4. ORGANIZAÇÃO: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ORGANIZAÇÕES DE MARIA (SAOM)
DESAFIO DE INTERVENÇÃO
COMO DIMINUIR O RISCO DE CONTRAÇÃO DE INFEÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM TRABALHADORES/AS DO SEXO EM
CONTEXTO INDOOR?
PRINCIPAIS CAUSAS
o Diﬁculdade de acesso de equipas especializadas ao contexto “indoor”;
o Ausência de conhecimento das necessidades especíﬁcas desta população;
o Falta de acesso a rastreio precoce de VIH, hepaCtes víricas e material especíﬁco como preservaCvos masculinos e femininos e gel lubriﬁcante.
PÚBLICOS-ALVO
Diretos: Trabalhadores do sexo em contexto de apartamento;
Indiretos: Clientes; Sociedade Civil
ENQUADRAMENTO
A cidade do Porto, enquanto subscritora da declaração de cidades que pretendem erradicar o VIH (Fast Track Ci/es- “Cidades na Via Rápida para acabar com a
Epidemia VIH”, s/d) tem manifestado preocupação e empenho perante esta causa. Um invesCmento signiﬁcaCvo tem sido feito, por organismos públicos e
privados, no acesso ao rastreio precoce, especialmente, junto de populações que apresentam comportamentos de risco. Centrando o foco nos trabalhadores
do sexo tem-se vindo a veriﬁcar, na úlCma década, uma signiﬁca mudança face ao contexto onde estes operam a sua aCvidade. Denota-se uma crescente
transferência da rua para localizações fechadas, como os apartamentos (Oliveira, 2013), o que tem levado para a penumbra estas pessoas, tornando-as ainda
mais invisíveis, excluídas e vulneráveis. Esta situação de invisibilidade diﬁculta o acesso das equipas e torna ainda mais di_cil a realização do rastreio precoce,
um dos pilares base da estratégia de luta contra o VIH. O acesso ao rastreio precoce é fundamental para a saúde individual da pessoa infetada, mas também
para conter o mais possível a ocorrência de novas infeções, tal como disso são exemplo os índices ainda elevados de diagnósCco tardio veriﬁcados na cidade
do Porto (Programa Nacional para a Infeção VIH e SIDA & Departamento de Doenças Infecciosas, 2019). Esta mudança de contexto diﬁculta, igualmente, a
promoção de sessões de educação para a saúde e distribuição de material especializado (ex. preservaCvos masculinos, femininos, gel lubriﬁcante, entre
outros). Acresce ainda a esta problemáCca a rotaCvidade de trabalhadores do sexo entre cidades o que diﬁculta ainda mais a caraterização desta população, o
desenvolvimento de um trabalho regular e sustentado acerca de como evitar infeções sexualmente transmissíveis e, naturalmente, o estabelecimento de
relações de conﬁança, fator essencial na intervenção junto de populações de risco.

ALINHAMENTO DO PROBLEMA DE INTERVENÇÃO COM A MISSÃO DA SAOM
Serviço de Assistência Organizações de Maria prevê o trabalho com população vulnerável, excluída e em risco nos seus estatutos. Enquadrado
na sua missão tem vindo a desenvolver diferentes projetos e aCvidades para promover o acesso à saúde, a proteção social e a integração
socioproﬁssional de pessoas em situação de fragilidade social. Mais especiﬁcamente, o seu mais recente projeto, denominado de “Espaço
CONTA’TO” prevê o desenvolvimento de uma intervenção junto de trabalhadores do sexo. Atua com base numa ﬁlosoﬁa de redução de riscos e
minimização de danos, com o objeCvo de promover a saúde junto do público-alvo deste projeto. Apresenta assim um elevado conhecimento da
problemáCca em causa e rede de referenciação disponível para as questões do VIH, consCtuindo-se como a plataforma ideal para responder ao
desaﬁo aqui colocado.
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