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RESUMO

A Parafilia é conceituada como uma conduta não aceita socialmente e conseguinte de um transtorno, é diagnosticada com no mínimo seis meses 
de sintomas que gerem sofrimento físico ou psicológico e prejudiquem o funcionamento social. O fetichismo, definido pela Classificação 
Internacional de Doença – CID 10 como F65.0, é a compreensão psicodinâmica das parafilias onde o interesse sexual é desviado para partes do 
corpo (Parcialismo), cenários, fantasias e, há uma dependência do individuo a esses objetos para obtenção de prazer.  Com a definição não 
ambígua, embora modificada constantemente pelas alterações contemporâneas, torna-se inteligível a sua delimitação possibilitando o 
conhecimento e tratamento dos parafílicos. No entanto, há escassez dessas ferramentas aplicadas às vitimas dessas perturbações psicossexuais 
que são violentadas e vistas apenas como objeto, principalmente se estas forem as Profissionais do Sexo (PS). Objetivos: Descrever como a saúde 
mental das PS é afetada pelos fetiches e as parafilias no cumprimento do seu trabalho. Visando alcançar o objetivo proposto neste artigo, foram 
visitados alguns bares no bairro do Mercado na cidade de Maceió-AL onde as parafilias não são repulsas, embora não deixem de gerar 
sofrimento, dá-se ao entender que esses lócus não fazem parte da configuração social, no entanto a classificação brasileira de ocupação – CBO 
estabelece um conjunto de prescrições e normas que desvinculam a atividade trabalhista de qualquer subjugação, além da criação de leis de 
proteção à mulher que viabilizam a saúde e os direitos humanos das profissionais. Metodologia: Utilizaram-se técnicas de entrevistas coletivas, 
observação especifica e sistemática do trabalho, A experiência foi desenvolvida por integrantes da liga de saúde mental da Faculdade Mauricio de 
Nassau - LASM. Resultados: Entre as 13 PS analisamos que 70% delas dizem ou demonstram ter pelo menos um  transtornos relacionados à 
relações traumáticas e a estigmatização causada por ela. 22% apresenta ter pelo menos um transtorno, mais não se mostra associado ou 
decorrente da patologia e 5% não apresentou nenhum transtorno psicológico ou incomodo em praticar alguma parafilia. Conclusão: A profissão é 
paradoxal: concede prazeres e viabiliza satisfações materiais, mas vitimiza principalmente o psicológico e as emoções das PS, que demonstram 
sofrimento, muitas vezes até depressão, tentativas de suicídio, dependência química.
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