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Em decorrência da multiplicidade de parceiros com histórias desconhecidas de 
vida sexual, os profissionais do sexo estão sujeitos à aquisição de infecções 
sexualmente transmissíveis (IST). Além disso, por não apresentarem condições 
de trabalho que favoreçam a prática sexual segura, bem como adequado nível 
educacional que facilite a percepção do risco, eles se tornam potencias alvos para 
diversos microrganismos, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Este 
estudo identificou o conhecimento sobre a infecção pelo HIV e outras IST de 
mulheres profissionais do sexo (MPS) que atuam nos municípios de Bragança e 
de Capanema, nordeste do Pará. Este estudo descritivo foi composto por MPS 
que atuam nos municípios de Bragança e Capanema, Pará, norte do Brasil. A 
amostragem de conveniência e o método “Respondent Driven Sampling” foram 
utilizados. As informações foram coletadas por meio de entrevista face-a-face, 
utilizando um questionário estruturado. No total, 89 MPS participaram do estudo. 
A maioria delas apresentava idade < 30 anos, reduzida escolaridade, se declarou 
solteiras e heterossexual, e relatou ter nascido em municípios do Pará. Os 
principais sinais/sintomas de IST identificados foram feridas/úlceras na genitália e 
prurido. Muitas MPS reconheceram: a transmissão do HIV por meio de injeções 
com agulhas usadas por alguém infectado, que uma pessoa com aspecto 
saudável pode estar infectada pelo HIV, e o uso correto do preservativo em todas 
as vezes que faz sexo protege da infecção pelo HIV. Algumas MPS relataram a 
presença de sinais/sintomas de IST nos últimos 12 meses. Entretanto, poucas 
MPS realizaram exames ginecológicos preventivos ou procuraram algum 
tratamento de saúde nos últimos 12 meses. Em suma, muitas MPS possuem 
conhecimento regular sobre infecção pelo HIV e outras IST. Entretanto, essa 
população ainda necessita ser alcançada por estratégias de saúde que visam o 
controle e a prevenção de IST.  
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