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Resumo  

 O trabalho sexual apresenta-se como um fenómeno complexo, com uma diversidade 

de atores, de contextos e de vivências. O estigma de que ainda é alvo, associado a dinâmicas 

sociais discriminatórias, assim como a falta de reconhecimento legal que permita aos 

profissionais do sexo exercer plenamente a sua cidadania, de direitos e deveres, têm 

múltiplas implicações negativas no acesso destas pessoas a serviços de saúde. Assim, e 

perante a escassez de investigação, principalmente em Portugal, que relacione a perspetiva 

de ambos os atores desta problemática, profissionais do sexo e profissionais de saúde, é 

essencial analisarmos os moldes em que ocorre o acesso deste grupo a serviços de saúde. 

Mais concretamente, pretende-se perceber, através das opiniões dos intervenientes, as 

circunstâncias do acesso a serviços de saúde, os modos de tratamento médico, as situações 

de discriminação e a importância de equipas de apoio especializadas que fazem um trabalho 

de saúde proximal com esta população. Para isso, utilizou-se uma metodologia qualitativa, 

recorrendo a entrevistas semiestruturadas a nove atores: quatro trabalhadoras do sexo, três 

enfermeiras de equipas de apoio especializadas e dois médicos generalistas de medicina 

geral e familiar.     

 Os resultados indicam que, apesar de uma melhoria no acesso de trabalhadorxs do 

sexo aos serviços de saúde, percecionada pelos profissionais de saúde de apoio a esta 

população, outros participantes continuam a referir algumas dificuldades nesse acesso, 

particularmente em trabalhadorxs do sexo migrantes. A amostra refere dificuldades no 

acesso a serviços de saúde generalistas, a não revelação da sua atividade profissional e a 

existência de situações de discriminação (baseadas no seu trabalho, na sua identidade de 

género, e na sua nacionalidade) nestes serviços. Estas situações de discriminação e a 

antecipação de tratamento pouco adequado condicionam a procura destes serviços 

generalistas. Os profissionais de saúde apresentam perceções focadas nos comportamentos 

de risco por parte de trabalhadorxs do sexo, questionando a utilização regular de material 

preventivo. Apesar de terem conhecimento dos diversos atores e contextos do trabalho 

sexual, a sua intervenção é maioritariamente focada na despistagem de IST, saúde sexual e 

reprodutiva, o que reduz os profissionais do sexo a esta dimensão.   

Palavras-Chave: Trabalho Sexual; Serviços de Saúde; Acesso a Serviços de Saúde 
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Abstract 

 Sex work is a complex phenomenon, with a large diversity of actors, contexts and 

experiences. The stigma that it still holds, associated with discriminatory social dynamics, 

as well as the lack of legal recognition that would allow sex workers to fully exercise their 

citizenship, rights and duties, have a set of negative implications for this population in the 

access to health services. Thus, and given the lack of research, especially in Portugal, that 

relates the perspective of both actors in this issue, sex workers and health professionals, it’s 

essential to understand how this group has access to health services. Specifically, it intends 

to understand, through the actors’ opinions, the circumstances of access to health services, 

ways of medical treatment, the situations of discrimination and the importance of 

specialized support teams that conduct proximal health work with this population. For this, 

a qualitative methodology was used, using semi-structured interviews with nine actors: four 

sex workers, three nurses from specialized support teams and two general practitioners of 

general and family medicine. 

 The results indicate that, despite an improvement in the access of sex workers to 

health services, perceived by the health professionals supporting this population, several 

other participants continue to report some difficulties in this access, particularly for migrant 

sex workers. The population refers to difficulties in accessing generalist health services, 

non-disclosure of professional activity and the existence of discrimination situations (based 

on their professional activity, gender identity and nationality). These situations of 

discrimination and the anticipation of inadequate treatment tend to limit the demand for 

these services. Health professionals focus on the risky behaviors of sex workers, questioning 

their regular use of preventive material. Indeed, despite being aware of the different actors 

and the contexts of sex work, their intervention is focused mostly on the screening for STIs, 

sexual and reproductive health, reducing sex workers to this sole dimension. 

Key-words: Sex Work; Health services; Access to Health Services 
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Résumé 

Le travail du sexe se présente comme un phénomène complexe, avec une grande 

diversité d'acteurs, de contextes et d'expériences. La stigmatisation dont il souffre encore, 

associée à une dynamique sociale discriminatoire, ainsi que l’absence de reconnaissance 

juridique qui permettrait aux travailleuses du sexe d'exercer pleinement leur citoyenneté, 

leurs droits et leurs devoirs, ont un ensemble d'implications négatifs sur l'accès de ces 

personnes aux services de santé. Cela dit, et compte tenu de la rareté de la recherche, 

principalement au Portugal, qui confronte le point de vue des deux acteurs de cette 

problématique, les professionnels du sexe et les professionnels de la santé, il est essentiel 

de comprendre comment se déroule l'accès de ce groupe aux services de santé. Plus 

concrètement, il vise comprendre, par les opinions des intervenants, les circonstances 

d'accès aux services de santé, les modes de traitement médical, l'existence de situations de 

discrimination et l'importance d'équipes d'accompagnement spécialisées qui interviennent 

en santé proximale auprès de cette population. Pour cela, une méthodologie qualitative a été 

utilisée, utilisant des entretiens semi-structurés avec neuf acteurs: quatre travailleuses du 

sexe, trois infirmières d'équipes de soutien spécialisées et deux médecins généralistes de 

médecine générale et familiale. 

Les résultats indiquent que, malgré une amélioration de l'accès aux services de santé 

pour les professionnel (le) s du sexe, perçue par les professionnels de santé soutenant cette 

population, quelque d’autres participants continuent à signaler certaines difficultés dans cet 

accès, notamment pour les travailleux (ses) du sexe migrantes. La population évoque les 

difficultés d'accès aux services de santé généralistes, à la non-divulgation de leur activité 

professionnelle et l’existence de situations de discrimination (sur la base de leur activité 

professionnelle, de leur identité de genre et de leur nationalité). Ces situations de 

discrimination et l'anticipation d'un traitement inadéquat conditionnent la demande de ces 

services. Les professionnels de la santé ont des perceptions axées sur les comportements à 

risque des professionnel (le) s du sexe, questionnant l’utilisation régulière du matériel 

préventif. Bien qu'ils soient conscients des différents acteurs et des contextes du travail du 

sexe, leur intervention se concentre surtout sur le dépistage des IST, la santé sexuelle et 

reproductive, ce qui réduit les professionnel (le) s du sexe à cette dimension unique. 

Mots-clés: Travail du sexe; Services de santé; Accès aux services de santé 
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Introdução  

  

 O trabalho sexual é uma atividade que envolve a transação, consentida e entre 

adultos, de uma retribuição com valor económico por serviços de cariz ou significado sexual 

ou erótico, contemplando serviços sexuais comerciais, performances ou produtos (Oliveira, 

2008). A não legalização e a não criminalização, ignorando a atividade, cria um vazio legal 

e civil para as pessoas que a praticam, impossibilitando-as de aceder a serviços públicos e a 

direitos (Oliveira, 2001). Quando a sociedade não é capaz de conceder aos seus membros, 

de modo igualitário, a oportunidade de beneficiar da totalidade dos direitos está a perpetuar 

a exclusão social (Oliveira, 2008). Além da exclusão do espaço social associada ao trabalho 

sexual, esta atividade está, ainda, envolvida num estigma social relacionado com o estigma 

de puta, que demonstra como a sociedade encara xs trabalhadorxs do sexo, usando tal visão 

a ela associada, para os discriminar (Basnyat, 2016), para os humilhar e encarar como 

veículos de doenças  e de IST (Lazarus et al, 2012). O estigma e discriminação que afetam 

esta população, assim como esta visão patologizante, condicionam e reduzem o acesso a 

serviços de saúde. Esta visão e a representação que os profissionais de saúde possuem acerca 

do trabalho sexual influencia as suas ações e comportamentos e restringem-se a uma esfera 

sexual e reprodutiva, deixando de parte aspetos do quotidiano pessoal, como questões de 

vida pessoal, trabalho e saúde em geral (Belém et al., 2018).   

 Assim sendo, e devido à falta de investigação em Portugal que foque o acesso a 

serviços de saúde por parte de trabalhadorxs do sexo, assim como a visão que os 

profissionais de saúde têm desta população, o presente estudo surge com o intuito de 

responder precisamente a estas questões, tendo como objetivo central o de examinar as 

condições em que xs trabalhadorxs do sexo acedem a serviços de saúde. Pretende-se, mais 

especificamente, perceber as circunstâncias do acesso a serviços de saúde, modos de 

tratamento médico, existência de situações de discriminação e a importância de equipas de 

apoio especializadas que fazem um trabalho de saúde proximal com esta população. Este 

estudo encontra-se organizado em duas grandes partes: a primeira, relativa ao 

enquadramento teórico do fenómeno, conceito, caracterização, relação com estigma, 

violência estrutural e institucional e acesso a serviços de saúde por parte de trabalhadorxs 

do sexo; e a segunda, relativa ao estudo empírico, que inclui o objeto e objetivos de estudo, 

o método, as técnicas de recolha e análise de informação, a apresentação e discussão dos 

resultados e as considerações finais.  
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Parte I - Enquadramento Teórico 

 

Prostituição e Trabalho Sexual 

O conceito de prostituição caracteriza-se pela dificuldade em delimitar as atividades 

que engloba e assim encontrar fronteiras para a sua definição. De facto, existe uma certa 

subjetividade na definição do conceito, visto que os sujeitos implicados poderão não se 

identificar com tal rótulo, colocando a questão de o ponto de vista ser exterior a quem pratica 

tais comportamentos (Oliveira, 2001). A pluralidade de contextos, de atores e dinâmicas 

que definem a prostituição podem ajudar a explicar esta não identificação por parte de 

alguns sujeitos. Fará, deste modo, sentido apresentar uma primeira definição, introduzida, 

em Portugal, por Cruz (1984 cit in Oliveira, 2001) que caracterizou as pessoas que fazem 

prostituição como: “aquelas que fazem mal publicamente ao seu corpo ganhando dinheiro 

e que o fazem constantemente a quem quer que for" (Cruz, 1984 cit in Oliveira, 2001, p. 

49/50). Esta definição, para além de não englobar outro contexto para a prostituição que não 

a rua, e de se focar, exclusivamente, no género feminino, ainda exclui outras formas de 

trabalho sexual. Pressupõe, também, um juízo de valor que conota negativamente quem 

realiza esta atividade (Santos, 2018). Perante a evolução do conceito, em que lhe foi retirado 

peso moral, envolvimento de outros sujeitos, significação sexual e presença de emoções, a 

prostituição pode, assim, definir-se “como o desempenho de relações sexuais (genitais, 

orais, anais ou masturbatórias),   entre outras atividades com conotação sexual, com uma 

pessoa ou mais por motivos não sexuais, geralmente económicos” (Oliveira, 2001, p.84).  

As expressões “trabalho sexual” e “profissional do sexo” foram propostas na década 

de 1970, por Carol Leigh, prostituta e ativista dos EUA, como forma de destigmatizar o 

termo e a profissão e acentuar a importância das questões laborais (Oliveira & Fernandes, 

2017). A adoção desta expressão torna, assim, o conceito mais abrangente pois descreve 

diversas ocupações na indústria do sexo (Chateauvert, 2013), descentrando-o do contexto 

tradicional de prostituição. A prostituição é, deste modo, apenas uma das formas de trabalho 

sexual (Oliveira, 2008). Além disso, a utilização da expressão “trabalho”, além de retirar a 

carga estigmatizante do termo “prostituição”, atribui, ainda, um sentido de trabalho a estas 

atividades (Oliveira, 2001). O trabalho sexual é uma atividade que envolve “duas ou mais 

pessoas em que uma das partes, a troco de uma retribuição com valor económico, 

desempenha um comportamento com significado sexual ou erótico para a outra parte” 
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(Oliveira, 2003, p.171-172), contemplando serviços sexuais comerciais, performances ou 

produtos, o que inclui a “prostituição, striptease e telefonemas eróticos” (Oliveira, 2018, p. 

12). É uma transação, consentida e entre adultos, de serviços com significado sexual e/ou 

erótico (Oliveira, 2008). Estes serviços podem acontecer em diferentes contextos, de 

múltiplas formas – prostituição de rua, de apartamento, acompanhantes de luxo, call girls, 

danças exóticas, alterne, filmes pornográficos, peep shows, dominação profissional, rent 

boys, linhas telefónicas eróticas, massagens eróticas, strip teasers, performances de webcam 

e aconselhamento sexual (Chateauvert, 2013). O termo refere-se “a uma mulher, homem ou 

transgénero adulto ou jovem (entre os 18-24) que recebe dinheiro ou bens em troca de 

serviços sexuais, sejam eles regulares ou ocasionais. (HIV/AIDS, 2009, p.3). Outros autores 

definem trabalho sexual como sendo caracterizado por uma atividade com fins lucrativos, 

exercida de forma voluntária e consciente (Castellanos & Salas, 2018), o que retira da 

equação as situações de tráfico e exploração sexual. Acerca do termo “trabalho sexual”, ele 

“implica que consideremos que se trata de uma atividade de prestação de serviços sexuais. 

E isto implica a defesa da profissionalização destas atividades. Sem estigma e de forma a 

dignificar o trabalho que é exercido por estas mulheres e homens.” (Oliveira, 2004, p.89).  

A 1 de Janeiro de 1983 entrou em vigor, em Portugal, o novo decreto-lei que 

descriminalizou a prostituição, revogando a anterior decisão que criminalizava e punia esta 

prática. No entanto, e segundo o Decreto-Lei nº 400/82, o lenocínio é considerado crime, 

concretamente: “todos aqueles que, profissionalmente ou com intenção lucrativa, procuram 

fomentar, favorecer ou facilitar o exercício da prostituição por outra pessoa ou a prática de 

atos sexuais de relevo” (Art.º 169º, n.º 1, alínea a) do Código Penal Português). É igualmente 

punível por lei quem traficar, através da violência ou ameaça, pessoas para o exercício da 

prostituição noutro país (Código Penal Português, art. 160). Apesar de o progresso face à 

lei anterior que perseguia e encarcerava quem fazia trabalho sexual, o estado legal atual da 

prostituição não protege nem beneficia significativamente quem a pratica. “Não estando 

legalizada também não é criminalizada. Existe um vazio legislativo que não pune, não 

regula, mas ignora esta atividade” (Oliveira, 2001, p.25). A falta de reconhecimento laboral 

impede xs trabalhadorxs do sexo de estabelecer contratos de trabalho, sendo que os direitos 

laborais, como segurança e higiene no trabalho, possibilidade de baixa médica, férias pagas, 

licença de maternidade, ou pensão de reforma, lhes são negados.    

Apesar da descriminalização da atividade profissional e da introdução da ideia de 

trabalho sexual nos anos mais recentes, as pessoas que se prostituem continuam a ser 

socialmente rejeitadas e excluídas (Oliveira, 2011). Esta reação da sociedade baseia-se nas 
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normas rígidas existentes para o comportamento sexual, levando a que as prostitutas sejam 

encaradas como “amorais ou imorais, desviantes e transgressoras, alvo de estigmatização” 

(Oliveira, 2008, p.322). A figura da prostituta é, assim, percecionada como perigosa e 

ameaçadora da “normal” feminilidade (O’Neill, 2005).  

 

Trabalho Sexual: Desvio, Estigma e Exclusão 

O conceito de desvio, aplicado também a quem faz trabalho sexual, foi introduzido 

por Becker (1963), e pressupõe a infração de uma regra que é partilhada socialmente, sendo, 

no entanto, uma consequência de uma reação a determinado comportamento. A desviância 

é criada na sociedade pelos grupos sociais dominantes que produzem as regras e as aplicam 

a pessoas particulares e as etiquetam de outsiders (Becker, 1963). Assim, a desviância é a 

consequência da aplicação, por outros, de regras e sanções e não uma qualidade, per si, do 

ato ou da pessoa que o cometeu. “O desviante é aquele a quem a etiqueta foi aplicada com 

sucesso e o comportamento desviante é o comportamento da pessoa assim etiquetada”. 

(Becker, 1963, p.9). Esta noção levanta questões relativas a dinâmicas de etiquetagem e a 

processos que levam determinados grupos a serem marginalizados, tendo por base uma 

pequena porção de comportamentos, tomados como um todo, tornando-se, socialmente, 

espelhos identitários dos seus comportamentos.  

A noção de estigma relaciona-se com o conceito de desvio, na medida em que se 

apresenta como um processo de marginalização de indivíduos e grupos que são considerados 

desviantes, ou seja, com comportamentos que violam a norma social (Goffman, 1961). Este 

conceito é originalmente apresentado como uma característica de um indivíduo que, ao ser 

encarada socialmente como algo negativo, o desqualifica e descredibiliza, afastando-o da 

“normalidade” – característica de quem não se afasta de expectativas específicas - e criando 

obstáculos no acesso a bens materiais e simbólicos (Goffman, 1961). É um processo social, 

experienciado ou antecipado, marcado pela rejeição, exclusão, culpa ou desvalorização. 

Esses processos são resultado da experiência, perceção ou antecipação razoável de uma 

situação social adversa no julgamento de uma pessoa ou grupo (Scambler, 2009).  

O estigma e a desviância podem ser “decretados” ou “sentidos” ou ambos.  O 

estigma e desviância que são decretados caracterizam-se pela discriminação por outros, 

enquanto que o estigma e a desviância que são sentidos caracterizam-se por: internalização 

de vergonha e culpa, respetivamente, e um medo disruptivo e incapacitante de ser 
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discriminado (Scambler & Paoli, 2008). O estigma de puta demonstra como a sociedade 

encara xs trabalhadorxs do sexo, usando tal palavra, e a visão a ela associada, para os 

discriminar (Basnyat, 2016). Este estigma dirige-se essencialmente às trabalhadoras de rua 

e comporta a humilhação dessas mulheres por se desviarem das normas de género ao 

pedirem remuneração para sexo e satisfazerem desejos dos homens, além de supostamente 

serem veículos de doenças e de infeções sexualmente transmissíveis para a sociedade 

(Lazarus et al., 2012). Xs trabalhadorxs do sexo interiorizam a imagem de alguém cujos 

comportamentos violam a lei autoaplicando-se o rótulo que a sociedade lhes atribuiu. 

Quando alguém pensa em si, enquanto sujeito na ótica da prostituição, pensa-se igualmente 

de acordo com o estigma, com uma visão negativa de si mesmo (Oliveira, 2008).  

Para a sociedade, é importante controlar os padrões comportamentais, o corpo e a 

vida dxs trabalhadorxs do sexo, retirar-lhes direitos universais e vigiar as suas anomalias já 

que é preciso controlar o desvio para manter a ordem social (Oliveira, 2008). A exclusão 

social atua como forma de controlo social na medida em que seleciona quais os grupos 

socialmente aceitáveis por estarem em conformidade com as normas sociais vigentes, 

colocando todos os que “não se encaixam” às margens da sociedade. Tal é conseguido 

através de processos mais ou menos evidentes de marginalização, de privação de direitos civis 

e sociais, os quais deveriam ser universais.  A exclusão social ocorre quando a sociedade 

dominante afasta determinados grupos da participação plena na vida económica, social e 

política, podendo negar o acesso a recursos e serviços, e a direitos fundamentais de 

participação igualitária em relações sociais (Khan, 2012). Quando a sociedade não é capaz 

de conceder aos seus membros, de igual modo, a oportunidade de beneficiar da totalidade 

dos direitos, está a perpetuar a exclusão social (Oliveira, 2008). Existe um controlo social 

associado a padrões de comportamentos sexuais (particularmente em relação às mulheres) 

que dita quem é uma boa mulher, respeitável e pura, e quem é uma má figura feminina, 

perpetuadora de perversidades e pecados. E esse controlo social, exercido através do 

estigma social, apesar de se dirigir explicitamente às prostitutas, controla também o 

comportamento de todas as mulheres (Oliveira, 2008). Profissionais do sexo em todo o 

mundo têm denunciado que são constantemente afetados por leis, políticas e práticas que 

resultam na sua exposição e vitimização, assim como outros atos criminais e violação dos 

direitos humanos, o que reduz frequentemente o seu acesso à educação e a serviços de saúde, 

contribuindo para a sua exclusão económica e social (Overs & Loff, 2013).  

Em termos económicos, uma possível tradução da exclusão a que xs trabalhadorxs do 

sexo estão sujeitos é o não reconhecimento do trabalho sexual enquanto profissão, 
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impedindo-os de aceder ao sistema de segurança social (para assistência médica, baixas ou 

pensões) e ao crédito bancário, sendo esta negação a origem de uma dupla discriminação 

(Oliveira, 2008). Quando xs trabalhadorxs do sexo se dirigem a serviços institucionais, como 

serviços de educação, saúde, justiça e se assumem como tal, as probabilidades de serem alvo 

de discriminação são bastante altas, pelo que pressupõe que, também neste contexto, 

funcionam as dinâmicas da exclusão (Oliveira, 2008).  A figura da mulher que se prostitui 

é encarada como intrinsecamente “má”, levando a que se gerem “justificações” para o seu 

menor acesso a recursos públicos, aumentando a sua vulnerabilidade em múltiplos 

contextos, particularmente em termos de saúde sexual e mental (Villela & Monteiro, 2015). 

A exclusão social apresenta-se, assim, como um fator de influência a um nível individual e 

tem um papel crucial para a obtenção de melhor saúde e utilização de serviços de saúde 

(Sharma et al., 2017). A Amnistia Internacional junta-se a um vasto grupo de organizações 

de várias disciplinas e áreas de especialização que apoiam ou apelam à descriminalização 

universal do trabalho sexual (Amnistia Internacional, 2016), no sentido de reduzir a exclusão 

e violências estruturais a que xs trabalhadorxs do sexo estão sujeitos. O reconhecimento da 

prostituição como um trabalho, legalmente falando, seria um passo importante na inclusão 

social dos profissionais do sexo (Oliveira, 2008).  

 

Violência Estrutural e Institucional  

Tendo em conta que o trabalho sexual, enquanto vivência socio-politico-económica, 

é marcado por múltiplas violências, é importante refletir acerca daquelas que, sendo mais 

subtis, indiretas e, tantas vezes, despercebidas aos olhos do quotidiano da sociedade e dos  

próprios profissionais do sexo, têm um impacto significativo na sua vida. Galtung (1969) 

define violência como, “comprometimento evitável das necessidades fundamentais 

humanas ou, em termos mais gerais, comprometimento da vida humana, o que limita o nível 

a que alguém é capaz de satisfazer as suas necessidades abaixo do que seria possível.” 

(p.168, tradução livre). Isto significa que o potencial é mais elevado do que o estado atual 

e, por isso, ao ser uma situação evitável, existe violência (Galtung, 1969). Para exemplificar, 

Galtung (1969) apresenta a morte de alguém por tuberculose no século XVIII, a qual seria 

bastante inevitável dada a inexistência de tratamento adequado – logo, não existiria qualquer 

tipo de violência. No entanto, perante os recursos e avanços médicos atuais, a morte por esta 

doença nos dias de hoje, já seria considerada violência.  
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A violência estrutural, indireta, ocorre quando é construída na estrutura, perpetuando 

as desigualdades de poder e de oportunidades de vida (Galtung 1969). Este tipo de violência, 

apesar de não implicar diretamente o seu autor, expõe a lógica por detrás da natureza 

sistémica com o modo desigual como é aplicada (Ho, 2007). A violência estrutural gera uma 

distribuição não igualitária de poder entre atores indiciando assim a intervenção humana. 

Este tipo de violência tem a exploração na sua base, significando que alguns obtêm muito 

mais na sua interação com a estrutura, do que outros (Galtung, 1990). Coloca 

sistematicamente em desvantagem aqueles que não possuem qualquer tipo de poder (Ho, 

2007). A violência estrutural ocorre quando são criadas políticas dentro do sistema que 

afetam as oportunidades de vida através das instituições, as quais impedem indivíduos, 

grupos e sociedades de alcançar o seu total potencial (Galtung, 1969). O conceito de 

violência estrutural apresenta uma base importante para perceber as violações estruturais 

dos direitos humanos, através da análise de como as estruturas constrangem a ação tornando 

inatingível a satisfação das necessidades humanas fundamentais (Ho, 2017).  

A violência simbólica, conceito introduzido por Pierre Bourdieu, é aquela que “se 

exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem e também, frequentemente, 

daqueles que a exercem na medida em que uns e outros são inconscientes de a exercer ou a 

sofrer” (Bourdieu, 1996, p.16). Esta violência, segundo Bourdieu (1999), refere-se à 

aplicação à realidade e às relações de poder onde os sujeitos são inseridos, de esquemas de 

pensamento dominantes resultantes da interiorização dessas relações de poder. Dessas 

relações de poder resultam o estigma e as normas sociais relativas às populações oprimidas 

nessa relação. Normas sociais que impedem os pobres, oprimidos ou qualquer outro grupo 

marginalizado de viver a sua vida em pleno bem-estar, de receber cuidados de saúde, assim 

como a sua participação na modificação dessas normas, tornam-se um modo de violência 

simbólica (Varga, 2012). Além disso, a interiorização do estigma pelxs trabalhadorxs do 

sexo torna-se, igualmente, uma forma de perpetuar este tipo de violência (Bourdieu, 1999). 

As oportunidades de vida são diminutas quando as pessoas são socialmente dominadas, 

politicamente oprimidas ou economicamente exploradas e o efeito adverso dessa 

desvantagem estrutural prejudica a saúde e o acesso a serviços de saúde de quem faz 

trabalho sexual. Os grupos minoritários são rotulados como tal, devido à sua posição social, 

por serem dominados, oprimidos e vítimas de uma ordem social que compromete 

determinados grupos no colmatar das suas necessidades básicas (Varga, 2012).  

A violência institucional diz respeito ao contacto que certos grupos, como xs 

trabalhadorxs do sexo, têm com as instituições do Estado na área da segurança social, da 
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saúde ou da justiça. Este contacto é marcado por discriminação e preconceito (Oliveira, 

2008). O controlo social que é exercido pelo Estado relativamente a sexualidades desviantes, 

em particular, à sexualidade feminina desviante (Oliveira, 2008; Silva, Machado & Silva, 

2002), traduz-se numa dominação apresentada sob forma de controlo e poder das instituições 

(tribunais, polícia, segurança social) (Silva, 2001). Perante a identificação de transgressão 

moral por parte da sociedade, há uma legitimação da violência para com quem transgride, 

podendo ocorrer em qualquer contexto, nomeadamente nas instituições, pelas pessoas que 

as representam (Oliveira, 2008). A violência institucional ocorre de um modo invisível para 

quem é atingido, concretizando-se em ações realizadas por instituições sociais (de saúde, 

segurança, educação) e as suas unidades organizacionais. Apresentam barreiras ao 

desenvolvimento espontâneo do potencial humano e são uma forma complexa de violência, 

pelo seu carácter subtil e indireto, podendo gerar consequências a longo prazo, como a 

exclusão de múltiplas formas de participação social (Barbeiro & Machado, 2010).  

Em termos de saúde, a violência estrutural transmite a mensagem sobre quais os 

comportamentos que são esperados socialmente em termos de saúde e quem tem mais 

direito aos cuidados, condicionando o acesso aos serviços (Basnyat, 2016). A violência 

estrutural a que xs trabalhadorxs do sexo estão sujeitos tornam este grupo particularmente 

vulnerável a riscos de saúde, o que é exacerbado pela violência exercida pelo sistema nas 

suas vidas.  Xs trabalhadorxs do sexo usam os serviços de saúde de forma inconsistente, 

com baixos níveis de cuidado preventivo. Carecem de médico regular, de seguro de saúde, 

de identificação, de transporte e segurança, estando em grande risco de serem sem-abrigo e 

vítimas de violência (Varga, 2012). A discriminação gera medo nxs trabalhadorxs do sexo 

em procurar serviços de saúde e tratamento que poderia ser fundamental para as suas vidas. 

Esse medo, tendo por base uma discriminação que pressupõe um controlo social, funciona 

como barreira para a utilização de serviços de saúde (Basnyat, 2016). Ao evitar os sistemas 

de saúde, xs trabalhadorxs do sexo ficam impedidos de viver a sua vida de forma saudável 

e de gozarem, em pleno, os direitos à liberdade e equidade. A violência praticada nestes 

serviços comunica a trabalhadorxs do sexo que não vão ser tratados com respeito e equidade, 

por comparação com outras pessoas que não realizam trabalho sexual (Basnyat, 2016). A 

legitimação da violência ocorre porque xs trabalhadorxs do sexo são desumanizados, sendo 

que quem não é humano, não tendo sentimentos ou emoções, poderá ser alvo de ataques 

(Oliveira, 2008). Esta exclusão de estruturas macrossociais- educação, emprego, recursos - 

coloca este grupo às margens da sociedade (Basnyat, 2016). Em instituições de saúde, a 

melhor opção para que o tratamento seja efetuado com o máximo de eficácia e neutralidade 
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é o profissional do sexo não referir a sua profissão. Esta “obrigação” de se esconder, assim 

como a preferência por serviços privados ou especializados, de modo a fugir a tratamento 

discriminatório por parte dos técnicos de saúde, constitui-se como violência institucional no 

serviço de saúde. Poderá, ainda, ocorrer vitimização secundária, quando um trabalhador do 

sexo se desloca a um hospital como vítima de violação, ou quando uma pessoa transgénero 

que fora agredida recorre a uma qualquer instituição (Oliveira, 2008). Este ciclo de violência 

funciona como modo de manter os profissionais do sexo à margem, limitando e forçando as 

suas escolhas, o que pode resultar em danos físicos, emocionais e psicológicos. Esta 

combinação de problemas político-socio-económicos perpetua dinâmicas de iniquidade, 

podendo afetar o modo como os profissionais do sexo percecionam a sua saúde e as 

respetivas práticas (Varga, 2012).  

Quando se ignora a voz de quem faz trabalho sexual, pelo não reconhecimento da 

atividade e consequentes direitos e inexistência de poder reivindicativo (Oliveira, 2008), 

exclui-se o grupo do espaço da cidadania e recusa-se a sua capacidade de autodeterminação 

(Toupin, 2002). Esta falta de voz própria, aliada à falta de associação entre trabalhadorxs 

do sexo, a ausência de sindicato, de representação, a sua exclusão do sistema fiscal e da 

segurança social, e a privação frequente ao direito à justiça vem demonstrar que a 

marginalização é sintoma de um grande problema estrutural e sistémico (Oliveira, 2008). 

Atentar a alguns determinantes de saúde através do melhoramento de “intervenções 

estruturais” tem ajudado xs trabalhadorxs do sexo, quebrando o ciclo da iniquidade, pobreza 

e dos baixos níveis de saúde (Sharma et al., 2017). Será importante perceber as 

consequências que a etiquetagem e a estigmatização produzem neste grupo, refletindo 

acerca de processos mais profundos e percebendo a sua relação com instituições de saúde.  

 

Saúde e Trabalho Sexual 

Durante o século XIX, quando a sífilis atingia índices preocupantes na Europa, 

consideravam-se as prostitutas como os principais agentes de propagação da doença. Tendo 

por objetivo o controlo do fenómeno, as autoridades de saúde encarregaram os médicos 

higienistas do estudo da propagação da sífilis entre quem praticava a prostituição. Em 

Portugal foram criadas consultas médicas obrigatórias de modo a impedir a disseminação 

do vírus sifilítico. Surge, assim, a regulamentação da prostituição com o objetivo explícito 

da proteção da saúde pública (Oliveira & Fernandes, 2017). No final do século XX, com o 

aparecimento do HIV/SIDA, restabeleceu-se o vínculo entre a prostituição e a doença, 
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fazendo surgir novas medidas de controlo em nome da saúde pública e dando lugar a 

discursos neo-regulamentaristas num certo ambiente de pânico moral. Assim, uma vez que 

as características e os determinantes da infeção estão na base do projeto de controlo e 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (Silva, Machado & Silva, 2002) xs 

trabalhadorxs do sexo voltam a estar sob particular vigilância epidemiológica (Scambler & 

Scambler,1995). Segundo Scambler e Scambler (1995), a investigação e a intervenção 

orientadas para uma melhor saúde de trabalhadorxs do sexo surgiram, de modo a conhecer-

se a probabilidade de o vírus do HIV ser transmitido à população heterossexual normativa, 

o que gerou um certo pânico moral.  Assim, as políticas de redução de riscos e a promoção 

para a saúde têm sido o objetivo central da grande maioria dos projetos de intervenção para 

xs trabalhadorxs do sexo na Europa (Oliveira & Fernandes, 2017). 

A abordagem da Redução de Riscos surgiu nos anos 1980, respondendo à epidemia 

do VIH/SIDA, centrada essencialmente na área das drogas (Denning, 2000). Esta 

intervenção de saúde pública teve os seus primeiros programas na Holanda e no Reino 

Unido. Tendo como base princípios de humanismo e pragmatismo (Fernandes & Ribeiro, 

2002), as intervenções da redução de riscos tinham, ainda, como características a 

horizontalidade, pretendendo níveis elevados de autocuidado, saúde, empoderamento e 

bem-estar (Marlatt, 1998). O primeiro projeto de redução de riscos de apoio a trabalhadorxs 

do sexo, o Drop In, surgiu em Lisboa, em 1994, associado a um centro de saúde (Oliveira, 

2008). Após este primeiro projeto, outros foram surgindo em todo o país, tendo como 

objetivo principal a redução dos riscos de contração de doenças e infeções sexualmente 

transmissíveis (IST) (Oliveira, 2008). Apesar de xs trabalhadorxs do sexo poderem estar 

mais expostos ao risco de contágio do VIH/SIDA e outras IST pelos comportamentos com 

clientes e parceiros (Oliveira, 2002, cit in Coutinho & Oliveira, 2014), alguns estudos têm 

concluído que, na Europa, as taxas de infeção entre quem faz trabalho sexual é baixa, 

excluindo grupos específicos, como consumidores de droga por via endovenosa, homens 

que fazem sexo com homens e migrantes onde a doença é endémica (Gaffney et al., 2008). 

Numa revisão sistemática realizada de 102 artigos, com informação relativa à prevalência de HIV 

em 50 países, estima-se que, aproximadamente, uma em cada dez (11.8%) trabalhadoras do 

sexo de médio ou baixo rendimento viva com HIV (Baral et al., 2012). 

Os profissionais do sexo notam que o seu trabalho tem um grande impacto no seu 

corpo, daí decorrendo consequências para a sua saúde física, sexual e mental (Choudhury, 

2010). O trabalho, na visão dos profissionais, é arriscado para a sua saúde sendo que o sexo 

com os clientes não é o único aspeto da profissão que tem um impacto no seu corpo. De 
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facto, para além dos riscos da atividade sexual, são mencionados riscos de saúde 

relacionados com o ambiente de trabalho, como a exposição constante ao álcool e ao tabaco 

(Choudhury, 2010). Num estudo realizado em Bristol, Inglaterra, acerca das experiências 

em serviços de saúde numa amostra de 72 trabalhadoras do sexo de rua, revelou que este 

grupo tem valores baixos de despistagem de IST  (apenas 46% realizou o teste no ano 

anterior e 18% nunca tinha sido testada) e baixos valores de vacinação contra a hepatite B 

(apenas 24% tinha a vacina) (Jeal & Salisbury, 2004). Trabalhadorxs de rua têm um alto 

risco de problemas de saúde, incluindo IST, e doenças prolongadas como diabetes, dores 

de costas, doença mental e dependência de droga, álcool e tabaco (Howard, 2018; Choudhury, 

2010). De facto, quem trabalha na indústria do sexo é, por si mesmo, uma pessoa que vive e 

existe muito para além da sua atividade profissional, conceptualizando a sua saúde de forma 

holística, ou seja, muito para além da noção de saúde sexual e da prevenção de IST e HIV. 

Isto significa que xs trabalhadorxs do sexo têm uma imagem de si, essencialmente, como 

pessoas, e não apenas como profissionais do sexo (Choudhury, 2010). Apesar disso, os 

motivos mais citados como razões para a procura de um serviço de saúde estão relacionados 

com a situações de gravidez, realização de exame do colo do útero e com a obtenção de 

preservativos, o que denota um foco nos problemas de saúde de índole sexual e reprodutiva 

(Bonadiman, Machado & López, 2012). 

A associação do trabalho sexual ao HIV e a outras IST apresenta-se como uma forte 

barreira aos profissionais do sexo em aceder a serviços de saúde. Na globalidade, e inserindo 

esta problemática historicamente, o sistema de saúde não tem integrado e disponibilizado o 

espaço e a atenção necessários aos profissionais do sexo, grupo que, geralmente, se 

caracteriza como sendo de difícil acesso e com necessidades específicas de saúde (Marin et 

al., 2013). Apesar dos fatores de risco elevados, os padrões de acesso a serviços de saúde e 

ao atendimento apropriado são fracos, sugerindo que trabalhadores/as do sexo de rua 

experienciam significativas barreiras no acesso a cuidados de saúde. (Jeal & Salisbury, 

2004; Levi-Minzi et al., 2016). Pessoas que são profissionais do sexo estão mais propensas 

a experienciar altos níveis de exclusão social e de privação do direito a bons cuidados de 

saúde (Sharma et al., 2017). Quem faz trabalho sexual, frequentemente não tem acesso a 

serviços de saúde em momentos de necessidade devido ao estigma e à discriminação 

(Sharma et al., 2017). Num estudo realizado na Argentina, junto de 950 trabalhadorxs do 

sexo, concluiu-se que 90,1% dos participantes tinha dificuldades em aceder a serviços de 

saúde, sendo que 70,09% não tinha recebido qualquer serviço no último ano. Além disso, 

71,1% de trabalhadorxs do sexo e 82,9% de pessoas transgénero sentiram-se discriminadas 
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quando solicitaram serviços de saúde (Marin et al., 2013). Em contextos como hospitais ou 

centros de saúde, quem faz trabalho sexual pode sentir uma forte estigmatização, em 

particular as pessoas transgénero, as quais são frequentemente alvo de agressões verbais 

(Oliveira, 2008). Mulheres que trabalham na rua têm um nível mais baixo de acesso a 

serviços de saúde, por comparação a outros contextos de trabalho, devido às suas condições 

económicas e sociais mais baixas (Jeal & Salisbury, 2007). Os serviços de saúde a nível 

mundial não respondem às necessidades especiais dxs trabalhadorxs do sexo e de outras 

populações vulneráveis que vivem em diferentes contextos geográficos e configurações 

sociopolíticas (Sharma et al., 2017). 

Para além do estigma generalizado com o qual xs trabalhadorxs do sexo têm de lidar, 

ainda estão inseridos num contexto de invisibilidade social devido à discriminação e não 

reconhecimento legal da sua atividade profissional.  O medo das autoridades e o seu padrão 

de vida caótico contribuem, também, para as dificuldades no acesso a ações e serviços de 

promoção de saúde (Benoit et al., 2017; Howard, 2018). Independentemente da 

complexidade do serviço de saúde, xs trabalhadorxs do sexo demonstram descontentamento 

com o atendimento, particularmente, com o modo como são tratados pelos profissionais de 

saúde (Bonadiman, Machado & López, 2012). Este tratamento inclui comportamentos 

preconceituosos e punitivos, devido à escolha profissional dxs trabalhadorxs do sexo, 

atitudes negativas e de julgamento, falta de confiança, e medo de serem identificados como 

profissionais de sexo, o que compromete o pleno acesso ao sistema de saúde e respetivos 

serviços, e o exercício pleno dos direitos políticos e civis (Ghimire et al., 2011). 

Experienciaram problemas comuns que incluem tempo de espera, atitudes percecionadas de 

outros pacientes, medo de serem julgados (Jeal & Salisbury, 2004; Chakrapani et al., 2009; 

Marin et al., 2013), excesso de protocolo do sistema de saúde público, pouca 

confidencialidade e a lotação do sistema (Folch et al., 2013; Chakrapani et al., 2009). Num 

estudo realizado em Chennai, Índia, relativo às barreiras de acesso a tratamento 

antirretroviral por parte de trabalhadoras do sexo concluiu-se que a discriminação no acesso 

a serviços de saúde manifesta-se de múltiplas formas, incluindo linguagem insensível e 

abusiva, tratamento desrespeitoso ou humilhação em espaços públicos, marginalização 

física, recusa de tratamento ou quebras de confidencialidade (Chakrapani et al., 2009). Num 

estudo realizado em Barbados, El Salvador, Trinidad e Tobago e Haiti relativo a violência de 

género, com 278 trabalhadorxs do sexo, os profissionais expressaram que os técnicos de 

saúde são geralmente não confiáveis, desatentos, insensíveis e discriminatórios, não sendo, 

também, capazes de atender às suas necessidades (Evens et al., 2019). Num outro estudo 
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realizado na Flórida, EUA, relativo a barreiras de acesso a serviços sociais e de saúde, 

utilizando entrevistas (com 586 trabalhadoras do sexo) e focus grupo (com 25), as 

profissionais apontaram barreiras como a dificuldade em saber onde encontrar serviços, a 

falta de transporte para tais locais, a localização inconveniente, longos períodos de espera, os 

custos do cuidado e o tratamento desadequado pelos técnicos de saúde (Kurtz et al., 2005). 

Um estudo realizado no Québec, Canadá, com 216 trabalhadoras do sexo, relativo à procura 

de ajuda em serviços de saúde, concluiu que, também, as horas e os dias a que operam os 

serviços de saúde tornam difícil o acesso para xs trabalhadorxs do sexo tendo em conta que 

tais horários não são compatíveis com os seus horários de trabalho (Nguyen et al., 2008). 

Xs trabalhadorxs mencionam frequentemente as suas frustrações em não conseguirem obter 

os serviços que procuram e mesmo em situações de doença aguda, a sua incapacidade de 

esperar resulta no abandono das urgências mesmo sem serem avaliados. Tal comportamento 

pode estar relacionado com o stress e ansiedade causados por eventuais consumos de droga 

ou álcool, realidade presente na vida dos profissionais do sexo, que se apresenta como 

obstáculo significativo à procura de serviços de saúde (Nguyen et al., 2008). A falta de 

capacidade técnica e pessoal de certos profissionais de saúde para com xs trabalhadorxs do 

sexo, assim como o julgamento que fazem da atividade profissional dos utentes são fatores 

importantes que se apresentam como perdas de oportunidade para criar vínculo e estabelecer 

uma relação de confiança, levando a que os profissionais do sexo possam  sentir-se 

integrados e deem continuidade à utilização dos serviços de saúde (Bonadiman, Machado 

& López, 2012). Existe uma dificuldade continuada em encontrar técnicos de serviço social 

e de saúde que sejam compreensivos com as particularidades do trabalho sexual e que 

demonstrem um genuíno interesse em ajudar os profissionais do sexo (Kurtz et al., 2005). 

O medo dos profissionais do sexo em utilizar os serviços de saúde pelo facto de serem 

tratados de forma diferenciada, de serem evitados e rotulados, com suposições sobre as suas 

realidades, poderá igualmente resultar em serviços de baixa qualidade (Basnyat, 2016). 

Experiências negativas em contexto de cuidados de saúde podem ter efeitos nefastos na 

procura deste tipo de serviços por parte de trabalhadorxs do sexo (Benoit et al., 2017). Xs 

trabalhadorxs afirmam evitar o sistema de saúde com medo do estigma ou de repercussões, 

o que pode resultar no atraso do acompanhamento de problemas de saúde, levando a 

situações extremas e preocupantes (Bodkin, Delahunty-Pike and O’Shea, 2015).  

Vale a pena realçar o caso dos homens e das pessoas transgénero tendo em conta que 

o estigma, a discriminação (particularmente no acesso a serviços de saúde), e as violências, 

são ainda mais acentuadas nestes grupos. Algumas práticas como a tomada de hormonas 
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as quais são compradas em mercado ilegal e a injeção de silicone sem supervisão médica são 

realidades que colocam em risco as pessoas transgénero, podendo ter consequências graves 

para a sua saúde física e psicológica. É fundamental a tomada de consciência dessa 

gravidade, intervindo no sentido de trabalhar para a prevenção de tais situações neste grupo 

específico (Oliveira, 2011). Além disso, as pessoas transgénero reportam, ainda, situações 

de chamada pública e audível, no altifalante, pelo nome atribuído à nascença (geralmente 

masculino), enquanto aguardam na sala de espera (Marin et al., 2013).   

Relativamente ao grupo dos homens que vendem serviços sexuais existem outros 

cuidados específicos a ter em conta. Visto que muitos deles não se identificam como 

trabalhadorxs do sexo ou, até mesmo, como homossexuais, existe uma grande probabilidade 

de eles não procurarem, nem estar sinalizados como utentes de projetos e intervenções 

dirigidas a estes grupos em específico (Oliveira, 2011). Por esta razão, os projetos de 

prevenção do HIV/SIDA, de modo global, decidiram adotar o termo homens que fazem sexo 

com homens, diferenciando a identidade sexual das condutas homossexuais (Overs & Longo, 

2002), de modo a tentar alcançar estes indivíduos que não se sentem representados pelas 

nomenclaturas utilizadas, aumentando a probabilidade de lhes proporcionar acesso a 

informação, a meios de prevenção e a técnicas particulares relacionadas com a venda de sexo 

por homens (uso de lubrificante, preservativos reforçados na prática de sexo anal) (Oliveira, 

2011).  

No caso de trabalhadorxs migrantes, são também frequentes os relatos de tratamento 

discriminatório, tal como a rejeição em atender, insultos, humilhação e negligência, 

levando-os a abandonar os serviços de saúde públicos (Oliveira & Fernandes, 2017). Num 

estudo realizado na Catalunha, em 2013, com 23 trabalhadoras do sexo, conclui-se que as 

barreiras de acesso serviços de saúde por parte de trabalhadoras migrantes se centravam na 

dificuldade em fazer exigências que se ajustassem às necessidades específicas do seu 

trabalho como modo de evitar a discriminação (apontadas por trabalhadoras latino-

americanas),  o fraco entendimento do sistema público de saúde e as dificuldades de 

comunicação (apontadas por trabalhadoras africanas) (Folch et al., 2013). 

Se um trabalhador do sexo quer ser bem tratado e atendido em centros de saúde e 

hospitais, a melhor opção é não revelar a sua atividade profissional (Oliveira & Fernandes, 

2017). Num estudo realizado por Oliveira (2013), em Lisboa, com trabalhadorxs do sexo 

indoor, concluiu-se que em 121 participantes, 79,4% recorrem habitualmente a serviços de 

saúde, sendo que na sua maioria (57,9%) procuram serviços públicos. No entanto, e quando 
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questionados sobre a revelação da sua atividade profissional, relacionada com o problema 

de saúde que os levou a recorrer ao serviço de saúde, 50,4% dos participantes diz nunca o 

fazer, sendo que apenas 22,2% o faz sempre. Nos vários estudos realizados (Bungay et al, 

2013; Nguyen et al., 2008), a grande maioria dxs trabalhadorxs do sexo oculta sempre ou 

quase sempre a sua profissão aquando da procura de serviços de saúde. Tal prática pode 

comprometer os procedimentos médicos, visto que o técnico está privado de informação 

relevante (Oliveira, 2013). Esta ocultação da atividade profissional poderá estar relacionada 

com o estigma associado ao trabalho sexual (Oliveira, 2013), fazendo-os recear de sofrer 

qualquer tipo de julgamento e de não lhes ser prestada a devida atenção para problemas de 

saúde não relacionados com a sua profissão (Bungay et al., 2013). De facto, neste caso, xs 

trabalhadorxs sofrem uma dupla vitimação pois sentem necessidade de esconder e porque 

tal escolha, por si condicionada, os priva do acesso a procedimentos técnicos específicos. 

Para que a promoção da saúde sexual entre trabalhadorxs do sexo possa ser eficaz, é 

importante que se foque não apenas na prevenção e tratamento de IST mas também que 

incorporem cuidado e serviços relacionados com as necessidades físicas e psicológicas 

(Nguyen et al., 2008). É necessário compreender como as normas programadas são 

experienciadas na rotina diária da organização dos serviços e como xs trabalhadorxs do sexo 

entendem que o sistema de saúde pode integrá-los efetivamente no sentido de um cuidado 

integral. Os “postos de cuidado” deveriam, para além de constantes, ter melhores condições 

de cuidados primários, precisando de reduzir burocracia e facilitar o acesso, assegurando 

anonimato e rapidez, resultando numa melhor resolução e confiabilidade para aumentar as 

exigências dos serviços (Sousa et al., 2017). 

 

 

Atitudes e Crenças dos Técnicos de Saúde face ao TS 

Dada a sua importância nos cuidados de saúde efetivos prestados a trabalhadorxs do 

sexo, vários estudos recentes abordaram as representações que os técnicos de saúde 

possuem acerca do trabalho sexual. Num estudo realizado em contexto brasileiro, com o 

objetivo de identificar as representações sociais de enfermeiros generalistas sobre a relação 

entre prostituição e saúde (Belém et al., 2018), os autores verificaram que os técnicos 

referiram como principais fatores que levam os profissionais do sexo a ingressar nessa 

atividade, a condição económica e os contextos familiar (problemas e episódios de 



16 
 

violência), social e educacional desfavorável, além da autodeterminação, a escolha e o 

direito pessoal de trabalhadorxs do sexo a usarem o seu corpo de modo arbitrário, 

independentemente dos riscos e/ou benefícios que tal poderá ter (a realização de tal reflexão, 

segundo os enfermeiros, cabe inteiramente aos profissionais do sexo). Relativamente ao 

acesso a serviços de saúde, os técnicos afirmam que xs trabalhadorxs do sexo apenas 

procuram as unidades básicas em momentos particulares com queixas que, de algum modo, 

interferem com as suas atividades de trabalho, situações extremas e irreversíveis ou com um 

elevado grau de comprometimento, estando, afirmam os técnicos, maioritariamente, 

relacionados com IST (Belém et al., 2018). O facto de a procura de serviços de saúde por 

trabalhadorxs do sexo ocorrer apenas perante a ocorrência de IST, restringe, segundo os 

técnicos de saúde, a sua perspetiva de cuidado e a disponibilidade profissional e humana 

(Villela & Monteiro, 2015).  No que diz respeito aos fatores de risco de trabalhadorxs do 

sexo, os técnicos apontam, essencialmente, os comportamentos sexuais adotados (Belém et 

al., 2018), referindo-se apenas a uma pequena parte de uma vasta e complexa realidade. Esta 

perceção poderá pressupor um desconhecimento da realidade dxs trabalhadorxs do sexo e a 

adoção de um conjunto de estereótipos associados ao trabalho sexual, os quais podem 

comprometer a sua intervenção que se quer isenta e equitativa. 

Investigações congéneres noutras zonas do Mundo, como em países asiáticos, 

concluíram que os técnicos de saúde têm geralmente visões preconceituosas acerca dxs 

trabalhadorxs do sexo, vendo-os como uma ameaça para a saúde pública, como veículos de 

HIV ou como pessoas a quem o teste do HIV deveria ser efetuado com regularidade 

(Phrasisombath et al., 2012; Roger set al., 2014). As atitudes pouco amigáveis dos técnicos, 

que encaram xs trabalhadorxs do sexo como promíscuos, utilizando linguagem insensível, 

foram algumas das realidades apontadas pelos profissionais do sexo no acesso ao sistema de 

saúde (Chakrapani et al., 2009). As representações dos profissionais de saúde acerca de 

quem faz trabalho sexual têm influência nas suas ações e comportamentos e restringem-se 

a uma esfera sexual e reprodutiva, deixando de parte aspetos do quotidiano pessoal, como 

questões de vida pessoal, trabalho e saúde no geral (Belém et al., 2018). Alguns técnicos de 

saúde afirmam que as ações educativas no contexto da saúde deveriam estar voltadas 

essencialmente para a saúde sexual e reprodutiva, dando prioridade à prevenção de IST e à 

educação face aos riscos que envolvem os comportamentos sexuais (Belém et al, 2018). 

Mais uma vez, esta visão patologizante e redutora do que é o trabalho sexual, assim como 

da dimensão global da pessoa que trabalha na indústria do sexo, pelo foco excessivo e 

exclusivo na prevenção e despistagem de infeções sexualmente transmissíveis, apresenta-se 
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como veículo de estereótipos, pressupondo uma visão castradora e de cariz regulamentarista 

acerca desta profissão. Quando se pensa no trabalho sexual com o principal foco na 

prevenção de IST e educação para saúde sexual e reprodutiva, correlacionam-se os 

profissionais do sexo com a propagação de doenças, o que pressupõe uma lógica de 

regulamentação (como a obrigatoriedade de testes de despistagem propostos pelas entidades 

reguladoras). Tais processos dificultam a comunicação e a compreensão do quotidiano, da 

saúde e do trabalho de quem é profissional do sexo, tornando-os alvo de vulnerabilidades 

individuais e sociais no contexto de saúde, que estão muito para além da dimensão sexual e 

reprodutiva. (Belém et al, 2018). 

Finalmente, numa investigação realizada em Portugal e visando as representações 

dos técnicos de redução de riscos no trabalho sexual (Coutinho & Oliveira, 2014), verificou-

se que a grande maioria dos técnicos têm uma definição objetiva ou neutra do que é trabalho 

sexual, vendo-a como uma simples prestação de serviços em troca de uma remuneração. Na 

sua globalidade, estes técnicos tendem a afirmar que a sua experiência de trabalho em 

projetos de proximidade com trabalhadorxs do sexo teve um peso preponderante na visão que 

têm sobre este grupo, permitindo-lhes ter um conhecimento da população no seu próprio 

contexto. Assumem que essa experiência profissional lhes permitiu reduzir as noções 

estereotipadas e preconcebidas que tinham sobre o trabalho sexual, construindo um 

conhecimento baseado na experiência. Relativamente às áreas de intervenção dos projetos, 

a maioria deles foca-se na intervenção para a saúde, sendo que, desses, a maior parte 

intervém na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (HIV e outras IST) 

(Coutinho & Oliveira, 2014).  

Os profissionais de saúde deveriam estar conscientes que as atitudes negativas para 

com trabalhadorxs do sexo podem traduzir-se em comportamentos discriminatórios, 

afetando o direito básico destes ao acesso a serviços de saúde em pé de igualdade com a 

restante população (Ma, Chan & Loke, 2017). Vários estudos mostram a importância de 

sensibilizar e treinar/educar os profissionais e estudantes da área da saúde para o 

desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e técnicas de aconselhamento no acesso desta 

população aos serviços de saúde (por ex., Phrasisombath et al., 2012; Rogers et al., 2014). 

Apoios organizacionais, como a disponibilização de aconselhamento especializado, são 

essenciais para melhorar a competência dos profissionais de saúde no atendimento de 

pacientes marginalizados (Ma, Chan & Loke, 2017). Ter em conta as necessidades de quem 

faz trabalho sexual, ações que se baseiem em direitos sexuais e sociais dxs trabalhadorxs do 

sexo, consciência para a saúde e garantir que a profissão é exercida sob condições seguras 
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e saudáveis são aspetos fundamentais para a integração bem-sucedida desta população no 

sistema de saúde (Overs & Loff, 2013). Para além disso, a restruturação do sistema e os seus 

horários de serviço, o desenvolvimento de competências de modo a que os cuidados sejam 

integrais e contínuos, a implementação de políticas equitativas e estratégias de redução de 

riscos, são algumas das medidas necessárias para que seja possível reformular o sistema de 

saúde, de modo a que, com base no respeito pela liberdade de escolha e princípio da não 

discriminação, se possam reduzir as atitudes discriminatórias (Coutinho & Oliveira, 2014). 

A necessidade de novas e inovadoras estratégias para encorajar a articulação de serviços, o 

treino de técnicos de saúde para um atendimento mais sensível e sem julgamento (Kurtz et 

al., 2005), a intervenção na saúde em termos amplos, tendo em conta contextos como o da 

segurança e o direito de acesso aos serviços institucionais e sociais deverão ser estratégias 

a considerar com o objetivo de transformar profundamente as políticas de saúde pública 

(Coutinho & Oliveira, 2014). É necessário que se compreenda como as experiências de vida 

dxs trabalhadorxs do sexo são atravessadas pela violência social e estrutural,  refletindo-se, 

por exemplo, nas relações de poder na negociação de transações sexuais, de modo a ser 

possível reconceptualizar uma resposta pública que vá mais além que abordagens pontuais 

e individuais (Shannon et al., 2008). 
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Parte II – Estudo Empírico  

 

1.Objeto e Objetivos  

 O presente estudo tem como objeto as pessoas que têm atualmente a atividade 

profissional de trabalho sexual, ou que o utilizam como modo de subsistência para as suas 

necessidades, pessoas que praticam medicina geral e familiar como profissão e técnicos de 

saúde que integrem ou integraram projetos de redução de riscos de apoio a trabalhadorxs do 

sexo.  

 O objetivo geral é o de, através das opiniões dos intervenientes, examinar as 

condições em que xs trabalhadorxs do sexo acedem a serviços de saúde, sejam eles 

generalistas ou especializados. Sabendo que os profissionais do sexo sofrem diversas formas 

de discriminação, uma delas no acesso a serviços de saúde, definiram-se objetivos 

específicos de modo a compreender a complexidade do fenómeno, a partir dos três pontos 

de vista acima descritos: trabalhadorxs do sexo, médicos generalistas e técnicos de saúde 

em equipas de RRMD de apoio a trabalho sexual. Relativamente a quem faz trabalho sexual, 

os objetivos específicos são: perceber que informação têm xs trabalhadorxs do sexo sobre 

os serviços de saúde especializados, a frequência da sua utilização e o modo como 

percecionam a sua intervenção; perceber o modo como xs trabalhadorxs do sexo vivenciam 

e percecionam as suas experiências no sistema de saúde generalista e no seu respetivo 

acesso; finalmente, identificar situações de discriminação e perceber qual o significado que 

lhe é atribuído. Em relação a profissionais de saúde, os objetivos específicos são: 

compreender as atitudes e crenças dos profissionais relativamente ao trabalho sexual e axs 

trabalhadorxs do sexo; a sua perceção acerca da sua própria intervenção; a seleção de 

procedimentos realizados e o porquê da sua escolha; a avaliação que fazem do estado atual 

do acesso a serviços de saúde por parte de trabalhadorxs do sexo; o que funciona menos 

bem nos serviços especializados e quais as estratégias a implementar de forma a melhorar a 

intervenção e a abarcar as várias dimensões da experiência de um trabalhador do sexo 

(objetivo especifico para técnicos de saúde de equipas de redução de riscos de apoio a 

trabalho sexual).  
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2. Método     

O método a utilizar deve estar de acordo com o fenómeno a ser investigado, assim 

como os objetivos que o estudo pretende alcançar. A presente investigação é de natureza 

qualitativa, pela compreensão e interpretação dos significados que os participantes 

conferem ao acesso de trabalhadorxs do sexo aos serviços de saúde, assim como, pelo 

objetivo subentendido de dar voz aos profissionais do sexo relativamente a experiências de 

discriminação (Toupin, 2002; Oliveira, 2008). A abordagem qualitativa parece, deste modo, 

ser a mais apropriada para este estudo, pois permite que os intervenientes explorem os seus 

sentimentos de forma livre e traduzam a sua realidade em experiências vividas, sem 

restrições do investigador ou de questões mais estruturadas (Sampieri, Collado & Lucio, 

2006).  

 

2.1 Participantes  

 O presente estudo teve a colaboração de nove participantes: quatro pessoas que 

fazem atualmente trabalho sexual, dois médicos generalistas e três enfermeiras de equipas 

de redução de riscos de apoio a trabalho sexual. A seleção dos participantes foi realizada 

por conveniência, através de conhecimentos pessoais de profissionais e por intermédio do 

local de estágio. A escolha da seleção dos participantes prende-se com a dificuldade em 

aceder a trabalhadorxs do sexo e com a vontade e dever de criar previamente uma relação 

segura, de modo a conhecer experiências e opiniões relativas a momentos delicados e 

sensíveis, com algum nível de intimidade. Relativamente aos profissionais de saúde, a rede 

de conhecimentos de alguns médicos generalistas permitiu que, de modo informal, se 

alargasse a outros. O local de estágio, uma instituição que desenvolvia diversos projetos de 

apoio a trabalhadorxs do sexo, permitiu também um contacto facilitado com os técnicos de 

saúde das diversas equipas.   

 No que concerne à caracterização dos participantes, as trabalhadoras do sexo têm 

idades compreendidas entre os 27 e 46 anos, sendo que todas se identificam com o género 

feminino (três mulheres cisgénero e uma mulher transgénero). Duas trabalhadoras são de 

nacionalidade portuguesa, uma de nacionalidade brasileira e uma de nacionalidade 

nigeriana. O tempo de exercício de trabalho sexual varia entre 6 a 18 anos. Os médicos 

generalistas têm 30 e 34 anos, respetivamente, sendo ambos portugueses e identificam-se 

com o género masculino. Trabalham na zona central da cidade do Porto. A sua 
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especialização médica é de medicina geral e familiar, sendo que um deles se encontra no 

segundo ano de internato. O tempo de exercício profissional é de 2 e 4 anos, respetivamente. 

As técnicas de saúde de equipas de redução de risco de apoio a trabalho sexual têm 32, 38 

e 40 anos e todas se identificam com o género feminino. Trabalham todas na zona histórica 

do Porto, sendo que duas já trabalharam em projetos específicos de apoio ao trabalho sexual, 

estando atualmente a trabalhar com consumidores de substâncias psicoativas (contacto com 

trabalhadorxs do sexo de rua que utilizam a atividade para o consumo) e uma das 

participantes trabalha atualmente num projeto específico de apoio ao trabalho sexual de rua 

e de apartamento. Exercem enfermagem, sendo que o tempo de exercício profissional é de 

6, 13 e 20 anos.    

 

2.2 Instrumentos de Recolha de Dados  

A recolha de dados foi feita utilizando entrevistas semiestruturadas, pois considerou-

se ser a técnica mais adequada ao estudo e ao método de investigação qualitativa escolhido. 

Sendo a entrevista um método bastante utilizado na recolha de informação em ciências 

sociais, a escolha por um tipo semiestruturado prende-se com a necessidade de exploração 

de algumas temáticas, previamente estabelecidas, e com a liberdade dada ao participante de 

apresentar o seu ponto de vista. Este tipo de entrevista apresenta questões abertas e fechadas, 

dando a possibilidade ao participante de explorar acerca do tema que lhe foi proposto. 

Apesar da existência de um conjunto de questões definidas previamente, o contexto desta 

entrevista é muito semelhante a uma conversa informal.  O investigador deverá ser capaz de 

dirigir a conversa para o assunto que lhe é mais pertinente, adicionando questões que não 

sido respondidas de forma clara e ajudando o participante a reestabelecer o curso da 

entrevista. Esta técnica é bastante utilizada de modo a delimitar o volume de informação, 

pelo que se obtém um foco maior para o tema proposto, de modo a alcançar os objetivos 

estabelecidos (Boni e Quaresma, 2005). 

Deste modo, foi elaborado um guião de entrevista, constituído por questões abertas 

e fechadas, de modo a garantir uma estrutura e a conceder liberdade aos participantes de 

explorar o tema, tendo em conta a sua realidade. As questões do guião foram elaboradas 

tendo em conta a revisão teórica e o objetivo do estudo. As questões foram agrupadas em 

quatro temas: última experiência num serviço de saúde/frequência de acesso, conhecimento 

e experiência em serviços de saúde especializados, experiência global em serviços de saúde 

e experiência de discriminação (guião para trabalhadorxs do sexo) / experiência 
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profissional, definição e visão sobre trabalho sexual, serviços de saúde e intervenção (cf. 

Anexo 1). No final da entrevista foi pedido aos participantes que partilhassem a sua 

experiência, a importância da investigação e o modo como a entrevista foi conduzida, assim 

como qualquer alteração de guião, sendo que nenhum participante referiu a necessidade de 

alteração. A recolha das entrevistas realizou-se através de um pedido de participação 

efetuado pessoalmente a pessoas de conhecimento informal ou rede de conhecimentos. Os 

locais de entrevista variaram entre espaços da instituição (local de trabalho das técnicas de 

saúde e espaço familiar para as trabalhadoras do sexo) e espaços informais.    

 

2.3 Análise de Dados  

O processo de análise dos dados teve início com a transcrição integral das entrevistas 

realizadas aos participantes, seguido da leitura das mesmas. Através da leitura cuidada das 

entrevistas, e tendo por base o referencial teórico relativo ao tema e objetivo do presente 

trabalho, foi encontrado um conjunto de três grandes temáticas: trabalho sexual, serviços de 

saúde generalistas e equipas de intervenção especializadas. A partir destas, foram criados 

subtemas, especificações de cada grande temática (ver anexo 3). Na temática “trabalho 

sexual”, os subtemas encontrados foram: definição, caracterização, motivação, práticas 

sexuais, estigma do trabalho sexual, legalização do trabalho sexual e saúde psicológica. Na 

temática “serviços de saúde generalistas”, foram encontrados os subtemas: acesso por 

trabalhadorxs do sexo, intervenção e aspetos a melhorar. Na temática “equipas de 

intervenção especializadas”, foram encontrados os seguintes subtemas: acesso por 

trabalhadorxs do sexo e intervenção. Para o tratamento de dados foi utilizada a análise 

temática, a qual tem como processo-base a descrição e interpretação das temáticas, 

identificadas de forma indutiva e dedutiva, com um foco no contexto e na integração de 

conteúdo latente e manifesto (Vaismoradi, Turunen & Bondas, 2013).  
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3. Apresentação e Discussão de Resultados 

 

3.1 Trabalho Sexual  

Esta temática refere-se ao fenómeno do trabalho sexual, à sua definição, aos seus 

atores, motivações, às suas práticas, assim como ao impacto psicológico e social que esta 

atividade profissional tem nos indivíduos.  

3.1.1 Definição e Caracterização  

Todos os participantes questionados acerca da definição de trabalho sexual 

apontaram a transação de serviços sexuais por dinheiro. Estes resultados vão de encontro às 

definições propostas por vários autores, que procuram, além da destigmatização desta 

atividade, torná-la legalmente reconhecida e salientar o seu carácter dinâmico e diverso 

(Oliveira, 2001; Oliveira & Fernandes, 2017; Chateauvert, 2013; Castellanos & Salas, 

2018). Assim, para os participantes o trabalho sexual, (M21) “É a venda de serviços sexuais 

a terceiros” ou (M1) “uma pessoa que ganha a sua vida, trabalha, usando o seu corpo para 

obter dinheiro”. No que diz respeito à caracterização do trabalho sexual, salienta-se a 

importância de considerar esta atividade profissional com o seu carácter multifatorial e de 

diversidade de contextos e atores. Apesar de todos os participantes terem demonstrado 

conhecimento acerca dos vários tipos de trabalho sexual, assim como os seus atores, a 

caracterização da atividade focou-se nas práticas de rua, (M2) (“A ideia que eu tenho de 

prostituição é daquela pessoa junto da estrada”), exercida por mulheres, (E2) (“Mais 

população feminina, na população masculina, sei la, em 10 tenho um que se calhar me 

assume que recorre a esse tipo de práticas) com dificuldades económicas, (TS1) (“Quem 

faz este trabalho está horas e horas a aturar pessoas e estarmos à espera de 20, 40 euros. 

E muitas vezes estamos semanas sem trabalhar. Muitas com filhos em casa, água, luz.”) 

envolvendo alguma vulnerabilidade, (M1) (“É uma população de maior risco e 

vulnerabilidade, mais do que risco, eu acho que até é de vulnerabilidade que acaba por 

dar em risco”). Esta caracterização vai ao encontro dos estudos desenvolvidos por Oliveira 

(2003; 2008; 2013) que apresentam uma pluralidade de contextos, de tipos de trabalho e de 

características socioeconómicas. Para além disto, um dos participantes preferiu não 

especificar nenhuma característica do trabalho sexual, apontando que, (E3) “O trabalho 

 
1 De modo a garantir o anonimato dos participantes utilizaram-se códigos para cada um deles, que 

correspondem a um conjunto de letras e números: TS- trabalhadora do sexo; M- médico; E- enfermeira. 
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sexual tem muitas vertentes, é abrangente.”), apresentando o seu conhecimento da 

multiplicidade que caracteriza este fenómeno.  

3.1.2 Motivação     

Relativamente à motivação das pessoas para o trabalho sexual, os participantes 

entrevistados sobre este tópico (profissionais de saúde), apontaram a carência económica 

como principal razão para a entrada no trabalho sexual, (E1) (“Algumas é mesmo por 

desespero, ou é para comprar droga, ou é para pagar o quarto, ou para pagar a faculdade, 

ou para pôr comida na mesa dos filhos.”), colocando, ainda, como hipótese um contexto 

pessoal complicado e vulnerabilidade psicológica, (M1) (“Não sei até que ponto alguém 

quer ser muito trabalhadora do sexo. Eu acho que a maior parte está porque necessita, ou 

está porque parte de posições de vulnerabilidade, ou de realidades complicadas.”). Estes 

resultados vão ao encontro de estudos anteriores (Oliveira, 2008; 2013; Oliveira, 2016) que 

concluem que o aspeto económico é o principal e mais forte motivo para entrada no trabalho 

sexual. O fator da necessidade é apontado de forma genérica por uma participante (E3) 

“Acho que há um ponto comum, transversal a uma grande maioria. Que é, em determinado 

momento da sua vida, há uma necessidade que não foi colmatada. Seja ela a nível 

monetário, a nível de afeto, de proteção.”).    

3.1.3 Práticas Sexuais 

Este subtema refere-se à perceção que os profissionais de saúde têm e referiram 

acerca das práticas sexuais das trabalhadoras do sexo, dos seus comportamentos sexuais de 

risco, dos conhecimentos acerca de IST e da utilização de material preventivo.  

3.1.3.1 Tendência para comportamentos de risco  

Os participantes, profissionais de saúde, apontaram uma tendência das trabalhadoras 

do sexo para exercer comportamentos de risco aquando das suas práticas sexuais perante 

situações de pressão do cliente, (E1) (“Não é fácil tu recusares o que quer que seja a alguém 

do outro lado. E há sempre o medo de nos fazerem mal.”); (E2) (“Se houver um cliente 

que insista muito e que até dê um valor, não ponho a minha mão no fogo que elas não 

cometam esse tipo de risco, o que vai depois na cabeça é o dinheiro.”). Estes resultados 

contrariam os estudos realizados por Oliveira (2001; 2008; 2013) que concluem que os 

profissionais do sexo utilizam recorrentemente material preventivo com os seus clientes, 

evitando, deste modo, comportamentos de risco. A tendência das trabalhadoras do sexo para 
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comportamentos de risco relaciona-se diretamente com o seu conhecimento de 

comportamentos de risco e com a utilização de preservativo.  

Relativamente ao conhecimento de comportamentos de risco e de IST, uma 

profissional de saúde aponta que (E2) “Vou questionando e sinto que há um grande 

conhecimento no sexo vaginal, no anal ainda são poucas as que admitem esse tipo de 

prática, mas sim, vão dizendo que utilizam preservativo. No oral, algumas delas 

desconhecem os riscos e ainda têm comportamentos de risco”. Esta observação vai ao 

encontro do estudo realizado por Oliveira (2013) que conclui que, ainda que grande parte 

das trabalhadoras inquiridas garanta ter algum conhecimento acerca de práticas de risco e 

de IST, a sua maioria admite, ainda, que beneficiaria de mais informação relativamente a 

infeções sexualmente transmissíveis. No que diz respeito à prática de sexo oral, o mesmo 

estudo de Oliveira (2013) aponta que o uso de material preventivo aplicado a esta prática 

sexual é consideravelmente mais baixo que a sua utilização em sexo vaginal/anal. 

Relativamente à utilização de preservativo, os profissionais de saúde referem, mais uma 

vez, a sua reticência no que diz respeito a esta prática pelas trabalhadoras do sexo (M1) (“É 

tudo muito bonito usar o preservativo e ter cuidado. Mas em termos práticos, isso 

acontece?! As mulheres têm esse empowerment de dizer não ou vão acabar por dizer que 

sim?.”; (E2) “Vou-me apercebendo que mesmo na colocação do preservativo há uma falta 

de conhecimento, algumas têm HIV e referem que usam preservativo. E mesmo sexo oral 

é sem preservativo.”). Novamente, as questões levantadas pelos participantes face à 

utilização do preservativo por trabalhadoras do sexo contrariam os estudos realizados por 

Oliveira (2001; 2008; 2013) que demonstram taxas de utilização elevadas, principalmente 

em sexo vaginal e anal. Os mesmos estudos apontam, ainda, que grande parte dos 

profissionais do sexo inquiridos afirmam recusar veemente a prática sexual sem qualquer 

tipo de material preventivo, proposta frequentemente feita por clientes. Afirmam, também, 

aproveitar esta sugestão para tentar educar os seus clientes para os riscos de práticas sexuais 

sem utilização de material preventivo. Uma participante trabalhadora do sexo refere-se 

explicitamente à prática sexual sem utilização de material preventivo, contrariando a 

perceção apresentada apontados dos profissionais de saúde (TS1) “Uma pessoa que faz sexo 

sem preservativo é uma pessoa que não tem amor à vida, ou seja, possivelmente está 

infetada e está-se a borrifar se infeta o outro ou não.”).  

Tendo em conta a perceção relatada do conhecimento que as trabalhadoras do sexo 

têm relativamente a comportamentos de risco e à sua utilização de material preventivo em 

práticas sexuais com os seus clientes, um dos participantes, profissional de saúde, reflete 
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acerca do risco de contágio que este grupo profissional poderá ter (M1) (“Se me disserem 

“no meu trabalho, sou trabalhadora do sexo”, obviamente que isso não deixa de ser um 

fator de alarme que temos de ter em atenção porque o risco é maior, simplesmente porque, 

se contacta com maior número de homens tem maior risco; Portanto eu acho que também 

temos de ter a consciência de que a atividade sexual da pessoa é um risco que tem de ser 

tido em conta.”). Esta perceção face ao risco de contágio e práticas sexuais desprotegidas 

poderá ter implicações na intervenção que os profissionais de saúde têm relativamente a 

esta população.    

3.1.4 Estigma do Trabalho Sexual 

Este subtema diz respeito à perceção que os participantes têm do estigma societal do 

trabalho sexual, assim como a experiência e o impacto desse estigma nas trabalhadoras do 

sexo. Um dos participantes, profissional de saúde, aponta que o estigma do trabalho sexual 

está intrinsecamente ligado ao tabu da sociedade para com questões relativas à temática do 

sexo (M1) (“O estigma da prostituição é o reflexo da nossa população… nós, no fundo, é 

que tornamos a prostituição suja, nós é que tornamos a prostituição uma coisa obscura. 

Porque também tornámos o sexo sujo e então uma prostituta é suja, como o sexo.”). Duas 

participantes, profissionais do sexo, refletem acerca da sua vivência com o estigma do seu 

trabalho e do impacto que este estigma tem nas suas vidas (TS1) (“Muitas que eram da 

minha geração ficaram pelo caminho, que infelizmente faleceram, mataram-se, foram 

mortas. Dói porque sabemos que não vamos ser tratadas como pessoas, vamos ser tratadas 

como uma prostituta, um objeto. Como sendo apedrejá-las, maltratadas, passarem por nós 

e dizerem “aquela é uma puta”.”); (TS3) (“Senti que muita gente me conhecia daqui e 

olhavam com cara feia. Nós, se quisermos mudar de vida, é muito difícil. Ou vais para um 

sítio onde ninguém te conhece ou então as pessoas vão sempre olhar como quem “não vou 

confiar muito nela porque pode-se meter com o meu marido ou o meu irmão”.). Estes 

resultados demonstram como a sociedade utiliza o estigma de prostituta, assim como a visão 

que lhe está associada, para discriminar ativamente as trabalhadoras do sexo (Basnyat, 

2016). Outros autores (Lazarus et al., 2012) apontam que este tipo de estigma se foca e 

dirige maioritariamente a trabalhadoras do sexo de rua, o que potencia a humilhação destas 

profissionais, por serem vistas como veículos de doenças e IST, por satisfazerem os desejos 

sexuais dos homens e por venderem serviços sexuais. Este estigma, tendo por base o 

controlo social de padrões comportamentais, excluí ativamente o grupo de trabalhadoras do 

sexo da sociedade considerada normativa, o que os afasta dos mais variados espaços sociais 

(Oliveira, 2008; Khan, 2012). O controlo social baseia-se em padrões comportamentais 
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aceitáveis, relativos a práticas sexuais, a papéis de género que ditam quem é uma boa 

mulher, respeitável e pura e quem é uma má figura feminina, que perpetua perversidades e 

pecados. Este estigma controla, não só o comportamento das trabalhadoras do sexo, mas de 

todas as mulheres (Oliveira, 2008; O’Neill, 2005). De facto, um dos participantes, 

profissional de saúde, aponta o estigma do sexo e da sexualidade feminina como base do 

estigma das trabalhadoras do sexo (M1) (“Não é só pela questão de ser trabalhadora do 

sexo, tudo o que envolve sexo é super estigmatizante. As mulheres mais velhas falarem de 

sexo é super tabu. Até as mulheres jovens não estão habituadas a que lhes seja perguntado 

sobre a vida sexual.”. O mesmo participante faz, ainda, referência ao forte estigma 

associado ao consumo de substâncias psicoativas, por comparação ao estigma associado ao 

trabalho sexual (M1) (“As pessoas têm muito mais estigma com consumidores do que com 

trabalhadoras do sexo. Se fosse ambos os casos, estigmatizariam mais por ser consumidor 

do que ser trabalhador do sexo.”).  

3.1.5 Legalização do Trabalho Sexual  

Todos os participantes que referiram a legalização do trabalho sexual apontam que 

esta decisão legal poderia ter um impacto significativo na destigmatização  desta atividade 

profissional, assim como inserção e proteção socioeconómica dos seus atores, contribuindo 

para o exercício pleno da sua cidadania (Oliveira, 2008; Toupin, 2002): (E3) “Se for 

legalizado agora, daqui a dois anos é diferente daquilo que vai ser daqui a dez. Para as 

trabalhadoras sexuais ajuda a vários níveis. Quer a nível de proteção social, quer a nível 

de cuidados de saúde.”; (M2) “Deve ser reconhecido pelo Estado que a prostituição é uma 

profissão, teres os direitos todos, teres os descontos, com o tempo vai-se desconstruindo e 

olha-se para essa profissão como outra qualquer. Tem de partir de cima.”; (M1) “Porquê 

que uma pessoa não pode tomar a decisão de utilizar o seu corpo como método de ganhar 

dinheiro?! Depois precisava de se discutir a nível nacional, porque acho que a única 

maneira de se tornar verdadeiramente uma coisa normal é legalizá-la. A prostituição 

existe, sempre existiu e temos de parar de moralismos.”; (TS3) “Tentar que isto fosse 

legalizado por uma vez por todas, para que as pessoas não fossem tão discriminadas.”. A 

não legalização da atividade, que também não é criminalizada, cria um vazio legislativo 

que, além de todas as implicações legais, sociais e económicas, ignora por completo o 

trabalho sexual (Oliveira, 2001). Deste modo, e tendo em conta a convergência dos 

resultados apresentados e da literatura (Oliveira, 2008; Amnistia Internacional, 2016), a 

legalização do trabalho sexual é extremamente vantajosa dado que, além do reconhecimento 

legal da atividade e da dignificação pessoal e profissional dos seus atores, as trabalhadoras  
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poderiam ter proteções sociais, apoios estatais, cuidados de saúde adequados e fazer com 

que o estigma associado pudesse diminuir ou, idealmente, desaparecer.  

  3.1.6 Saúde Psicológica 

Este subtema diz respeito ao impacto negativo do trabalho sexual, das suas 

dinâmicas e interações, assim como do estigma associado a esta atividade profissional, na 

saúde psicológica das trabalhadoras do sexo (Choudhury, 2010). Todos os participantes, 

profissionais do sexo, apontam as dificuldades recorrentes do seu trabalho, assim como do 

estigma que lhe está associado. Referem o impacto na sua autoimagem e no seu bem-estar 

psicológico decorrente de práticas sexuais frequentes com pessoas desconhecidas (TS3) 

(“Nós ficamos muito afetadas psicologicamente. Tu ires com uma pessoa que não 

conheces de lado nenhum afeta o teu psicológico.”; (TS1) “Só que nós não temos de ser 

julgadas pela nossa aparência, porque uma pessoa quando trabalha nesta vida, é difícil 

acordar todos os dias com autoestima quando é tocada por vários homens.”). Apontam, 

também, o impacto que o estigma e a violência consequente do trabalho apresentam no seu 

bem-estar, na sua valorização pessoal, assim como a dimensão desse estigma (TS1) (“Já 

estava farta dos olhares das pessoas para mim, estava a sentir nojenta porque o meu ex-

marido toca-me, o meu cliente, passado dois dias, bate-me outra vez. E cuspirem na cara 

de uma prostituta, dizerem que não vales nada, és uma puta, reles. Infelizmente nós 

sofremos isto; A solidão também nos faz isto, principalmente quando não temos apoio, 

ombro amigo de alguém, mais complicado é”; (TS2) “As pessoas têm problemas 

psicológicos, por conta dos clientes, por conta de ser tratado, só o trabalho em si… tudo 

isso mexe com a cabeça, e vai haver um dia em que a pessoa está fraca e vai abrir mão.”). 

O impacto físico, psicológico e social que a vivência do trabalho sexual, da violência direta 

e indireta, assim como do estigma que é subjacente a esta atividade tem na saúde das 

trabalhadoras do sexo demonstram uma necessidade significativa de apoio psicológico para 

com esta população (Nguyen et al., 2008; Villela & Monteiro, 2015). Daí ser fundamental 

que, quando se pensa numa intervenção em termos de saúde para com os profissionais do 

sexo, se tenha em conta, não só o carácter de risco que o seu trabalho pode apresentar, mas 

também de como o estigma societal afeta diretamente a saúde psicológica desses 

profissionais. 
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 3.2 Serviços de Saúde Generalistas  

Esta temática refere-se à relação entre o trabalho sexual e os serviços de saúde 

generalistas, em que moldes o acesso ocorre, que tipo de intervenção é feita para com esta 

população, experiências de discriminação dentro dos serviços e os aspetos a melhorar de 

forma a ter um sistema de saúde, o qual, tendo conhecimento do fenómeno do trabalho 

sexual e das suas especificidades, possa intervir da forma mais integrada e adequada 

possível.   

3.2.1 Acesso por Trabalhadoras do Sexo  

Este subtema diz respeito ao acesso das trabalhadoras do sexo aos serviços de saúde 

generalistas, as especificações que o condicionam, em que condições se deslocam aos 

serviços, os motivos para o fazerem, as melhorias encontradas pelos participantes no 

decorrer dos anos e as dificuldades encontradas aquando desse acesso. Na globalidade, os 

participantes afirmam que as trabalhadoras do sexo têm dificuldades em aceder a serviços 

de saúde e níveis baixos de procura. Uma das participantes, profissional de saúde na área 

de intervenção com a população, afirma que (E3) “Se o acesso aos cuidados de saúde de 

maioria das trabalhadoras é fácil?! Não. Depende muito da situação, e da situação em que 

a pessoa está.”). Esta afirmação, aliada à perceção de todos os participantes que o acesso 

desta população a serviços de saúde é consideravelmente baixa é consistente com estudos 

anteriores (Overs & Loff, 2013; Villela & Monteiro, 2015; Sharma et al., 2017), que 

afirmam que a exclusão social que afeta este grupo tem uma influencia no acesso a serviços 

públicos, nomeadamente a serviços de saúde. Por exemplo, Basnyat (2016) e Sharma et al. 

(2017) concluem que o baixo acesso a serviços de, particularmente em momentos de 

necessidade, relaciona-se com o estigma e à discriminação que os profissionais do sexo 

sentem.  

3.2.1.1 Acesso por TS migrantes em situação ilegal 

Este subtema refere-se à dificuldade, apontada pelos participantes, de acesso a 

serviços de saúde por trabalhadoras do sexo migrantes em situação ilegal. A sua situação 

irregular, aliada à natureza informal do trabalho sexual, cria um conjunto de barreiras de 

acesso a serviços, particularmente a serviços de saúde. O desconhecimento legal do direito 

de acesso desta população ao SNS, comportamentos discriminatórios perpetuados por 

profissionais públicos e a reticência das trabalhadoras do sexo em aceder a serviços de 

saúde, tendo por base situações negativas anteriores, são alguns dos motivos que dificultam 
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a integração desta população nos serviços. (E2) “Algumas trabalhadoras do sexo, 

estrangeiros, mesmo até os próprios técnicos dos centros de saúde, não estão bem 

informados. Pessoas em situação ilegal tem certos direitos, por desconhecimento meu e 

dos próprios serviços, às vezes há tendência a barrar o acesso.”; (E1) “Uma trabalhadora 

do sexo sem documentos, já foi. Vá ao SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), vá não 

sei onde…. Só daqui a 2/3 meses. Vais ao SEF e dizem-te que tens de trazer imensos papéis 

e metade deles são impossíveis de arranjar. As trabalhadoras do sexo que não têm 

documentos são barradas.”. Estes resultados vão ao encontro de estudos anteriores 

(Oliveira, 2013, 2013; Oliveira & Fernandes, 2017) que verificaram que o acesso por 

trabalhadoras do sexo migrantes a serviços de saúde é consideravelmente baixo, o que 

levanta implicações sérias face ao bem-estar e saúde física e psicológica desta população. 

Os mesmos estudos apontam, ainda, que os projetos de intervenção específicos para esta 

população têm um papel fundamental no apoio em questões de saúde, tendo em conta o 

difícil acesso a serviços generalistas.      

3.2.1.2 Procura de Serviços de Saúde  

Este subtema diz respeito à frequência e recorrência na procura de serviços de saúde 

generalistas por parte de trabalhadoras do sexo. Duas participantes, profissionais do sexo, 

afirmam evitar a utilização de serviços generalistas e uma delas aponta a sua preferência na 

utilização de serviços especializados, recorrendo ao SNS de forma inconstante. (TS1) 

“Sentes que evitas ir ao médico por estares a trabalhar na indústria do sexo? Eu não vou. 

Sempre que vou lá, sou sempre discriminada.”; (M1) “Elas não nos procuram, então nós 

também não lidamos com elas, então também não nos sensibilizamos para as coisas, então 

não as procuramos, elas não nos procuram.”. Os resultados apresentados relacionam-se 

com um vasto número de estudos que revelam a dificuldade das trabalhadoras do sexo em 

aceder a serviços de saúde (Jeal & Salisbury, 2004; Marin et al., 2013; Levi-Minzi et al., 

2016), assim como a sua utilização de forma inconsistente (Varga, 2012). Situações 

anteriores de discriminação em serviços de saúde generalistas, assim como o estigma social 

do trabalho sexual, geram medo e desconfiança nos profissionais do sexo para regressar a 

esses mesmos serviços (Bodkin, Delahunty-Pike and O’Shea, 2015; Basnyat, 2016; Benoit 

et al., 2017). Relativamente aos motivos de procura das trabalhadoras do sexo dos serviços 

de saúde, um número considerável de participantes considera que os profissionais apenas se 

deslocam a estes serviços em momentos de urgência, por uma especificidade médica ou por 

não terem resposta adequada por parte de equipas de apoio. (TS2) “Há muita gente que nem 

vai para esses médicos de família, só se consulta com a carrinha. Eu só vou porque preciso 
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da receita e a carrinha não dá. Aí eu sou obrigada a ir para o médico de família, senão 

não ia.”; (TS4) “Só quando estou mal, quando tenho de fazer controlo, é mais em situações 

de urgência.”; (TS3) “Vou porque tenho uma razão em específico, porque preciso de 

alguma coisa.”; (E1) “Ou porque não pode, ou porque não quer, ou porque até quer, mas 

tem vergonha de o fazer, há vários motivos que estão subjacentes à pessoa ir ou não 

procurar o serviço de saúde.”. Os resultados vão ao encontro do que o estudo de 

Bonadiman, Machado e López (2012) que verificou que as trabalhadoras do sexo se 

deslocam a serviços de saúde por motivos específicos, geralmente relacionados com 

problemas de índole de saúde sexual e reprodutiva.  

3.2.1.3 Acompanhamento por profissionais biopsicossociais como facilitador do 

acesso  

O subtema refere-se ao impacto que o acompanhamento por profissionais 

biopsicossociais, neste caso, técnicos de saúde, tem no acesso e no tratamento médico de 

trabalhadoras do sexo em serviços de saúde generalistas. (E2) “Os serviços, os técnicos 

fizeram um esforço para adequar os serviços a essa população, se for acompanhado tem 

um acesso mais facilitado. Sinto uma grande sensibilidade, mas também já houve situações 

de sentir que, se a pessoa não fosse acompanhada, se calhar lhe ia ser negado.”. Este 

resultado é consistente com um estudo desenvolvido por Chakrapani et al., 2009, que 

conclui que o acompanhamento das trabalhadoras do sexo por um técnico de uma equipas 

de apoio tem um impacto positivo no acesso e tratamento médico oferecido a essa 

população.  

3.2.1.4 Dificuldades encontradas nos serviços de saúde 

Os participantes referem algumas dificuldades encontradas nos serviços de saúde, 

relacionadas com questões burocráticas e estruturais do funcionamento do SNS. Duas 

trabalhadoras do sexo e uma profissional de saúde pertencente a uma equipa de apoio à 

população afirmam que as dificuldades encontradas aquando do acesso a serviços de saúde 

se prendem com: reticência nos encaminhamentos para outras especialidades médicas, falta 

de médicos, sobrelotação dos serviços e tempos de espera. Não sendo dificuldades que 

afetem exclusivamente as trabalhadoras do sexo, a verdade é que estas barreiras, em 

conjunto com as dificuldades de acesso decorrentes do estigma associado ao trabalho sexual 

e à representatividade dos seus atores, acabam por tornar esse acesso ainda mais complexo 

e afastar a população do SNS. Estes resultados são consistentes com os de estudos 

anteriores, que constataram que os trabalhadoras  do sexo experienciam problemas em 
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comum como tempos de espera, atitudes percecionadas de outros pacientes, medo de 

julgamento (Jeal & Salisbury, 2004; Chakrapani et al., 2009; Marin et al., 2013), excesso 

de protocolo do sistema de saúde público, pouca confidencialidade e lotação do sistema 

(Folch et al., 2013; Chakrapani et al., 2009). 

3.2.2 Intervenção  

Este subtema refere-se à intervenção médica individual, realizada por médicos 

generalistas e experienciada por trabalhadoras do sexo aquando do acesso a centros de 

saúde. Inclui procedimentos realizados, questões médicas, despistagem de IST, utilização 

do PreP e saúde reprodutiva e tratamento médico, segundo a perspetiva das profissionais de 

sexo.  

3.2.2.1 Procedimentos  

No que concerne ao subtema “procedimentos” realizados é importante salientar as 

“questões médicas” que os profissionais de saúde fazem ou fariam a alguém, quando lhes 

é disponibilizada a informação de que essa pessoa é trabalhadora do sexo. Ambos os 

médicos generalistas, referem-se a questões focadas em saúde preventiva e sexual, embora 

um dos participantes reflita sobre a ponderação do trabalho sexual na saúde de determinada 

paciente. (M2) “Se tinha cuidados, se usava preservativo, ter atenção as doenças sexuais, 

tinha de ver dessa parte com ela, porque ela corre risco.”; (M1) “Eu iria colocar as 

mesmas que coloco aos outros. Nomeadamente, antecedentes pessoais, ver se tem alguma 

doença conhecida, se faz alguma medicação habitual, se foi operada a alguma coisa. 

Havendo queixas ginecológicas, fazia questões sobre se teve relações desprotegidas, 

quantos parceiros teve ou tem, se o parceiro tem algum tipo de alteração, se o cliente tem 

algum tipo de alteração.”. Relativamente a exames específicos que poderiam recomendar, 

ambos os médicos referiram a despistagem de IST, sendo que um deles acrescenta que a 

necessidade de o fazer é transversal a atividades profissionais ou qualquer outra 

característica do sujeito (M1, “Sou a favor de toda a população com atividade sexual fazer 

rastreio do HIV, independentemente da profissão que tem.”). Um dos médicos sublinha a 

importância do acesso mais facilitado à intervenção em saúde reprodutiva com 

trabalhadoras do sexo, apontando que seria fundamental questionar, informar e 

disponibilizar à população métodos contracetivos. Em duas entrevistas, com uma 

trabalhadora do sexo e com um médico generalista surge, ainda, relativamente a 

procedimentos com esta população, a utilização do PreP, profilaxia pré exposição, um 

medicamento utilizado na prevenção do HIV, tomado antes da prática de comportamentos 
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sexuais de risco. O facto de o foco de os procedimentos se prender essencialmente com 

questões de saúde preventiva, sexual e reprodutiva vai ao encontro de estudos anteriores 

que salientam esta correlação feita por parte de serviços de saúde, quer generalistas, quer 

especializados para a população. Quando se pensa no trabalho sexual com o principal foco 

na prevenção de IST e da educação para a saúde sexual e reprodutiva, correlaciona-se estes 

profissionais com a propagação de doenças, o que pressupõe uma lógica de regulamentação. 

Esses processos dificultam a comunicação e a compreensão do quotidiano, da saúde e do 

trabalho de quem é profissional do sexo, o que os torna alvo de vulnerabilidades individuais 

e sociais no contexto de saúde, que estão muito para além da dimensão sexual e reprodutiva 

(Belém et al, 2018). Assim, e tendo em conta que os profissionais do sexo têm uma imagem 

de si que vai muito além do seu trabalho  (Choudhury, 2010), é fundamental que a promoção 

da saúde desta população se foque, não apenas na prevenção e tratamento de IST, mas 

também que incorporem cuidados e serviços relacionados com as outras necessidades 

físicas e psicológicas (Nguyen et al., 2008).  

3.2.2.2 Tratamento Médico   

Este subtema diz respeito à perceção que os profissionais de saúde têm sobre o 

tratamento pessoal, traduzido em comunicação verbal e não verbal, que praticam ou veem 

outros profissionais praticar, assim como experiências vividas por trabalhadoras do sexo. 

Inclui a descrição de situações vividas em centros de saúde ou hospitais, relativamente à 

interação pessoal com o profissional de saúde, situações de discriminação, emoções 

relativas a esse momento e o impacto desses episódios no bem-estar físico e psicológico das 

trabalhadoras do sexo. Expressam, também, a visão que os médicos generalistas têm da sua 

intervenção, assim como a perceção que profissionais de saúde de apoio à população têm 

do tratamento médico. Relativamente ao tratamento médico percecionado por um 

profissional de saúde para com um trabalhador do sexo, um dos participantes, médico 

generalista afirma que (M1) “Gosto de acreditar que seria igual, espero que seja igual, se 

um dia me deparar com essa situação, vou-me lembrar provavelmente desta conversa e 

depois respondo-te a isso. Acenderá uma luzinha e eu depois respondo-te “preciso de 

desconstruir” ou “até me portei bem”. Esta afirmação pressupõe a abertura do médico e a 

importância que este atribuiu ao tema, assumindo, no entanto, que a sua postura poderá não 

ser a mais adequada com a população. Este parece-nos um exemplo importante de um 

profissional de saúde, o qual, admitindo não ter total conhecimento da multiplicidade do 

fenómeno do trabalho sexual e assumindo a possibilidade de ter um comportamento menos 
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apropriado, demonstra abertura para aprender mais sobre o tema e vontade em manter uma 

postura imparcial e empática para com a população. 

No que concerne a experiências vividas por trabalhadoras do sexo em serviços de 

saúde e na interação com os profissionais de saúde, uma das participantes afirma sentir 

preocupação e conforto no tratamento médico que lhe é disponibilizado: (TS3) “Foram 

muito boas médicas, estavam sempre preocupadas quando eu ia, se tinha rebentado o 

preservativo, se precisava de exames ou de um Papanicolau. Eu não podia fazer de ano a 

ano, e ela mandava-me sempre fazer.”. Este resultado é inesperado dado que contraria a 

maioria dos estudos encontrados que reportam que o atendimento médico, descrito por 

trabalhadorxs do sexo, é tendencialmente negativo e influencia a procura futura dos serviços 

de saúde. Apesar do resultado positivo, referido por uma trabalhadora do sexo, os restantes 

discursos vão no sentido contrário, confirmando o encontrado na revisão da literatura. uma 

profissional de saúde de apoio a profissionais do sexo aponta que  os profissionais de 

serviços generalistas tendem a utilizar um tratamento estandardizado e generalizado, 

orientado por normas e regras, e dirigido a todos os utentes, ignorando as suas 

particularidades: (E1) “Quando vamos a atendimentos com utentes e tens uma pessoa que 

deve de estar a obedecer a regras e tem de falar de x maneira, o utente passa-se logo. Ou 

és afável para o utente, ou não fazes nada dele. Essas regras é o que se vê, o mau 

atendimento àquela pessoa. Tenho de tratar assim e ser assim. Não pode ser, porque cada 

pessoa é diferente.”. Este resultado aponta para a necessidade e importância de os 

procedimentos e tratamento serem adaptados e atentarem à realidade das pessoas que são 

atendidas, não deixando que a estrutura robotizada de certos procedimentos acabe por 

controlar a interação entre profissionais de saúde e utentes. Uma outra experiência 

partilhada por uma trabalhadora do sexo, apoiada por literatura encontrada, diz respeito à 

culpabilização do comportamento de risco, assim como a escolha da sua atividade 

profissional, o que acarreta um peso e atitude julgadora e punitiva para com esta população, 

contrariando a imparcialidade e empatia que deveriam caracterizar o tratamento médico. 

(TS1) “Muitas vezes eu oiço, “mas o problema é seu, tem de ter cuidado quando está a 

fazer a penetração”. Tinha tido um comportamento de risco, e eu estar a explicar isto ao 

médico e o médico responder-me “então, para a próxima abra mais os olhos, tenha mais 

atenção, e, em vez de um preservativo, coloque três.””. Esta experiência reflete, além do 

desconhecimento do risco da utilização incorreta de material preventivo, a intenção 

julgadora e punitiva do comportamento de risco praticado pela trabalhadora do sexo, o que 

contraria em pleno as atitudes aconselháveis e fundamentais do respeito, não discriminação 
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e julgamento, presentes no Código Deontológico dos Médicos. Outros resultados, que dizem 

respeito a comportamento não verbal desajustado, relacionam-se com o ponto acima 

citado, manifestado por comunicações não verbais que implicam julgamento e reticência 

em contactar e apoiar, adequada e ajustadamente, esta população. (TS2) “Eles são grossos, 

não tenho sorte. Parece que a gente está pedindo esmola para eles, eu sei que o salário é 

pouco, mas a culpa não é nossa.”; (TS1) “A pessoa está a tocar-te e tu sentes o toque e o 

olhar de nojo, tanto que uma vez eu disse “olhe está com medo de me tocar, eu não lhe 

vou transmitir nada… Você é profissional de saúde” “mas esteja descansada, eu não 

estou…”. Nesse dia, eu rodei cinco médicos e todos eles com um ar de nojentos e é aquilo 

que eu digo: porquê que nós não recorremos aos médicos? Por causa disto”. Uma das 

participantes, trabalhadora do sexo, refere, ainda, a falta de aconselhamento como uma 

falha no acesso a serviços de saúde, nomeadamente no tratamento médico que recebe, assim 

como falta de formação dos profissionais. (TS1) “Centros de saúde, hospitais, clínicas não 

têm formação suficiente para receber uma prostituta. Éramos humilhadas e, embora 

fossem profissionais, não tínhamos o melhor aconselhamento. Porque é fácil dizer “você 

tem HIV”. E explicar os sintomas do HIV?! Não conseguem explicar. Dão-te um papel 

para leres e tu ficas na mesma.”. Esta narrativa descreve a necessidade específica de 

aconselhamento para problemáticas que, não sendo, de todo, exclusivas à população que faz 

trabalho sexual, estão presentes no seu quotidiano pelo contacto sexual com múltiplas 

pessoas, o que caracteriza a atividade profissional. A falta de aconselhamento referida pela 

participante, aquando do acesso a serviços de saúde, aliada a questões, acima referidas, de 

desconhecimento da utilização de material preventivo por parte da comunidade médica, 

pode ser extremamente prejudicial para xs trabalhadorxs do sexo, nomeadamente, na 

adequação dos seus comportamentos ao seu trabalho, na prevenção de infeções sexualmente 

transmissíveis e no seu bem-estar físico e psicológico.  

Relativamente a experiências relatadas por trabalhadoras do sexo, algumas das 

participantes referem ainda, além das perceções, emoções e acontecimentos decorrentes do 

tratamento médico preconceituoso acima referido, algumas situações de discriminação ou o 

medo de serem discriminadas. É de salientar que estas situações de discriminação, descritas 

pelas participantes, não derivam exclusivamente do facto de serem trabalhadoras do sexo 

(sendo que, algumas delas, não partilham essa informação com o profissional de saúde), 

abrangendo outras questões identitárias como nacionalidade e identidade de género. No que 

concerne a situações de discriminação com base na nacionalidade, uma participante, 

luso-brasileira, afirma que: (TS2) “Uma médica de família disse na minha cara “não vai 
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pensando que vai sair do seu país, para vir para aqui fazer tratamento, não tem direito, 

não tem direito nenhum” e eu disse, “Mas eu tenho cartão de cidadão”, “Não interessa, 

você não tem, não vou encaminhar”. E não encaminhou. Ela disse mesmo: “Vocês 

brasileiras pensam o quê, que vem para cá tomar o lugar da gente, quer ter direito a tudo, 

não lhe vou encaminhar”. Por isso que nunca mais pedi, eu desanimei, e quando vou para 

a médica, só peço a receita do antidepressivo. E já vou com medo de ela me dizer que não.”. 

Uma outra participante, mulher transgénero, descreve uma situação de clara discriminação 

com base na sua identidade de género, por parte de um profissional de saúde: (TS1) “Um 

médico ter-me dito “pode largar a vida da prostituição, tirar o silicone e trabalhar para 

as obras?” e era meu médico de família. Eu fiquei a olhar para ele “você está preocupado 

com a minha vida pessoal ou a minha saúde?”. Porque da minha vida pessoal, acho eu, 

que ainda sei tratar dela. A minha saúde não sei. É por isso que você é pago, para ser um 

médico de família, para ajudar as pessoas, independentemente do trabalho delas.”. Para 

além da discriminação explícita, baseada na nacionalidade e identidade de género, descrita 

pelas participantes, as trabalhadoras do sexo relatam, ainda, situações de discriminação 

com base no trabalho sexual, assim como a antecipação de episódios discriminatórios por 

parte de profissionais de saúde. (TS1) “Estava a acompanhar uma amiga e ela ter dito 

“olhe, eu estou grávida, mas não sei quem é o pai”. E o médico ter-lhe dito “então, mas 

como não sabe quem é o pai? Estava alcoolizada, estava drogada?”, e ela “Não, sou 

trabalhadora do sexo”, “Ó, minha senhora, foi pela via mais fácil, com tanta escada para 

lavar aí, tanto trabalho”. Eu fiquei parva a olhar para o homem. E ela a chorar, tinha 18 

anos, não sabia quem era o pai do filho dela. E a minha revolta com hospitais, é esta: se 

nos dissermos que somos prostitutas, esquece. O nosso tratamento já não é igual.”. Apesar 

disto, os participantes, profissionais de saúde, posicionam-se de forma diferente face à 

existência de discriminação com base no trabalho sexual. Uma das participantes, 

profissional de saúde de apoio especializado à população afirma que: (E3) “Se há um 

médico com mais resistência em atender? Sim, há, como em tudo. Acontece com uma 

trabalhadora do sexo, com uma pessoa de outra etnia ou com alguém que tenha um 

piercing no nariz. Mas isso, quero acreditar que é residual.”; (M2) “Eu da minha parte 

não vejo mal, mas se calhar colegas mais velhos não tratam da mesma forma se fosse uma 

pessoa que não tivesse essa atividade.”.  

Os resultados acima, dissonantes, refletem as diferenças entre a perceção que os 

profissionais de saúde têm acerca da sua intervenção ou da intervenção de outros colegas, e 

a experiência efetiva relatada pelas trabalhadoras do sexo. A maioria dos resultados relativos 
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ao tratamento médico focam-se no descontentamento das trabalhadoras do sexo face à 

intervenção e tratamento que recebem (Bonadiman, Machado & López, 2012). A literatura 

confirma que este tratamento é marcado por comportamentos preconceituosos e punitivos, 

pela escolha profissional dxs trabalhadorxs do sexo, atitudes negativas e de julgamento, 

falta de confiança, e medo de serem identificados como profissionais de sexo (Ghimire et 

al., 2011; Evens et al., 2019). A discriminação, aqui apresentada, reflete-se em linguagem 

insensível e abusiva, tratamento desrespeitoso ou recusa de tratamento (Chakrapani et al., 

2009; Evens et al., 2019). Relatam, ainda, falta de atenção, insensibilidade e incapacidade 

de atender às necessidades das trabalhadoras do sexo (Evens et al., 2019). Além disso, 

percecionam os profissionais do sexo como veículos de doença, cuja despistagem de IST 

deverá ocorrer regularmente, o que reduz significativamente a pessoa a um aspeto muito 

específico do seu trabalho, assim como ignora todas as dimensões de saúde, pessoais, 

profissionais e sociais desta população (Phrasisombath et al., 2012; Roger set al., 2014). A 

revisão da literatura aponta, ainda, a frequência de relatos de tratamento discriminatório 

especificamente de trabalhadorxs do sexo migrantes e pessoas trans, incluindo nesse 

tratamento a rejeição em atender, desadequação no atendimento, insultos, humilhação e 

negligência, o que leva as pessoas a abandonar os serviços de saúde públicos (Marin et al., 

2013; Oliveira & Fernandes, 2017; Oliveira, 2008).  

A antecipação de situações discriminatórias e/ou a experiência passada de tais 

momentos leva a que xs trabalhadorxs do sexo não revelem, na sua grande maioria, a sua 

atividade profissional aquando do acesso a serviços de saúde. A não revelação do trabalho 

sexual em contexto de saúde é referida por todas as participantes trabalhadoras do sexo e 

percecionada como realidade por parte dos profissionais de saúde. Todas as trabalhadoras 

que participaram neste estudo afirmam, em momento de consulta médica, não revelar a sua 

atividade profissional e todos os profissionais de saúde, generalistas ou especializados 

afirmam ter consciência desta realidade, sendo que (E3) “Tenho utentes que tiveram 

bastante tempo sem me dizer que eram trabalhadoras sexuais, por muito que todas as 

evidências nos atendimentos com elas o fizessem crer. Utentes que nunca revelaram aos 

médicos de família e tenho utentes que inclusive pedem para não o fazer.”. Os motivos 

para a não revelação do trabalho sexual em serviços de saúde relacionam-se com a 

antecipação de situações discriminatórias, com experiências negativas passadas, com a 

interiorização do estigma e com medo de quebra de confidencialidade. (TS2) “É pessoal, 

ninguém precisa saber. Eles já atendem mal, imagina se souber que é garota de 

programa. Se soubesse, nem me atendia.”; (TS1) “Quando acontece alguma coisa, o que 
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eu digo é “ah era um amigo meu e tal”. Porque sei que ali vou ser tratada de uma forma 

diferente e vou ser observada a nojo.”; (TS3) “Porque é a médica do meu sogro e da minha 

sogra e são as únicas pessoas que não sabem o que eu faço e eu tenho receio que ela lhes 

conte, que não pode fazer. Mas já se sabe que há muitas pessoas que não podem fazer algo, 

e fazem-no. E tenho medo que me recrimine ou seja o que for. Eu prefiro não dizer.”. A 

não partilha de informação acerca da sua atividade profissional em serviços de saúde, em 

determinadas condições e especificidades de saúde, poderá ter implicações para o bem-estar 

físico e psicológico dxs trabalhadorxs do sexo. Assim, as implicações da não revelação 

que faz trabalho sexual, prendem-se com a adequação da intervenção (E3) “Depende muito 

do tipo de abordagem e do tipo de problema que se está a tratar. Há problemas de saúde 

que tu seres trabalhadora sexual ou seres cozinheira é exatamente a mesma coisa, há outros 

que não. E há outro tipo de intervenção a fazer, há toda uma parte de ensino em saúde, 

acerca dos conhecimentos que deve ter, que saía mais rico se a equipa clínica soubesse o 

tipo de profissão que a pessoa tem.”; (TS4) “Acho que é importante dizer que faço, para 

que o médico saiba o tipo de tratamento que tem de dar, é importante dizer.”. Os resultados 

concordam com estudos anteriores, relativamente à não revelação do trabalho sexual em 

serviços de saúde, nos quais mais de metade dos participantes afirmam não revelar a sua 

atividade profissional (Nguyen et al., 2008; Oliveira, 2013; Bungay et al., 2013). A não 

revelação pode estar relacionada, tal como os resultados apontam, com o estigma associado 

ao trabalho sexual (Oliveira, 2013), com o receio de sofrer julgamentos e com receio da 

desatenção dos profissionais com os problemas de saúde não relacionados com a sua 

profissão (Bungay et al., 2013). Oliveira e Fernandes (2017) afirmam que, se um trabalhador 

do sexo quer ser bem tratado e atendido em serviços de saúde, a melhor opção é não revelar 

o seu trabalho. No entanto, a não revelação pode comprometer a intervenção e 

procedimentos médicos realizados, visto que o profissional de saúde está privado de 

informação que poderá ser relevante (Oliveira, 2013). A não revelação do trabalho sexual 

coloca xs trabalhadorxs do sexo numa situação de dupla vitimação, pois sentem necessidade 

de esconder e porque tal escolha, por si condicionada, os priva do acesso a determinados 

procedimentos técnicos. 

3.2.3 Aspetos a melhorar nos serviços de saúde  

Este subtema diz respeito às medidas necessárias para o melhor acesso e integração 

de trabalhadorxs do sexo nos serviços de saúde, apontadas pelos participantes. Essas 

melhorias prendem-se com a destigmatização do trabalho sexual, traduzido em formação e 

sensibilização de profissionais de saúde acerca do fenómeno do trabalho sexual e a 
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integração de mais psicólogos em serviços generalistas. Relativamente à destigmatização  

do trabalho sexual, os participantes refletem sobre os modos como retirar o peso do 

estigma do trabalho sexual, de forma a que o tratamento em serviços de saúde seja neutro e 

livre de julgamento. (M1) “Temos é de encarar como pessoas, temos de ouvir falar das 

coisas e temos de as normalizar. E nós, profissionais de saúde, precisamos é de normalizar 

e ouvir falar.”; (E3) “A pessoa deveria poder entrar e ter os seus 15 minutos com o seu 

médico de família e falar das suas necessidades, dos seus medos, fazer as avaliações a que 

tem direito. E isso é que é tirar o estigma, a pessoa poder aceder os serviços, 

independentemente do trabalho que tem. Isso requer mentalidades de ambos os lados: 

quer de quem vai usufruir do sistema, quer de quem lá trabalha.”; (TS2) “Tem de abrir 

mais a mente e entender que toda a gente é um ser humano, independentemente de raça, 

de trabalho, de tudo. E o profissional em si, tem de agir como tal.”. Os participantes 

apontam que parte desse estigma está relacionado com a falta de conhecimento 

relativamente ao fenómeno do trabalho sexual, às suas especificidades, contextos e atores. 

Assim, apresentam a formação e sensibilização de profissionais de saúde como potencial 

de melhoria de modo a encurtar a distância entre xs trabalhadorxs do sexo e os serviços de 

saúde generalistas. (M1) “Perceber as especificidades, a trabalhadora do sexo tem as suas 

especificidades como teria um trabalhador de uma mina de carvão. Devemos ter awareness 

e formação para as especificidades das populações, e eu acho que, mais do que criarmos 

lugares para essa população, devíamos era formar os profissionais de saúde para que eles 

tirem os macaquinhos do sótão.”; (E2) “Nós somos formatados a trabalhar em centro de 

saúde, hospital e quando vim para aqui senti que todos os enfermeiros deveriam passar 

nesta área para puxar o seu lado social e humano.”. Estes resultados vão ao encontro à 

literatura revista que enfatiza a importância de sensibilizar e treinar/educar os profissionais 

e estudantes da área da saúde para o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e técnicas 

de aconselhamento, mais sensível e sem julgamento, no acesso desta população aos serviços 

de saúde (Kurtz et al., 2005; Phrasisombath et al., 2012; Rogers et al., 2014). É necessário 

que se compreenda como as experiências de vida dxs trabalhadorxs do sexo são  

atravessadas pela violência social e estrutural,  (refletindo-se, por exemplo, nas relações de 

poder na negociação de transações sexuais), de modo a ser possível reconceptualizar uma 

resposta pública que vá para além das abordagens pontuais e individuais (Shannon et al., 

2008).  
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4. Considerações Finais 

O presente estudo apresenta um olhar sobre a temática do acesso a serviços de saúde 

por trabalhadorxs do sexo, segundo três perspetivas: trabalhadoras do sexo, médicos 

generalistas e enfermeiras de projetos de apoio a profissionais do sexo. Da análise temática 

feita, conclui-se que, apesar de um conceito abrangente do trabalho sexual, os profissionais 

de saúde focam a experiência desta população em comportamentos sexuais de risco, o risco 

de contágio de IST a que esta população se expõe, questionando a utilização continuada de 

material preventivo. Apontam o estigma relacionado com o trabalho sexual e com a 

sexualidade feminina como barreiras que esta população enfrenta na sua movimentação 

social, no acesso a espaços e a serviços públicos, assim como na intervenção médica 

adequada e abrangente a todas as dimensões da sua realidade. Esta perceção do trabalho 

sexual focada em comportamentos de risco e no contágio de IST influencia a intervenção 

que os médicos generalistas têm junto desta população. É de salientar que os participantes, 

médicos generalistas, afirmam ter uma pobre rede de contactos com trabalhadorxs do sexo 

e baixo conhecimento desta realidade. Como procedimentos a realizar, os profissionais de 

saúde focam-se em questões médicas relativas a saúde sexual e reprodutiva, em despistagem 

de IST e na utilização de material e procedimentos que diminuam o risco que associam à 

população (Belém et al, 2018). No entanto, para que a promoção da saúde entre trabalhadorxs 

do sexo possa ser eficaz, para que a intervenção médica possa ser adequada e reflita a 

multiplicidade de contextos, vivências e comportamentos desta população, é importante que 

se foque não apenas na prevenção e tratamento de IST’s mas também que incorporem 

cuidados e serviços relacionados com as restantes necessidades físicas e psicológicas 

(Nguyen et al., 2008). Apesar disto, os profissionais de saúde que participaram no estudo 

afirmam ter uma visão baseada no respeito e não julgamento dxs trabalhadorxs do sexo, 

demonstrando abertura para repensar as suas práticas e serem educados para as temáticas 

deste fenómeno. Afirmam, igualmente, que a legalização do trabalho sexual e a formação 

dos serviços de saúde generalistas seriam boas estratégias para a diminuição do estigma e 

para uma intervenção mais adequada.   

Do ponto de vista das trabalhadoras do sexo, estas reportam o acesso problemático 

aos serviços de saúde generalistas, afirmando utilizar preferencialmente os serviços mais 

especializados e as equipas de apoio. Revelam baixos índices de procura a serviços e os 

motivos para essa procura focam-se em situações de emergência, exames específicos ou 

prescrição de medicação que requer receita médica. A reticência em procurar serviços de 

saúde prende-se com as dificuldades no acesso, relacionadas com tempos de espera, falta de 
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médicos e sobrelotação de serviços. Além disso, explicitam a antecipação de situações de 

discriminação e tratamento desadequado, quer por influência de experiências passadas, quer 

por conhecimento de outras experiências de colegas de trabalho. Todas as participantes 

afirmam nunca revelar a sua profissão em serviços de saúde, por medo de serem 

discriminadas, da não confidencialidade e por considerarem que é um aspeto referente à sua 

vida privada. Esta não revelação do trabalho sexual em serviços de saúde é apontada por 

todos os participantes, incluindo profissionais de saúde (Nguyen et al., 2008; Oliveira, 2013; 

Bungay et al, 2013). A reticência em revelar a sua atividade profissional, tendo por base a 

antecipação de uma situação discriminatória priva xs trabalhadorxs do sexo de uma 

intervenção mais especifica e adequada às suas necessidades. Revela, para além disso, a 

violência estrutural exercida nos serviços de saúde, comunicando a esta população que não 

será tratada de modo igualitário e que estes serviços públicos funcionam como um outro 

contexto de perpetuação de estigma. Relativamente ao tratamento médico, as trabalhadoras 

relatam a culpabilização da comunidade médica pelos comportamentos de risco praticados, 

uma falta de aconselhamento e situações explícitas e inaceitáveis de discriminação, 

baseadas no trabalho sexual, na identidade de género e na nacionalidade. É, deste modo, 

fundamental que se dê voz e sejam denunciadas as situações de discriminação que, além de 

contrariarem o Código Deontológico dos Médicos, fortalecem mais a distância entre os 

serviços de saúde e xs trabalhadorxs do sexo, passando a imagem de que esta população não 

será bem tratada em serviços públicos. O estigma que envolve o trabalho sexual condiciona 

significativamente o bem-estar físico e psicológico dos profissionais do sexo, sendo que o 

acesso a uma multiplicidade de serviços públicos lhes é constantemente barrado. Assim, é 

fundamental que, partindo do princípio do direito pleno à saúde, se exijam respostas e 

intervenções mais adequadas à população, garantindo posturas de não julgamento e respeito 

pelxs trabalhadorxs do sexo e por todas as dimensões das suas vidas. Além disso, pretende-

se que a partilha por parte de trabalhadorxs do sexo de situações de discriminação e de 

tratamento diferenciado em serviços de saúde permita dar voz a situações de violência 

estrutural e institucional a que estão sujeitos. Perante essa consciência, ambiciona-se que 

possam, munidos de conhecimento acerca dos seus direitos enquanto cidadãos, empoderar-

se e lutar autonomamente pelo seu espaço em serviços públicos e na sociedade.  

Relativamente a limitações do presente estudo é de salientar a amostra reduzida, a 

qual não permite compreender significativamente as visões de cada grupo profissional 

representado no estudo (sendo que o carácter qualitativo da investigação impede, de igual 

modo, fazer tais generalizações). Deste modo, seria fundamental o investimento em outros 
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estudos mais amplos que permitissem formar uma imagem mais significativa da realidade 

do acesso a serviços de saúde, especialmente segundo o ponto de vista dxs trabalhadorxs do 

sexo. Como implicações para a prática salienta-se, como referido na discussão de resultados, 

a formação específica de profissionais de saúde para as destigmatização e especificidades 

de grupos considerados desviantes, nomeadamente a população trabalhadora do sexo. 

Tendo consciência da existência de disciplinas de ética na formação de profissionais de 

saúde, é visível que as suas convicções sociais e políticas tendem a influenciar o seu 

trabalho, prejudicando ativamente os seus pacientes. É fundamental que os profissionais 

tomem consciência dos seus estereótipos e preconceitos e os possam colocar de parte no seu 

contexto profissional. Além disso, a destigmatização e o conhecimento da multiplicidade de 

realidades que caracteriza o trabalho sexual auxiliará a que a intervenção possa focar-se em 

aspetos de saúde física e psicológica mais abrangentes. Compreende-se que os serviços 

públicos têm, assim, uma responsabilidade acrescida na não perpetuação do estigma relativo 

ao trabalho sexual e na integração plena desta população no espaço social, disponibilizando 

um tratamento baseado no respeito, neutralidade e não julgamento.        
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Anexo 1. Guião de Entrevistas  

Entrevista com Trabalhadorxs do Sexo 

Objetivo Central: Examinar as condições em que xs trabalhadorxs do sexo acedem aos 

serviços de saúde. 

Objetivos Específicos: 

• Perceber o modo como trabalhadorxs do sexo vivenciam e percecionam as suas 

experiências no sistema de saúde e no seu respetivo acesso.  

 

Questões Biográficas: Idade, Identidade de Género, Nacionalidade (se não 

portuguesa, há quanto tempo vive em Portugal/situação legal), Tempo no trabalho 

sexual.  

Questões:  

Última experiência num serviço de saúde/Frequência de acesso:  

• Quando foi a última vez que se dirigiu a um profissional de saúde?  

• Qual foi o motivo de se ter dirigido lá? 

• Como foi a experiência? Como se sentiu?  

• Voltaria a esse médico?  

• Sentiu-se confortável e respeitado nesse espaço?  

• Com que frequência tem acedido aos serviços de saúde?  

• A que tipo de serviços de saúde se costuma dirigir (serviços especializados, 

equipas de rua, clínicas generalistas)? 

Conhecimento e experiência em serviços de saúde especializados: 

• Conhece algum serviço de saúde específico de apoio a trabalhadorxs do sexo 

(equipas de rua, clínicas especializadas)?  

• Já frequentou algum desses serviços de saúde especializados? Qual/ais? 

• Como foi a sua experiência? 

• O quão fácil/difícil é aceder a tais serviços especializados? 

• Vê diferenças entre os serviços especializados e os serviços generalistas? 

• A qual dos dois prefere recorrer? 
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• Sente necessidade de mais serviços especializados? (O que pensa da existência 

deste tipo de serviços?) 

Experiência global em serviços de saúde: 

• Em que ponto do seu estado de saúde costuma recorrer aos serviços de saúde? 

(Consultas de rotina, situações de emergência, exames preventivos, 

acompanhamento médico particular) 

• De um modo global, quais são as dificuldades que encontra no acesso a serviços 

de saúde?  

• Acha que as intervenções, exames, procedimentos que são solicitados pelos 

serviços generalistas/especializados respondem aos seus problemas? Ou acha que 

são insuficientes? 

• Sente-se aconselhado, com clareza e informação, nos serviços de saúde a que se 

dirige? 

• Tem necessidades de saúde específicas/ pessoais ou decorrentes da sua profissão 

que sente que não são devidamente atendidas?  

Experiência de Discriminação: 

• Quando se dirige aos serviços de saúde, esconde ou refere abertamente que faz 

trabalho sexual?  

• Que implicações essa revelação/não partilha de informação tem para si e para a 

intervenção que recebe? 

• Sente que o tratamento tem evoluído desde que começou a trabalhar na indústria 

do sexo?  

• Em termos de linguagem, tom de voz, postura como é que os técnicos de saúde se 

dirigem a si?  

• Já alguma vez se sentiu discriminado em algum serviço de saúde? De que modo? 

• Depois de uma situação de discriminação, volta a deslocar-se ao mesmo serviço 

de saúde, com o mesmo profissional?  

• O que considera que poderia e deveria ser melhorado nos serviços de saúde (em 

termos de acesso, de relação com os profissionais, tratamento e conhecimento dos 

profissionais) de modo a que a sua intervenção seja mais eficaz e adequada para 

trabalhadorxs do sexo enquanto profissionais e, essencialmente, enquanto 

cidadãos?  
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Entrevista com Médicos Generalistas  

Objetivo Central: Como se traduzem as dinâmicas de Violência Estrutural nos serviços 

de saúde para Trabalhadorxs do sexo 

Objetivos Específicos: 

• Perceber atitudes e crenças que os profissionais de saúde têm em relação ao 

trabalho sexual e a trabalhadorxs do sexo; 

• Perceber a perceção que têm da sua intervenção; 

• Perceber quais os procedimentos que são realizados e o porquê da sua escolha; 

• Perceber qual a perceção que têm acerca do estado atual do acesso a serviços de 

saúde por parte de trabalhadorxs do sexo;  

Questões: 

Experiência Profissional:  

• Em termos de percurso académico e profissional, qual a sua área de 

especialização? 

• Como foi o seu percurso profissional? 

• Quanto tempo de experiência profissional tem? 

• Há quanto tempo trabalha neste local?  

Definição e Visão sobre Trabalho Sexual:  

• Como definiria prostituição?  

• Qual a perceção que tem relativamente a quem faz prostituição, relativamente à 

atividade em si, assim como pontos comuns das várias experiências de quem 

trabalha? O que caracteriza quem faz prostituição? 

• Qual a perceção que tem, em termos de saúde, das práticas e vivências, 

comportamentos sexuais de quem faz prostituição? 

• Na sua perceção, qual a situação/estado de saúde que leva quem faz prostituição   

a dirigir-se a serviços de saúde? 

• Considera que as pessoas que fazem trabalho sexual revelam a sua profissão em 

consulta? 
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Intervenção:  

• Tem conhecimento ou experiência de trabalho com pessoas que fazem 

prostituição?  

• Se sim, que tipo de questões médicas lhe dirige?   

• Prescreve ou iria prescrever exames específicos para esse utente, com base no 

conhecimento que tem da sua atividade? Qual a razão da escolha de esses 

exames?   

• Essas questões são diferenciadas das que faz a quem não está na prostituição?  

• Como classifica a sua intervenção com esta população? 

Serviços de Saúde:  

• Como classifica a qualidade de intervenção nos serviços de saúde para utentes 

que fazem prostituição? 

• Considera que os serviços de saúde para esta população deveriam ser 

especializados?  

• Tem conhecimento de serviços de saúde especializados, projetos de intervenção 

para tal população?  

• O que pensa que poderia ser melhorado nos serviços de saúde? 

• Segundo a literatura, existem algumas barreiras que distanciam quem faz 

prostituição do sistema de saúde. Como se poderia diminuir essa distância entre 

quem faz prostituição e os serviços de saúde generalistas?   
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Entrevista com Técnicos de Saúde de Projetos de Intervenção 

 

Objetivo Central: Como se traduzem as dinâmicas de Violência Estrutural nos serviços 

de saúde para Trabalhadorxs do sexo 

Objetivos Específicos: 

• Perceber atitudes e crenças que os profissionais de saúde têm em relação ao 

trabalho sexual; 

• Perceber a perceção que têm da sua intervenção; 

• Perceber quais os procedimentos que são realizados e o porquê da sua escolha; 

• O que funciona menos bem nos serviços especializados e poderia ser melhorado 

de forma a abarcar, de modo mais abrangente, a complexidade da experiência de 

um trabalhador do sexo. 

 

Questões:  

Experiência Profissional:  

• Em termos de percurso académico e profissional, qual a sua área de 

especialização? 

• Como foi o seu percurso profissional? Sempre esteve envolvido em projetos 

sociais ou o seu percurso também passou pelos serviços de saúde generalistas?  

• Quanto tempo de experiência profissional em saúde tem? 

• Qual a principal população na qual intervém atualmente? Quanto tempo de 

experiência tem na intervenção com esta população?  

Definição e Visão sobre Trabalho Sexual:  

• Como define o trabalho sexual?  

• Qual a perceção que tem relativamente aos profissionais do sexo com os quais 

tem trabalhado, relativamente a características da atividade em si, possíveis 

pontos comuns que encontrou nas várias vivências e trajetos de vida? 

• Sente que a sua experiência profissional teve ou tem influência na sua visão acerca 

do trabalho sexual? Em que medida?  
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Serviços de Saúde:  

• Qual a perceção que tem relativamente ao acesso de trabalhadorxs do sexo a 

serviços de saúde em Portugal? 

• Considera que trabalhadorxs do sexo revelam o seu trabalho em consulta? 

Porquê? 

• Tem conhecimento de situações de discriminação para com trabalhadorxs do sexo 

em serviços de saúde? 

• Que opinião tem acerca de projetos de intervenção especializados? E desses, como 

se posiciona face aos que têm por base a lógica de redução de riscos e minimização 

de danos?  

• Por comparação com serviços de saúde generalistas, quais considera serem mais 

vantajosos para quem faz trabalho sexual?  

Intervenção:  

• Focando agora a sua intervenção mais pessoal, como descreve o seu trabalho no 

projeto? Quais são os procedimentos de saúde no atendimento a trabalhadorxs do 

sexo?  

• Quais são os entraves à prática interventiva com esta população no 

projeto/programa/instituição onde trabalha? (internos e externos) 

• Como se posiciona face à qualidade da intervenção que os técnicos de saúde 

praticam?  

• Acha que a intervenção que disponibilizam abarca todas as áreas de intervenção 

possíveis de quem faz trabalho sexual? 

• O que pensa que se poderia fazer de diferente nos procedimentos e abordagem axs 

trabalhadorxs do sexo? E de que modo isso poderia melhorar a qualidade de 

acesso e intervenção?  
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Anexo 2. Consentimento Informado  

Consentimento Informado  

 

O meu nome é Vera Rute Sousa Teixeira e sou estudante de Mestrado Integrado 

de Psicologia na Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade do 

Porto, estando, neste momento, a desenvolver um estudo, sob orientação do professor 

Miguel Cameira.  

A presente investigação tem como principal objeto o acesso de trabalhadorxs do 

sexo a serviços de saúde. De modo mais concreto, pretende perceber-se as circunstâncias 

no acesso de trabalhadorxs do sexo a serviços de saúde, modos de tratamento médico, e 

escolhas nos exames médicos prescritos.  A metodologia utilizada serão as narrativas dxs 

trabalhadorxs do sexo sobre as suas deslocações a serviços de saúde e as suas experiências 

com profissionais da área.  Assim, serão feitas algumas questões, não sendo obrigatório 

que responda a todas elas e podendo, ainda, desistir a qualquer momento. A não resposta 

a alguma questão e/ou desistência da participação do estudo não terá qualquer implicação 

para si. Para além disso, quero sublinhar que o seu anonimato e confidencialidade estarão 

assegurados. Pode, ainda, demorar o tempo que necessitar para responder às perguntas. 

Pedimos-lhe que responda da forma mais sincera possível, sendo que o seu contributo 

não será alvo de qualquer julgamento. Gostaria ainda de solicitar a sua autorização para 

gravação áudio do seu testemunho, para que possa ser mais rigorosamente analisado 

posteriormente. As suas respostas serão transcritas e usadas anonimamente apenas para 

fins académicos e de investigação. Coloco-me, também, à disposição para o 

esclarecimento de qualquer dúvida que surja durante ou após a entrevista, 

disponibilizando-me para lhe entregar posteriormente uma cópia do relatório final ou das 

conclusões do estudo. Para este efeito, deixo-lhe os meus contactos agradecendo, desde 

já a sua disponibilidade e participação na investigação.  

Declaro que sou maior de idade, e, tendo entendido tudo o que me foi acima 

explicado acerca da investigação, decido participar de forma voluntária, tendo 

conhecimento que tudo o que disser não será alvo de julgamento, sendo a minha 

participação anónima e confidencial.  

Porto, ____ de _______________________ de _________ 

Assinatura: ______________________________________ 
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Anexo 3. Temáticas resultantes da análise de dados  

Trabalho Sexual 

 

 

 

Definição 

 Caracterização 

Motivação 

Práticas Sexuais 
Tendência para 

comportamentos de risco 

Risco de contágio de IST’s 

Conhecimento dos riscos 

Utilização de preservativo 

Estigma com 

Trabalho Sexual 

Base do Estigma 

Sexo 

Sexualidade Feminina 

Consumo de Substâncias 

 

Legalização do 

Trabalho Sexual 
 

 Saúde Psicológica 
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Serviços de Saúde Generalistas  

  
 

Acesso por 

Trabalhadores do Sexo 

Acesso por TS migrantes em situação 

ilegal  
 

 

Procura de Serviços de saúde  Motivos para a procura 

Melhoria nos serviços 

Adequação à população  

Tempos de Espera  

Respeito pelos 

comportamentos  

Facilidade de 

Encaminhamento 

Acompanhamento por profissionais 

biopsicossociais como facilitador do 

acesso 

 

Dificuldades encontradas nos serviços 

de saúde 

Reticência em 

Encaminhamentos 

Falta de Médicos  

Sobrelotação de Serviços 

Tempos de Espera  

Intervenção 

Procedimentos 

Questões Médicas 

Despistagem de IST’s 

Saúde Reprodutiva 

Utilização do PreP 

Tratamento Médico 

Preocupação e Conforto 

Estandardização de 

tratamento pessoal 

Culpabilização do 

Comportamento de risco 

Comportamento não verbal 

desajustado 

Falta de aconselhamento 

Discriminação a 

Trabalhadores do sexo 

Nacionalidade   

Identidade Género 

Trabalho Sexual 

Não revelação do trabalho 

sexual 

Motivos para a não 

revelação 

Implicações da não 

revelação/revelação 

Aspetos a melhorar nos 

serviços de saúde 

Destigmatização do trabalho sexual Formação e Sensibilização 

 Integração de mais psicólogos nos 

serviços  
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Equipas de Intervenção Especializadas 

 

Acesso por 

trabalhadorxs 

do sexo 

Tipo e contexto 

do trabalho sexual 
 

 

 

Estabelecimento 

de contacto 

Intervenção 

Procedimentos 

Distribuição material preventivo  

Rastreios a IST’s  

Apoio biopsicossocial  

Educação para a saúde  

Relação com 

utentes  

Pontos positivos 

Disponibilidade 

Gratuidade 

Apoio constante 

Respeito e empatia 

Não julgamento 

Conhecimento 

acerca de questões 

de TS 

Trabalho in loco 

Pontos negativos  
Falta de conforto 

Discriminação 

Influência do trabalho de proximidade 

na visão sobre o trabalho sexual 

 

Condicionantes à 

intervenção  

Horário  

Falta de tempo 

Foco em questões de saúde 

Falta de recursos materiais e humanos 

Burocracias e financiamentos 

Dificuldade de articulação com outras 

equipas  

Dificuldade no estabelecimento de 

relação com utentes  

Aspetos a 

melhorar 

Horários flexíveis e adequados  

Integração de médico especialista 

Realização de exames médicos 

Foco na relação individualizada 

 

Serviços Especializados Conforto e Identificação   

Reforço do Estigma 
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