
VIVÊNCIAS DE ACOLHIMENTO DE MULHERES TRANSEXUAIS E TRAVESTIS 
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRIMÁRIA

LIVING EXPERIENCE OF WOMAN TRANSGENDER AND TRANSVESTITES ON 
PRIMIARY HEALTH SERVICES

Geovanna Silva Ferreira¹

Sthephanny Barbalho Gomes¹

Bárbara Régia Oliveira de Araújo² 

Douglas Melo da Rocha²

RESUMO
O objetivo do presente estudo é descrever as vivências de acolhimento das 

mulheres transexuais e travestis a respeito do acesso aos serviços de saúde na 

atenção primária. Trata-se de um estudo qualitativo de revisão integrativa. Foram 

identificados artigos nas bases de dados: BDENF, LILACS E MEDLINE. Para a 

pesquisa usaram-se os descritores "Travestilidade", "Pessoas transgênero" e 

“Serviços de saúde". Com base nos estudos, a pesquisa encontrou 16 artigos, 

desses, 6 contemplavam a pergunta norteadora.  A pesquisa revelou que os 

profissionais de saúde não atuam diretamente na assistência com as mulheres 

transexuais e travestis. O acesso dessa população aos serviços de saúde tem sido 

descrito como injusto e excludente, e, consequentemente, colocando-as em 

situação de vulnerabilidade. A maioria das pesquisas revisadas menciona a 

urgência de sensibilizar e capacitar os recursos humanos da saúde com relação 

às especificidades da saúde LGBT e a educação permanente dos (as) gestores 

(as) e profissionais da saúde. 
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ABSTRACT
The objective of the present study is to describe the experiences with welcoming 

woman transgender and transvestite about the respect in access to the health 

services in primary attention. What motivate to do this study was a lecture by a 

teacher about the LGBT’s community, then, after a reflection about the national politic 

of health of lebians, gays, bisexuais, transvestite and transgender. It is a study 

qualitative with integrative review, it was indentified articles based on these datas: 



Coleciona SUS, BDENF, LILACS E MEDLINE. For the research was used 

descriptors “Travestility”, “Transgender people” and “Health Services”. Based on the 

studies, the research found 29 articles, where 7 of them contemplated the guide 

question. The research shows that health professionals don’t act directly with 

assistance of woman transgender and transvestite. The access of this population to 

the health services it is described s an unfear and excluding, and, as consequence of 

it, put them in a situation of vulnerability. The most of the research reviewd mentions 

about the urgency of sensibilization and capacitation the humans resources of health 

about the specificities of the LGBT health and the permanent education of the 

managers and health professionals.
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1 INTRODUÇÃO
 Para compreendermos sobre a população transexual e travesti precisamos saber o 

significado de LGBT, onde é um acrônimo que designa Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais, no Brasil, o T, que representa a presença de 

travesti e transexuais no movimento, também diz respeito a transgêneros. Este 

movimento iniciou-se na década de 1970 e percorre até os dias atuais (FRANÇA, 

2014).

  A transexualidade é uma questão de identidade. Não é uma doença mental, não 

é uma perversão sexual. Não tem nada a ver com orientação sexual, como 

geralmente se pensa, não é uma escolha ou capricho. Ela é identificada ao longo 

de toda a história e no mundo inteiro.  A novidade é que os avanços médicos 

permitiram que mulheres e homens transexuais pudessem adquirir uma fisiologia 

quase idêntica a genético-biológica. A mulher transexual é toda pessoa que 

reivindica o reconhecimento como mulher (JESUS, 2012).

 São travestis as pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, mas não se 

reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de um terceiro 

gênero ou de um não gênero. É importante ressaltar que travestis, independente 

de como se reconhecem, preferem ser tratadas no feminino, considerando 

insultuoso serem adjetivadas no masculino: “As travestis, SIM. Os travestis NÃO” 

(JESUS, 2012).



 Contudo essa população é historicamente estigmatizada e marginalizada por se 

desviar dos padrões impostos pela sociedade “tidos como normais” acerca da 

identidade de gênero. A ocorrência de violências (físicas, psicológicas e 

simbólicas) contra essa população é constante. De modo velado, violenta-se o 

indivíduo ao excluí-lo do convívio social saudável, dificultando seu acesso aos 

serviços de um modo geral e principalmente nos serviços de saúde (SILVA et al., 

2017).

 Nesta casuística, surgem barreiras discriminatórias e uma delas se fundamenta 

pela falta de acolhimento nos serviços de saúde. Aonde as travestis e mulheres 

transexuais não são devidamente acolhidas, buscando muitas vezes um 

atendimento precário nos serviços clandestinos, mas como cidadãos tem direitos 

iguais, e quanto às questões éticas a Lei 8.080/1990 deixa claro as disposições 

acerca da igualdade, equidade e integralidade do serviço, que são os princípios 

básicos do Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 2008b).

 Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de 

saúde. A Política Nacional de Humanização - PNH busca transformar as relações 

de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as 

pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder 

hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e 

práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido 

(BRASIL, 2013a)

 Ancorando-se no conceito de vulnerabilidade, Lionço (2008) sinalizou a 

necessidade de uma política de saúde específica para a população LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais), fundamentada na promoção da equidade, 

a partir da reflexão e reconhecimento das condições de vulnerabilidades em que se 

encontram esses sujeitos.

A Política Nacional de Saúde LGBT publicada em 2011 marcou as políticas 

públicas de saúde no Brasil e foi um referencial histórico de reconhecimento das 

demandas desta população em condição de vulnerabilidade. É também um 

documento oficial norteador e legitimador das necessidades e especificidades, em 

conformidade aos postulados de equidade previstos na Constituição. Esta política 

nacional tem o papel de realizar justiça social na perspectiva da equidade, ou seja, 

pressupõe que haja universalidade dos direitos humanos e sociais (BRASIL, 

2013a).



 Isto posto, adentramos também que o Código de Ética dos profissionais de 

Enfermagem, Resolução COFEN N° 564/2017, Art. 24° fala para exercemos a 

profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 

competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Torna-se imprescindível 

que o profissional de enfermagem, assista seus pacientes independente de 

orientação sexual, identidade de gênero. 

 O que corrobora com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde do ano de 2011, 

onde trata que:
“Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas 
de saúde, todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para 
seu problema, todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, 
acolhedor e livre de qualquer discriminação; todo cidadão tem direito a 
atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direito; todo 
cidadão também tem responsabilidade para que seu tratamento aconteça 
da forma adequada; todo cidadão tem direito ao comprometimento dos 
gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos” 
(BRASIL, 2011 p.5).

 A população LGBT vem sofrendo com o preconceito da sociedade desde a década 

de 80, quando foi descoberto o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), a classe 

LGBT ficou caracterizada como pessoas “sujas”, que cometiam os piores atos com 

seu próprio corpo e a partir desse momento a homossexualidade foi tida como 

responsável pela disseminação do HIV, assim, a época foi marcada pela 

disseminação de ideias negativas sobre esta possível população (CARDOSO, 

2012).

 Com as lutas realizadas pela classe houveram grandes avanços, como a 

autorização do casamento gay, que atualmente está amparado na lei de 21 nações e 

a criação de políticas específicas para essa população, os movimentos sociais, 

associações e entidades e o movimento LGBT vem se organizando com o intuito de 

reivindicar os direitos de ir e vir, a livre expressão de uma orientação sexual, como 

também o livre acesso às políticas de saúde pública no intuito de amenizar os casos 

de agressões e mortes provocadas pelas atitudes homofóbicas (CARDOSO,2012).

 O presente estudo justifica-se pela necessidade notada em trazer a percepção 

das transexuais e travestis, já que grande parte dos estudos limita-se a relatar sob 

a ótica dos profissionais prestadores de serviços de saúde e não sob a percepção 

da população a ser atendida (ALBUQUERQUE et al., 2014).

 O objetivo do estudo é descrever as vivências de acolhimento das transexuais e 

travestis a respeito do acolhimento e do acesso aos serviços de saúde na atenção 



primária. Para tal, a pergunta norteadora deste estudo é: Qual a percepção das 

mulheres transexuais e travestis a respeito do acolhimento e acesso aos serviços de 

saúde na atenção básica de acordo com a literatura evidenciada?



2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão integrativa, pois se entende que a 

partir desse tipo de estudo, se permite a síntese de múltiplos trabalhos publicados, 

possibilitando conclusões gerais a respeito de uma determinada área de estudo, o 

que permite que sejam analisadas pesquisas que fornecem subsídios para tomadas 

de decisões, como também possibilita sintetizar o conhecimento sobre determinado 

assunto e apontar possíveis preenchimento de lacunas encontradas na literatura 

estudada (ARAUJO; MOTA, 2014).

Para a construção da revisão integrativa é preciso percorrer seis etapas 

distintas: a identificação do tema e seleção da hipótese; o estabelecimento de 

critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostras ou busca na literatura; a 

definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; avaliar os 

estudos incluídos na revisão integrativa; a discussão dos resultados permeia- se a 

partir da interpretação e síntese dos resultados; e, a apresentação da revisão deve 

ser clara e completa para permitir ao leitor avaliar criticamente os resultados 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; ARAUJO; MOTA, 2014; ARAUJO et al., 

2018).

Desse modo, a coleta de dados foi realizada no período de março à novembro 

de 2018, através de busca nas bases da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde 

(MEDLINE) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

Para responder ao objetivo de pesquisa, foram utilizadas estratégias de 

buscas a partir dos Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): “Travestilidade”, 

“Pessoas transgênero”, e “Serviços de saúde”, por meio do formulário próprio da 

base de dados, com as combinações do booleano “AND”, harmonizando conforme 

as etapas de cada base: “Travestilidade” AND “Pessoas transgênero” e “Serviços de 

Saúde” AND “Acolhimento”, demonstrado conforme Figura 1 e 2, construída para 

referência de busca, com uma totalização de 16 artigos.

Aplicou-se a classificação do nível de evidência nos artigos selecionados, 

conforme descrito: I - Revisão sistemática ou metanálise; II - Ensaio clínico 

randomizado controlado; III - Ensaios clínicos bem delineados sem randomização; IV 

- Caso controle ou estudo de coorte; V - Revisão sistemática de estudo qualitativo ou 

descritivo; VI – Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; VII 



- Artigo de opinião ou consenso de autoridades ou comitês de especialidades 

médicas (GALVÃO, 2006).

 Como critérios de inclusão foram considerados o ano de publicação entre, 2011 a 

2018, estudos realizados somente no Brasil e com disponibilidade integral pelo 

acesso on-line. Adotou-se como critérios de exclusão trabalhos de conclusão de 

curso, monografias e teses; cartas, e estudos que não envolvessem pessoas 

transgênero e atenção primária em saúde no Brasil.

3 RESULTADOS
 Após a fase de coleta de dados, procedeu-se com a análise dos dados, onde 

resultaram em um total de 16 artigos. Com o emprego dos critérios de inclusão, 

foram selecionados sete artigos (Quadro 1). De acordo com a classificação das 

pesquisas, a maioria enquadra-se em estudo qualitativos seguidas de três artigos 

originais, com abordagem qualitativa.

 Quadro 1: Seleção dos artigos nas bases de dados com os descritores. Maceió-AL, 
Brasil, 2018.

ESTRATÉGIA
BASE DE 
DADOS

ENCON
TRADOS

DISPONÍVEIS 
PARA 

LEITURA NA 
ÍNTEGRA

EXCLUÍDO 
APÓS 

LEITURA 
DE

RESU
MOS

SELECIONA
DO PARA 
LEITURA 

NA
ÍNTEGRA

(travestilidade 
AND pessoas 
transgênero 

AND serviços 
de saúde)

COLECIO
NA SUS

1 1 0 0

MEDLINE 2 2 1 1

BDENF 1 1 0 1

(Travestilidade 
AND pessoas 
transgênero)

BDENF 1 1 1 0

MEDLINE 8 6 3 3

LILACS 3 2 2 1

Fonte: Dados da pesquisa, (2018).



 O Quadro 2 mostra uma visão geral de todos os artigos incluídos na amostra final, 

levando-se em consideração o ano de publicação, objetivos, tipo de estudo, nível de 

evidência e principais resultados. Pode-se observar também que a distribuição 

temporal das publicações semelhantes, porém os anos de 2011 (1), 2016 (2), 2017 

(1) e 2018 (2), seguidos pelos anos de 2011 e 2015.

 Quadro 2 – Síntese dos estudos de produção científica sobre vivências de 
acolhimento de mulheres transexuais e travestis nos serviços de saúde primária. 
Maceió- AL, Brasil, 2018.

TÍTULO 
DO 

ARTIGO

BASE DE 
DADOS

ANO

NÍVEL DE 
EDIVÊNCIA

OBJETIVO TIPO DE 
ESTU

DO

AUTORES DESFECHO/
ACHADOS

Bioética da 
proteção na 
acessibilidad
e à saúde de 

lésbicas, 
gays, 

bissexuais, 
travestis e 

transexuais

BDENF
2016

VI

Observar a temática 
da acessibilidade de 

lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis 

e transexuais - 
LGBTaos serviços 
da Atenção Básica 

a Saúde após a 
implementação da 

Política Nacional de 
Saúde Integral de 

LGBT

Ensaio 
reflexivo a 
partir de 
revisão 

bibliográfic
a

FRANKLIN,
Thainara Araujo 

et al
 

Relata-se 
despreparo e a falta 

de conhecimento 
sobre as 

necessidades de 
saúde dos 

homossexuais por 
parte dos 

profissionais de 
saúde.

Dissidências 
Existenciais 
de Gênero: 

resistências e 
enfrentament

os ao 
biopoder

LILACS
2011

VI

Tem o objetivo de 
buscarmos com 

essas análises, que
possam ser criados 

dispositivos para 
diminuir as 

intensidades de
discriminação, 

estigmatização, 
violência e 

exclusões vividas e
que são tão 

frequentes nos 
relatos dos(as) 
dissidentes das

normativas 
heterossexuais de 
gênero sobre suas 
experiências nas 
relações sociais.

Pesquisa 
exploratóri

a

DOURADO,
Ines 

et al

O impacto da 
pesquisa foi que 

devido à 
estigmatização 

frequente a 
mulheres 

transexuais e 
travestis foi 
presenciado 

aprovação de 
propostas de 

reivindicações junto 
ao Ministério da 

Saúde
capacitação de
profissionais da 
saúde para que 

tenham melhores 
tratos com a 

população travestis 



. e transexuais. 

Estigma e 
resistência 

entre 
travestis e 
mulheres 

transexuais 
em Salvador, 
Bahia, Brasil

MEDLINE
2018

VI

Pretende analisar 
narrativas sobre 
experiências de 
estigmatização 
entre travestis e 

mulheres 
transexuais em 

Salvador, Bahia, 
Brasil, descrevendo 

acontecimentos, 
atores, contextos e 

resistência que 
marcam as suas 

trajetórias de vida, e 
também 

compreender a 
relação entre o 
estigma e suas 
performances 

femininas.

Trata-se 
de um 
estudo 

qualitativo, 
com base 
na análise 

de 
narrativas

MAGNO, Laio

et al 

O artigo destaca 
que as trajetórias de 

muitas delas são 
marcadas por 
violações aos 

direitos humanos, 
criminalização e 
violência. Nos 

serviços de saúde, 
muitas também 

enfrentam 
discriminação e 
possuem pouco 

acesso.

Violência e 
sofrimento 
social no 

itinerário de 
travestis de 

Santa Maria, 
Rio Grande 

do Sul, Brasil

MEDLINE
2015

VI

Este artigo tem o 
objetivo de discutir 

as violências 
vivenciadas nas 

trajetórias 
percorridas pelas 
travestis (família, 

escola, delegacias, 
serviços de saúde).

Pesquisa 
qualitativa 

de 
proposta 
etnográfic

a

SOUZA,
 Martha Helena 

Teixeira de Souza

et al

O estudo constatou 
que a violência 

contra travestis é 
constante e ocorre 

de múltiplas formas, 
inclusive nos 

serviços de saúde. 
São muitas as 
dificuldades no 
atendimento à 

saúde das travestis 
nas instituições 

públicas de saúde.

Construindo 
pontes: A 
prática da 

interdisciplina
ridade. 
Estudo 

PopTrans: 
Um estudo 

com travestis 
e mulheres 
transexuais 

em Salvador, 
Bahia, Brasil

MEDLINE
2016

VI

Objetivo de 
conhecer as 

condições e os 
modos de vida, e ao 

mesmo tempo 
investigar fatores 
determinantes da 
infecção pelo HIV, 
sífilis e hepatites B 

e C entre travestis e 
mulheres 

transexuais.

Estudo 
com uma 
abordage

m 
etnoepide
miológica

FERREIRA, Lívia 
Gonsalves

et al 

O estudo fala que 
foi bastante comum 

à produção de 
relatos por parte 
das travestis e 

mulheres 
transexuais sobre a 
incompreensão e 
preconceito de 
profissionais da 

saúde.

Silicone 
líquido 

industrial 
para 

transformar o
corpo: 

prevalência e 
fatores 

associados 

MEDLINE
2017

VI

O objetivo deste 
trabalho foi estimar 

a prevalência da 
utilização do SLI
e identificar os 

fatores associados 
a esta prática em 
uma amostra de 

travestis e mulheres 

Trata-se 
de um 
estudo 

transversal
, com 
dados 

coletados 
no período 
entre 2014 

PINTO, Thiago 
Pestana 

et al 

O estudo mostra 
que a cada cinco 

pessoas transexuais 
e travestis, pelo 

menos uma referiu 
ter sido 

discriminada nos 
serviços de saúde 
no último ano por 



ao seu
uso entre 
travestis e 
mulheres 

transexuais 
em São 

Paulo, Brasil

transexuais 
residentes no 

Estado de São 
Paulo.

e 2015 ser travesti ou 
transexual. Ao longo 

da vida, essa 
proporção chegou a 

42%. Quase uma 
em cada três 

pessoas relatou já 
ter sofrido violência 

sexual, já foram 
vítimas de violência 

policial.
Fonte: Dados da pesquisa, (2018).

4 DISCUSSÃO 
 Devido a temática ser contemporânea apenas seis (6) artigos todos com nível de 

evidência VI puderam ser utilizados para essa análise. Quanto ao ano de publicação, 

percebe-se que os artigos são, em sua maioria, publicados nos últimos três anos 

(2015, 2016 e 2018) e apenas um em 2011, sendo que a maior parte dos estudos 

analisados foram nacionais, o que indica que há interesse sobre as pesquisas 

relacionadas ao tema do estudo, porém ainda são poucos os estudos que tratam 

sobre transexuais e travestis nos serviços de saúde no Brasil.

 Com isso as categorias após leitura e análise dos artigos, foram: Categoria (A) 

Dificuldade de acesso à Atenção Primária; (B) Descriminação e preconceito à 

população LGBT por meio dos profissionais de Saúde; (C) Equidade no atendimento 

ao público LGBT na Atenção Primária; (D) Abordagens Preteridas no Atendimento 

Atenção Primária ao Público LGBT.

Categoria A: Dificuldade de Acesso à Atenção Primária
 De acordo com o Art. 5° da Constituição da República Federativa do Brasil, “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988).

 O que não se faz evidente na realidade atual brasileira e é trazida por Franklin e 

outros autore (2016) e retratada desde de 2008 por Lionço, que em seus estudos 

demonstram a baixa acessibilidade e adesão do grupo LGBT aos serviços básicos 

de saúde, o que preocupa o Ministério da Saúde em relação a um controle de dados 

e informações de saúde e vulnerabilidade destes. Por isso, criou-se, então, a Política 

Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

– PNAILGBT, no ano de 2010, com intuito de aproximá-los da rede básica de saúde, 

garantindo atendimentos sem quaisquer tipos de tratamento diferenciado ou atos 



homofóbicos que possam afastá-los de garantir seus direitos. 

 Mesmo com a criação do PNAILGBT em 2010, o sistema único de saúde brasileiro, 

deixa uma percepção de coação na população LGBT, pois esses são impedidos de 

expressar a sua sexualidade de forma livre e sem enquadrar-se em um padrão na 

hora dos atendimentos por causa do medo social e estigma, da falta de preparo dos 

profissionais de saúde desde a graduação e do preconceito enraizado nos 

processos de socialização. Influenciando na determinação social da saúde, no 

processo do sofrimento físico e principalmente no psíquico, decorrente dessas 

práticas sociais ainda prejudicarem o processo de cuidado em saúde dessas 

pessoas (BRASIL, 2011). 

 Sendo assim, é necessário que os princípios de universalidade, integralidade e 

equidade, constituídos como princípios universais do SUS, sejam materializados em 

políticas públicas que promovam o enfrentamento das consequências excludentes 

da homofobia e da heteronormatividade. Do contrário, continuarão a existir barreiras 

simbólicas, morais e estéticas que impeçam o acesso da população LGBT a serviços 

de saúde de qualidade (MELO et al., 2011).
Categoria B: Discriminação e Preconceito à População LGBT por meio dos 
profissionais de Saúde

 Pinto et al. (2017) diz que a cada cinco pessoas transexuais e travestis, pelo menos 

uma referiu ter sido discriminada nos serviços de saúde no último ano por ser 

travesti ou transexual, corroborando com Dourado et al. (2017) que evidência à 

produção de relatos por parte das travestis e mulheres transexuais sobre a 

incompreensão e preconceito de profissionais da saúde no atendimentos e cuidados 

a essa comunidade. 

 Por isso muitos debates surgem hoje sobre inúmeros preconceitos sofridos pela 

comunidade LGBT nos serviços de saúde. Surgindo como consequente a ampliação 

da aceitação ou a negação dos direitos nos serviços públicos a essa população, 

levando à depressão, as crises de ansiedade e sensações de pânico serem 

frequentes neste grupo (BRASIL, 2013a). 

 De fato, a população LGBT, em decorrência da não adequação do gênero ao sexo 

biológico (sistema sexo/gênero) ou à identidade sexual heteronormativa (que a 

sociedade e a moral impõem), tem seus direitos humanos básicos agredidos e, 

muitas vezes, encontra-se em situação de vulnerabilidade (LIONÇO, 2008; PERES, 

2011).     



 Diante dessa realidade, o Ministério da Saúde reconhece que as identidades sexual 

e de gênero são atributos que expõem a população LGBT à discriminação e à 

violação de direitos humanos, inclusive ao acesso não integral à saúde (BRASIL, 

2008b). O que Franklin (2016) refere estar relacionado a aspectos de sexualidade 

que são comumente negligenciados, mesmo sendo uma demanda recorrente de 

pacientes. 
 Nesse sentido, as reformulações dos espaços de saúde para a inclusão da população 

LGBT também dependem das transformações no modo de pensar e de agir dos 

profissionais de saúde (PERES, 2011), concordando com Cardoso (2012), que fala das  

questões culturais advindas do padrão heteronormativo influenciam, de modo subjetivo, o 

atendimento dos profissionais da saúde, o que os leva a assistir todos os usuários como se 

fossem heterossexuais, o que gera situações graves de discriminação e preconceito contra 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

Categoria C: Equidade no atendimento ao público LGBT na Atenção Primária
 De acordo com Franklin et al (2016) há um despreparo e falta de conhecimento 

sobre as necessidades de saúde dos homossexuais por parte dos profissionais de 

saúde. Partindo desse pressuposto, Ferreira (2018) verifica-se a ausência do 

profissional enfermeiro durante o processo de educação em saúde constando 

apenas presença apenas na aplicação hormonal.

 Isso é enfatizado em Brasil (2000) que o Sistema único de Saúde, o SUS, é 

formado pelo conjunto de todas as ações de serviços de saúde prestados por órgãos 

e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Segundo o princípio de 

Universalidade, a saúde é um direito de todos e é um dever do poder público. 

Integralidade conjunto articulado e continuo das ações e serviços preventivos e 

curativos. E equidade assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com 

a complexidade.

 Então, fica sabidamente expresso, de acordo com Magno (2018), que se faz 

necessário cada vez mais evidentes a crescente organização e a visibilidade na luta 

pelos direitos humanos de mulheres transexuais e travestis na conjuntura atual. Ao 

mesmo tempo, contraditoriamente, as expressões de preconceito, discriminação 

contra esta população ainda são alarmantes.

Categoria D: Abordagens Preteridas no Atendimento na Atenção Primária ao 
Público LGBT
 Entretanto, de acordo com Franklin (2011) é necessário criar uma cultura de 



cuidado amplo a população LGBT, desde o processo de formação desses futuros 

profissionais da área da saúde, com pesquisas que possam conhecer mais a 

realidade dessa população e suas demandas, conteúdos trabalhados em aula com 

professores dispostos a levar processos de humanização junto com os conteúdos 

que possam trazer a empatia dentro da sala de aula. Profissionais que estejam 

dispostos a se despir de seus preconceitos para um melhor atendimento 

humanizado, que facilite o acesso e a permanência de mulheres transexuais e 

travestis dentro do SUS, que trabalhem a educação continuada para ter melhor 

conhecimento das demandas desse e dos demais públicos atendidos.

 Sendo assim, de acordo com Pinto (2017) a sensibilização dos profissionais da 

saúde quanto ao atendimento livre de preconceitos e julgamento é um dos temas 

mais recorrentes nos planos, programas e demais documentos que apresentam 

diretrizes, objetivos e metas para as políticas públicas de saúde formuladas para o 

público LGBT. 

 Consequentemente, ressalta-se Ferreira (2018) que é necessário que os 

profissionais da área da saúde desenvolvam maior proximidade com as políticas 

públicas e com as problemáticas específicas da população LGBT para a qualificação 

dos serviços prestados por suas diversas áreas. 

 Torna-se importante salientar, de acordo com Magno (2018) que o papel da 

enfermagem para o público LGBT sobre a atenção primária a saúde sendo ela a 

porta de entrada inicial do paciente, onde o enfermeiro é portador de 

responsabilidade técnica de realizar ações de educação continuada para acolhida 

desse. Cabe desde o Agente Comunitário de Saúde (ACS), que faz o primeiro 

contato na casa do paciente e já pode solicitar ao enfermeiro da unidade a 

substituição do nome no prontuário para o nome social, para que a recepcionista 

reconheça o cliente ao fazer o primeiro contato dentro da unidade de saúde.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A percepção das mulheres transexuais e travestis a respeito dos serviços de 



atenção primária foi ausência do profissional enfermeiro (a) durante o processo de 

educação em saúde, despreparo e a falta de conhecimento sobre as necessidades 

de saúde dos transexuais e travestis, bem como a incompreensão, preconceito de 

profissionais da saúde foi estatisticamente mais significativo identificado nessa 

revisão integrativa. 

 São muitos os relatos de indignação e tristeza nas pesquisas dos artigos pelas 

dificuldades que têm representado buscar ou frequentar um serviço de saúde. 

Narram o frequente abandono ou desistência de tratamentos em andamento, mesmo 

nos casos de doenças crônicas ou graves como a Aids, geralmente em decorrência 

do preconceito que sofrem ao buscar atendimento.

 Assim, há uma necessidade de um olhar mais atento e cuidadoso para essa 

comunidade, tanto por parte dos profissionais da saúde e assistência quanto as 

políticas públicas para o público LGBT. Portanto, a enfermagem para o público 

LGBT deve ser a garantia de uma assistência digna e humanista, desde o setor 

básico de saúde até o de alta complexidade, respeitando as diferenças e tornando-

se fundamental para promoção de saúde integral, de qualidade humanizada e de 

cidadania.
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