
 
 

 

História de todas nós 

 

Eu sou o avesso do que o senhor sonhou para o seu filho.  

Eu sou a sua filha amada pelo avesso.  

A minha embalagem é de pedra mas meu avesso é de gesso.  

Toda vez que a pedra bate no gesso, me corta toda por dentro. 

 Eu mesma me corto por dentro, só eu posso, só eu faço.  

Na carne externa quem me corta é o mesmo  

que admira esse meu avesso pelo lado de fora.  

Eu sou a subversão sublime de mim mesma.  

Sou o que derrama, o que transborda da mulher.  

Só que essa mulher sou eu, sou o que excede dela. 

Ou seja, eu sou ela com um plus, com um bônus.  

Sou a mulher que tem força de homem, que tem o coração trabalhado no gelo.  

Que pode ser várias, uma em cada dia da semana.  

Eu tenho o cabelo que eu quiser, a unha da cor que eu quiser. 

 Os peitos do tamanho que eu quiser, e do material que puder pagar.  

O que eu não trocaria por uma armadura medieval , uma prótese blindada talvez.  

A prova de balas, a prova de facas.  

Uma prótese dura o suficiente para me proteger 

 de um tiro e maleável o suficiente para ainda deixar o amor entrar. 

(...) 
Vestibular de morte, na cadeira da “bombadeira”, minha primeira lição. 

 Era a pele que crescia e me dava a aparência que eu sonhava.  

Conosco, a beleza e a morte andam de mãos dadas. 
(...) 

 E a vida segue. Muitas morrem, outras nascem cada vez mais novas.  

E assim elas vão, desviando dos tiros, esbarrando no preconceito,  

correndo da polícia. Mas sempre com um batom nos lábios,  

um belo salto nos pés e na maioria das vezes um vazio no coração. 

Ela não precisa de redenção. 

 

Rafael Menezes 
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RESUMO  
O serviço de saúde pública, criado a partir do Sistema Único de Saúde (SUS), visa 
ao atendimento a todas as pessoas de forma integral, universal e equitativa; suas 
políticas públicas precisam garantir uma assistência universal, o que inclui os 
LGBTQI+. Esta pesquisa teve como objetivo evidenciar como as pessoas trans vêm 
sendo assistidas no âmbito do SUS diante de suas vivências. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória e qualitativa, que utiliza a amostragem não probabilística 
Snowball (bola de neve). A coleta de dados foi efetuada em Maceió, com pessoas 
trans, mediante entrevistas realizadas nos meses de outubro e novembro de 2019. A 
pesquisa foi feita com dez pessoas, sendo três homens transexuais, cinco mulheres 
transexuais e duas travestis, com predominância das mulheres transexuais, 
prevalecendo a faixa etária de 26 anos, todas assistidas nos serviços do SUS, em 
vários distritos sanitários de saúde de Maceió. Perceberam-se lacunas nos serviços 
de saúde quanto ao tratamento de pessoas trans e improficuidade das políticas 
públicas voltadas a esse público em Maceió. Assim, tornou-se necessária a 
problematização científica sobre a percepção dessas pessoas trans em face da 
saúde em Maceió, a fim de subsidiar a luta para uma política pública efetiva e 
aplicável, direcionada às pessoas trans.  
DESCRITORES: Pessoas transgênero; transexualidade; serviços de saúde; saúde 
pública. 
 
ABSTRACT 
The public health service, created from the Unified Health System (SUS), aims to 
serve all people in a comprehensive, universal and equitable manner, and its public 
policies need to ensure universal assistance as it determines, this includes the 
following: LGBTQI +. This research aimed to highlight how trans people have been 
assisted in the SUS before their experiences. This is an exploratory, qualitative 
research using non-probabilistic Snowball sampling. Data collection was performed 
in Maceió with trans people through interviews conducted in October and November 
this year. The research was conducted with 10 people, three transgender men, five 
transgender women and two transvestites, with predominance of transgender 
women, prevailing at the age of 26 years, all assisted at SUS services in various 
health districts of Maceió. Gaps in health services regarding the treatment of 
transgender people and the inadequacy of public policies aimed at this public in 
Maceió were noted. Thus, the scientific problematization about the perception of 
these trans people regarding health in Maceió became necessary to also subsidize 
the struggle for an effective and applicable public policy, directed at trans people.   
DESCRIPTORS: Transgender people; transexuality; health services; public health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O serviço de saúde pública, criado a partir do Sistema Único de Saúde (SUS), visa 

ao atendimento de todas as pessoas de forma integral, universal e equitativa; suas 

políticas públicas precisam garantir uma assistência universal, o que inclui a 

população LGBTQI+, que abrange lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 

queers, intersexuais e outros (GOMES et al., 2018). 

As pessoas transgênero (pessoas trans), aí incluídos as travestis e os transexuais, 

estão mais suscetíveis à violência e à discriminação, sobretudo aquelas que não 

atingem uma feminilidade ou masculinidade semelhante ao gênero oposto. O peso 

da sociedade heteronormativa se fará sentir para qualquer um que não 

desempenhar seu papel de acordo com o gênero imposto ou que extrapole a lógica 

reprodutiva monogâmica (POPADIUK; OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017).  

Justamente com o propósito de universalidade, foram criadas políticas públicas e 

programas de saúde visando ao público LGBTQI+, objetivando a redução da 

discriminação. Em 2003, foi criada a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 

(BRASIL, 2003).  

Com a grande força da participação democrática no SUS, em 2003 a 12ª 

Conferência Nacional de Saúde priorizou as carências da população LGBTQI+ 

(BRASIL. 2013). Logo após, em 2004, com a Portaria nº 880, o Comitê Técnico 

viabiliza a proposta da Política Nacional de Saúde da População LGBT (BRASIL, 

2004), com o intuito de promover uma saúde integral, universal e de equidade no 

SUS para essa população (SENA; SOUTO, 2017). 

Em 2008, na 13ª Conferência Nacional de Saúde, a orientação sexual e a identidade 

de gênero são incluídas na determinação social de saúde. As dimensões diferentes 

de cada indivíduo requerem o respeito dos profissionais, o respeito do nome social e 

o incentivo à produção e à pesquisa (BRASIL. 2013).  

Ainda em 2008, a Portaria 1.707, contempla as mulheres trans e os travestis com a 

hormonioterapia, a retirada do pomo de adão, o alongamento das cordas vocais e 

cirurgias de neocolvulvoplastia (redesignação sexual), atendendo às necessidades 



 
 

 

parciais das pessoas trans, pois não havia ainda a inclusão dos homens trans 

(ROCON et al., 2018). 

Seguindo os avanços dados pelos movimentos sociais, em 13 de agosto de 2009 o 

nome social foi conquistado pelas lutas sociais, porém só em 2012 o nome social foi 

inserido no cartão do SUS, de acordo com a Portaria nº 1.820 (BRASIL, 2009). Com 

isso as pessoas trans tiveram sua identidade de gênero respeitada, levando a que 

durante o atendimento a aparência ligada ao nome não fosse questionada (SENA; 

SOUTO, 2017). 

Em 2013, o Ministério da Saúde (MS) divulgou a Portaria nº 2.803 (BRASIL, 2013), 

que redefine o processo transexualizador no SUS, ou seja, a saúde reconhece a 

população LGBTQI+, incluindo as necessidades também dos homens trans como 

hormonioterapia e mastectomia, entre outros procedimentos, tudo em busca de uma 

saúde integral e universal (SENA; SOUTO, 2017). 

As conquistas na saúde são inegáveis, principalmente aos LGBTQI+, em 

decorrência de suas lutas por tais direito. Entretanto, não há garantias a essa 

população, pois as portarias não são leis e, portanto, com as mudanças de governo 

essas conquistas podem ser extintas (POPADIUK; OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017). 

Esse fato contribui para que a cultura preconceituosa também prepondere nas ações 

de assistência à saúde dessa população, repercutindo de forma negativa e 

excludente. 

Os programas e as políticas públicas instituídas não são suficientes para que essa 

população receba assistência e orientações à saúde qualificadas e efetivas, e para 

que os entraves sejam solucionados no tocante aos profissionais, seja por falta de 

capacitação ou mesmo por questões culturais.  

Partindo dessas considerações, emergiu a seguinte questão, norteadora da 

pesquisa: qual a percepção das pessoas transexuais sobre a assistência à saúde no 

SUS? Para responder a tal questão, adotou-se como objetivo primário evidenciar 

como as pessoas trans vêm sendo assistidas no âmbito do SUS diante de suas 

vivências. E como objetivos secundários, compreender a assistência à saúde do 

ponto de vista do assistido e identificar as dificuldades de assistência no SUS às 

pessoas trans. 



 
 

 

Esta pesquisa expõe a percepção das pessoas trans sobre o atendimento em saúde 

pública que vêm recebendo, e poderá servir como subsídio científico para reflexão 

sobre o tema, incentivando pesquisas futuras que busquem desenvolver ações de 

prevenção de agravos e promoção da saúde ao público LGBTQI+.  

O interesse em desenvolver esta pesquisa surgiu a partir de uma reportagem trágica 

da travesti Dandara no Ceará, que foi assassinada em 2017, e não se abordou a 

assistência ofertada. O ocorrido instigou a aprimorar o conhecimento sobre a 

assistência voltada para o público LGBTQI+, e assim poder contribuir com subsídios 

para posteriores melhorias na atenção à saúde voltada para essa categoria. 

 

2 MATÉRIAL E MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória e qualitativa, utilizando a amostragem 

não probabilística Snowball (bola de neve). A amostragem por conveniência não 

probabilística com técnica Snowball (bola de neve) utiliza cadeias de referência. Esta 

técnica é um método de rede útil para se estudar populações difíceis de serem 

acessadas ou estudadas ou em que não há precisão sobre sua quantidade 

(BERNARD, 2005). 

Segundo Vinuto (2014), a execução da amostragem em bola de neve se constrói da 

seguinte maneira: informantes-chaves são nomeados como sementes, a fim de 

localizar algumas pessoas com o perfil necessário à pesquisa, dentro da população 

geral. Isso acontece porque uma amostra probabilística inicial é impossível ou 

impraticável, e assim as sementes ajudam o pesquisador a iniciar seus contatos e a 

tatear o grupo a ser pesquisado. Em seguida, solicita-se que as pessoas indicadas 

pelas sementes indiquem novos contatos, a partir de sua própria rede pessoal.  

Como critérios de inclusão, fizeram parte deste estudo pessoas transexuais e 

travestis de ambos os sexos que apresentem idade igual ou superior a 18 anos. 

Foram excluídas da amostra pessoas que não aceitaram participar do estudo 

através do primeiro contato, que não utilizam ou utilizaram em algum momento o 

SUS em consultas, bem como aqueles que não fornecerem o seu consentimento por 



 
 

 

meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice B). 

Esta pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL), sob o parecer nº 3.600.515 

(Anexo A), obedecendo à Resolução nº 466/12.   

As entrevistas ocorreram seguindo um roteiro com perguntas disparadoras 

(Apêndice A) e foram gravadas com aparelho celular iphone 6s plus. Em seguida, os 

depoimentos foram transcritos no Word 2010. Para manter o sigilo da identificação 

dos participantes, cada um deles recebeu um código com iniciais idênticas GMT e 

GHT (gêneros, masculino ou feminino e trans), sendo diferenciados com numeração 

aleatória, sem seguir a ordem da coleta de dados. 

No primeiro momento da entrevista, foram feitas perguntas sobre idade, estado civil, 

escolaridade, se tem ou pretende ter filhos, naturalidade, o porquê do nome social, 

raça/cor, orientação sexual, ocupação e religião, para obter a caracterização dos 

participantes. No segundo momento, as perguntas foram direcionadas para o SUS, 

sobre os atendimentos que já vivenciaram. 

 

3 RESULTADOS  

 

3. 1 Caracterização dos participantes 

 

A amostra desta pesquisa foi de dez pessoas, sendo três homens transexuais, cinco 

mulheres transexuais e duas travestis, todas assistidas pelos serviços do SUS em 

vários distritos sanitários de saúde de Maceió. 

Na caracterização quanto à idade e ao relacionamento, prevaleceu a faixa etária em 

torno de 25 anos, sendo a menor idade a de 20 anos e a maior idade a de 70 anos. 

Uma delas é casada, e nove se autodeclararam solteiras. As pessoas que se 

autodeclaram heterossexuais foram sete; há um pansexual, um bissexual e um não-

binário. 



 
 

 

Entre os entrevistados, apenas um tem filho, sete não têm e não pretendem ter 

filhos, e dois desejam ter filhos. Quanto à naturalidade, sete são de Alagoas, um de 

Pernambuco e dois de São Paulo.  

Quando coletadas as informações sobre religião, quatro pessoas disseram não 

possuir religião, quatro afirmaram ser espíritas, uma católica e uma se considera 

umbandista e católica. 

Em se tratando da escolaridade, uma possui nível superior completo, sete possuem 

nível médio completo, uma possui ensino médio incompleto e uma possui o 

fundamental completo. A maioria dos entrevistados se autodeclarou negro (seis) e 

quarto pardos. 

Concernente à empregabilidade, cinco participantes são desempregados, um é 

assessora parlamentar, um é técnica de enfermagem, um é artista plástica, um é 

assistente social e um é administradora.  

Os depoimentos fizeram emergir quatro categorias: Despreparo dos profissionais ou 

violência nos atendimentos?, O SUS para as pessoas trans, Desrespeito à 

identidade de gênero, As deusas do silicone: a dor da beleza das TTs. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

As barreiras se dão desde as lutas entre os movimentos sociais para a garantia dos 

direitos de saúde e sociais para a população LGTB. A busca pelo atendimento vem 

sendo marcada por condutas inadequadas dos profissionais, em decorrência do 

desconhecimento das demandas e dos preconceitos observados nos atendimentos 

de saúde, sobretudo para as pessoas trans (ALBUQUERQUE et al., 2013). 

O momento de transição das pessoas trans se dá por vários aspectos, a saber: 

socioeconômico, cultural, religioso e social. As mulheres trans e travestis de classe 

econômica baixa e negras sofrem mais com o estigma da marginalização humana, 

não sendo vistas como pessoas. São tachadas de profissionais do sexo e 



 
 

 

consideradas pessoas perigosas. A perseguição e a pressão psicológica vêm de 

todos os lados, cores e lugares. 

 

o mal das pessoas hoje é dizer, você não parece trans. A gente não precisa 

parecer ou deixar de ser, é só respeitar. Por que hoje tudo gira em torno do 

órgão genital, se tem ou se não tem. (GMT-5). 

 

 

4.1 DESPREPARO DOS PROFISSIONAIS OU VIOLÊNCIA NOS 

ATENDIMENTOS? 

       

Durante a coleta de dados, o tema que mais emergiu nas entrevistas diz respeito ao 

despreparo dos profissionais e ao desconhecimento das necessidades peculiares 

das pessoas trans no âmbito da saúde, o que leva ao não cumprimento da 

universalidade, equidade e integralidade que a saúde brasileira pública preconiza.  

  
Peguei um encaminhamento de uma psicóloga para hospital que é 
referência de infecções sexualmente transmissíveis, para ver se eu 
conseguia um acompanhamento de um endócrino por lá, e me encaminhou 
para a gerente, que não sabia por onde me levar, e me levou para o bloco I, 
que é o de doença sexualmente transmissível. A assistente social disse: o 
que posso fazer por você é o teste rápido. Fiz o teste rápido e insisti para 
que elas me indicassem um endócrino em outro local. (GHT-1) 
 
Sobre o atendimento realizado no SUS, ele precisa fazer uma reciclagem 
nas pessoas que nos atendem, porque eu cheguei a passar por muitos 
constrangimentos, como ir ao médico e muitos atendentes me chamarem 
pelo nome de registro, sabendo que estava vendo na frente deles uma 
mulher. E quando foi um dia, eu fui marcar uma consulta no HU, e o 
atendente veio me chamar “o senhor”. Eu fiz de conta que não era comigo. 
Ele repetiu mais uma vez, aí eu voltei e perguntei a ele: meu querido, o seu 
pai veste roupa de mulher? Ele se assustou e perguntou: por quê? É que 
você está vendo uma mulher na sua frente e não está vendo um homem, a 
não ser que seu pai tenha hábitos de vestir roupa de mulher e você está 
confundindo com os outros. Me respeite que eu sou uma mulher! (GMT-7)  
 
[...] eu já vi muitos profissionais, por mais incríveis que pareçam, estão 
perdidos e tentam explicar. Mas não é algo que se aprofunde, pois sabem 
só o básico, como, por exemplo, eu escuto muito de pessoas avulsas de 
quem faz uso de hormônio que no final vai ter câncer, e muitos profissionais 
acabam confirmando isso pela falta conhecimento aprofundado. O SUS não 
está preparado. (GHT-8)  

 

Corroborando as entrevistas, segundo Rocon (2018), nos serviços a transfobia e a 

travestifobia ainda são práticas comuns entre os profissionais de saúde, em todas as 

esferas da saúde, causando muitas vezes um bloqueio na procura do serviço público 



 
 

 

para as pessoas trans. O nome social é uma das principais causas do abandono a 

esses serviços, havendo resistência na procura da saúde pública e desistência no 

tratamento de HIV/AIDS. 

O despreparo e a não qualificação dos profissionais criam cada vez mais resistência 

para esses usuários da população LGBT, gerando insegurança nos atendimentos 

públicos devido ao desconhecimento de suas necessidades e à inabilidade no 

tocante ao atendimento por parte desses profissionais (FRANKLIN et al., 2016). 

 

4.2 O SUS PARA AS PESSOAS TRANS  

       

No questionamento de como os participantes avaliam o SUS para as pessoas trans, 

percebe-se que nas suas vivências, ao procurarem os serviços de saúde, isso está 

ligado aos profissionais, que muitas vezes desconhecem suas realidades e 

necessidades ao atender essas pessoas. 

No SUS está faltando muita coisa. Veja só, quantas transexual e travestis 
estão morrendo por causa dos silicones industriais, principalmente as que 
estão nas ruas trabalhando com o corpo, porque é isso que os clientes 
querem. Então precisamos sim de um endócrino para que possa passar o 
hormônio certo para nós pessoas trans. (GMT-7) 
 
[...] O SUS precisa de humanização. Por mais que você faça seu juramento 
na colação de grau, você precisa se colocar no lugar do outro, porque você 
como profissional está em um lugar privilegiado. O atendimento no serviço 
de saúde ainda é precário; as pessoas não estão capacitadas ainda para 
nos receber. Então sempre tinha um dilema de ter que me consultar e levar 
um amigo que eu ainda não tinha o nome retificado, ou levar um sobrinho 
que nós tínhamos mais ou menos o mesmo tamanho, aí ele passava no 
truque e nós entrávamos no consultório, mas ao invés dele se consultar, 
quem se consultava era eu. Eu sempre utilizava esse artificio para não 
passar constrangimentos. (GMT-10) 
 
Não temos ainda um ambulatório específico para as pessoas trans. Recife, 
São Paulo e outros estados já têm, e têm uma equipe de profissionais com 
endócrino, fazem exames de sangue, porque cada um tem uma genética. 
Eu nunca passei por um endócrino, sempre me hormonizei. Em outros 
estados as trans não pagam, os remédios são de graça. E a questão das 
trans é se automedicar, atingindo o fígado, podendo dar trombose, e 
também os silicones industriais, estamos nos autolimitando. Está para sair 
uma ala no novo Hospital da Mulher direcionada para nós. (GMT-5)  
 

Atestando o que afirmam as entrevistadas GMT-7 e GMT-5, Pinto (2017) diz que os 

silicones industriais (SLI) não são estéreis nem indicados para uso em pessoas. 

Menciona que vaselina, óleo de linhaça, óleo de oliva, selante para pneus, entre 



 
 

 

outros produtos, são injetados para uma busca identitária ou como um mecanismo 

de subsistência, contribuindo assim para a mortalidade dessa população. 

O consumo de hormônios pelas pessoas trans, que os ingerem em altas doses, 

torna-se uma prática comum, dada a inexistência de um local específico ou de 

profissionais aptos (MAZARO e CARDIN, 2017) para isso. Pelúcio (2005) diz que 

"[...] o hormônio circulando pelo sangue limpa a travesti daquilo que é masculino: 

pelos, pele grossa, traços angulosos”. 

Antes era mais difícil, mas hoje ainda algumas amigas ainda passam por 
constrangimentos pelo não respeito do nome social. No atendimento já tive 
que explicar o que é identidade de gênero, e pedi pra que a moça colocasse 
meu nome, me chamasse pelo meu nome. Não chame pelo nome de 
homem não, não faça isso comigo, não. De forma mais engraçada, para 
quebrar o gelo. Mas hoje sou conhecida e respeitada no estado e não passo 
mais por isso; porém essa não é a realidade de todas. (GMT-9) 
 

 

4.3 AS DEUSAS DO SILICONE: A DOR DA BELEZA DAS TTs 
 

“[...} homem e masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um 

corpo feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo 

masculino como um feminino” (BUTLER, 2003, p. 24-25) 

 

O SLI para as TTs (travestis e mulheres transexuais) se dá há muito tempo. As 

bombadeiras, conhecidas assim pela comunidade LGBTQI+, como as travestis que 

usam seringa em bolus (termo usando para administrar medicação com maior 

rapidez) injetam o SLI em travestis/trans mais novas para aumentar quadris, seios, 

bumbum e pernas ‒ de forma clandestina e ilegal, trazendo risco de vida para a 

saúde dessas pessoas. 

Presume-se que o uso do SLI ocorra desde 1980, no Brasil, sendo uma prática 

recorrente entre as TTs em todo o mundo. Aqui no Brasil sua utilização é cultural 

entre as TTs. É importante ressaltar que esse SLI não tem relação com os que são 

processados e especializados para inserção em pessoas (PINTO et al., 2017).  

O SLI pode trazer diversas complicações, como necrose, infecção generalizada, 

afecções respiratórias, úlceras, fístulas e granulomas. Devido ao baixo custo do SLI, 

ele ainda é procurado para proporcionar as formas femininas que muitas vezes o 

hormônio custa a efetuar (MAZARO E CARDIN, 2017). Daí o uso exacerbado de três 

a quatro hormônios diários, sem nenhum acompanhamento, o que leva a óbitos. 



 
 

 

Isso é uma questão de saúde pública, e essa fração numérica é crescente, porque é 

sempre tratada como números e vista como subvidas. 

... "ser travesti" é um processo que nunca se encerra. Construir um corpo e 
cuidar deste é uma das maiores preocupações das travestis. Estão sempre 
buscando o que elas chamam de "perfeição", o que significa "passar por 
mulher", não por qualquer mulher, mas por uma bonita e desejável. Isto é: 
geralmente, a branca e burguesa. (PELÚCIO, 2005). 
 

Como dito por Pelúcio (2005), ser uma travesti ou uma pessoa trans é a expressão 

de gênero; é uma construção social, pessoal, física e mental; é a mudança física que 

vai externar como essas pessoas se sentem e se veem. É muito mais que a beleza, 

é o autorreconhecimento e diz sobre sua legitimidade quanto a ser homem/mulher 

trans ou travesti. 

A fala da GMT-6 reforça o reflexo do SUS nesse desamparo para as pessoas trans, 

bem como a automedicação e outras formas de buscar suas características e 

formas, colocando em xeque sua saúde e sua vida: 

Uma amiga minha em Arapiraca morreu pelo uso de hormônios 
aleatoriamente, tendo complicações sérias no fígado. E outra amiga minha 
que faz parte do trans show3, aqui em Maceió, passou mal no último 
espetáculo, foi levada às pressas para o Hospital Geral do Estado, com 
úlceras e problemas de saúde sérios. E quando é rejeição de SLI, o médico 
já quer mutilar o corpo dessas meninas, e minha amiga ficou sem glúteo. 
(GMT-6) 
 
 

4.4 DESRESPEITO À IDENTIDADE DE GÊNERO 

Nesse momento será relatado o atendimento com esses profissionais. Entende-se 

que o desrespeito no âmbito da saúde pode desencadear diversos problemas 

psicológicos, inclusive a depressão. Ou seja, um lugar de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde deixa de observar todo e qualquer princípio de respeito e 

saúde para todos.  

A resposta sobre a preparação dos profissionais ao atender a população LGTBQI+, 

citada no quadro 1, mostra em várias falas de pessoas trans suas percepções sobre 

o perfil e o preparo desses profissionais no serviço de saúde. 

 

 
3 Trans show: é um grupo de transexuais com espetáculo musical e com performance artística, com arte para 
incentivar a vida dessas pessoas. Para aprofundamento sobre os impactos causados em travestis e transexuais 
acerca do uso do “silicone industrial”, ver o documentário “Bombadeira”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=8ukxnlDYdKE>. 



 
 

 

 

 

Quadro 1 ‒ Relato sobre o preparo dos profissionais para atender aos LGBTQI+, 

sobretudo a população trans. 

GMT-9  “Fui para um endocrinologista, e ficou me olhando. Virgem!, como 
você parece uma mulher. Isso é papel de uma endocrinologista? Me 
examinou da cabeça aos pés e disse pra que eu continuasse 
tomando o hormônio que eu mesma me prescrevi. Não sabia se me 
chamava de homem, se me chamava de mulher; ficou igual a cego 
em tiroteio. Eu vou ter que atender esse doutor, é o jeito, vou ter que 
dar uma aula para esse homem, pois ele está todo perdido.” 

GMT-2 “Alguns profissionais estão preparados e outros não. Mas esses 
novos profissionais estão vindo mais preparados para atender a essa 
população, porque estão falando mais sobre gênero.” 

GHT-4 “Esses profissionais têm que se capacitar mais. Sobre respeitar as 
pessoas trans, e esses profissionais perguntar como quer ser 
chamado.”  

GMT-3 “Esses profissionais precisam de uma capacitação, sim, lógico. 
Porque muitas das vezes, no meu ponto de vista, depende do 
conhecimento das pessoas. Eu sou uma mulher trans, mas têm 
lugares que as pessoas me veem como homem. Falta capacitação, 
porque tem que ver pelo modo como está se vestindo é como ela 
quer ser tratada.” 

GMT-10 “Recentemente em uma unidade, a pessoa que estava atendendo 
não queria chamar uma mulher trans pelo seu nome social, porque 
ela não estava com os documentos. Eu perguntei: como você quer 
chamá-la de ele se me chama por ela? Não é ele, é ela também. Não 
importa o documento, porque tem cartazes e outros meios de saber, 
mas você está com preguiça de pesquisar.”  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Deve-se ressaltar a inaptidão desses profissionais para atender essa população. 

Não adianta ficar tão só no discurso que culpabiliza esses profissionais, tendo em 

vista que o Estado é que deve fazer a cobrança e a fiscalização desses 

profissionais. Faz-se necessária uma conscientização de que existe uma diversidade 

de público, o que implica exigir desses profissionais que não reproduzam 

preconceitos ou demonstrem inépcia ou desconhecimento sobre a saúde da 

população LGBTQI+. 

O que eu preciso também é de profissionais LGBTQI+ na saúde que 
saberão nos dar o que é de fato e de direito. Agora que vai abrir esse 



 
 

 
Hospital da Mulher com um andar para as pessoas trans, precisam de 
profissionais que nos representem, porque só nós sabemos as nossas 
necessidades. Precisamos de um médico, enfermeiro ou técnico de 
enfermagem que fale a nossa língua. Por exemplo, eu estava me 
consultando com um endócrino, falando meus sintomas da medicação, e vi 
ele pesquisando na internet a medicação, e eu esperando ele passar alguns 
exames, mas não, ele disse que se eu tomei há todos esses anos e estava 
bem, que eu continuasse tomando. (GFT-10) 

 

Sabe-se que se os profissionais não têm conhecimento sobre as necessidades 

intrínsecas dos travestis e/ou transexuais, isso se refletirá em seu atendimento e em 

sua conduta terapêutica, independentemente da área em que atua. Realizar-se-á um 

atendimento pautado pelo pensamento mecânico e a reprodução de estereótipos, 

anulando direta ou indiretamente toda a expressão e identidade de gênero inerente 

ao paciente (VITIRITTI; ANDRADE; PERES, 2016). 

A não compreensão da magnitude do que são as pessoas trans traz negativamente 

uma superficialidade desse atendimento, sendo as pessoas mais uma vez 

negligenciadas e sem seus direitos e dignidade preservados. Ao procurarem os 

serviços públicos, constatam a constante violação de seus direitos.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa mostra que um dos maiores entraves nos serviços de saúde para as 

pessoas trans é a pouca empatia existente entre os profissionais que as atendem. O 

desconhecimento sobre a temática trans em todos os âmbitos da população 

LGBTQI+ dificulta a execução de um serviço equitativo e universal.  

Acredita-se que há falta de investimento do Estado para capacitar os profissionais 

concernentes à prestação de serviços de saúde a esse público, o que contribui 

também para a precarização no atendimento e a consequente desumanização na 

assistência à saúde.  

Foi possível observar que apesar das dificuldades para assistir essa população de 

modo integral, alguns avanços positivos foram percebidos, muito embora pouco 

perdurará essa mudança sem investimentos de capacitação aos profissionais e sem 

a representatividade dessas pessoas nos serviços de saúde. 

Pode-se concluir que as percepções das pessoas trans em seus atendimentos aos 

serviços de saúde no SUS mostraram o déficit em toda a rede por não atender 



 
 

 

essas pessoas de forma humana e profissional. Apontando que os profissionais não 

estão preparados para recebe-las e acolhe-las em seus atendimentos. 

Vale ressaltar que todas as vidas humanas têm igual importância, mas que 

infelizmente dá-se um descaso usual do sistema público de saúde (que foi o foco da 

presente pesquisa) para com a população de travestis e transexuais. Estes sofrem 

desde o seu reconhecimento e até o fim de suas vidas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 
Idade_____    Estado civil___________________ Escolaridade _______________ 
Tem filhos (as) ou pretende tê-los (as)? ________ Naturalidade_______________ 
Porque se identifica com esse nome? ___________________________________ 
Raça ou cor _________ Orientação sexual__________Ocupação_____________ 
Religião____________ 

 
2. ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) Relate seus atendimentos em serviços de saúde realizados no SUS? 

2) Como você avalia o SUS para as pessoas trans? 
3) Você acha que os profissionais estão preparados em atender os LGBTQI+, sobretudo as 

pessoas trans? 
4) Algo mais que gostaria de acrescentar? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Eu, ......................................................................................................., tendo sido 
convidad(o,a) a participar como voluntári(o,a) do estudo A LUTA PELA SAÚDE: 
VIVÊNCIAS DE PESSOAS TRANS NA ASSISTÊCIA A SAÚDE PÚBLICA EM 
MACEIÓ/AL, recebi d(o,a) Sr(a). JOSÉ JEFFERSON OLIVEIRA DE ARAÚJO, WAGNER 
JOSÉ REIS DA SILVA, da PROFESSORA ORIENTAORA ME. FABIANI TENÓRIO 
XAVIER, e COORIENTADORA KEYSSE SUELEN FIDELIS DE MESQUITA responsável 
por sua execução, as seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e 
sem dúvidas os seguintes aspectos: 
 
1. Que o estudo se destina a investigar a assistência à saúde das pessoas trans em 
Maceió. 
2. Que a importância deste estudo é a de propor alternativas para politicas públicas 
direcionadas às pessoas trans nos serviços de saúde. 
3. Que os resultados que se desejam alcançar são os seguintes: Contribuir através dos 
dados obtidos na pesquisa para implementação de políticas públicas efetivas direcionadas a 
saúde das pessoas trans atreves de sua vivência perante aos serviços de saúde. Identificar 
os desafios enfrentados pelas pessoas trans no serviço de saúde. Propor alternativas para 
atendimento a pessoas trans. Problematizar cientificamente sobre os serviços ofertados em 
Maceió para as pessoas trans. 
4. Que esse estudo começou com referencial teórico em abril de 2018, porém a coleta 
de dados será iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
5. Que nós participaremos da seguinte etapa: Entrevista gravada pelo pesquisador  
6.       Que os incômodos que poderei sentir com a minha participação são os seguintes: Eu 

poderei sentir desconforto em responder algumas perguntas, no entanto estou ciente 
que posso me recusar em respondê-las.  

7.       Que os possíveis riscos à minha saúde física e mental são:  
 
PARA AS PESSOAS TRANS: Sentimento de humilhação ao relembrar situações 
traumáticas no atendimento nos serviços de saúde, minimizado pelo fato de me recusar a 
responder. Confusão mental em reviver casos que me trouxeram traumas, minimizado pelo 
suporte e acompanhamento psicológico caso necessário à Clínica de Psicologia do Centro 
Universitário Tiradentes. 



 
 

 
8. Que deverei contar com a seguinte assistência: Clínica de Psicologia, sendo 
responsável por ela: CENTRO UNIVERISTÁRIO TIRADENTES, situado na Av. Comendador 
Gustavo Paiva, 5017 – Cruz das Almas. 
9. Que os benefícios que deverei esperar com a minha participação, mesmo que não 
diretamente são:  
BENEFÍCIOS PARA AS PESSOAS TRANS: Conhecimento sobre o fluxo da rede de 
atendimento para as pessoas trans. O empoderamento para sobre o direito do nome social 
e outros direitos. E contribuir para conhecimento crítico.  
10. Que a minha participação será acompanhada do seguinte modo: Orientações do 
projeto fornecido pelo pesquisador. Responder e dialogar com as perguntas fornecidas pelo 
pesquisador através dos questionários. Permitir que a entrevista seja gravada em áudio. 
Serei acompanhado (a) pelos pesquisadores e encaminhada(o) à Clínica de Psicologia do 
Centro Universitário Tiradentes caso seja necessário ou for de minha vontade. 
11. Que, sempre que desejar, serão fornecidos esclarecimentos sobre cada uma das 
etapas do estudo. 
12. Que, a qualquer momento, eu poderei recusar a continuar participando do estudo e, 
também, que eu poderei retirar este meu consentimento, sem que isso me traga qualquer 
penalidade ou prejuízo. 
13. Que as informações conseguidas através da minha participação não permitirão a 
identificação da minha pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a divulgação 
das mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 
14. Que eu deverei ser ressarcido por todas as despesas que venha a ter com a minha 
participação nesse estudo, sendo-me garantida a existência de recursos. 
15.       QUE EU SEREI INDENIZADO POR QUALQUER DANO QUE VENHA A SOFRER 

COM A PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA, PODENDO SER ENCAMINHADO PARA 
JOSÉ JEFFERSON OLIVEIRA DE ARAÚJO, situado no endereço, RUA DESPORTISTA 
MOÍSES JOSÉ DA SILVA, n°. 01 Edifício BENTO XVI, Apt. 304. Telefone: (82) 99306-
3483. E-mail: jefferson-araujo123@hotmail.com. WAGNER JOSÉ REIS DA SILVA, 
situado no endereço, RUA FÉLIX BANDEIRA, nº 152. Telefone: (82) 98728-1419. 
Orientadora Profa. FABIANI TENÓRIO XAVIER, situada no endereço, Av. Comendador 
Gustavo Paiva, 5017 – Cruz das Almas. Telefone: (82) 3311-3129. E-mail: 
fabianitenorio@hotmail.com. Coorientadora Profa. KEYSSE SUELEN FIDELIS DE 
MESQUITA, situada no endereço, Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 – Cruz das 
Almas. Telefone: (82) 3311-3129. E-mail: keysse.suelen@souunit.com.br.  

16. Que eu receberei uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a 
minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das 
minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, 
concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE 
PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 
 

Endereço d(o,a) participante-voluntári(o,a) 
Domicílio: (rua, praça, conjunto):  
Bloco: /Nº: /Complemento: 
Bairro: /CEP/Cidade: /Telefone:  
Ponto de referência: 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 
JOSÉ JEFFERSON OLIVEIRA DE ARAÚJO 
Endereço RUA DESPORTISTA MOISÉS JOSÉ DA SILVA  
Bloco: 01/Apto. 304 /Complemento:  
Bairro: Feitosa. CEP: 57042-781 Cidade: MACEIÓ/AL 
Telefones p/ contato: 82 99306-3483 

 



 
 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 
WAGNER JOSÉ REIS DA SILVA  
Endereço: Rua Félix Bandeira, n° 152  
Bairro: Ponta Grossa. CEP: 57014-420 Cidade: MACEIÓ/AL 
Telefones p/contato: 82 98728-1419 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 
FABIANI TENÓRIO XAVIER 
Endereço: Av. Comendador Gustavo Paiva, n° 5017  
Bairro: Cruz das Almas. CEP: 57031-530 Cidade: MACEIÓ/AL 
Telefones p/contato: 82 3311-3129 

 

Endereço do responsável pela pesquisa: 
KEYSSE SUELEN FIDELIS DE MESQUITA  
Endereço: Av. Comendador Gustavo Paiva, n° 5017  
Bairro: Cruz das Almas. CEP: 57031-530 Cidade: MACEIÓ/AL 
Telefones p/contato: 82 3311-3129 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 
participação no estudo, dirija-se ao: 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Tiradentes 
Bloco D – Sala 32A – Campus Maria Uchôa, Maceió/AL. 
Telefone: (82) 3311-3113 

 
Maceió,___/___/___ 
 

 
 
 
 
 
 

Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a) 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


