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Contos da USP 

Conhecer as realidades que não chegam aos serviços…. 

A C… era uma idosa trabalhadora do sexo, tinha como local, à noite, uma das ruas da nossa cidade, junto ao 

Jornal de Notícias. Já quase com oitenta anos, era comum identificar-se como ajudadora das raparigas que 

estavam a iniciar “a vida”. Tinha clientes certos, já há muito, como ela dizia. Com pouco cabelo, pintado de 

louro, uma bandolete, os lábios pintados de vermelho e as faces com blush, ficava sentada num dos degraus 

do prédio onde habitualmente trabalhava. Sempre aceitou a vacina, quer da gripe, quer do Tétano, quando 

fazíamos o percurso pela cidade, no trabalho dos que “andavam” na rua, sem abrigo ou outros. Tinha 

dificuldades em subir para a unidade móvel mas fazia questão em aderir aos nossos “saberes”. Era uma 

doente diabética e com a nossa equipa confessava: faço a medicação e nem costumo esquecer mas a minha 

médica não sabe que ando na “vida”…nem precisa de saber…é como o açúcar que ponho na meia de leite. 

Sabe-me tão bem... ela diz-me sempre para não por açúcar e eu digo que não… nem pensar… mas , ‘tá 

bem…’tá bem… ela não sabe… nem vocês lhe vão dizer. Olhe que das vacinas ela esquece-se. Mas, prontos… 

pede as análises aos diabetes.  

Mas a C., tem que cuidar de si, dizíamos nós, para viver melhor e ajudar as suas colegas. Resposta dela: eu 

sempre fui muito “limpa”… mas elas… algumas fazem porcarias…  

E os preservativos, as infeções com que podem ficar, dizíamos nós: digam-me lá meninas, eu posso dizer-lhes 

para usarem as “camisinhas”…. 

E foi com este contacto que tivemos uma ajuda em aproximarmo-nos das restantes trabalhadores do sexo, 

não só para a vacinação, para o uso dos preservativos e encaminhamento para a consulta hospitalar quando 

 justificado… 
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