
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA  

 

 

 

 

 

 

 

GISELLE FONSECA CHAO 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTITUIÇÃO MASCULINA, HIV/AIDS: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO 

EM MUNICÍPIOS DO CEARÁ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2008 

 



GISELLE FONSECA CHAO 
  

 

 

 

 

 

 

 

PROSTITUIÇÃO MASCULINA E HIV/AIDS: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO EM 

MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
 

Dissertação apresentada como requisito parcial 
à obtenção do título de Mestrado Acadêmico em 
Saúde Pública na Faculdade de Medicina 
através do Programa de Pós-graduação em 
Saúde Pública da Universidade Federal do 
Ceará. 

 
                                             Orientadora: Profª. Drª.  Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza  

2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C431p      Chao, Giselle Fonseca 
 
                     Prostituição masculina e HIV/AIDS: um estudo 

epidemiológico em municípios do Ceará./ Giselle 
Fonseca Chao; Orientador: Ligia Regina Franco 
Sansigolo Kerr. - 2008. 

                      62f.  
                     Dissertação – Universidade Federal do Ceará. 

Faculdade de Medicina, Fortaleza, 2008. 
 

    1. Prostituição.  2. Masculino. 3. HIV. 4. Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida. 5. Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. I Kerr, Ligia Regina Franco Sansigolo 
(Orient.). II. Título. 

 
                                                               CDD 306.743 

 



 

GISELLE FONSECA CHAO 
  
 

PROSTITUIÇÃO MASCULINA E HIV/AIDS: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO EM 

MUNICÍPIOS DO CEARÁ 
 
Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do título de Mestrado Acadêmico 
em Saúde Pública na Faculdade de Medicina através do Programa de Pós-graduação em 
Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará. 

 
 
 
 
Aprovada em: _____/_____/_____ 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 

__________________________________________________ 
Profª. Drª. Ligia Regina Franco Sansigolo Kerr (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Profª. Drª Marli Teresinha Gimeniz Galvão (Depto. De Enfermagem) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Prof. Dr. Rogério Costa Gondim 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Veriano de SouzaTerto Júnior 

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               À Deus pela força emanada para atingir os meus objetivos. 
 
 
 
 
 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 

À profa. Ligia Kerr, pelas sugestões, indicações e apoio na construção deste saber. 

 

À professora Rosa pela importante colaboração. 

 

Ao prof. Rogério Gondim pelas sugestões e amizade. 

 

Aos meus colegas, funcionários e professores do departamento de saúde 

comunitária. 

 

Aos meus pais e familiares pelo amor e dedicação. 

 

Ao meu marido Otto, por ter me dado todo apoio durante a realização deste trabalho 

e companheiro de todas as horas. 

 

À minha filha Jéssica. 

 

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste sonho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 RESUMO 
 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e as demais doenças 
sexualmente transmissíveis (DST’s) são importantes causas de morbidade em todo 
o mundo, com consideráveis repercussões sociais e econômicas. O estudo objetivou 
estudar o comportamento, práticas sexuais, prevalência do HIV e Sífilis entre os 
profissionais do sexo masculino. Realizou-se um estudo seccional e analítico em 
quatro municípios do Ceará, Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Crato. Aplicou-se 
um questionário semi-estruturado em 131 profissionais do sexo, em agosto de 2003, 
que investigou dados sócio-econômico-demográficos, vida sexual (primeira relação 
sexual, parceiros fixos e pagantes, número de parceiros e características da vida 
sexual com os mesmos, uso de preservativo, DST´S),uso de álcool e outras drogas, 
teste para HIV e Sífilis. Os dados coletados foram analisados pelo do Programa  
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 16.0. Criou-se uma 
variável dependente denominada Envolvimento em Relações Sexuais Desprotegidas 
(RSD) e realizou-se uma análise bivariada entre esta variável e os possíveis fatores 
determinantes deste comportamento, através do teste exato de Fischer. A maioria 
dos entrevistados, era solteiro (85,4%), católico (81,5%), com idade variando entre a 
faixa etária de 18 a 51 anos. Vinte seis por cento nunca freqüentou a escola ou não 
concluiu o primeiro grau e 39,7% possuíam o segundo grau completo ou superior. 
Também a maioria (62,7%) apresentou início precoce da atividade sexual, tendo sua 
primeira relação antes dos 15 anos e informou que recebeu dinheiro pela primeira 
vez em troca de sexo antes dos 18 anos (52,3%), ou seja, antes da maioridade. 
Cerca de metade dos entrevistados (51,5%) tiveram mais de três parceiros sexuais 
nos últimos sete dias, sendo que (32,0%) afirmaram não ter usado preservativo na 
última relação sexual com parceiro não pagante. A cerca do uso de drogas 54,4% 
responderam ter usado bebidas alcoólicas pelo menos uma vez por semana e 1,5% 
afirmou já ter usado seringas e agulhas para o uso de drogas. A maioria (54,2%) 
nunca havia feito o teste para a detecção do HIV. Foram realizados 81 testes para o 
HIV com taxa de detecção de 3,1% de soropositividade. Na análise multivariada, 
encontrou-se que o consumo de álcool e já ter realizado o teste para HIV estavam 
independente e significativamente associadas à RSD. Os resultados indicam 
comportamentos e práticas sexuais de risco são freqüentes entre os profissionais do 
sexo masculino sugerindo que as dimensões sócio-econômicas e culturais são 
elementos importantes para a compreensão das práticas entre esta população. 
Portanto, implicando a necessidade de ajustes às medidas preventivas em relação 
ao HIV/AIDS e demais DST’S. Concluímos que os profissionais do sexo masculino 
estão envolvidos em comportamentos de risco para HIV/AIDS e demais DST’S, 
necessitando aumentar a adesão a práticas sexuais seguras e fornecer informações 
aos programas de prevenção de DST/HIV/AIDS com o intuito de melhorar o 
planejamento de suas ações, levando em consideração às especificidades desta 
população. 
 
Palavras-Chave: Prostituição; Masculino; HIV; AIDS/DST.



 
SUMMARY 

 
 
The Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and other sexually transmitted 
diseases are major causes of morbidity throughout the world, with considerable 
social and economic repercussions. The study aimed to study the behavior, sexual 
practices, prevalence of Human Immunodeficiency Virus (HIV) and syphilis among  
male sex workers. There was a cross-sectional study and analysis in four 
municipalities of Ceará, Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte and Crato. Applied to a 
semi-structured questionnaire, in 131 sex workers in August 2003, which investigated 
data socio-economic-demographic, sexual life (first sexual relationship, partners and 
paying fixed, number of partners and characteristics of sex life with same, use of 
condoms, STD's), use of alcohol and other drugs, testing for HIV and syphilis. Data 
collected were analyzed by the Program Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) version 16.0. It was created a dependent variable called involvement in 
Unprotected Sexual Relations (USR) and there was a bivariate analysis between this 
variable and the possible determinants of this behavior, through Fischer exact test. 
The majority of interviewees was unmarried (85.4%), Catholic (81.5%), with age 
ranging from 18 to 51 years. As for schooling 26% never attended the school or not 
completed the first grade and 39.7% had completed the second grade or higher. Also 
the majority (62.7%) presented early onset of sexual activity, taking their first sexual 
relationship before the 15 years and reported that received money for the first time in 
exchange for sex before the age of 18 (52.3%), that is, before the age of majority. 
About half of those interviewed (51.5%) had more than three sexual partners in the 
last seven days, which (32.0%) stated that they had not used condoms during the 
last sexual relationship with not commercial sexual partner. About the use of drugs 
54.4% responded had used alcohol at least once a week and 1.5% said to have 
already used syringes and needles for drug use. The majority (54.2%) had never 
done the test for the detection of HIV. 81 tests were conducted for HIV and syphilis  
resulting a rate detection of 3.1% and 0.0%, respectively, of serum positivity. In 
multivariate analysis, it was found that consumption of alcohol and had already done 
the test for HIV were independently and significantly associated with RSD. The 
survey showed that sexual behaviour and practices of risk are frequent among 
professional males. The data revealed that socio-economic and cultural dimensions 
are important elements to understanding the practice among this population 
indicating the need for adjustments to the preventive measures in relation to HIV / 
AIDS and other STD’s. We conclude with this study that male sex works are engaged 
in risk behaviors for HIV / AIDS and other STD’s, and it is necessary to increase the 
adherence of safe sex and provide information on programs to prevent STD / HIV / 
AIDS with the aim to improve the planning of their actions, taking into account the 
specificities of this population.  
 
Keywords: Prostitution; Male; HIV; AIDS/STD. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Sobre a prostituição - breve histórico 
 

 

A palavra prostituir vem do verbo latino “prostituere”, que significa expor 

publicamente, por à venda, referindo-se às cortesãs de Roma que se colocavam na 

entrada das casas de libidinagem. A palavra sempre esteve acompanhada 

historicamente de uma conotação negativa. 

A prostituição, segundo Abreu (1998), também pode ser definida como a 

“entrega carnal”, desde que reiterada e sem escolha de clientes por interesse de 

libidinagem, haja ou não interesse de lucro. 

Apesar de comumente a prostituição consistir em uma relação de troca 

entre sexo e dinheiro, esta não é uma regra. Podem-se trocar relações sexuais por 

favorecimento profissional, bens materiais, por informação, dentre outras coisas. O 

termo prostituição, devido a grande variedade de manifestações, abrange vários 

conceitos vinculados ao ato de comercialização do sexo. Existe a prostituição 

feminina e masculina, adulta e infantil, bem como homossexual e é tão antiga quanto 

à própria civilização humana. 

Historicamente há registros da existência de prostitutas desde a 

antiguidade, quando havia o predomínio do matriarcado. Segundo Roberts (1998) 

em torno de 25 mil anos atrás, havia a adoração à deusa Ishtar, tida como provedora 

da vida e das atividades vitais. Na pré-história, a cultura, a religião e a sexualidade 

eram interligadas, por isso, o sexo era sagrado. Devido a esse contexto, a deusa 

Ishtar era identificada como uma prostituta, que no antigo Oriente Médio centralizava 

o poder religioso, político e econômico. Naquele período as mulheres que exerciam 

a prostituição não sofriam repressões e isso preocupava os homens interessados 

em derrubar o poder que elas possuíam. A saída encontrada foi criar um novo 

código moralista de repressão ao sexo, colocando-o como algo negativo. 

O primeiro registro da separação de prostitutas das esposas data de 

2.000 anos a.c, na Suméria. De acordo com Roberts (1998), naquela época os 

homens deveriam sustentar a prostituta que lhe tivesse dado filhos, porém esta 

nunca poderia ter nenhum tipo de contato com a esposa, enquanto ela fosse viva. 
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No Brasil, ao contrário do que ocorria nas antigas civilizações, a imagem 

da prostituta esteve sempre vinculada à falta de valorização da mulher, associada 

geralmente, à aquisição de doenças sexualmente transmissíveis (DST). Este 

estereótipo predomina até hoje na mente da maioria das pessoas. 

Segundo Melo et al. (2001) a prostituição foi identificada na sociedade 

brasileira desde o século XIX. A cada ano que passa, o número de prostitutas tem 

aumentado significativamente, estando a cidade de Fortaleza entre os quatros 

maiores centros do tráfico de mulheres no Brasil, perdendo apenas para São Paulo, 

Rio de Janeiro e Goiânia (ALVES FILHO, 2004).  

Na Grécia Antiga existia também uma grande quantidade de “pórnoi”, 

prostitutos. Uma parte deles trabalhava para uma clientela feminina, encontrando-se 

documentada a existência de gigolôs desde a antiguidade. Entretanto a maioria dos 

prostitutos trabalhava para uma clientela masculina. Existia também, naquela época, 

o ritual de iniciação sexual masculina por um homem idoso que tinha a função 

simbólica do repasse do saber e inserção do jovem nas responsabilidades de 

cidadão (SILVA, 2002, 2007). 

Ao contrário da prostituição feminina, que envolvia mulheres de todas as 

idades, a prostituição masculina encontrava-se praticamente confinada ao grupo dos 

adolescentes. O período durante o qual os adolescentes eram considerados 

desejáveis estendia-se entre a puberdade e o aparecimento da barba, mesmo 

conhecidos casos de homens que tinham como amantes homens mais jovens que 

se mantinham depilados. Da mesma maneira que acontecia com a versão feminina, 

a prostituição masculina não era objeto de escândalo para os gregos. Os bordéis de 

rapazes existiam por toda a Atenas. Um dos mais célebres destes jovens prostitutos 

é sem dúvida Fédon de Élis. Feito escravo durante a tomada da sua cidade, o jovem 

trabalhou num bordel até que Sócrates o conheceu, tendo o filósofo comprado a sua 

liberdade e o tornado seu discípulo (PROSTITUIÇÃO..., 2007). 

É importante ressaltar que a questão da prostituição, independente do 

tipo de enfoque, carrega consigo um estigma. Segundo Goffmaan (1988) pode-se 

encontrar base para uma melhor compreensão sobre a prostituição. Segundo este 

autor, as atitudes das pessoas com estigma possuem características peculiares. Em 

geral, essas atitudes são perpassadas por vários tipos de discriminação. Elas 

fundamentam-se numa teoria de estigma e numa ideologia que servem para 
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racionalizar, entre outros, dois aspectos centrais: a inferioridade de quem é 

estigmatizado e o perigo que essa pessoa representa. 

A prostituição é freqüentemente uma única opção de vida, podendo ser, 

também, uma escolha, mas sempre fortemente discriminada pela sociedade. Apesar 

de toda a discriminação, a mesma é necessária ser levada em consideração para 

melhor compreender os aspectos interiores da prostituição e suas relações com a 

vida social em geral. Não considerar isso significa, no mínimo, reforçar o preconceito 

que impede um entendimento melhor da temática em questão (GOMES; MINAYO; 

FONTURA 1999). 

 

 1.2 Prostituição masculina 
 

A expressão profissional do sexo segundo Moraes (1996) derivou dos 

encontros nacionais das prostitutas. O primeiro deles foi realizado em 1987, na 

cidade do Rio de janeiro. Esta expressão designa uma pessoa que faz sexo, de 

forma impessoal, por uma determinada quantia de dinheiro ou troca-o por qualquer 

outro bem (GASPAR, 1988). 

Tendo em vista o conceito usual de prostituição, ou seja, permissão de 

atos sexuais visando recompensas materiais, poder-se-ia considerar a versão 

masculina, dentro dos padrões atuais, como uma forma recente de prostituição. 

Mas, na verdade não é assim, desde antes da existência da cultura cristã ocidental 

essa prática já existia, o que não existia era o formato em que ela se apresenta hoje 

(MACHADO; SILVA, 2002). 

De acordo com a literatura, o fator determinante mais comum para o 

ingresso na prostituição é o fator econômico, sendo seguido pelo abandono familiar, 

associados à dificuldade de integração no mercado de trabalho (RIGOLETTO, 

2001). Geralmente existe a expectativa, por parte das mulheres, de que a 

permanência na prostituição seja transitória, alimentada pela esperança de 

conseguir outro tipo de trabalho, voltar a estudar, encontrar um companheiro e 

casar, mas para grande parte dos profissionais do sexo, a prostituição é ainda 

considerada como uma estratégia de curta duração, coincidindo com a 

transitoriedade das dificuldades encontradas na manutenção pessoal. 

A baixa escolaridade somada às dificuldades financeiras ou à pobreza 

absoluta integra os obstáculos, quase intransponíveis, para a integração dos 
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profissionais do sexo no mercado oficial do trabalho. Para aqueles que pertencem às 

camadas sociais mais baixas, as perspectivas de mudança de atividade ainda são 

menos viáveis em virtude da baixa (ou nenhuma) escolaridade e a falta de qualquer 

qualificação profissional (ABREU, 1998). 

A partir dos anos 80, começaram a surgir divulgações sobre a prostituição 

masculina, causando ao mesmo tempo perplexidade e curiosidade. A mídia, as 

artes, a ciência passaram a trazer à tona a existência desta prática, durante tanto 

tempo negligenciada. No início desta década, a prostituição masculina, geralmente, 

se dava no interior dos sanitários, nos cinemas e bares de “pegação” onde o 

homossexual procurava mostrar sua condição de Prostituto ou Pederasta receptivo, 

ou seja, homossexual receptivo. Escolhiam então, profissões que tivessem maior 

contato com homens. Alfaiate, garçom, barbeiro, arrumador de apartamento eram as 

mais constantes. Os mais ousados vestiam-se como mulheres. Mesmo assim, a 

prostituição masculina daquela época era meio que envergonhada. Hoje, não 

sentem mais vergonha de sua condição, fazem “programas” pelas ruas, avenidas e 

praças da cidade, disputando os melhores pontos com as prostitutas e sempre 

levam vantagem (PERLONGHER, 1987; MACHADO; SILVA, 2002). 

Podemos reconhecer, segundo Vitiello (2001), duas formas em que a 

prostituição masculina incide na atualidade, sendo seus praticantes denominados de 

“travestis” e de “michês”. A população alvo da pesquisa foi a categoria dos michês, 

por entendermos que esta categoria apresenta características bem peculiares e 

diferenciadas dos “travestis” é importante fazermos algumas considerações sobre a 

mesma. 

O michê, sendo atualmente este termo usado como referência aos 

garotos de programa, este título foi trazido da França. É denominado “prostituto viril” 

e exerce sua atividade na qualidade de penetrante, tanto de homens, quanto de 

mulheres. Apresentam-se como másculos, colocam anúncios nos jornais e revistas 

ou na internet, já delimitam a clientela a que se deseja. São rapazes de nível cultural 

um pouco mais elevado, às vezes estudantes universitários. Alguns atuam nas ruas, 

outros em lugares mais sofisticados e por isso cobrando valores mais elevados 

(VITIELLO, 2001). 

A categoria michê pode ser subdividido atualmente, conforme Garcia 

(1996), em quatro subgrupos: 1) Os "boys de rua” trabalham com um tipo de 

vestuário que ressalta as forma volumosas do corpo. A sedução está diretamente 
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incorporada às vestimentas; 2) Os "garotos de sauna” ou “acompanhantes”, que 

trabalham a beleza. O corpo, normalmente, é utilizado como elemento de sedução. 

Neste sentido, a visualidade produz encantamento eficaz. Assim, o pênis argumenta 

como sendo um outro corpo, um outro objeto que também deve estar explicitamente 

demonstrado; 3) Para os "garotos do telefone", a voz será utilizada como elemento 

fundamental para o efeito, ou seja, a sedução funciona a partir da expressividade 

fonética (tom, timbre, volume), além da qualidade dos termos utilizados no diálogo. 

Faz-se necessário, neste grupo, um nível maior de escolaridade, bem como a 

manutenção das despesas de telefone, anúncio em jornais, resultando numa tabela 

de preço mais elevada; 4) Por fim, os "garotos digitais" que utilizaram o advento da 

internet para desenvolver um trabalho de sedução através da escrita. O objeto de 

sedução é a escrita, formulada a partir das propostas surgidas no vídeo-monitor do 

computador. É importante saliente que os michês podem transitar por estes 

subgrupos, dependendo do momento e da oportunidade. 

 

1.3 Prostituição masculina enquanto prática 
 

Existem três conflitos, segundo Garcia (1996) que padronizam as 

relações no mercado da prostituição masculina. São elas: O conflito de identidade, O 

conflito social, e o conflito econômico. 

O conflito de identidade engloba todo o discurso da sexualidade, em que 

tenta estabelecer a diferenciação entre o gênero do michê heterossexual, bissexual 

e homossexual, os quais são termos que estão presentes no questionamento acerca 

desses indivíduos. Por outro lado, não há questionamentos quanto à figura do 

usuário - o cliente. O qual aparece como “espectador noturno” para solicitar a 

prestação de serviço do garoto de programa. 

O conflito social está inserido no discurso do ato sexual, comercializado 

como uma profissão. Portanto, há certa ligação que perpassa as questões sociais, e 

que englobam a participação do sujeito e do outro. É correto afirmar, então, que 

essas representações são acompanhadas de valores estabelecidos socialmente, de 

preconceitos e estigmas. 

O conflito econômico está vinculado como justificativa para o exercício 

pleno desta profissão. O crescente número de desempregados cria, por outro lado, 

novas fontes informais de obter capital. Assim, o mercado da prostituição masculina 
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não está alheio a essa realidade, ou seja, existe a lei da oferta e da procura que 

abrange esse mercado na ótica capitalista. Seguindo essas regras, cabe no 

mercado de negócio empenhar-se na luta pela competitividade, nesse caso, a 

sexual. 
O negócio do michê situa-se na interseção de uma multiplicidade de 
coordenadas sociais. O interesse homossexual dos jovens pobres não diz 
respeito apenas ao plano do desejo, mas também a crescente 
pauperização dos adolescentes da classe baixa, principais vítimas do 
desemprego (PERLONGHER,1987). 
 

Em um estudo realizado em Belém do Pará com garotos de programa, 

estes reconheciam que a prostituição era uma maneira rápida e relativamente fácil 

de obter dinheiro, mas 80% dos participantes afirmaram ter outros empregos, ou 

seja, a prostituição não era a única fonte de renda. O nível de escolaridade estava 

compreendido entre o ensino médio e o ensino superior. Observou-se que os 

garotos não apresentavam um nível de escolaridade tão baixo para que exercessem 

a prostituição (MACHADO; SILVA, 2002). 

 

1.4 Gênero e Prostituição 
 

Fatores biológicos, psíquicos, sociais, entre outros, podem interferir no 

desenvolvimento e expressão da sexualidade. O que é ser homem e/ou ser mulher 

tem suscitado inúmeras interpretações em diversos campos do saber. As atitudes 

dos homens e das mulheres estão intimamente ligadas às representações 

simbólicas da masculinidade e da feminilidade que se constroem historicamente, as 

quais são mutáveis e relacionais. 

A discussão das diferenças entre homem e mulher deu-se a partir da 

construção de uma nova imagem feminina política e econômica nos séculos XVIII e 

XIX. Inicialmente gênero era utilizado praticamente como sinônimo de mulher. A 

emergência da polêmica cultural em torno da natureza e função da mulher na 

sociedade provocou uma nova ótica de significação da sexualidade humana. O 

conceito de gênero foi introduzido primeiramente nos Estados Unidos na década de 

70 no campo da antropologia pelo movimento feminista. Este, ao longo dos tempos, 

foi se transformando. 

Considerando as distintas simbolizações de masculino e feminino no 

âmbito sexual, Scott (2007) afirma que “gênero é um elemento constitutivo das 
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relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. O gênero é uma 

forma primária de dar significado às relações de poder”. Já Garcia (1998) afirma que 

gênero consiste na dimensão principal da construção social e dos significados que 

se relacionam ao sexo e à reprodução, variando de uma cultura para outra, em 

diferentes tempos históricos e também ao longo da vida de um indivíduo.  

Segundo Strey (1998), gênero não é sexo. Sexo diz respeito às 

características físicas relativas à reprodução biológica e gênero consiste numa 

construção cultural que depende de como a sociedade transforma um macho num 

homem e uma fêmea numa mulher. A análise da vida sexual envolve a dupla 

referência dos impulsos biológicos e da regulamentação social (LOYOLA, 1998). Daí 

o enfoque de gênero numa perspectiva interrelacional com a classe social, raça, 

etnia, diferenças de geração, cultura etc. O gênero, portanto, é um sistema que atua 

no campo social às vezes de modo contraditório para mulheres e homens em 

variadas situações. 

A análise do gênero contribuiu enormemente na discussão da 

sexualidade nas últimas décadas por meio da crítica ao determinismo biológico, na 

superioridade masculina (BARBOSA, 1999). Apesar da ocorrência de grandes 

transformações no século passado nas relações entre os gêneros pelas conquistas 

das mulheres (entrada no mercado de trabalho, direito ao voto, maior escolaridade e 

separação entre sexualidade e reprodução), ainda hoje persiste um quadro de 

"dominação masculina”. Atualmente no ocidente, a tradição patriarcal identifica o 

masculino com razão, regulação, liberdade de exercício sexual e conhecimento da 

sexualidade feminina. Já a mulher é marcada fortemente pela inexperiência sexual, 

pelo silêncio e pelo conformismo (GUIMARÃES; MERCHAN-HAMANN, 1996). O 

gênero imprime normas, valores, percepções, representações que acompanham a 

vida do sujeito legitimando sua identidade (CORRÊA, 1999). De acordo com 

Foucault (1988) a sexualidade pode ser considerada como um dispositivo de poder 

nas relações entre homens e mulheres. 

É importante salientar que muitas vezes para cumprir os padrões de 

gênero impostos pela sociedade, do que é ser homem e/ou mulher, ambos têm de 

desempenhar uma prática sexual que lhes é nociva do ponto de vista do risco às 

DST e à própria vida. Por um lado, os homens lançam-se em situações perigosas e 

freqüentemente recorrem à violência contra sua parceira por desejo de poder e 

controle. Por outro lado, as mulheres se submetem a eles, muitas vezes em 
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detrimento da própria saúde, como no caso das relações sexuais em que seu 

parceiro se recusa a usar o preservativo. 

 Os jovens se mostram insatisfeitos com os papéis de gênero a 

desempenhar. As consultas médicas devido a dificuldades de ereção, ejaculação 

precoce, necessidade de bebidas alcoólicas para se consumar o ato sexual e 

preocupações com o tamanho do pênis são freqüentes. As moças, por sua vez, 

sentem-se pressionadas, pelo namorado, a iniciar sua vida sexual alegando “ser 

uma prova de amor” e não conseguem muitas vezes negociar o uso do preservativo 

(KORIN, 2001). 

 

1.5 Prostituição, doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS 

 
No século vinte, as questões relativas à prostituição passaram a ser pauta 

da saúde mundial, de modo que no final dos anos 40, as Organizações das Nações 

Unidas (ONU) denunciou e tentou tomar medidas para o controle da prostituição no 

mundo. Desde o início do século XX os países ocidentais tomaram medidas visando 

a retirar a prostituição da atividade criminosa onde se tinha inserido no século 

anterior, quando a exploração sexual passou a ser executada por grandes grupos do 

crime organizado; portanto, havia a necessidade de desvincular prostituição 

propriamente dita de crime, de forma a minimizar e diminuir o lucro dos criminosos e 

melhorar a condição de vida e saúde destas pessoas. 

Os profissionais do sexo representam uma população altamente 

vulnerável ao risco de doenças sexualmente transmissíveis, devido a fatores 

relacionados diretamente ao ato da prostituição como múltiplos parceiros e 

envolvimento em práticas e situações associadas às relações sexuais de risco como 

uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, baixo nível sócio-econômico (PASSOS; 

FIGUEIREDO, 2004).  

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’S) são caracterizadas 

como doenças cujo agente etiológico é vivo e transmissível, principalmente, por 

contato sexual sem o uso de preservativos, com uma pessoa que esteja infectada e, 

geralmente, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas 

(ROUQUAYROL; FAÇANHA; VERAS, 2003). 

Dentre as DST, a sífilis é uma doença infecto-contagiosa, transmitida pela 

via sexual e verticalmente durante a gestação. Esta doença acompanhou as 
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mudanças comportamentais da sociedade e nos últimos dias e tornou-se mais 

importante ainda, devido à possibilidade de aumentar o risco de transmissão da 

aids. A incidência de sífilis e das demais doenças de transmissão sexual tem 

aumentado nos últimos anos em países com sistemas confiáveis de registro de 

enfermidades. No Brasil houve um rápido declínio no pós-guerra e ressurgimento 

nos anos 60 e 70 como problema de saúde pública (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006; 

PEREIRA, 1997).  

As mudanças ocorridas nas últimas décadas têm alterado o perfil das 

DST’S, principalmente após o agravamento da epidemia da Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), transformando seu controle em um problema de 

saúde pública, não apenas por sua alta incidência e prevalência, mas por suas 

conseqüências, como as complicações psicossocias, pois acometem a grande 

parcela da sociedade em idade reprodutiva (FERNANDES, 2000). 

As DST’S favorecem a infecção pelo HIV. Do total de casos de AIDS, 

segundo as categorias de exposição, a via de transmissão sexual é a predominante 

(53%). De acordo com o Ministério da Saúde, o maior número de notificações 

acumuladas entre 1980 e 1999 (67.267 casos, ou seja, 43,23% do total) concentra-se 

na faixa etária entre 15 e 24 anos. Como o tempo de latência da doença é longo, 

chegando até 11 anos, podemos deduzir que grande parte destes deve ter se 

infectado na adolescência. 

No que se refere ao HIV/AIDS, estudos têm apontado para mudanças no 

contorno da epidemia de AIDS no Brasil. As tendências mais acentuadas de 

mudança nesse perfil indicam um padrão de crescimento acelerado entre mulheres, 

jovens e pobres, traduzindo como feminização, juvenescimento e pauperização, 

assim sendo os trabalhadores do sexo são pessoas expostas e vulneráveis ao risco 

de contaminação pelas DST/AIDS, tendo em vista que, muitas vezes, utilizam de 

sua sexualidade para garantir sua única renda mensal (BRASIL, 1998). 

Os primeiros casos de AIDS foram descritos nos Estados Unidos da 

América em 1981 e, ainda que naquele momento não se conhecesse a causa, a 

nota editorial que acompanhava a publicação sugeria “uma disfunção da imunidade 

celular relacionada à uma exposição comum” e “uma patologia adquirida por contato 

sexual”. Na primeira metade da década de 80, o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) foi isolado e relacionado à AIDS. 
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Embora inicialmente vinculado aos homens que fazem sexo com outros 

homens (HSH), particularmente nos países industrializados e na América Latina, o 

HIV se disseminou rapidamente entre os diversos segmentos da sociedade, 

alcançando paulatinamente mulheres, crianças e homens com prática 

heterossexual. 

Essa disseminação se deu não só, embora principalmente, pela via 

sexual, mas também por via sangüínea, através do compartilhamento de seringas e 

agulhas por usuários de drogas injetáveis, em transfusões sangüíneas e de 

hemoderivados, e ainda, pela via materno-infantil (transmissão da mãe para a 

criança na gestação, no parto ou durante o aleitamento materno), na medida em que 

as mulheres foram sendo atingidas. 

No Brasil, os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados em 1982 e, 

apesar da importância relativa da região Sudeste na epidemia, a AIDS já foi 

notificada em todos os estados brasileiros. Suas dimensões continentais fazem com 

que este país apresente diferenças regionais importantes no que concerne ao perfil 

da epidemia (SANTOS et al., 2002). 

 

1.6 Política do Programa Nacional de DST e AIDS X Prostituição 
 

O Principal objetivo do Programa Nacional de DST e aids é reduzir a 

incidência de HIV/AIDS e melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com 

aids. Dentre as diretrizes do Programa estão a melhoria da qualidade dos serviços 

públicos oferecidos às pessoas portadoras de AIDS e outras DST e o aumento das 

ações de prevenção em mulheres e populações com maior vulnerabilidade para o 

HIV e demais DST. 

Em fevereiro do presente ano ocorreu um encontro promovido pelo 

Programa Nacional de DST e AIDS onde se reuniram 80 pessoas, dentre estas 

representantes do Governo Federal, Estadual e Municipal, sociedade civil e 

movimento das prostitutas, travestis e transexuais que teve como pauta principal a 

criação de um grupo de trabalho para discutir aspectos relacionados à prostituição, 

HIV, AIDS e direitos humanos (BRASIL, 2008). 

O Governo dos estados Unidos declarou que não iria financiar programas 

de combate a AIDS em paises em desenvolvimento sem que estes fizessem uma 

declaração explícita de oposição à prostituição e ao tráfico sexual. Segundo O 
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diretor do Programa de AIDS do governo brasileiro, Pedro Chequer, afirmou que a 

aceitação desta declaração prejudicaria o programa do ponto de vista da 

credibilidade científica, valores éticos e compromisso social (BRASIL, 2005). 

Concordamos com a afirmação de Chequer, pois acreditamos que todas 

as ações para promoção da saúde e prevenção de DST, HIV e AIDS são 

pertinentes, principalmente quando realizadas para grupos vulneráveis a estas 

infecções. 

Em relação ao comportamento de risco para DST/HIV foi encontrado em 

um estudo realizado no Quênia com profissionais do sexo que 69% destes 

profissionais usam condom com clientes regulares, e que 90% destes usam com 

clientes casuais, demonstrando um comportamento de risco para DST, HIV e AIDS 

(FERGUSON; MORRIS, 2006). 

 Já na Argentina existem diferenças entre trabalhadores do sexo 

masculino que atuam na rua e os que atuam em outros locais (independentes) para 

a negociação de práticas sexuais seguras, isto pode estar relacionado ao nível 

educacional e econômico (MARINO; MINICHIELLO; DISOGRA, 2003). 

 

1.7 Contextualizando o percurso da pesquisa 
 

O presente estudo foi resultado da análise de dados coletados pela 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e Grupo de Apoio à Prevenção à Aids do 

Ceará (GAPA) realizada em 2003 em quatro municípios do Ceará: Fortaleza, Sobral 

e Crato. Com a oportunidade do mestrado houve um convite para participar da 

pesquisa, apesar de ser um tema novo, a autora buscou enfrentar este desafio, 

sendo que a pesquisa original foi dividida em dois temas a serem desenvolvidos: um 

estudo com profissionais do sexo masculino e outra com profissionais do sexo 

feminino. A autora ficou com a missão de trabalhar o tema da prostituição masculina. 

Inicialmente, buscou-se na literatura referências sobre o tema para uma melhor 

compreensão. É importante salientar que houve momentos de muitas dúvidas e 

questionamentos, pois era um universo novo que ainda havia muito a se conhecer e 

explorar. Após meses de revisão de literatura, buscou-se sair mais do campo teórico 

e conhecer um pouco da realidade desta profissão, para isto vários lugares onde 

ocorria a prostituição em Fortaleza foram visitados e a autora conversou/entrevistou 

profissionais do sexo masculino, após o consentimento dos mesmos para a 
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realização das entrevistas. A partir destes contatos a imersão na análise dos dados 

tornou-se mais fácil, embora muitas dificuldades no acesso aos questionários 

originais tenham resultado em um número maior de questões cuja elucidação se 

tornou menos acessível. 

O trabalho desenvolvido com profissionais do sexo masculino foi 

relevante para identificar os determinantes do comportamento de risco para 

DST/AIDS entre estes profissionais e fornecer informações aos programas de 

DST/AIDS para o planejamento de ações de prevenção, buscando contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida desta população. Esta é uma população altamente 

vulnerável à infecção pelo HIV com escassos estudos na literatura nacional e 

internacional. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 
 

Estudar o comportamento sexual de risco e a prevalência de HIV entre os 

profissionais do sexo masculino do Ceará, Brasil. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinar quais são os fatores sócio-econômicos e atitudes que estão 

associados ao comportamento de risco para HIV nesta população. 

• Identificar a prevalência de HIV nesta população. 

• Identificar o nível de conhecimento sobre HIV e DST nesta população. 

• Investigar o uso de drogas nesta população. 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Tipo de estudo 

 
 Este estudo foi parte de um estudo seccional e analítico mais abrangente 

realizado no ano de 2003 em quatro municípios do Estado do Ceará: Fortaleza 

(capital), Sobral (interior com população acima de 50.000 habitantes) e Juazeiro do 

Norte/Crato (interiores vizinhos com limites geográficos definidos, mas com elevado 

tráfego de munícipes entre eles e que possuem população acima de 50.000 

habitantes), representando as diversidades sócio-econômico-culturais do Estado. 

Neste momento foram realizados análises no banco de dados coletados 

anteriormente por uma equipe da secretaria de saúde e GAPA do Ceará. 

 

 3.2 População e amostra 
 

Foi realizada a abordagem de indivíduos do sexo masculino que refiram 

práticas sexuais remuneradas por entrevistadores, previamente treinados, 

residentes nas cidades anteriormente referidas. A amostra foi constituída de 131 

homens, sendo 61 em Fortaleza, 20 em Juazeiro do Norte, 27 em Crato e 23 em 

Sobral. 

O recrutamento dos respondentes foi feito através de diferentes técnicas 

(probabilísticas e não probabilísticas). Na cidade de Fortaleza foram utilizadas duas 

técnicas de amostragem: uma baseada em cluster (zonas de prostituição) 

organizado a partir de um mapeamento de saunas/casas de massagem onde se 

observaram a presença de profissionais do sexo masculino e através de 

classificados de jornais locais que anunciavam estes locais, posteriormente foi 

realizado um sorteio dos locais visitados e foram conduzidas as entrevistas. 

A primeira técnica utilizada foi a denominada de Time Location Sampling 

(TLS) que consiste em realizar um mapeamento de locais onde a população alvo 

pode ser encontrada em número grande e aleatória, selecionando o dia, o horário e 

o local para o recrutamento. Cada equipe de entrevistadores visitou quatro locais 

previamente determinados pelo sorteio e em cada um deles realizou em média 10 

entrevistas.  
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A outra técnica adotada, devido não ter sido possível completar o 

tamanho amostral com a técnica anterior, foi a técnica denominada “Bola de Neve”. 

Trata-se de uma técnica muito empregada para populações de difícil acesso, 

principalmente quando as mesmas são estigmatizadas. Indivíduos, com reconhecida 

prática sexual profissional indicam conhecidos ou amigos para participar do estudo e 

estes, por sua vez, passam a indicar outras pessoas do seu ciclo de amizade ( livro 

citado no artigo KENDALL et al., 2008). Nos municípios de Sobral e Juazeiro do 

Norte/Crato, devido às limitações geográficas e de estabelecer um mapeamento de 

estabelecimentos e/ou logradouros, onde se observou a inexistência de 

saunas/casas, foi utilizada somente a técnica da “Bola de Neve”. 

Para os profissionais que anunciavam em jornais locais, as entrevistas 

foram agendadas para um local definido pelo indivíduo ou foram realizadas por 

telefone.  Visando prevenir duplicidade de entrevistas foi indagado aos respondentes 

se já tinham sido entrevistados sobre o tema deste estudo no último trimestre. 

 

3.3 Instrumento de Coleta de Dados 
 

Foi utilizado um formulário semi-estruturado, adaptado a partir de 

instrumentos de estudos CAP (conhecimentos, atitudes e práticas) semelhantes, 

utilizados em outros estudos nacionais e internacionais (Anexo A). 

As técnicas utilizadas para o diagnóstico sorológico do HIV e foi HIV – 

técnica imunoenzimática baseada no princípio sanduíche para detecção de vários 

anticorpos associados ao HIV-1 e HIV-2; 2) ICE-HIV – teste para detecção de 

anticorpos de classe IgG e IgM contra o HIV do tipo 1 e tipo 2; determinado HIV-1 e 

HIV-2, teste de princípio imunocromático; 3). 

Os entrevistadores foram pessoas devidamente treinadas para este fim, 

que obrigatoriamente possuíam experiência prévia com profissionais do sexo (para 

as conversas/entrevistas) e/ou estudantes da área de saúde (para realização da 

coleta de sangue). A opção por entrevistadores com experiências com a população-

alvo visou facilitar a inserção dos mesmos junto ao grupo sob estudo e em 

ambientes de prostituição onde foram conduzidas as entrevistas. A opção por 

entrevistadores da área de saúde buscou garantir o procedimento adequado na 

coleta de material para as sorologias.  
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 Após a entrevista, foi ofertada aos respondentes a sorologia para 

detecção da infecção pelo HIV e realizado o aconselhamento pré-teste. Aqueles que 

aceitaram a realização da sorologia foram submetidos ao teste rápido. Para permitir 

o aconselhamento pós-teste, os participantes foram encaminhados ao LACEN 

(laboratório Central de saúde pública) para testes confirmatórios e aqueles com 

resultado positivo, ao ambulatório de referência do Hospital São José. Os 

respondentes submetidos à sorologia receberam uma senha para posterior acesso 

aos resultados dos exames e aconselhamentos nos locais mencionados acima. 

O tempo para aplicação dos formulários foi de três meses. Foram 

encaminhados para uma unidade coordenadora, na cidade de Fortaleza/Ce onde 

foram digitados duas vezes, por digitadores diferentes em software específico para 

evitar possíveis erros de digitação e a seguir serem analisados. 

 

 3.4 Principais indicadores/variáveis 
 

As variáveis de estudos foram agrupadas em categorias, a saber: dados 

sócio-demográficos, parceira sexual, comportamento sexual e informações sobre a 

transmissão do HIV, mudanças após o surgimento da AIDS, soropositividade / 

soronegatividade para HIV e/ou sífilis, envolvimento com relações sexuais 

desprotegidas. Criou-se uma variável dependente denominada envolvimento em 

relações sexuais desprotegidas (RSD) e realizou-se uma análise bivariada entre 

esta variável e os possíveis fatores determinantes deste comportamento. Foi 

considerado realizar prática de sexo inseguro aqueles que referiram relações 

sexuais sem o uso de preservativos com parceiros pagantes. Para relação sexual 

com parceiros não pagantes, somente foi considerado sexo inseguro, no caso do 

entrevistado apresentar mais de um parceiro fixo. 

Para a avaliação do nível sócio-econômico foi considerado o Critério 

Brasil de classificação econômica 2008(CEBE) que utiliza um sistema de pontuação 

construído por análise de regressão da renda familiar em função da posse de itens e 

escolaridade. Este sistema de pontuação utiliza variáveis como: número de 

automóveis, número de aparelhos de TV em cores, número de rádios, número de 

banheiros, número de empregadas domésticas, posse de máquina de lavar roupa, 

posse de geladeira e freezer, posse de vídeo cassete ou DVD e nível de instrução 

do chefe de família. Devido às semelhanças entre o novo Critério Brasil (CB) 2008 e 
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o que foi utilizado em 2002 para construir as perguntas sobre classe econômica, 

empregou-se o CB 2008 para a pontuação que gerou diferentes classes econômicas 

dos participantes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS POPULACIONAIS – 

ABEP, 2008). 

 

3.5 Análise dos dados 
 

Análises univariadas entre a variável de desfecho (RSD) e os fatores 

preditivos foram realizadas por município e no seu âmbito geral. 

Para a análise bivariada foi empregado o teste Exato de Fisher para 

proporções e teste t (quando paramétricas) e Wilcoxon (quando não paramétricas) 

para variáveis contínuas. As variáveis que se mostraram significativas a (p<0,20) 

foram analisadas através de regressão logística, a fim de acessar seu efeito de 

forma independente. 

Os dados do estudo foram digitados no Epinfo, versão 6.04d do Center for 

Diseasse Control and Prevention e analisados através do SPSS versão 16.0. 

 

3.6 Aspectos éticos 
 

Foi garantido o sigilo das informações e o anonimato, de acordo com as 

normas éticas da investigação científica. Os nomes dos entrevistados não foram 

relacionados aos questionários, às amostras de sangue e/ou ao resultado das 

sorologias, sendo estes identificados por códigos. As entrevistas e coleta de material 

para sorologia somente foram realizadas após o esclarecimento dos mesmos e 

assinatura e/ou datiloscopia dos respondentes. Os respondentes foram orientados 

acerca dos objetivos do estudo e dos aspectos éticos envolvidos na pesquisa e 

foram solicitados a assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. A seguir 

realizou-se uma conversa/entrevista guiada pelo instrumento descrito anteriormente.  

A pesquisa foi submetida à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Integrada do Ceará (FIC). 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 Características sócio-econômico-demográficas 

 
A amostra foi constituída por 131 homens que tiveram sexo oral, vaginal 

ou anal nos últimos seis meses e recebido em troca dinheiro ou favores. Vinte por 

cento (20,0%) moravam em Crato, 46,6% em Fortaleza, 15,3% em juazeiro e 17,6% 

em Sobral. Dentre os 131 homens participantes 85,4% são solteiros, 81,5% são 

católicos, com idade variando entre 18 a 51 anos, sendo que a sua maioria (55,4%) 

se encontra na faixa etária de 18 a 23 anos. Quanto à escolaridade 26% nunca 

freqüentou a escola ou não concluiu o primeiro grau e 39,7% possuíam o segundo 

grau completo ou superior. 

 Em relação aos locais onde referiram ter trabalhado anteriormente como 

profissional do sexo, 102 dos entrevistados afirmaram nunca ter trabalhado em outra 

cidade como profissional do sexo enquanto 21 informaram experiência como 

profissional do sexo em outras cidades do Nordeste e de outras regiões do Brasil, 

chegando um profissional a ter trabalhado em quatros cidades diferentes. O maior 

percentual dos entrevistados (54,2%) apresenta outra fonte de renda, além daquela 

relativa à prostituição e é responsável de pelo menos uma pessoa (52,7%). 

Salientamos que dentre os profissionais do sexo com renda complementar, alguns 

eram educadores, funcionários públicos e multiplicadores de ONGs, sendo que as 

duas ocupações mais apontadas foram vendedor com  7 e moto-taxista com 4 dos 

participantes. No que se refere à renda familiar, 35,3% dos entrevistados que 

responderam sua renda familiar (n=119) referiram ganhar menos de 1 salário e 

33,6% acima de 2 salários. 
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Tabela 1 - Características sócio- econômico-demográficas dos trabalhadores do sexo 
masculino. Ceará, 2003.  

 

 Características Freq*           
% 

Cidade que mora  
 Crato 27 20,6%
 Fortaleza 61 46,6%
 Juazeiro do Norte 20 15,3%
 Sobral 23 17,6%
Idade  
 =< 19 anos 26 20,0%
 > 19 anos 104 80,0%
Escolaridade  
 Analfabeto 2 1,5%
 1º Grau Incomp. 32 24,4%
 1º Grau Comp. 20 15,3%
 2º Grau Incomp. 25 19,1%
 2º Grau Comp. 42 32,1%
 Superior 10 7,6%
Religião  
 Católico 106 81,5%
 Outras 24 18,5%
Qual a sua raça   
 Branca 48 36,6%
 Negra 18 13,7%
 Pardo 65 49,6%
Nível sócio econômico  
 D / E 54 41,2%
 C / B / A 77 58,8%
Situação conjugal  
 Casado\Mora Com Cônjuge 14 10,8%
 Casado\Mora Com Outro Parceiro 3 2,3%
 Casado\Não Mora Com Cônjuge 2 1,5%
 Não Casado\Mora Com Parceiro 16 12,3%
 Não Casado\Não Mora Com Parceiro 95 73,1%
Renda além da recebida como profissional do 
sexo  

 Sim 71 54,6%
 Não 59 45,4%
Provedor financeiro de outrem  
 Sim 69 52,7%
 Não 62 47,3%

 *O total pode variar devido a valores ignorados 
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 4.2 Histórico sexual e uso de preservativos 

 
 Acerca do comportamento sexual de risco entre os entrevistados, 

obtivemos os seguintes dados: 62,7% tiveram sua primeira relação sexual antes dos 

15 anos de idade (amplitude 6-18; média=13,6 anos), 51,5% tiveram mais de três 

parceiros sexuais nos últimos sete dias, 32% afirmaram não ter usado preservativos 

na última relação sexual com parceiro não pagante, 38,2% informaram que parceiro 

não pagante desconhece o seu trabalho como profissional do sexo e 13% afirmaram 

desconhecer pessoa ou lugar onde se possam obter preservativos. 

 Quando se trata de relações sexuais com cliente (parceiros pagantes), os 

profissionais do sexo masculino em sua maioria (90,1%) usaram preservativos na 

última relação sexual e em todas as relações nos últimos trinta dias (79,2%), 

inclusive tomando a iniciativa de decidir pelo o uso. É importante ressaltar também, 

que a maioria dos entrevistados (51,3%) recebeu dinheiro pela primeira vez em troca 

de sexo antes dos 18 anos de idade e que a maioria (52,3%) começou a se prostituir 

três anos após a sua primeira relação sexual. 

 Os motivos do não uso de preservativo na última relação sexual 

encontramos que 53,8% de 13 entrevistados que afirmaram ter tido relação sem o 

preservativo com parceiros pagantes foi por não ter preservativos no momento e 

38,5% por não gostarem de usa-lo. Já, os dois motivos mais apontados por 24 

entrevistados que afirmaram ter tido relação sexual sem o preservativo na última 

relação foram por não gostar de usa-lo (50%) e por achar que não era preciso 

(41,7%). 
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Tabela 2 – Características dos entrevistados em relação aos seus parceiros e ao uso de preservativos. Ceará, 
2003. (*O total pode variar devido a valores ignorados - ** Pergunta permitia múltiplas respostas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Freq* % 
 Parceiros pagantes nos últimos 7dias  
 Não 47 35,9% 
 Sim 84 64,1% 
Parceiros não pagantes nos últimos 7dias  
 Não 62 47,3% 
 Sim 69 52,7% 
Uso de preservativo na última relação com parceiro pagante  
 Sim 118 90,1% 
 Não 13 9,9% 
Autor da sugestão do uso de preservativo na última relação       
com parceiro pagante  

 Profissional 91 77,1% 
 Parceiro 7 5,9% 
 Não Sabe 20 16,9% 
Motivos do não uso do preservativo com parceiro não 
pagante**  

 Não tínhamos 7 53,8% 
 Porque muito caro 0 0,0% 
 Porque o parceiro (a) recusou 3 23,1% 
 Porque não gostamos 5 38,5% 
 Porque usou outro método 3 23,1% 
 Achei que não era preciso 3 23,1% 
 Não pensei nisso 1 7,7% 
Freqüência do uso de preservativos com parceiros pagantes 
nos últimos 30 dias  

 Todas às Vezes 103 79,2% 
 Quase Todas às Vezes 15 11,5% 
 Algumas Vezes 8 6,2% 
 Nunca 4 3,1% 
Parceiros não pagantes no último dia  
 Sim 75 57,3% 
 Não 56 42,7% 
Uso de preservativo com parceiro não pagante na última 
relação  

 Sim 51 68,0% 
 Não 24 32,0% 
Motivos do não uso do preservativo na ultima relação sexual 
com esse parceiro não pagante**  

 Não tínhamos 3 12,5% 
 Muito caro 0 0,0% 
 Parceiro (a) recusou 3 12,5% 
 Não gostamos 12 50,0% 
 Usei outro método 2 8,3% 
 Achei que não era preciso 10 41,7% 
 Não pensei nisso 2 8,3% 

Autor da sugestão do uso de preservativo na última relação 
com parceiro não pagante 
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Características Freq* % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Uso de drogas, doenças sexualmente transmissíveis e envolvimento em 
relações sexuais desprotegidas 
 

 Acerca do uso de drogas lícitas e ilícitas 54,4% dos entrevistados 

responderam que usam bebidas alcoólicas pelo menos uma vez por semana, 49,6% 

responderam que já experimentaram maconha, 26,7% cocaína, 10,7% crack,19,8% 

anfetaminas e 37,4% inalantes e solventes. Os dados também evidenciaram que 

apenas 1,5% dos entrevistados afirmaram já ter usado seringas e agulhas para o 

uso de drogas. 

 Ao realizarmos a associação entre a prática de sexo inseguro e a 

freqüência do uso de bebidas alcoólicas no último mês foi encontrado que os 

entrevistados que fazem uso de álcool diariamente também referiram menor 

freqüência de uso de preservativos, demonstrando um maior comportamento sexual 

de risco para HIV/AIDS e as demais doenças sexualmente transmissíveis.  

Em relação ao diagnóstico e quadro clínico de DST no último ano, 

informado pelos sujeitos do estudo, obtiveram-se os dados a seguir: 9,2% teve 

corrimento genital, 3,8% úlcera ou verruga genital, 7,6% gonorréia, 1,5% Hepatite B, 

1,5% sífilis, 0,8% herpes e 3,1% teve verrugas na região anal ou na região genital. 

Acerca da informação do conhecimento sobre sintomatologia das DST, AIDS/HIV 

(92,4%) dos entrevistados disseram que uma pessoa infectada pelo HIV pode ter 

uma aparência saudável. Eles informaram com maior freqüência como sendo 

sintomas de DST em mulheres o corrimento genital (52,7%), disúria (32%), 

corrimento com odor e úlcera genital prurido vaginal com 32,1% cada um. Foram 

citados também verrugas, prurido e outros sintomas inespecíficos como falta de 

apetite, manchas na pele, queda de cabelo, dentre outros.  

              Profissional 27 54,0% 
 Meu Companheiro 2 4,0% 
 Decisão Conjunta 21 42,0% 
Freqüência do uso preservativos com os parceiros não 
pagantes nos últimos 6 meses  

 Todas às Vezes 39 52,0% 
 Quase Todas às Vezes 20 26,7% 
 Algumas Vezes 6 8,0% 
 Nunca 10 13,3% 
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Já em relação à sintomatologia das DST no homem os entrevistados 

identificaram como sintomas como primeiro lugar corrimento genital (52,7%), 

seguidos de verruga (48,9%) e ardência ao urinar (47,3%). Ao realizar associação 

entre a presença de corrimento/ulceração e o conhecimento do parceiro sobre estes 

sintomas, observamos que a grande maioria (75%) não contou para parceiro sobre a 

ocorrência destes sintomas. Em relação ao uso de preservativos e a ocorrência de 

corrimento/ulceração 66,7% afirmaram não usar preservativos mesmo em face da 

ocorrência de tais sintomas demonstrando, assim, um comportamento de risco para 

a transmissão de tais problemas, permitindo-se a manutenção da doença e ou a 

reinfecção das mesmas. 

 
Tabela 3 – Características dos entrevistados segundo envolvimento em Relações Sexuais 
Desprotegidas (RSD). Ceará, 2003. (*teste Exato de Fisher. O número total dos entrevistados em cada 
categoria pode variar devido a valores ignorados). 
 

 Variáveis N RSD 
n(%) Valor de p* 

Cidade    
 Crato 27 10(37,0) 

 Fortaleza 61 21(34,4) 0,856
 Juazeiro do Norte 20 9(45,0) 

 Sobral 23 8(34,8) 

Idade     
 =< 19 anos 26 12(46,2) 0,260
 > 19 anos 104 35(33,7) 

Escolaridade     

 Analfabeto 2 
  

1(50,0)  0,270
 1º Grau Incomp. 32 12(37,5) 

 1º Grau Comp. 20 5(25,0) 

 2º Grau Incomp. 25 15(60,0) 

 2º Grau Comp. 42 12(28,6) 

 Superior 10 3(30,0) 

Religião   

 Católico 106 35(33,0) 0,063
 Outras 24 13(54,2) 

   

Nível sócio econômico   

 D / E 54 25(46,3) 0,066
 C / B / A 77 23(29,9) 
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 Variáveis N RSD 
n(%) 

Valor de p* 

Estado Civil    

 Casado\Mora Com Cônjuge 14 4(28,6) 0,478
 Casado\Mora Com Outro Parceiro 3 3(100,0) 

 Casado\Não Mora Com Cônjuge 2 1(50,0) 

 Não Casado\Mora Com Parceiro 16 9(56,3) 

 Não Casado\Não Mora Com Parceiro 95 31(32,6) 

Provedor financeiro de outrem   

 Sim 69 27(39,1) 0,588
    

 Não 62 21(33,9) 

Parceiros pagantes nos últimos 7dias   

 Não 47 19(40,4) 0,572
 Sim 84 29(34,5) 

Parceiros não pagantes nos últimos 7dias   

 Não 62 14(22,6) 0,002
 Sim 69 34(49,3) 

Conhecimento do parceiro (a) não pagante sobre atividade 
exercida como profissional do sexo  

 
 

 Sim 24 10(41,7) 0,621
 Não 50 25(50,0) 

 Não Sabe 1 1(100,0) 

Conhecimento do profissional sobre lugar ou pessoa onde 
possa obter preservativos  

 
0,420

 Sim 114 40(35,1) 

 Não 17 8(47,1) 

Quantidade de preservativos que o profissional tem no 
bolso/bolsa/quarto/casa para seu uso  

 

 1à 2 42 17(40,5) 0,140
 3 ou mais 65 17(26,2) 

Freqüência do uso de bebidas alcoólicas no último mês   

 Não Bebi / Não Bebo 24 4(16,7) 0,025
 Todo Dia 15 8(53,3) 

 Pelo menos uma vez por semana 71 29(40,8) 

 Menos de uma vez por semana ou  nenhuma vez 20 6(30,0) 

Utilizou agulhas e seringas para uso de drogas   

 Sim 2 2(100,0) 0,132
 Não 129 46(35,7) 

Ouviu falar de DST   

 Sim 129 47(36,4) 1,000
 Não 2 1(50,0) 
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4.4 Conhecimento sobre HIV/AIDS e envolvimento em relações sexuais 
desprotegidas 
 

Em relação ao conhecimento sobre DST/AIDS 100% dos indivíduos 

entrevistados já tinham ouvido falar, e a maioria conhece alguém infectado pelo HIV 

(58%). Os preservativos foram citados por 81,7% dos profissionais como forma de 

prevenção para o HIV. A respeito das formas de transmissão 93,9% afirmou que o 

compartilhamento de agulhas com indivíduos infectados pode-se transmitir o HIV, 

87,8% afirmou que compartilhar alimentação com pessoas infectadas não é fonte de 

infecção, 90,1% reconheceu ser verdadeira a transmissão vertical e 74% acertou ao 

dizer que amamentação é transmissora de HIV para o lactente, entretanto 24,4% se 

equivocaram em dizer ser o mosquito o vetor para a AIDS.  

As formas de prevenção citadas pelos entrevistados como eficientes para 

prevenção de HIV/AIDS e as demais doenças sexualmente transmissíveis foram: 

abstinência sexual (25,4%) e relação sexual com parcerio/a sexual fiel com que não 

tenha o vírus do HIV (46,6%).  

 

Tabela 4 – Características dos entrevistados segundo envolvimento em Relações Sexuais 
Desprotegidas (RSD) e conhecimento sobre HIV/AIDS.Ceará, 2003. 

 
Variáveis N  

RSD     
n(%)  Valor de p*  

Conhece alguém com HIV / AIDS     
 Sim 76 27(35,5) 0,855 
 Não 55 21(38,2)  
 Tem /teve parente próximo infectado com HIV 
ou teve AIDS  
 Sim 8 4(50,0) 0,440 
 Não 66 22(33,3)  
Tem /teve amigo próximo infectado com HIV 
ou teve AIDS     
 Sim 59 21(35,5) 1,000 
 Não 16 5(31,3)  
Usando sempre preservativo se protegerem do 
HIV/AIDS     
 Sim 107 38(35,5) 0,484 
    
             Não 23 10(43,5)  
             
            Não Sei 1 0(0,00  
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Variáveis N  
RSD     
n(%)  Valor de p*  

Usar seringas com agulhas usadas por outras 
pessoas pode contaminar pelo vírus HIV     
 Sim 123 45(36,6) 1,000 
 Não 8 3(37,5)  
Fez algum teste para saber se tem HIV     
 Sim 60 15(25,0) 0,018 
 Não 71 33(46,5)  
Fez o teste para HIV por iniciativa própria     
 Voluntariamente 44 12(27,3) 0,738 
 Indicação 16 3(18,8)  
Tomou conhecimento do resultado do ultimo 
exame para HIV     
 Sim 55 14(25,5) 1,000 
 Não 4 1(25,0)  

 
*Teste Exato de Fisher. O número total de entrevistados em cada categoria pode variar 
devido a valores ignorados. 
 

 

Dos entrevistados, a maioria nunca havia feito o teste para detectar a 

infecção pelo HIV (54,2%). Foram realizados 81 exames sorológicos para o HIV, em 

que a taxa de detecção foi de 3,1%.  

Na análise multivariada, apenas o consumo de álcool freqüente (diário ou 

pelo menos uma vez por semana) e ter realizado o teste para HIV anteriormente se 

mostraram significativas. O número de preservativos que ele tinha disponível no 

momento da entrevista foi uma variável confundidora do álcool e do teste do HIV. 

 

Tabela 5 – Análise multivariada das variáveis preditoras relacionadas à relação sexual 
desprotegida entre profissionais do sexo masculinos, Ceará, 2003 

 
Variável OR Bruta OR ajustada 

Álcool 2,5 (1,1-5,9) 3,1(1,3-8,9) 

Teste para o HIV 2,6(1,2-5,5) 3,6(1,4-9,3) 

Número de preservativos 0,5(0,2-1,2) 0,48(0,2-1,2) 
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5 DISCUSSÃO 
 
5.1 Situação geral dos entrevistados 
 

Este estudo mostrou que comportamentos e práticas sexuais de risco são 

freqüentes entre os profissionais do sexo masculino. Os dados revelam que dimensões 

sócio-econômicas e culturais são elementos importantes para a compreensão das 

práticas entre esta população indicando a necessidade de ajustes às medidas 

preventivas em relação ao HIV/AIDS e demais DST. 

O início da atividade sexual da maioria dos participantes foi precoce, ou seja, 

antes dos 15 anos na fase da adolescência, fase esta marcada por inúmeras 

transformações, conflitos, dúvidas, descobertas e definições, principalmente às 

relativas à sexualidade. O percentual de entrevistados com iniciação sexual antes dos 

15 anos foi significativamente maior que o encontrado para a população masculina 

geral da região Sudeste (36,7% e 62,7%, p= 0,0048) e também o encontrado na região 

Nordeste (40,4%) realizada como parte da PCAP (BRASIL, 2004). 

 Ao se investigar na literatura a iniciação sexual na juventude, constata-se à 

diminuição do início da vida sexual, sendo que esta diminuição se apresenta de forma 

mais significativa nas mulheres de que nos homens (BRASIL, 2006; RIETH, 2002). Os 

rapazes geralmente se iniciam mais cedo que as moças e a escolaridade e o viver com 

ambos os pais influenciam para que os jovens se iniciem sexualmente mais tarde 

(RIETH, 2002).  

A maioria dos entrevistados se prostituiu pela primeira vez antes dos 17 

anos, antes mesmo de atingir a maioridade pelo código civil brasileiro, fato preocupante 

tendo em vista as implicações sociais e os fatores de riscos a que estes estão 

expostos. Pesquisas realizadas com profissionais do sexo feminino também revelaram 

o ingresso precoce destas na prostituição (TORRES; DARVIM; COSTA, 1999; 

MOURÃO; SOUZA, 1997; GOMES, 1994; DANDONA et al., 2006).  

A prática de sexo inseguro na faixa etária mais jovem foi mais freqüente, 

estando em concordância com resultados encontrados em outros estudos onde se 

constatou que homens mais jovens, geralmente, tendem a praticar sexo mais inseguro ( 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2005; DENNING; JONES; WARD, 

1997 ) 
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5.2 Situação educacional e social: um comparativo com os profissionais do 
sexo feminino 
 

O nível de escolaridade do grupo estudado foi considerado relativamente alto 

principalmente se comparado com uma pesquisa realizada no mesmo período e nos 

mesmos municípios com profissionais do sexo feminino (Informação verbal).1  

O percentual destes homens com o segundo grau ou mais foi 

significativamente maior que entre as profissionais do sexo feminino estudadas nos 

mesmos municípios e mesmo período (39,7% x 11,7%; p<0,001). A associação entre a 

escolaridade e a prática de sexo inseguro do estudo revelou que quanto maior o nível 

educacional maior a adesão ao uso de preservativos. Estudo realizado com amostras 

representativas da população brasileira também encontrou que as taxas mais baixas de 

uso do preservativo ocorreram entre os menos escolarizados. (PAIVA et al., 2003) Não 

só no Brasil, mas também em outros países, a educação tem sido apontada como um 

fator determinante para o uso de preservativos, e que o maior nível educacional 

aumenta a resposta ao uso do preservativo, e conseqüente aumento da promoção da 

saúde sexual (ADETUNJI; MEEKERS, 2001; LAGARDE et al., 2001). Na região 

Nordeste do país, de forma sistemática, os estudos revelam um menor uso dos 

preservativos tanto na população em geral como entre homens (BRASIL, 2004). 

A grande maioria dos entrevistados apresentava outra fonte de renda, além 

daquela do exercício da prostituição e boa parte da amostra tinha outra profissão. O 

mercado de sexo no Brasil está em ebulição crescendo a cada dia e encontrando 

terreno fértil para prosperar nos negócios do sexo, mesmo na era AIDS. Muitas 

pessoas das mais variadas profissões desistem de suas atividades convencionais para 

tentarem a sorte neste ramo (TORRES; DARVIM; COSTA, 1999). Este estudo e outro 

estudo realizado no Pará, apontaram que estes homens têm na prostituição, em geral 

uma segunda fonte de renda, diferentemente das mulheres, para as mulheres é sua 

renda principal (MACHADO; SILVA, 2002; TORRES; DARVIM; COSTA, 1999). 

Um número importante dos participantes da pesquisa afirmou uma renda 

familiar acima de dois salários. Esta renda pode ser considerada mais alta quando 

comparada à renda familiar das profissionais do sexo feminino de outras pesquisas 

nacionais realizadas.  

____________ 
1 Informação obtida em contato mantido com a doutoranda Hermelinda, pesquisadora de prostituição 
feminina. 
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Oitenta por cento das profissionais afirmam ganhar entre 1 a 2 salários mínimos, no 

máximo (MOURÃO; SOUSA, 2007; TORRES; DARVIM; COSTA, 1999). 

 Os dados da pesquisa revelaram que a maioria dos entrevistados pertencia 

às classes C, B e A. Também foi revelado que os profissionais que pertenciam às 

classes mais baixas (D/E) se envolviam mais em relações sexuais desprotegidas. 

Pesquisa realizada com conscritos do exército brasileiro, população essa também 

mostrou que jovens de mais baixo nível sócio-econômico são mais suscetíveis a 

infecção pelo HIV, confirmando a pauperização da epidemia de AIDS (SZWARCWALD, 

2000). 

 

5.3 Comportamento sexual 
 

De acordo com as respostas dos profissionais do sexo sobre o uso do 

preservativo na última relação sexual, um percentual significativo afirmou não ter usado 

preservativo com parceiros não pagantes. Já em relação ao uso com parceiros não 

pagantes, a grande maioria respondeu ter usado preservativo na última relação sexual. 

Este achado pode estar relacionado com a ocorrência de relações regulares. A questão 

do uso do preservativo não pode ser explicada somente por meio do conhecimento e 

práticas a respeito das DST/AIDS, mas também pelo significado que o relacionamento 

para o indivíduo. Vários estudos têm apontado a estreita relação entre parceiros fixos e 

o não uso de preservativos (GRECO et al., 2007; MCLEAN et al., 1994). O não uso do 

preservativo significaria confiança e intimidade, e o uso simbolizaria múltiplos parceiros, 

falta de confiança e falta de intimidade (TORRES; DARVIM; COSTA, 1999; ULIN, 1992; 

MOSHER; CHANDARA; JONES, 2005). 

No presente estudo, os motivos mais apontados para o não uso do 

preservativo com parceiro não pagante e parceiro pagante na última relação sexual 

foram, respectivamente: por não ter preservativos no momento e por não gostar de usar 

preservativos.Na região Nordeste e nas classes sócio-ecomômicas de menor poder 

aquisitivo, 70% da população sexualmente ativa considera que o preço do preservativo 

é importante para o uso regular (PAIVA, 2003). Em outro estudo realizado na cidade de 

São Paulo que comparou o comportamento sexual e reprodutivo entre mulheres 

esterilizadas e não esterilizadas constatou-se que a interferência no prazer é o principal 

problema apontado para o não uso de preservativos (VILELA; BARBOSA, 1996).  
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Os resultados da pesquisa mostraram que uma parcela significativa de 

profissionais do sexo masculino manteve relações sexuais nos últimos 7 dias com 

múltiplos parceiros, sendo estes parceiros pagantes ou não pagantes, e que se 

envolveu em práticas de sexo inseguro. Foi observado um predomínio de parceiros 

pagantes do sexo masculino e de parceiros não pagantes do sexo feminino. 

 Um estudo de coorte realizado em Belo Horizonte com homens 

homossexuais e bissexuais revelou que o comportamento sexual de risco para o HIV foi 

mais freqüente entre homens bissexuais. O comportamento sexual de proteção ou de 

risco diferiu conforme o gênero e a estabilidade da parceria. Houve um maior 

comportamento de risco com parceiras fixas mulheres (GRECO et al., 2007). O número 

de parceiros sexuais é um forte fator para a transmissão do HIV. Quando isto ocorre na 

presença de relações sexuais desprotegidas, este risco fica ainda mais evidente, uma 

vez que aumentam a possibilidade de contato com um indivíduo infectado e/ou subtipos 

virais mais infecciosos (MCLEAN et al., 1994; ROYCE et al., 1997; TINDALL et al., 

1989). 

 

 5.4 Uso de drogas 
 

Neste estudo a maioria dos entrevistados afirmou usar pelo menos uma vez 

por semana bebidas alcoólicas. Também foi observado que a maioria dos entrevistados 

que se envolveram em relações sexuais desprotegidas referiram o uso de álcool 

diariamente. O consumo freqüente do álcool foi um fator associado com a prática de 

sexo insegura no estudo. Este achado foi observado em vários estudos internacionais  

(CDC, 2006; SCIVOLLETO et al., 1999; DUAILIBI; LARANJEIRA, 2007; WENERCK, 

2002). 

A prática da prostituição leva frequentemente, o homem a buscar seus 

parceiros em ambientes favoráveis ao consumo desta substância. Os profissionais do 

sexo masculino do estudo que se expuseram a relações sexuais desprotegidas, 

também procuram realizar o teste do HIV mais frequentemente. Isto, provavelmente se 

deve ao fato de se perceberem mais frequentemente envolvidos em situações que os 

levem ao risco de se contaminarem. 

A quantidade de preservativos encontrada com eles, embora aparentemente 

protetora, embora sem significância, aumentou a associação do álcool com relações 
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sexuais de risco. É bastante razoável se considerar o efeito lesivo do álcool no auto-

cuidado, conhecidos como fenômeno de blackout (KERR et al., 2007). 

Segundo um estudo realizado sobre o consumo de drogas foi constatado 

que usuários de droga iniciam, geralmente, a atividade sexual mais cedo quando 

comparados com os não usuários. Também foi observado que a incidência de doenças 

sexualmente transmissíveis em adolescentes ocorre no mesmo período em que se dá o 

crescimento da prevalência do consumo de drogas, nesta faixa etária. (SCIVALLETE et 

al., 1999). Foi relatado, também, em outro estudo, que as três drogas mais utilizadas 

por indivíduos são o álcool, o tabaco e os inalantes, sendo o percentual de álcool maior 

que todas as outras drogas encontradas (CALDEIRA, 1999). 

 

5.5 Doenças sexualmente transmissíveis 
 

A doença sexualmente transmissível mais freqüente referida pelos 

profissionais do sexo masculino no último ano foi o corrimento genital. Um inquérito de 

saúde de base populacional realizado na cidade de Pelotas-RS em 2002 constatou que 

a prevalência de DST no último ano foi de 4,9% de lesões em órgãos genitais, 1,0% de 

verrugas 9,0% de corrimento com características patológicas, enquanto a prevalência 

de pelo menos um sintoma de DST foi de 13,5%. A prevalência de corrimento com 

características patológicas neste ano foi significativamente maior em mulheres (14,7%) 

do que em homens (1,7%), enquanto que a prevalência de lesão em órgãos genitais e 

verrugas não estiveram associadas com o sexo (CARRET, 2004). O inquérito 

populacional de Pelotas encontrou uma prevalência bem menor (1,7%) na população 

do sexo masculino. Em relação a verrugas na região anal ou genital a freqüência foi de 

3,1% nos profissionais do sexo, sendo três vezes maior que a encontrada na população 

do inquérito de Pelotas. 

Neste estudo todos os entrevistados já tinham ouvido falar sobre HIV/AIDS e 

a maioria conhecia alguém infectado pelo HIV. Houve acertos e erros em relação às 

formas de transmissão e prevenção do HIV. A grande maioria dos entrevistados 

reconhece que usar preservativos é uma forma de prevenção do HIV. Também a 

grande maioria acertou em afirmar que compartilhar agulhas com indivíduos infectados, 

bem como a transmissão vertical e a amamentação são meios de transmissão do HIV, 

entretanto um percentual significativo de profissionais errou em afirmar que o mosquito 

é o vetor para transmissão do HIV.  
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Estudos realizados anteriormente também revelaram que a população 

apresenta conhecimento sobre os riscos de transmissão do HIV, embora que este 

conhecimento não contemple todas as formas de transmissão, como no caso da 

transmissão vertical, e ainda exista uma porcentagem pequena que relacione o risco de 

infecção pelo HIV com situações inadequadas como a picada de mosquitos, 

compartilhamento de talheres, dentre outros (PARKER, 2004; PARKER et al., 2004; 

BRASIL, 2004). A informação e a apreensão adequada de informações são condições 

imprescindíveis para a prevenção do HIV, porém a mesma por si só não é suficiente. É 

necessário um entendimento e incorporação de um comportamento seguro e prática 

sexual preventiva para redução da possibilidade de aquisição o HIV/AIDS e demais 

DST. Para que o comportamento se modifique, outros aspectos, como auto-estima, 

capacidade de negociação, que é influenciada por sua história de vida e social, 

confiança, mediada por fatores culturais precisam ser trabalhados. 

A taxa de prevalência do HIV foi considerada alta, sendo três vezes maior 

que a encontrada em uma amostra de 6.000 indivíduos, dentre homens e mulheres da 

população brasileira de 15 a 54 anos (BRASIL, 2004). Já a prevalência de Sífilis 

observada neste estudo foi zero%. Supõe-se que dentre os não participantes do estudo 

tenham constituído uma parcela considerável. Possivelmente, isto possa ter causado 

um viés de participação devido os profissionais do sexo apresentarem maiores taxas de 

prevalência de DST. 

 

5.6 Limitações do estudo 
 

Infelizmente acessar esta população conhecida como escondida (hidden 

population) é um desafio para os estudos de vigilância comportamental em 

populações vulneráveis ao HIV. Metodologias recentes têm sido apontadas para 

facilitar o acesso a esta população e encontrar resultados mais confiáveis.  

Exatamente por causa da dificuldade de acesso, o número total de 

participantes foi pequeno e os resultados aqui encontrados devem ser analisados 

cuidadosamente, já que o reduzido tamanho amostral pode encobrir outras possíveis 

associações. 

O desenho transversal, aqui empregado, é um tipo de estudo recomendado 

para o monitoramento de grupos com comportamento de risco (ex:risco para o HIV) , 

sendo uma ferramenta essencial para a vigilância epidemiológica de segunda geração.  
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Como recomendado esta vigilância permitirá o acompanhamento do comportamento, 

propondor novas ações voltadas à prevenção das DST e AIDS nesta população 

específica (AMON et al., 2000; MARINHO, 2007; BASTOS; DUQUIA, 2007). 

 
6 CONCLUSÃO 
 

Estudar a prostituição masculina em municípios do Estado do Ceará, 

considerando as repercussões as possibilidades que se evidenciam, em uma 

população, cuja intervenção está além do alcance de nossas práticas cotidianas, foi 

desafiador. Este estudo foi um dos pioneiros no Estado, que tinha experiência 

pregressa com HSH que não têm na prostituição uma importante fonte de renda. 

Este estudo demonstrou que os profissionais do sexo masculino do 

Estado do Ceará se expõe ao risco de contrair DST e HIV/AIDS. Resgatando as 

maiores evidências, podemos supor que dimensões psicossociais como nível-sócio-

econômico, a relação entre os profissionais e seus parceiros e o grau de 

envolvimento nesta interação social, são elementos importantes para a 

compreensão e efetivação de práticas preventivas em relação às DST e 

principalmente o HIV. 

Com base nestas informações sugere-se uma maior atenção dos 

programas de prevenção de DST, HIV/AIDS com o intuito de melhor planejar ações 

que possam diminuir o risco de DST/HIV/AIDS e conseqüentemente uma melhoria 

na saúde sexual destes profissionais. 

Salientamos que, mesmo a informação sendo essencial, não basta 

apenas conhecer os preservativos, as formas de transmissão para o HIV e as 

doenças sexualmente transmissíveis. É necessário instrumentalizar estes indivíduos 

de forma a viverem sua sexualidade de forma que não só se previnam destas 

infecções com também previnam suas parcerias, sejam elas do sexo masculino e/ou 

feminino, além de reduzir as chances da reinfecção de DST/HIV. 

Constatamos a relevância deste estudo, através dos dados apresentados 

e dos aspectos que permeiam a prática da prostituição masculina, mais 

especificamente a prostituição masculina no Estado do Ceará. Percebemos, 

também, a necessidade da realização de novas pesquisas empregando-se novas 

técnicas de abordagem, uma vez que ainda há muito a se conhecer e a se 

aprofundar sobre este tema. Aspectos importantes podem não ter sido abordados 
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por desconhecimento prévio da realidade destes homens como pela metodologia 

que não foi capaz de atingir um maior número de homens empregando em sua 

análise métodos que tenham uma abordagem probabilística. 
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