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introdução

Desde o início da epidemia da Aids, as trabalhadoras do 
sexo (TS) apresentam alta prevalência de infecção pelo 

HIV. Por este motivo, muitas vezes têm sido responsabiliza-
das pela sua disseminação. 

Santos, cidade de veraneio, que recebe turistas do estado 
e da capital, e que abriga o maior porto da América Lati-
na, ganhou destaque na imprensa no final da década de 80, 
como “Capital da AIDS”, por apresentar a maior incidência 
de casos da doença por 100 mil habitantes no país1.  À in-
tensa circulação de marinheiros e caminhoneiros2 soma-se o 
fato de a cidade encontrar-se na rota internacional do tráfico 
de cocaína3, perfil que também oferece um grande atrativo 
para o comércio do sexo.

MEtodoLoGiA
Visando subsidiar os projetos de intervenção desenvolvidos 
na cidade voltados para a prevenção do HIV entre as profis-
sionais do sexo, realizou-se um estudo transversal buscando 
conhecer os fatores associados à infecção por HIV entre tra-
balhadoras do sexo. O estudo aconteceu entre 1996 e 1998, 
e incluiu 1047 mulheres trabalhadoras do sexo e maiores 
de 18 anos. 

Para a coleta de dados foi aplicado um questionário 
abordando aspectos de saúde, sexualidade, conhecimento 
de IST/aids, uso de drogas e uso de preservativos, além de 

dados de identificação. Foi também realizada avaliação gi-
necológica, com coleta de sangue,  secreção vaginal, acon-
selhamento e teste de HIV. 

O protocolo de estudo foi analisado e aprovado pelo Co-
mitê de Ética da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, 
além de ser submetido á Coordenação Nacional de DST/
AIDS.

Os dados foram analisados pelo testes de Qui-quadrado, 
Fisher, T de Student e de Mann Whitey, além de testes de 
regressão logística para a melhor compreensão dos dados.

rESuLtAdoS 
A maioria das entrevistadas declarou ser branca (61%); mo-
rar em casa ou apartamento (59%); não ter completado o 
primeiro grau ou ser analfabetas (58% e 6%, respectivamen-
te); trabalhar em locais fixos (78% em agência, boate, hotel, 
e outros); ter em torno de 27 anos de idade, ter iniciado vida 
sexual entre 15 e 16 anos, ter aproximadamente 12 anos de 
vida sexual e ter experimentado 2,5 gravidez. 

A prevalência do HIV variou de 0 a 23% em função 
das diferentes características sócio demográficas analisa-
das, apresentando maiores prevalências as mulheres negras 
(14%), as que trabalhavam na rua (17%) as que moravam em 
barracos (18%), e as analfabetas (23%). As mulheres com 
HIV eram em média quatro anos mais velhas que as demais, 
e tinham iniciado sua vida sexual mais cedo (14 anos), tendo 

Visando identificar os fatores de vulnerabilidade ao HIV entre trabalhadores do sexo em Santos, realizou-se entre 1995 e 1998 
estudo transversal, envolvendo 1047 mulheres. Os resultados apontam uma prevalência de HIV de 7%, variando de 0 a 37% 
em função de fatores sócio-demográficos, de saúde, de práticas sexuais e de uso de drogas. A análise multivariada com as seis 
variáveis de maior significância estatística revela uma interação significante entre o tempo de exposição a relações sexuais e 
a escolaridade. O efeito da escolaridade sobre o risco de infecção por HIV decresce quando o tempo de exposição aumenta. 
Entre quem tem escolaridade baixa, o risco independe do tempo de exposição. Para aquelas com escolaridade alta, o tempo de 
exposição incrementa o risco. A infecção por HIV requer programas de intervenção e educação específicos para profissionais 
de sexo que garantam aconselhamento, insumos, diagnóstico e tratamento das IST/Aids, além de capacitação dos profissionais 
de saúde. 
Descritores: HIV, Aids, Trabalhadoras do sexo, Vulnerabilidade.

Aiming to characterize the commercial sex workers (CSW) from Santos, according to vulnerability factors to HIV infection, a 
cross-sectional study was conducted from 1995 to 1998, involving 1047 CSW. The unvaried analysis showed the HIV rate of 7%, 
depending on social and demographic characteristics, health conditions, sexual practices and use of illicit drugs, varied from 0% 
to 37%. The multivariate analysis with the six most statistical and biological significance variables revealed a significant interac-
tion between instruction level and exposition time to sexual relations. The interaction showed the effect instruction level produces 
on the HIV infection risk decreases when exposition time increases. For low instruction, the risk is independent of exposure time, 
other factors interfere (poverty, drug use) from the beginning of sexual life. For high instruction, the situation is different, exposure 
time increases the risk. The HIV infection still requires intervention and education programs to improve counseling, diagnostic 
access, STI treatment and free condoms, and to provide ability to health professionals in order to reduce this terrible epidemic. 
Descriptors: HIV, Aids, Commercial sex workers, Vulnerability.  

Caracterizando los factores de vulnerabilidad la infección por  HIV entre las trabajadoras del sexo en Santos, Sao Paulo, Brasil, se 
hice entre 1995 y 1998. Un estudio  transversal  con  1047 mujeres. Los resultados apuntan prevaléncia de HIV de 7%, y variando 
de 0 a 37% por características sociales y demográficas, de salud, de las prácticas sexuales y uso de drogas ilícitas. El análisis 
multivariada con las seis variables de mayor importancia estadística muestra una interacción significante entre el nivel de instruc-
ción y tiempo de exposición a las relaciones sexuales. El efecto de la escolaridad sobre el riesgo de infección por  HIV disminuye 
cuando el tiempo de exposición aumenta. Para la instrucción baja, el riesgo es independiente del tiempo de exposición. Para 
aquellas con instrucción alta, el tiempo de exposición al riesgo aumenta. La infección por el HIV todavía requiere programas de 
intervención y educación específicos para profesionales del sexo que tengan aconsejamiento, materiales, acceso al diagnóstico 
y tratamiento de IST, además de capacitación a los profesionales de salud.
Descriptores: HIV, Aids, Trabajadoras del sexo, Vulnerabilidad.
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portanto, mais tempo de vida sexual e mais gestações (3,5). 
Estas também cobravam menos pelo programa e faziam mais 
programas por dia.  

A prevalência do HIV também variou em função da saú-
de sexual, do uso de substâncias psicoativas e das práticas 
sexuais (Tabela 2). Assim, entre as mulheres com sorologia 
positiva de sífilis a prevalência do HIV foi 21%, para as com 
cicatriz de sífilis 16%, e das que se declararam usuárias de 
cocaína, de crack e de drogas injetáveis, 11%, 17% e 37%, 
respectivamente, estavam infectadas pelo HIV. As trabalha-
doras que referiram praticar sexo anal com clientes também 
tiveram maior prevalência de HIV (12%); sendo maior ainda 
entre as mulheres que disseram usar preservativo no sexo 
anal. 

Para a realização da análise multivariada foram escolhi-
das as variáveis explicativas que atenderam ao critério da 
maior significância estatística e ao diagnóstico de multico-
linearidade entre elas. Das variáveis que representam con-
dições sociodemográficas associadas à infecção pelo HIV, 
selecionou-se a escolaridade, pelo seu poder explicativo4, e 
o tempo de exposição a relações sexuais. 

Das variáveis relativas a condições de saúde, escolheu-se 
sorologia de sífilis, e mantiveram-se as variáveis relativas ao 
uso de crack e de drogas injetáveis. Escolheu-se também a 
prática do sexo anal com clientes, por ser outro dos maiores 
fatores de risco para infecção por HIV5. O nível de instru-
ção foi recodificado em duas categorias, escolaridade baixa, 
contendo as mulheres que se declararam analfabetas e com 
primeiro grau incompleto e escolaridade alta, relativa àque-
las mulheres com primeiro grau completo, segundo grau e 
superior. 

Todas as possíveis interações foram testadas, e a única 
interação que se mostrou significante foi o tempo de expo-
sição a relações sexuais por escolaridade (p=0,015). Com 
a inclusão da interação, todas as variáveis passaram a ter 
significância estatística (Tabela 3).

Usando este modelo, a chance de infecção por HIV das 
trabalhadoras do sexo positivas para sífilis foi 3,217 (I.C.95% 
1,763 – 5,869) vezes a chance das com VDRL negativo; a 
chance de infecção por HIV das que declararam praticar 
sexo anal foi 2,036 (I.C.95% 1,164 – 3,562) vezes a chance 
das que declararam não praticar; a chance de infecção por 
HIV das que usavam drogas injetáveis foi 3,683 (I.C.95% 
1,584 – 8,561) vezes a chance das que não as usavam; e 
a chance de infecção por HIV das TS usuárias de crack foi 
2,488 (I.C.95% 1,392 – 4,447) vezes a chance das não usu-
árias.

O efeito da escolaridade foi estimado considerando-se o 
coeficiente da escolaridade e o coeficiente da interação da 
escolaridade com o tempo de exposição a relações sexuais. 
Os resultados mostram que a importância da escolaridade 
na infecção pelo HIV diminui à medida que aumenta o tem-
po de exposição a relações sexuais. No tempo de exposição 
zero a escolaridade tem um importante efeito: as mulheres 
com escolaridade baixa  têm uma chance de infecção quase 
seis vezes maior (I.C.95% 1,618 – 20,751) do que as que 
têm escolaridade alta. À medida que o tempo de exposição 
aumenta, a escolaridade vai perdendo importância. Em tor-
no dos 18 anos de exposição, este efeito desaparece. Consi-
derando diferentes tempos de exposição a relações sexuais 

Variáveis HIV+
Número %

HIV-
Número %

Total
Número %

Branca

Parda

Negra 

Total

Quarto ou cômodo

Barraco 

Total

 Analfabeta  

1º Grau incompleto

1º Grau  completo

2º Grau

Superior

Agência e outros

Boate

Hotel, bar

Rua  

Total

Idade média (anos)* (3)

Idade média início da

vida sexual * (3)

Número médio de

 gestações** (4)

Preço médio do 

programa (reais)* (4)

Número médio 

de programas** (4)

Total

Casa, apartamento 

e outros 

36     (49,3)

        5,6
22     (30,1)

        7,4
15     (20,6)

        13,8
73   (100,0)

       7,0

20      (27,8)

        3,3

49      (68,0)

         12,0

3        (4,2)

         17,6
72    (100,0)

          7,0

14     (19,5)

         23,0

44     (61,1)

          7,3

8     (11,1)

        4,9
6       (8,3)

         3,0
-
-

-
-

10     (13,9)

           3,0
24     (33,3)

           9,2

38     (52,8)

         16,7
72   (100,0)

           6,9
31,01

14,16

3,47

30,10

3,38

72    (100,0)

           6,9

601     (61,8)

          94,4
277     (28,5)

           92,6
94        (9,7)

          86,2
972   (100,0)

           93,0

589     (61,2)

           96,7

360     (37,4)

           88,0

14        (1,4)

          82,4
963   (100,0)

          93,0

47        (4,8)

          77,0

557     (57,3)

           92,7

155     (16,0)

            95,1
197     (20,3)

          97,0
16        (1,6)

          100,0

220     (22,7)

         100,0

322     (33,2)

           97,0
238     (24,5)

            90,8

190     (19,6)

           83,3
970   (100,0)

           93,1
27,04

15,58

2,51

53,63

2,73

972    (100,0)

            93,1

637      (61,0)

        100,0
299      (28,6)

          100,0
109      (10,4)

          100,0
1045   (100,0)

           100,0

589     (61,2)

           96,7

409     (39,5)

         100,0

17       (1,6)

       100,0
1035   (100,0)

            100,0

61       (5,8)

       100,0

601     (57,6)

        100,0

163     (15,6)

         100,0
203     (19,5)

         100,0
16       (1,5)

       100,0

220      (21,1)

          100,0

332      (31,9)

          100,0
262      (25,1)

          100,0

228      (21,9)

          100,0
1042   (100,0)

           100,0
27,32

15,48

2,57

51,99

2,77

1044    (100,0)

            100,0

(1) qui-quadrado; (2) Fisher; (3) t Student; (4)Mann Whitney  * (p < 0,001) ; * * (p < 0,005)

Tabela 1. Trabalhadoras do sexo segundo status sorológico para 
o HIV e características sóciodemográficas. Santos, 1995 -1998.

Raça** (1)

Tipo de moradia* (2)

Escolaridade* (1)

Local de trabalho* (1) 
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para as duas categorias de escolaridade, verifica-se que, 
para as mulheres de escolaridade alta, a chance de infecção 
aumenta à medida que o tempo de exposição aumenta, e 
que para as de escolaridade baixa, os valores modificam-se 
muito pouco.

ConCLuSão
Estudos anteriores realizados no Brasil com profissionais de 
sexo encontraram no Rio de Janeiro uma soropositividade 
para o HIV de 3% em 1987 e 10,3% em 1988, mantendo-se 
neste patamar até 19936.  Já Lurie et al7 em estudo realizado 
em três cidades do Estado de São Paulo com 600 trabalhado-
ras do sexo, estratificadas por renda, encontraram na capital 
4% de soropositividade em trabalhadoras do sexo de alta 
renda, e 12% nas de baixa renda; em Campinas 6% e 12%, 
e em Santos 1% e 28%, respectivamente.

Em Santos, Granato8 encontrou em um total de 954 tra-
balhadoras do sexo, 19,1% de soropositividade entre as 
usuárias de drogas e 3,2 % entre as não usuárias, e Bueno et 
al9 encontraram 35% de soroprevalência de HIV entre usuá-
rias de drogas injetáveis. 

A soroprevalência variável de 0% a 23% encontrada no 
presente estudo mostra-se compatível com a literatura na-
cional e internacional.  Os fatores associados à infecção 
pelo HIV referem-se a mulheres que trabalham nas ruas, 
têm menor escolaridade, moram em barracos, quarto ou 
cômodo, são negras, mais velhas, tiveram iniciação sexual 
mais precoce, têm maior tempo de vida sexual ativa, engra-
vidaram mais vezes, cobram menos pelo programa, e fazem 
mais programas por dia, têm sífilis e cicatriz sorológica para 
sífilis, praticam sexo anal com clientes e são usuárias de 
cocaína, crack e drogas injetáveis.

A falta de acesso à educação parece contribuir para a 
epidemia do HIV não apenas entre as profissionais do sexo. 
A crescente participação das mulheres analfabetas na epide-
mia sugere que este é um problema que exige mais atenção; 
a prevalência de sífilis encontrada também sugere dificul-
dades no acesso à saúde. A sífilis constitui um importante 
marcador de risco sexual, por indicar ausência de proteção; 
neste estudo, a forte associação entre sífilis e HIV sugere a 
necessidade de um aprimoramento das ações de prevenção 
voltadas para esta população.

Um resultado não esperado neste estudo foi a prevalência 
maior de HIV entre as mulheres que declararam usar preser-
vativo no sexo anal. Pode-se pensar que este uso acontece 
exatamente por se saberem portadoras do HIV, ou que talvez 
não seja sistemático.

A interação significativa entre nível de escolaridade e 
tempo de exposição a relações sexuais reforça a idéia de 
que a escolaridade é determinante no perfil de vulnerabi-
lidade deste segmento, sendo necessárias estratégias que 
garantam escolarização para meninas e jovens, bem como 
para mulheres adultas.  Do mesmo modo, a maior soropre-
valência entre mulheres com piores níveis de saúde sexual 
demonstram a importância de ações de prevenção e as-
sistência específicas, que facilitem o acesso a insumos de 
prevenção e ao diagnóstico precoce, e ainda, a adoção de 
comportamentos mais seguros. 

As altas prevalências encontradas entre alguns dos 
subgrupos de trabalhadoras do sexo estudados podem 

Variáveis HIV+
Número %

HIV-
Número %

Total
Número %

Positiva

Negativa

Total

Não

Barraco 

Total

Pratica  

Não pratica

Total

Sim

Não

Total

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Total

Total

Total

Sim

28    (38,9)

        21,1
44    (61,1)

      4,8
72    (100,0)

       6,9

44    (61,1)

                15,7

49      (68,0)

         12,0

3        (4,2)

         17,6
72    (100,0)

          6,9

25    (34,2)

11,6

48    (65,8)

5,8

73  (100,0)

7,0

24    (88,9)

13,0

3     (11,1)

7,9
27  (100,0)

12,2

51    (69,9)

11,0

29    (40,3)

17,2

13    (17,8)

37,1

22    (30,1)

3,8

43    (59,7)

4,9

60    (82,2)

6,0

73  (100,0)

7,0

72  (100,0)

6,9

73  (100,0)

7,0

105    (10,8)

               78,9
867    (89,2)

95,2
972  (100,0)

93,1

237   (24,4)

84,3

360     (37,4)

           88,0

14        (1,4)

          82,4
971 (100,0)

93,1

190    (19,6)

88,3

781    (80,4)

94,2

971  (100,0)

93,0

160    (82,1)

87,0

35    (17,9)

92,1
195  (100,0)

87,8

414    (42,5)

89,0

140    (14,4)

82,8

22     (2,3)

62,9

559    (57,5)

96,2

833    (85,6)

95,1

948   (97,7)

94,0

973  (100,0)

93,0

973  (100,0)

93,1

970 (100,0)

93,0

133 (12,7)

100,0
911(87,3)

100,0
1044 (100,0)

100,0

281   (26,9)

100,0

409     (39,5)

         100,0

17       (1,6)

       100,0
1043 (100,0)

100,0

215   (20,6)

100,0

829   (79,4)

100,0

1044 (100,0)

100,0

184   (82,9)

100,0

38   (17,1)

100,0
222  (100,0)

100,0

465   (44,5)

100,0

169   (16,2)

100,0

35     (3,4)

100,0

581   (55,5)

100,0

876   (83,8)

100,0

1008   (93,6)

100,0

1046 (100,0)

100,0

1045 (100,0)

100,0

1043 (100,0)

100,0
(1) qui-quadrado; (2) Fisher; (3) t Student; (4)Mann Whitney  * (p < 0,001) ; * * (p < 0,005)

Tabela 2. Trabalhadoras do sexo e infecção por HIV segundo 
características e práticas. Santos, 1995-1998.

Sorologia para sífilis* (1)

Relação anal com clientes** (1)

Cicatriz sorológica* (1)

Uso camisinha relação anal clientes (2)

Uso de cocaína* (1)

Uso de crack* (1)

Uso de drogas injetáveis* (1)
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contribuir para um aumento da epidemia na população geral, 
uma vez que os clientes destas trabalhadoras mantêm rela-
cionamentos com outras mulheres e também com homens. 

Considerando a alta mobilidade das trabalhadoras sexuais, 
torna-se necessário um processo contínuo de intervenções 

variadas, visando modificar os fatores que concorrem para a 
sua vulnerabilidade ao HIV, além de capacitação continua-
da dos profissionais de saúde, garantindo um melhor acolhi-
mento, acesso imediato ao tratamento dos casos agudos de 
IST e controle dos comunicantes sexuais.                               
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                  V ariáveis  Independentes                                ß        Erro     Wald   Gl       P         OR           (I.C. 95.0%)
              Total

Tabela 3. Análise de regressão logística entre variáveis. Santos, 1995-1998.

0,769

0,032

0,900

0,874

1,821

1,313

0,036

0,814

0,757

1,533

1,211

0,035

0,035

0,069

0,045

0,643

1,056

0,691

0,993

0,698

1,019

0,691

0,651

0,030

0,307

0,285

0,430

0,296

0,035

0,591

4,642

12,611

7,888

0,084

1,610

0,008

5,942

1,311

0,234

0,166

0,709

1,862

1,643

0,184

0,027

0,038

0,062

0,858

0,306

1,106

0,021

57,750

7,285

14,646

14,506

6,213

9,176

9,456

7,505

80,424

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,031

0,000

0,005

0,773

0,205

0,929

0,015

0,252

0,628

0,684

0,400

0,172

0,200

0,668

0,870

0,844

0,803

0,354

0,580

0,293

0,886

0,000

0,007

0,000

0,000

0,013

0,002

0,002

0,006

0,000

5,241

1,120

12,534

0,777

10,081

0,890

0,917

0,394

1,443

0,535

2,773

0,953

1,045

0,971

1,007

1,134

0,768

1,897

1,732

0,480

1,157

0,005

5,794

1,122

3,217

2,036

3,683

2,488

0,909

0,005

1,161

1,052

2,147

0,140

0,284

0,068

0,855

0,080

0,327

0,027

0,258

0,890

0,977

0,847

0,923

0,322

0,097

0,489

0,248

0,122

0,157

1,618

1,058

1,763

1,164

1,584

1,392

0,849

23,653

1,193

73,179

4,309

357,819

11,675

0,983

1,941

6,368

10,800

29,781

1,021

1,119

1,112

1,100

4,000

6,083

7,354

12,117

1,885

8,531

20,751

1,190

5,869

3,562

8,561

4,447

0,973

Modelo 1 (Inicial)
Escolaridade

Tempo de exposição

Sorologia de sífilis

Relações anais com clientes  

Uso de drogas injetáveis 

Uso de crack

Escolaridade * tempo de exposição 

Escolaridade * sorologia de sífilis

Escolaridade*relações anais clients

Escolaridade*uso drogas injetáveis

Es colaridade * uso de crack

Tempo exp.* sorologia de sífilis 

Tempo exp.* rel. anais clientes

Tempo exp. * uso droga injetável 

Tempo exposição * uso de crack

Sorologia sífilis* rel. anais clientes

Sorologia sífilis*uso drogas injet.

Sorologia sífilis * uso de crack 

Rel.anais cliente*uso drogas injet. 

Relações anais clientes * uso crack 

Uso drogas injetáveis * uso crack 

Constante

Logaritmo natural da verossimilhança

Modelo 2 (Final)
Escolaridade

Tempo de exposição

Sorologia de sífilis

Relações anais com clients

Uso de drogas injetáveis

Uso de crack

Tempo exp. * escolaridade

Constante

Logaritmo natural da verossimilhança

1,657

0,114

2,528

-0,253

2,311

-0,117

-0,087

-0,932

0,367

-0,625

1,020

-0,048

0,044

-0,030

0,007

0,126

-0,263

0,640

0,549

-0,734

0,146

-5,251

1,757

0,115

1,168

0,711

1,304

0,911

-0,095

-5,303

415.367

424.544

  n


