

no trabalho das profissionais do sexo, as IST´s se destacam como maior gerador de 

danos, considerando que a negociação com os clientes sobre o uso da camisinha nem 

sempre é tão fácil e pode gerar diferença no pagamento. 

As IST’s (Infecções sexualmente Transmissíveis) têm sido o principal alvo de 

estudos sendo evidenciada principalmente pela prevalência de HPV (Papiloma vírus), 

seguido da Chlamydia Trachomatis e da sífilis. Conforme estudo cerca de 55,9% das 

profissionais do sexo afirmam serem infectadas pelo HIV (Vírus da imunodeficiência 

humana) e 38% dessas mesmas profissionais afirmam que possuem alguma IST, 

como por exemplo, HPV, herpes simples, sífilis e gonorréia (LEAL, SOUZA E RIOS, 

2017). 

No estudo de Sorte, Rodrigues e Souza (2013), as participantes (profissionais 

do sexo) demonstraram pouco conhecimento sobre o que é câncer de colo de útero, 

e sobre o que é HPV, porém, quando questionadas a respeito de sua saúde intima a 

maioria respondeu que a melhor forma de prevenção para manter-se sem infecções 

sexualmente transmissíveis é realizando preventivo e usando preservativo. 

As mulheres também estão expostas a outros fatores como a violência. As 

formas de violência contra a mulher profissional do sexo são diversas como, por 

exemplo, física, psicológica e sexual. O ambiente inseguro e a imposição dos clientes 
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sobre essas mulheres as tornam mais sujeitas a agressões. Existe uma relação entre 

a violência e o cotidiano das profissionais, ou seja, são vistas como meros objetos de 

satisfação que devem total submissão a quem está lhe pagando (VILLA, CÂNDIDO E 

SISTE, 2016). 

A violência baseada no gênero já é conhecida há muitos anos e discutida como 

um problema mundial de saúde pública e de direitos humanos que tem causado 

grande morbidade e mortalidade em mulheres de todo o mundo. As mulheres 

profissionais do sexo estão expostas a esse tipo de violência duas vezes pois além 

da vida privada, podem sofrer violência na vida profissional (LIMA et al, 2017).  

A violência contra a profissional do sexo está intimamente ligada à violência 

contra mulher, pois as duas estão ancoradas na desigualdade de gênero, marcada 

pelo patriarcado, pelas relações de poder, e pelas construções hierárquicas entre 

feminilidade e masculinidade. Ao se tratar da mulher profissional do sexo, a ideia de 

que a mulher tem que servir, independente da sua vontade, fica mais acentuada LIMA 

et al, 2017).  

A violência doméstica e a violência sexual vivida por muitas mulheres ainda na 

infância, muitas das vezes é o fator que culmina na entrada dessas mulheres na 

prostituição. O impacto da violência vivida na infância pode gerar conseqüências e 

traumas que ficarão marcados para sempre nessa mulher (VILLA, CÂNDIDO E 

SISTE, 2016). 

A violência psicológica é sofrida com frequencia por estas profissionais, seja 

por meio de assédio moral e verbal, gritos, chingamentos, ameaças, coerção, punição, 

humilhação. Não bastasse todas essas formas de violência, ainda existem os 

julgamentos da sociedade, os olhares, os juízos de valor entre outros (VILLA, 

CÂNDIDO E SISTE, 2016). 

Outra ação que se apresenta com frequência nesse cenário é o uso abusivo de 

drogas lícitas e ilícitas, que tem influência direta no poder de negociação sobre o uso 

do preservativo. As mulheres sob efeito de drogas perdem a capacidade de negociar 

o uso do preservativo, perdem a consciência das ações realizadas e muitas vezes é 

usado como moeda de troca pelos serviços prestados (VILLA, CÂNDIDO E SISTE, 

2016). 

Segundo Penha (2015), a maioria das profissionais relataram usarem álcool e 

tabaco, poucas mulheres declararam usarem drogas ilícitas, como por exemplo, 

maconha, cocaína, LSD (lysergic acid diethylamide, em português, ácido lisérgico 
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dietilamida). As mulheres associam o uso de drogas a um estado de alienação que 

minimiza os desconfortos do ato sexual, porém, o uso de drogas alucinantes faz com 

que as mulheres esqueçam-se de usar preservativo. 

Em contrapartida, o estudo de Damascena, Szwarcwald e Souza Junior (2014) 

demonstrou um alto consumo de bebida alcoólica entre mulheres que trabalham em 

locais fechados como as boates. Já o uso do cracke merla foi identificado com maior 

incidência nas mulheres que trabalham em lugares externos e tem pontos nas ruas. A 

cocaína, por sua vez, era utilizada pelas mulheres que trabalham em locais fechados 

e externos com a mesma incidência. 

O estudo de Rocha, Pereira e Dias, 2013, corrobora trazendo evidencias de 

que a maioria das profissionais de seu estudo fazem uso diário de álcool, e que nos 

fins de semana esse uso é dobrado. Em relação ao uso de drogas a mais prevalente 

é a maconha seguido pelo cracke está sempre associado ao uso de álcool.  

Outro ponto que merece destaque são as condições de trabalho das 

profissionais. Muitas trabalham em locais que não apresentam nenhum tipo de 

segurança e higiene. Algumas optam por locais fechados, o que não garante 

segurança, nem tampouco higiene. Outras optam por pontos na rua, evidenciando um 

nível de perigo e exposição maior (SILVA, COSTA E NASCIMENTO, 2010). 

As profissionais que optam por pontos na rua estão expostas a violência moral, 

verbal, ética, física (LIMA et al, 2017). Não se pode deixar de ressaltar que muitas 

dessas profissionais que fazem ponto nas ruas são mulheres que vivem em situação 

de rua e em sua maioria usuárias de drogas ilícitas e para manter o vício se prostituem 

pelas ruas. 

Santos et al (2008), traz uma perspectiva sobre o local de trabalho, onde as 

profissionais podem ficar mais à vontade, onde a segurança e higiene são 

preconizadas. Porém, mesmo estando em um local de trabalho melhor as 

participantes do estudo também relataram cuidar pouco da saúde e nem sempre 

realizam sexo com preservativo. 

É possível perceber que são inúmeras as práticas de risco que as mulheres 

profissionais do sexo estão expostas. Faz-se necessário compreender a dimensão da 

problemática, para agir de forma estratégica, para atender a demanda em saúde que 

esse público específico necessita. Dessa forma, poderemos ter mulheres felizes com 

a profissão que escolheram e saudáveis. 
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4. AÇÕES DE CUIDADO EM SAÚDE PARA MULHERES PROFISSIONAIS DO 

SEXO 

 

A palavra cuidado provém do latim cogitatu, pensado, imaginado. O cuidado 

refere-se à atenção especial, dedicação, zelo, desvelo que se dedica a algo ou 

alguém. O cuidado ultrapassa a teoria e a simples técnica, ele considera o ser, o 

sentido da realidade, ou seja, o cuidado é a junção da teoria e pratica com o acréscimo 

da humanidade intrínseca em cada ser humano (SILVA et al, 2009). 

As práticas de saúde são de extrema importância na vida de qualquer indivíduo 

para que haja prevenção de doenças e a manutenção de uma vida saudável. As ações 

preventivas relacionadas a saúde das mulheres profissionais do sexo têm sido 

negligenciadas pelos responsáveis, pelo fato de não acreditarem na resolutividade. 

As principais práticas em saúde são distribuição de preservativo e ações de orientação 

(LEAL, SOUZA E RIOS, 2017). 

Essas profissionais reconhecem a necessidade de cuidarem de sua própria 

saúde (autocuidado), porém, elas não reconhecem que o cuidado deve ser integral, é 

preciso cuidar do físico, mas também é preciso cuidar da vida social, momentos de 

lazer são importantes, e sobretudo, cuidar da saúde mental (LEAL, SOUZA E RIOS, 

2017). 

O autocuidado é uma ação desenvolvida pelo próprio indivíduo e realizada com 

um objetivo. Essa ação tem como objetivo principal algum benefício seja na vida, 

saúde e bem-estar. Os resultados do autocuidado são desenvolvimento e alterações 

da saúde. Além disso, o autocuidado é uma forma de prevenção de doenças (SILVA 

et al, 2009). 

 A doença ou lesão afetam não somente o sistema fisiológico e psicológico, mas 

o funcionamento integral do indivíduo, refletindo nas ações diárias.  Diante disso, é 

importante ressaltar a importância de sensibilizar essas profissionais do autocuidado 

em saúde e os benefícios dessas ações na vida delas (SILVA et al, 2009). 

Segundo Villa, Cândido e Siste, 2016 a maioria da literatura revisada traz uma 

abordagem de saúde atrelada a infecções sexualmente transmissíveis, o enfoque está 

na disseminação das doenças e quase nenhum destaque para ações preventivas e 

de promoção de saúde, além disso, existem outras demandas dessas mulheres. 

Os cuidados referentes às profissionais do sexo vão além de cuidados 

relacionados ao ato sexual, o cuidado com o corpo e sua higiene também são muito 
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importantes. Estudos mostram que cerca de 64,7% das mulheres fazem uso da 

duchinha após a relação sexual, utilizam água e sabão para higienizarem a genitália, 

essa pratica além de promover higiene entre uma relação e outra, mantém uma boa 

apresentação. Porém, o uso frequente desta prática pode diminuir o pH, favorecendo 

o aumento das IST’s (LEAL, SOUZA E RIOS, 2017). 

Os cuidados relacionados as profissionais do sexo vão para além dos aspectos 

físicos e sociais. O cuidado deve atingir também o emocional dessa mulher, essas 

mulheres são estigmatizadas, diariamente são submetidas a violência, preconceito, 

abandono da família e amigos, vivem uma rotina secreta, dentre outros fatores 

extressantes que podem causar depressão. Pesquisas apontam que mulheres entre 

20 a 39 anos de idade apresentam maior prevalência para depressão e os principais 

relatos são de insatisfação, autodesgosto, pessimismo, sentimento de culpa, mudança 

da auto imagem (LEAL, SOUZA E RIOS, 2017). 

É imprescindível que os profissionais de saúde sejam capacitados ainda na sua 

formação acadêmica, de modo que eles sejam tocados e se sintam sensibilizados a 

prestarem uma assistência digna e de qualidade que atenda as inúmeras demandas 

desse público especifico (VILLA, CÂNDIDO E SISTE, 2016). 

O cuidado voltado para essas mulheres deve incluir ações relacionadas à 

violência, combate ao suicídio, uso de álcool e drogas, prevenção de IST’s, redes de 

apoio, atendimento com psicólogos. A atuação da equipe multidisciplinar na 

assistência desse público faz-se necessária gerando um cuidado integral (VILLA, 

CÂNDIDO E SISTE, 2016). 

O estudo de Penha et al (2015) também destaca a importância dos profissionais 

de saúde, em especial do enfermeiro que atua na atenção básica, que realiza ações 

de educação em saúde. O enfermeiro quando bem capacitado consegue atingir o 

público alvo, levando informação, prevenção e promovendo saúde a essas 

profissionais. Esses enfermeiros também conseguem fazer busca ativa para 

acompanhamento de em consultas ginecológicas. 

A educação em saúde pode ser considera uma tecnologia leve, que é 

concretizada através das relações, logo, as experiências dessas mulheres, as 

vivencias, a fala, os comportamentos delas são utilizados para construção de relação 

entre profissional de saúde e mulher (REIS et al, 2014) 

Em seu estudo Reis et al, 2014 descreve que as atividades educativas podem 

ser elaboradas a partir da relação construída, essas atividades permeiam a 
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disseminação de informações preventivas, promoção de saúde aos grupos sociais 

diferentes, distribuição de preservativos e materiais explicativos/educativos, 

esclarecer a importância do exame Papanicolau e de mamas, marcação de consultas, 

realização de sorologia e vacinação. 

O estudo de Damascena, Szwarcwald e Souza Junior (2014) corrobora 

sugerindo que as estratégias em saúde aumentem o acesso e o uso dos serviços de 

saúde na cobertura de exames ginecológicos, testes rápidos de HIV, hepatite e sífilis, 

distribuição de preservativos, principalmente para profissionais do sexo de baixo 

poder aquisitivo, diminuir as desigualdades nos atendimentos, realizar ações nos 

locais de trabalho e empoderar essas mulheres em relação a pratica sexual segura. 

Já o estudo de Santos et al, 2008, traz uma nova perspectiva, que a promoção 

de saúde deve ter um modelo intervencionista, mas no próprio local de trabalho 

dessas mulheres profissionais do sexo, ele sugere uma ação de escuta e interpretação 

do conjunto dessas profissionais, com foco no trabalho e suas condições. O estudo 

demonstrou ainda, que há poucas pesquisas que tratem da saúde do trabalhador 

voltada para profissionais do sexo. Trata-se de um uma categoria peculiar, muito 

vulnerável. 

É importante compreender o que é vulnerabilidade, para Santos et al, 2008, 

nas dimensões sociais, políticas, institucionais, comportamentais e outras, alguns 

grupos ou indivíduos apresentam maior susceptibilidade para adquirem doenças, 

esses são considerados vulneráveis. 

Faz-se necessário, portanto, desenvolver práticas assistenciais e educativas 

eficazes e que realmente sensibilizem as mulheres profissionais do sexo. É preciso 

torná-las multiplicadoras de informações e do autocuidado, de modo, que suas 

práticas realizadas no trabalho sejam seguras. 

O empoderamento dessas mulheres também devem ser aludidos, elas 

precisam compreender que são símbolos de sexualidade, porém de maneira nenhuma 

isso as torna menor do que as outras mulheres. No que tange ao empoderamento 

feminino, principalmente desse público alvo, é necessário ressaltar que elas precisam 

superar também, todo preconceito social atrelado a profissão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É imprescindível, portanto, que se ampliem as discussões a respeito da 

temática, tendo em vista o perfil das mulheres profissionais do sexo. Sabe-se que a 

maioria são mulheres negras e pardas, com pouca escolaridade, idade que varia entre 

adolescência e juventude e alguns desses fatores justificam a escolha da profissão. 

Em outros casos, não existe escolha, o meio que se vive as arrasta para essa vida, e 

essa vida pode apresentar outros fatores e riscos. 

Alguns desses fatores que essas mulheres podem vivenciar no cenário de 

trabalho, é a violência física, moral, psicológica e álcool e drogas. Além disso, a falta 

de conhecimento pode contribuir para o aumento das infecções sexualmente 

transmissíveis, gerando um ciclo interminável. 

Diante disso, os profissionais de saúde têm um papel fundamental no 

atendimento a essas mulheres, esse profissional de saúde precisa se desprender de 

seus conceitos, pré conceitos, ideologias para ser capaz de realizar um atendimento 

humanizado e digno. Além disso, tornar cada vez mais fácil o acesso dessas mulheres 

ao atendimento é o modo de minimizar danos e aumentar as melhorias na saúde. Com 

isso, é possível notar a necessidade de preparo e qualificação dos profissionais de 

saúde, e estudos que discorram sobre tecnologias de assistências mais modernas 

para um atendimento eficiente. 
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