
 
 
 
 

 

 
 

A CONSULTA NACIONAL SOBRE DST/AIDS, DIREITOS HUMANOS E 
PROSTITUIÇÃO ocorreu em Brasília de 26 a 28 de fevereiro de 2008. 
Contou com participação de representantes da ANTRA – Associação 
Nacional de Travestis, do CNT – Coletivo Nacional de Transexuais e 

RBP – Rede Brasileira de Prostitutas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para planejamento de ações no âmbito do Plano de Enfrentamento da Feminização da 
Epidemia de DST/HIV/Aids, as recomendações aqui propostas devem ser consideradas 
para ações tanto com mulheres prostitutas quanto com mulheres que vivenciam a 
transexualidade profissionais do sexo. 
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Sumário Executivo da I Consulta Nacional 
 
 A I Consulta Nacional sobre DST/Aids, Direitos Humanos e Prostituição foi 

organizada e estruturada tendo em vista a construção coletiva de recomendações capazes 

de orientar as ações de enfrentamento da epidemia do HIV e Aids no Brasil em sua interface 

com a prostituição, sob o marco dos direitos humanos. 

Contou com a presença de 100 participantes, sendo 45 representantes de movimentos 

sociais (Rede Brasileira de Prostitutas, Associação Nacional de Travestis, Coletivo Nacional 

de Transexuais e homens que exercem a prostituição), representantes de órgãos 

governamentais (Coordenações Estaduais de DST/Aids, CONASS e CONASEMS, serviços, 

Ministérios – Cultura, Turismo, Trabalho e Justiça – SEDH, SEPPIR, SPM), representantes 

do legislativo e representantes de organismos internacionais (UNFPA, UNODC e UNAIDS). 

Participaram ainda, como convidadas, representantes da Redtrasex, Elena Reynaga, e da 

RedLACTRANS, Marcela Romero. 

 Mantendo em perspectiva a experiência e recomendações produzidas pela Consulta 

Latino-Americana sobre Trabalho Sexual e DST e Aids realizada na cidade Lima, Peru em 

2007, na qual se buscou construir diretrizes regionais para o enfrentamento da epidemia do 

HIV e Aids tendo em perspectiva os direitos das pessoas que exercem a prostituição na 

América Latina, a I Consulta Nacional foi organizada a partir de quatro eixos políticos que 

nortearam os trabalhos em plenária: promoção da saúde e eqüidade; contextos de 

vulnerabilidade no exercício da prostituição; prostituição e direitos humanos: definindo a 

agenda a partir dos direitos sexuais e trabalhistas; e participação social e ativismo.   

 Os temas foram apresentados em painéis, cabendo a cada expositor a tarefa de 

provocar o debate ampliado ao buscar responder a uma pergunta-chave sobre a questão. A 

metodologia utilizada garantiu a participação efetiva de todos os presentes ao proporcionar 

um espaço horizontalizado de expressão, visando à exploração do tema e o esgotamento 

possível de argumentos e posições. 

 Após o debate em plenária os participantes foram reunidos em grupos menores para a 

elaboração das recomendações que, posteriormente, foram apreciadas pelo coletivo, de 

modo a representar o consenso dos presentes sobre a questão. 
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 Tendo em vista a melhor visualização do produto da I Consulta Nacional sobre 
DST/Aids, Direitos Humanos e Prostituição, as recomendações foram trabalhadas e 

reunidas em eixos-macro, abaixo apresentados. 

 
 

01. Recomendações gerais 
 

1. Levar em consideração os contextos de vulnerabilidade quando tratar do tema 

prostituição, evitando uma identificação simplista entre o exercício da prostituição e 

uma maior vulnerabilidade às DST/HIV/Aids. 

2. Agregar a discussão de gênero, identidade de gênero e prostituição nas diferentes 

agendas governamentais e não governamentais. 

3. Promover a participação de pessoas que exercem a prostituição1 na formulação, 

regulamentação e implementação de políticas públicas voltadas a esses 

segmentos. 

4. Promover a desvinculação do tema da prostituição das temáticas relacionadas à 

exploração sexual de crianças e adolescentes, tráfico de pessoas e turismo sexual. 

5. Promover a publicização das discussões que ocorrem no cenário internacional 

sobre a prostituição. 

6. Criar um Comitê Interministerial para discussão e encaminhamentos das questões 

relativas ao tema prostituição, com a participação da Cultura, Educação, Justiça, 

Trabalho, Assistência Social, Saúde, Secretaria Especial de Promoção da 

Igualdade Racial, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Secretaria Especial de 

Políticas para Mulheres, e a participação do movimento de pessoas que exercem a 

prostituição para tratar de assuntos relacionados à prostituição. 

 

 

 
                                                 
1Para realização da Consulta foi composto um grupo de trabalho que consensuou o termo “pessoas que exercem a 
prostituição” para o tratamento dos diversos segmentos participantes. Após a consulta, foi composto um grupo de trabalho 
para compilação e organização das recomendações que saíram da plenária. Neste momento os movimentos reivindicaram o 
reconhecimento de suas especificidades na nomenclatura, propondo o seguinte tratamento: prostitutas, travestis 
profissionais do sexo, mulheres que vivenciam a transexualidade profissionais do sexo e homens profissionais do sexo. Para 
garantir um melhor entendimento das recomendações por parte dos leitores, neste documento, optou-se pela utilização da  
nomenclatura mais genérica pessoas que exercem a prostituição, exceto nos casos em que se faça necessário diferenciar os 
segmentos de mulheres, mulheres que vivenciam a transexualidade, travestis e homens.  
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02. Ampliação das ações de advocacy, mobilização comunitária e controle social 
 

1. Promover a participação de pessoas que exercem a prostituição na discussão 

sobre flexibilidade dos horários de funcionamento dos serviços de saúde, 

pactuando e monitorando sua adequada reorganização para atender as 

necessidades dos segmentos. 

2. Promover e fortalecer a participação social de pessoas que exercem a prostituição, 

de forma coletiva, representativa e pública, na construção dos Planos Ações e 

Metas (PAM). 

3.  Promover a discussão e pactuação sobre alocação de recursos municipais para as 

ações das organizações da sociedade civil que atuem junto aos segmentos de 

pessoas que exercem a prostituição. 

4. Promover e estimular a participação do movimento social de pessoas que exercem 

a prostituição nos espaços de controle social, visando: 

• A ampliação de sua participação nos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde; 

• A participação nas Conferências Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde e em 

outros fóruns políticos (educação, cultura, segurança, dentre outros); 

• O efetivo exercício do controle social de modo a garantir a confidencialidade sobre 

status sorológico das pessoas que exercem a prostituição, conforme preceitua a 

legislação brasileira.                                                     

5. Promover a participação de pessoas que exercem a prostituição nos comitês de 

acompanhamento de pesquisas, qualitativas e quantitativas, de cunho 

epidemiológico e comportamental. 

6. Promover o debate sobre a laicidade do estado e as diferentes abordagens 

comunitárias que são pautadas por vieses religiosos.  

7. Promover a visibilidade positiva da prostituição por meio do mercado de produtos 

eróticos e da produção de arte erótica, visando ampliar as ações no campo da 

prevenção.  

8. Que o movimento social das pessoas que exercem a prostituição tome posição 

sobre tráfico de seres humanos, exploração sexual de crianças e adolescentes, 

trabalho infantil e turismo sexual. 

9. Promover ações que favoreçam a criação de um ambiente educacional livre de 

estigmas contra pessoas que exercem a prostituição. 
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10.   Solicitar a realização de audiências públicas para denúncias relativas à violência 

contra pessoas que exercem a prostituição. 

11. Em havendo necessidade de internação, que se garanta às mulheres que 

vivenciam a transexualidade profissionais do sexo e às travestis profissionais do 

sexo o direito de ocupar leitos nas alas femininas dos hospitais. Nos casos de 

detenção, que seja feita em presídios femininos. 

12.  Apoiar a aprovação do PL 122 que criminaliza a Homofobia. 

13. Propor à SEDH reativação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, 

com a inclusão de pessoas que exercem a prostituição. 

14. Criar grupo de trabalho para elaboração de um plano nacional de advocacy que 

contemple: 

• Capacitação dos movimentos de pessoas que exercem a prostituição nos trâmites 

de elaboração, apresentação, acompanhamento e aprovação de projeto de lei no 

Congresso Nacional, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais; 

• Ações para aprovação do projeto de lei 98/2003, que reconhece o direito do 

exercício da prostituição; 

• Ações para elaboração de projeto de lei que trate da regulamentação da profissão; 

• Criação de comissão representativa dos movimentos de pessoas que exercem a 

prostituição para atuação junto ao Legislativo, com parlamentares específicos e/ou 

em frentes parlamentares, visando ainda o acompanhamento de projetos de lei.  

• Criação de mecanismos capazes de garantir a efetiva participação dos movimentos 

de pessoas que exercem a prostituição na construção e/ou validação de 

documentos oficiais/de referência formulados por organismos internacionais e 

multilaterais. 

15. Compartilhar nos movimentos de pessoas que exercem a prostituição as 

experiências de advocacy.  

16. Acompanhar a iniciativa do deputado Fernando Gabeira de propor a realização de 

Audiência Pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, 

envolvendo, inclusive, o Ministério das Relações Exteriores, a fim de discutir o 

exercício de prostituição no exterior. 

17. Promover ações de advocacy e controle social junto aos gestores do INSS para 

garantir a adoção em todo o território nacional do ato normativo da Classificação 
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Brasileira de Ocupações (CBO) que reconhece a categoria de profissional do sexo 

(CBO -5198-05). 

18. Alteração nos critérios de inclusão na LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) 

para recebimento do BPC (Beneficio de Prestação Continuada) por Pessoas 

Vivendo com HIV/Aids, que hoje só têm direito ao benefício se tiverem contraído 

três doenças oportunistas. 

19. Promover, no movimento de pessoas que exercem a prostituição e em outros 

movimentos sociais, no governo, na sociedade em geral e em setores específicos, 

o debate sobre prostituição, incluindo o direito ao exercício da atividade, direitos 

humanos, sexuais, trabalhistas e previdenciários. 

• Constituição de um grupo de trabalho sobre direitos trabalhistas e previdenciários 

de pessoas que exercem a prostituição, reunindo estes movimentos e o Ministério 

do Trabalho e Emprego, em composição paritária, tendo como interlocutor e co-

responsável representantes do PN DST/Aids. Entre os temas do GT, também 

deverão figurar: situações de confinamento, testagem compulsória, direito de 

acesso a insumos. 

 

03. Direitos Humanos e prostituição  
 

1. Propor, com relação ao documento da UNAIDS que aborda o tema prostituição: 

• Revisão do seu conteúdo considerando a posição do movimento internacional de 

prostitutas; 

• Validação do processo de revisão do documento com a efetiva participação das 

protagonistas;  

• Retirada de circulação do documento atual da UNAIDS que aborda o tema da 

prostituição até que seja concluído o seu processo de revisão e validação. 

2. Que toda a documentação governamental e não-governamental dirigida a 

prostitutas e às mulheres que vivenciam a transexualidade profissionais do sexo 

divulgue o serviço telefônico 180 (Central de Atendimento à Mulher da SPM). 

3. Promover a participação dos movimentos de pessoas que exercem a prostituição 

nos espaços de discussão de programas do Ministério da Justiça e dos governos 

estaduais que abordem temas de interesse dessas populações, como o tráfico de 

pessoas. 



 

 

 

7

4. Garantir, conforme preceitua a Constituição, o direito individual de trânsito (ir e vir) 

das pessoas que exercem a prostituição, com abrangência nacional e 

internacional, desvinculando-o do tráfico de pessoas.  

5. Incluir nos projetos e programas nas áreas de fronteiras ações para combater as 

vulnerabilidades de pessoas que exercem a prostituição, garantindo o 

protagonismo local deste segmento. 

6. Realizar levantamento das violações de direitos humanos de pessoas que exercem 

a prostituição e da resposta legal dada às mesmas. 

7. Definir e implementar estratégias para promover uma maior divulgação da Lei 

Maria da Penha. 

8. Promover a implantação das ações previstas no Pacto contra a Violência, com 

vistas a incluir o atendimento de travestis e mulheres que vivenciam a 

transexualidade que exercem a prostituição e sejam vítimas de situações de 

violência nas Delegacias de Mulheres. 

9. Fomentar e defender, junto ao Ministério da Saúde e outros setores do governo, a 

construção de uma Política Afirmativa para a prostituição. 

10. Propor a flexibilização dos critérios governamentais, nos três níveis da federação, 

de financiamento da casa própria para pessoas que exercem a prostituição, a partir 

do reconhecimento desta atividade como ocupação pela CBO e em conformidade 

com a legislação que regula os direitos de moradia e os direitos dos trabalhadores 

no país. 

 

04.  Ampliação do acesso à informação, serviços e insumos 
 

1. Garantir o atendimento humanizado no SUS, em parceria com os movimentos 

organizados deste segmento social. 

2. Criar estratégias, por meio de ações do CNS, SEGEP e outros parceiros 

estratégicos, para garantir inclusão do tema prostituição na política HumanizaSUS. 

3. Garantir, localmente, o atendimento psicológico (CAPSad) e jurídico (Defensoria 

Pública) para pessoas que exercem a prostituição vítimas de violência. 

4. Garantir o cumprimento e a divulgação na rede de saúde, em todo o território 

nacional, da obrigatoriedade de inclusão do espaço para o registro do nome social 

nos prontuários das Unidades de Saúde, conforme a portaria 675/2006. 
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5. Sensibilizar os gestores para a inclusão, nos programas sob sua responsabilidade, 

do tema prostituição e saúde, como acesso e qualidade da atenção. 

6. Realizar levantamento de demandas dos segmentos na área da saúde. 

7. Que seja cumprida a pactuação de 10% do montante dos recursos do(s) PAM- 

estaduais para apoio das ações desenvolvidas pelas organizações da sociedade 

civil que atuem junto às pessoas que exercem a prostituição.  

8. Garantir acesso a insumos de prevenção, com atenção especial aos municípios de 

interior dos Estados, para pessoas que exercem a prostituição de acordo com a 

necessidade, tendo em vista: 

• O desenvolvimento de mecanismos de pactuação e monitoramento entre 

estados, municípios e o movimento social para garantir o acesso a insumos e 

serviços de prevenção de qualidade;  

•  O aumento, monitoramento e diversificação das estratégias de distribuição de 

preservativos, inclusive a partir da implementação de ações de Marketing social 

do preservativo, com a garantia de redução de custo desses insumos para 

pessoas que exercem a prostituição;  

•  A realização de consulta pública aos movimentos de pessoas que exercem a 

prostituição sobre a aquisição de insumos (lubrificantes e outros) na concepção 

de otimização de recursos, inclusive nos PAMS Estaduais e Municipais;  

•  A intensificação, por meio de campanhas de prevenção, da utilização do 

preservativo feminino, garantindo a disponibilização deste insumo na rede de 

serviços de saúde para pessoas que exercem a prostituição; 

9. Apoiar a transferência de tecnologia para a produção de preservativo feminino no 

Brasil. 

10. Implementar políticas públicas no âmbito do SUS sobre próteses de silicone para 

travestis profissionais do sexo e mulheres que vivenciam a transexualidade 

profissionais do sexo, incluindo ações de redução de danos, focalizando a 

utilização de silicone injetável industrial por estes segmentos.  

11.  Garantir a integração entre as políticas e programas de saúde da mulher 

(planejamento familiar) e DST/aids (planos de enfrentamento da feminização da 

epidemia e desta entre gays , hsh e travestis) para garantia de acesso aos 

insumos. 



 

 

 

9

12. Propor a realização de pesquisas qualitativa e quantitativa, em nível nacional, 

sobre hormonioterapia, contando com a participação do movimento organizado de 

travestis profissionais do sexo e mulheres que vivenciam a transexualidade 

profissionais do sexo. 

13. Desenvolvimento de ações no campo da comunicação e saúde, incluindo 

campanhas dirigidas às travestis profissionais do sexo e mulheres que vivenciam a 

transexualidade profissionais do sexo, garantindo o protagonismo e as 

especificidades destes segmentos sociais e abordando: 

• Utilização de preservativos com parceiros fixos, entre casais, problematização 

das questões associadas à decisão centrada em quem tem mais poder na 

relação;  

• Erotização do uso do preservativo; 

• Combate à violação de direitos humanos, inclusive com a criação de material 

informativo sobre o “passo a passo" para a formulação de uma denúncia de 

violência perpetrada contra pessoas que exercem a prostituição 

14. Promover o desenvolvimento de pesquisas e estudos em sexualidade, gênero e 

identidade de gênero entre as travestis profissionais do sexo e mulheres que 

vivenciam a transexualidade profissionais do sexo, garantindo o protagonismo 

desses segmentos 

15. Promover nos Congressos e fóruns a divulgação e troca de experiências das 

práticas exitosas de serviços de saúde que atendem pessoas que exercem a 

prostituição garantindo os seus direitos.  

16. Incorporar no Plano de Saúde do Sistema Penitenciário, mantendo em perspectiva 

as especificidades  e  diversidade das pessoas que exercem a prostituição ações 

que contemplem: 

• a garantia de assistência de saúde a pessoas que exercem a prostituição e 

que estejam confinadas em presídios e cadeias públicas   

• a promoção dos direitos humanos e a prevenção das DST/Aids para as 

pessoas que exercem a prostituição e que estejam em situação de privação 

de liberdade. 
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05 – Intersetorialidade 
 

1. Criar grupo de trabalho nos municípios, com participação do movimento de pessoas 

que exercem a prostituição, visando: 

• Produzir levantamento diagnóstico sobre a expertise e remuneração das pessoas 

destes segmentos envolvidas em projetos e ações de prevenção implementados 

pelos Programas Municipais de DST e Aids, tendo como produto final um relatório de 

recomendações contendo diretrizes norteadoras para tal vínculo. 

• Reconhecer a expertise e a relevância dos conhecimentos de pessoas que 

exercem a prostituição nas ações, estratégias e projetos de enfrentamento às DST e 

Aids, Direitos Humanos e Prostituição, criando mecanismo para a sua remuneração, 

por meio de pactuação com gestor local. 

2. Propor e promover o compartilhamento do compromisso, preconizado pelo SUS, da 

atenção integral a pessoas que exercem a prostituição, incluindo a atenção 

assistencial às DST/Aids de forma transversal e associada às ações de prevenção, 

com os programas sociais desenvolvidos por outros setores ou órgãos 

governamentais. 

3. Temas para discussão do Grupo de Trabalho governamental (recomendação geral), 

• Implementação de estratégias inovadoras no campo da cultura, como rádios 

comunitárias (ex: Rádio Zona da ONG APROSBA), moda (ex.: Daspu da ONG 

Davida), artesanato (Ateliê Da Vida da ONG Gempac) e outras manifestações.  

• Implementação e criação de mecanismos institucionais objetivando a coibição da 

exploração da prostituição por parte de terceiros e a privatização de espaços 

públicos e a perseguição e expulsão arbitrária das pessoas que exercem a 

prostituição de espaços públicos;  

• Promover o envolvimento da Secretaria de Comunicação Social e do Ministério da 

Cultura no desenvolvimento de estratégias voltadas à desmistificação das relações 

de vitimização na prostituição (em especial do papel da mídia na vitimização das 

prostitutas em emissoras de televisão).  
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4. Propor ao Conselho Empresarial a intensificação das ações de prevenção das 

DST/Aids, visando incentivar o uso de preservativo pelos homens nas relações 

estáveis e eventuais e promover o seu maior engajamento nesse tema. 

5. Fomentar a parceria entre instâncias municipais e estaduais de promoção e defesa 

dos direitos humanos de pessoas que exercem a prostituição (ex.: Comissão de 

Direitos Humanos, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Conselhos de 

Direitos etc.). 

 
06 - Gestão e capacitação de Recursos Humanos 

 

1. Qualificação dos profissionais dos serviços públicos de saúde em saúde sexual e 

reprodutiva, visando incluir em suas ações e programas o tema da prostituição. 

2. Realização de oficinas estaduais sobre direitos trabalhistas e previdenciários entre 

movimentos sociais de pessoas que exercem a prostituição e Superintendências 

Regionais do Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil, INSS/Lei Orgânica de 

Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social, Conselho Nacional de 

Seguridade Social, entidades sindicais, Poder Judiciário. 

3. Realização de oficinas estaduais sobre direitos sexuais e reprodutivos, reunindo 

movimentos sociais de pessoas que exercem a prostituição e representantes dos 

setores de Educação, Saúde, Secretarias de Políticas da Mulher, movimento feminista 

e centros de estudos e sociedades de classe envolvidas com o tema, como o 

Observatório de Sexualidade e Política. 

4. Realização de eventos e oficinas sobre prostituição com enfoque em direitos sexuais e 

aids. 

 


