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INTRODUÇÃO
● Desdobramento da pesquisa SEXVID: sexualidades e gestão de risco no contexto da 

pandemia de covid-19

● Análise das práticas sexuais e  gestão de risco  durante a pandemia de COVID-19.

SEXVID: sexualidades e gestão de risco no contexto da pandemia de covid-19



OBJETIVOS
●  O presente trabalho buscou levantar quais instituições publicaram 

cartilhas dentro da temática, para quais públicos elas se 
direcionaram e, principalmente, quais práticas apareceram como 
possibilidades para se fazer uma gestão de risco

SEXVID: sexualidades e gestão de risco no contexto da pandemia de covid-19



Revisão Cartilhas - Nacionais



2020.

- 02/04 - Já sabe o que fazer para se proteger do novo coronavírus? Se liga - 
Ministério da mulher, da família e dos direitos humanos. 

- 23/04 - Sexo e afeto - UFRJ, PET - saúde
- 27/07 - Coronavírus e profissionais do sexo - UFRGS
- 25/11 - Saúde da população LGBT+ - PUCRS
- (2020) - Sexo e Covid-19 - FMRP-USP Terapia Ocupacional 

2021.
- (2021) - Como fazer sexo hoje em dia - Hornet/Prepster
- 16/04 - Cartilha de Saúde LGBTI+ - TODXS + UNAIDS



Quem fala:
Ministério da mulher, família e direitos humanos, UFRJ, UFRGS, PUCRS, FMRP-USP, 
UNAIDS, TODXS (startup), Hornet.



Como fala e
Para quem se direciona/representa:





Colar aqui a primeira versão da cartilha da Damares.Fala para população entendida como vulnerável ao covid, 
informações
recomendações mais gerais e indiretas sobre cuidados e sobre 
procurar atendimento. Nada sobre práticas sexuais (nas 
cenas) de fato - mais próximo é recomendar encontros virtuais 
com clientes caso trabalhe em bares, boates, clubes e festas. 

- 02/04 - Já sabe o que fazer para se proteger do novo coronavírus? 
Se liga - Ministério da mulher, da família e dos direitos humanos. 
(versão 1) 



- 02/04 - Já sabe o que fazer para se proteger do novo coronavírus? 
Se liga - Ministério da mulher, da família e dos direitos humanos. 
(versão 1) 



- 02/04 - Já sabe o que fazer para se proteger do novo coronavírus? 
Se liga - Ministério da mulher, da família e dos direitos humanos. 





Bem informativo e direto. 
Dá recomendações e informações sobre as práticas 
sexuais, e relacionamentos íntimos.

Aborda tanto os encontros presenciais, quanto os virtuais e ainda 
recomendações sobre o processo anterior ao encontro. 

Bastante informativo, recomendações diretas e pontuais. 

- 23/04 - Sexo e afeto - UFRJ, PET - saúde



- 23/04 - Sexo e afeto - UFRJ, PET - saúde





Recomendações gerais sobre manejo de risco para profissionais do 
sexo:

- Aborda práticas sexuais (banho, uso de máscara, janela 
aberta etc.)

- Aborda formas alternativas de trabalhar (virtual)
- Informa telefones e contatos relevantes.
- Informações sobre Auxilio Emergencial
- Aborda saúde mental

- 27/07 - Coronavírus e profissionais do sexo - UFRGS



- 27/07 - Coronavírus e profissionais do sexo - UFRGS





Cartilha voltada a saúde da população lgbt+ de forma geral. 

Aborda saúde mental, mudanças de rotina, distanciamento social, 
arranjos de moradia, inseguança financeira etc. - questões já presente 
pra população LGBT+ e seus agravementos devido à pandemia.

Material bem completo e extenso, produzido pela Psicologia da 
PUCRS  - não aborda a cena sexual/práticas de gestão de 
risco, fala bem brevemente sobre sexting e aplicativos de encontro 
como possibilidades.

- 25/11 - Saúde da população LGBT+ - PUCRS



- 25/11 - Saúde da população LGBT+ - PUCRS



- Informações bem diretas, aborda bastante as práticas 
sexuais (na cena sexual presencial)

- Recomenda formas alternativas ao sexo presencial 
- Discute o risco de diferentes práticas.
- Contatos e telefones relevantes.
- Ists e violência doméstica
-

- (2020) - Sexo e Covid-19 - FMRP-USP Terapia Ocupacional 



- (2020) - Sexo e Covid-19 - FMRP-USP Terapia Ocupacional 





- Bem direto, bem simples - dicas e recomendações de como 
fazer sexo a partir de uma gestão de riscos. Aborda as 
práticas sexuais diretamente.

-

- (2021) - Como fazer sexo hoje em dia - Hornet/Prepster



- (2021) - Como fazer sexo hoje em dia - Hornet/Prepster







- não abora prática sexuais
- Inicia com a discussão da ideia de grupo de risco X 

preconceito com população HIV 
- Aborda de forma bem completa políticas de saúde,  

instituições de saúde e demandas de saúde sexual e 
reprodutiva específicas - garantia de direitos e acesso aos 
serviços pra população LGBT+

- Cartilha como um mecanismo informativo sobre as 
singularidades relacionadas à saúde da população LGBTI+, - 
serviços disponíveis e demandas específicas para uma tutela 
ampla e universal da saúde. 

- Objetivo compor um material reflexivo que permita à 
sociedade e a profissionais da saúde identificarem fatores 
que possam interferir de maneira substancial na saúde da 
comunidade LGBTI+. 



- 16/04 - Cartilha de Saúde LGBTI+ - TODXS + UNAIDS



Práticas de gestão de risco nas práticas sexuais
(cena presencial)

*Formas mais seguras:
- sexo por telefone, videochamadas e sexting.



- Parceiro fixo
- Reduzir número de parceiros
- Uso de máscara
- Posição que reduz contato facial
- Glory Holes
- Sexo sem contato fisico 
(masturbação/observação)
- Sexo em locais abertos e ventilados
- Uso de preservativos
- Evitar beijo grego
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e bocas. (sua 
ou da outra pessoa)

- Não compartilhar brinquedos sexuais
- Lavar as mãos
- Evitar beijo na boca
- Evitar cuspe para lubrificação
- Evitar contaminar seu ambiente pessoal
- Tomar banho antes e depois
- Janelas abertas
- Roupas e sapatos na entrada
- Troca de lençóis e higienização do local

Recomendações de gestão de risco - sexo presencial



- buscar atender fora de casa (motéis) para não contaminar seu ambiente 
pessoal
- tomar banho antes e depois
- janelas abertas
- usar máscaras e luvas evitando contato com fluidos
- não encostar no rosto ou cabelos durante a relação sexual, somente após 
higienizar as maõs.
- Pedir para cliente deixar roupas e sapatos na entrada e ir direto ao banho.
- Higienizar local onde a relação sexual aconteceu (trocar roupas de cama)
- evitar mais de um cliente por vez

Apenas na cartilha para profissionais do sexo:



Revisão Cartilhas - Internacionais



CARTILHA DE NOVA YORK



• Cartilha mais referenciada.
 • Última atualização 18/06/2021 
• Recomendações para evitar contágio: 
• Máscara 
• Vacinas 
• Parceiro fixo 
• Cuidado ao praticar rimming, pois pode haver vírus nas fezes

CARTILHA DE NOVA YORK



MATERIAL HOLANDÊS



 • Não é apenas um material com recomendações, mas sim um produto de uma 
pesquisa conduzido por uma ONG Holandesa: SOAIDS 
• Percebe-se que se discute de forma mais ampla as estratégias secundárias de 
práticas que evitariam contaminação na população holandesa, com até mesmo 
gráficos de seus comportamentos.
 • Material não encontrado em inglês

https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/Jongeren-seks-en-corona-2.pdf

MATERIAL HOLANDÊS

https://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF/Jongeren-seks-en-corona-2.pdf


CARTILHA DE TORONTO - CANADÁ



CARTILHA DE TORONTO - CANADÁ

• Última revisão: 13 de abril de 2021 ]
• Cartilha de recomendações padrão 
• Recomendações para evitar a contaminação 
• Posições criativas 
• Máscaras e outras barreiras
• Vacina 
• Sexo virtual

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/04/976c-Safer_sex_during_COVID-19.pdf

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/04/976c-Safer_sex_during_COVID-19.pdf


CARTILHA – BRITISH COLUMBIA - CANADÁ



• Recomendações baseadas na cartilha de NY 
• Produziram cartilhas para trabalhadoras e clientes do sexo que necessitam uma 
análise mais aprofundada.

•http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/covid-19
- and-sex

CARTILHA – BRITISH COLUMBIA - CANADÁ



CARTILHA – BRITISH COLUMBIA - CANADÁ



• Dificuldade de pesquisa em outros idiomas além de Português, Inglês e Espanhol 
• Conflito no uso das palavras-chave, pois muitos resultados das pesquisas apontam 
materiais que analisam o sexo (gênero) como um recorte no impacto da pandemia e 
não sobre práticas sexuais em si.

APONTAMENTOS



• Diferença de análises nas cartilhas 
• Referencias visuais mais presentes nas brasileiras 
• Maior neutralidade visual nas internacionais
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