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RESUMO 

 

 

Trata-se de um estudo com enfoque na percepção de usuários transexuais quanto ao respeito 

aos seus direitos, acolhimento e cuidados que lhes são oferecidos na Estratégia de Saúde da 

Família, considerando-os como pessoas inseridas no contexto sociocultural e direito a acesso 

aos programas de saúde garantidos pela legislação no cenário da Atenção Básica de Saúde. 

Objeto de estudo: O objeto desse estudo é discutir o reconhecimento de usuários transexuais 

dentro dos processos de trabalho desenvolvidos na Estratégia de Saúde da Família. O 

referencial teórico utilizado foi Axel Honneth e sua Teoria do reconhecimento. Objetivos: 

Geral: Compreender a realidade vivida pelos transexuais a partir de suas percepções sobre o 

cuidado que lhes são prestados na Estratégia de Saúde Família, e os específicos foram: 

Identificar se há reconhecimento pelos profissionais de saúde do transexual como usuário em 

Estratégia de Saúde da Família; Descrever as percepções atribuídas pelos transexuais sobre a 

assistência dos profissionais de saúde em Estratégia de Saúde da Família, especialmente sobre 

os cuidados de enfermagem que lhes são prestados; Analisar as demandas da população 

transexual para o reconhecimento e visibilidade desses usuários em Estratégia de saúde da 

Família. Método: Pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. O 

instrumento para coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturado, aplicado após 

submissão e aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio 

Pedro sob o no 2.710.416 e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sob o no 

2.820.474, sendo fornecido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido aos participantes da 

pesquisa para ciência e aprovação da utilização dos dados, tal como preconiza a Resolução 

466/12.  O cenário utilizado foi a Coordenadoria de Área Programática 5.3, localizada no bairro 

de Santa Cruz- Rio de Janeiro. Os participantes pesquisados foram 12 usuários que se 

definiram como transexual que ali residem, que já passaram e que pretendem ou não passar 

pelo processo transexualizador. Para a análise de dados foram utilizadas as diretrizes de 

Bardim. Através da análise dos núcleos de sentidos, foram levantadas as seguintes categorias: 

Fragilidade de acesso aos serviços de saúde públicos; O despreparo para o acolhimento; 

Lacunas na capacitação profissional e Em busca de Reconhecimento e de Visibilidade. Resultados: 

Este estudo mostra que a percepção dos usuários transexuais com relação aos processos de 

trabalho e aos profissionais que atuam em ESF é proporcionalmente inversa ao atendimento 

equânime e integral preconizado pelo Sistema Único de Saúde. Os resultados mostram um 

processo de invisibilidade e de não reconhecimento dessa população como cidadãos de direitos 

ao acesso à saúde garantido pela legislação. Esses não percebem o enfermeiro e outros 

profissionais de saúde aptos a auxiliá-los em suas demandas específicas no processo 

transexualizador. Conclusão: Como retorno dessa pesquisa para a academia e para a prática 

profissional, espera-se uma maior sensibilização dos profissionais que acessarem esse estudo na 

necessidade da construção de conhecimento acerca de gênero e suas implicações sociais. 

Assim, busca-se uma melhora das práticas em saúde através do reconhecimento e visibilidade 

do transexual como um cidadão de direitos sociais. 

 
Palavras-chave: Pessoas Transgênero; Reconhecimento; Estratégia Saúde Família; Bioética; Cuidado 

de Enfermagem; Acolhimento. 
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ABSTRACT 

 

It is a study focused on the perception of transsexual users regarding the respect for their 

rights, reception and care offered to them in the Family Health Strategy, considering them as 

persons inserted in the socio-cultural context and right to access to the programs of health 

objectives guaranteed by legislation in the scenario of Primary Health Care. Study Object: 

The purpose of this study is to discuss the recognition of transsexual users within the work 

processes developed in the Family Health Strategy. The theoretical reference used was Axel 

Honneth and his Theory of recognition. Objectives: General: To understand the reality lived 

by transsexuals from their perceptions about the care provided to them in the Family Health 

Strategy, and the specific ones were: Identify if there is recognition by the health 

professionals of the transsexual as a user in the Health Strategy of Family; To describe the 

perceptions attributed by transsexuals about the assistance of health professionals in the 

Family Health Strategy, especially about the nursing care provided to them; To analyze the 

demands of the transsexual population for the recognition and visibility of these users in 

Family Health Strategy. Method: Research with a qualitative, descriptive and exploratory 

approach. The instrument for data collection was a semi-structured interview script, applied 

after submission and approval of the Research Ethics Committees of the Antônio Pedro 

University Hospital under No. 2,710,416 and the Municipal Health Secretariat of Rio de 

Janeiro under No. 2,820,474, and the Informed Consent Form was provided to the participants 

of the research for science and approval of data use, as recommended in Resolution 466/12. 

The scenario used was the Coordination of Programmatic Area 5.3, located in the 

neighborhood of Santa Cruz - Rio de Janeiro. Participants surveyed were 12 users who 

defined themselves as transsexual who reside there, who have already passed and who intend 

to or not go through the process of transexualization. The Bardim guidelines were used for 

data analysis. Through the analysis of the sense nucleus, the following categories were raised: 

Fragility of access to public health services; Unpreparedness for the host; Gaps in professional 

training and In search of Recognition and Visibility. Results: This study shows that the 

perception of transsexual users in relation to work processes and professionals working in 

FHS is proportionally inverse to the equal and integral care recommended by the Unified 

Health System. The results show a process of invisibility and non-recognition population as 

citizens with rights to access to health guaranteed by legislation. These do not perceive the 

nurse and other health professionals able to assist them in their specific demands in the 

transexualizer process. Conclusion: As a return of this research to the academy and to the 

professional practice, it is expected that the professionals that access this study will be more 

aware of the need to build knowledge about gender and its social implications. Thus, it is 

sought to improve health practices through the recognition and visibility of the transsexual as 

a citizen of social rights. 

 

Keywords: Trangender Persons; Recognition; Family Health Strategy; Bioethics; Nursing 

Care; User Embracement. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Em 2011 ingressei na atenção básica atuando na Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), após experiências como enfermeiro assistencial nas áreas secundária e terciária da 

saúde.  Nessa atividade percebi que a participação de usuários nas decisões sobre sua saúde, 

cuidados de enfermagem e ações multidisciplinares eram bastante expressivas.  

Nesse sentido, o pacto entre profissionais e usuários sobre classificação de risco e 

condutas era uma meta a ser atingido com a inferência direta do cidadão que busca o serviço, 

sendo possível, através dessas demandas, reformular, aperfeiçoar e agilizar o atendimento, 

primando pela equidade, um dos preceitos básicos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Ao deparar-me com essa “nova realidade” na ESF, percebi a importância em rever 

processos e métodos de trabalhos, tendo em vista serem propostas diferentes na sua natureza. 

Há de convir, que no cenário de atenção a saúde primária, tornava-se mais evidente a 

participação do usuário nesses processos para a promoção da saúde, envolvendo associações 

de moradores, família e comunidade em geral.  

Como de fato, pude observar que o usuário no campo assistencial, quando ouvido e 

acolhido em suas demandas contribuem para uma reflexão sobre o modelo assistencial e 

planejamento de um cuidado capaz de atendê-lo em suas demandas da população atendida na 

área adstrita da ESF, tais como, pobreza extrema, desconhecimento sobre higiene, os riscos do 

desrespeito ao meio ambiente.  

Todos os aspectos de estilo de vida do usuário tais como: laser, alimentação 

adequada, consumo de drogas lícitas ou ilícitas, dentre outros, interferem na qualidade da 

saúde.  

Nesse sentido, concordo com a reflexão: 

 

 
“... É necessário pensar na forma pela qual as necessidades em saúde se 

apresentam e orientam o trabalho, pois diferentes formas de organização da 

vida resultam em diferentes necessidades, diferentes maneiras de satisfazê-

las e, consequentemente, diferentes articulações com os processos de 

trabalho...” (GRAZIANO; EGRY, 2012 p.4) 

 

 

Destarte, em pouco tempo, percebi que estava atuando junto à população nas quais 

determinadas minorias, como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais 

(LGBTI), apesar de contarem com as políticas de saúde de inclusão estabelecidas pelo 
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Ministério da Saúde, nem sempre  eram percebidas, reconhecidas e acolhidas no cotidiano da 

prática assistencial. 

O despertar para esse nível de realidade em compreender a necessidade da inclusão 

da diversidade na prática assistencial, em um primeiro momento, poderia me levar a uma 

visão fatalista e estatizante frente ao que parecia imutável. Entretanto, essa singular 

experiência, foi um fator motivador para pensar em novos caminhos através do 

aperfeiçoamento profissional e sensibilidade para valorar o cuidado ao grupo LGBTI, que, até 

então, não era bem percebido.   

Esse novo olhar sobre o cuidado vem apoiado na visão de Paulo Freire em sua obra 

Pedagogia da Autonomia, quando afirma que:  

 

 
“... sempre recusei os fatalismos. Prefiro a rebeldia que me confirma 

como gente e que jamais deixou de provar que o ser humano é maior do 

que os mecanicismos que o minimizam...” (FREIRE 2016, p.112). 

 

 

O despertar para essa nova realidade me instigou e trouxe a tona, de forma intensa, o 

educador que existia em mim e que considero intrínseco ao enfermeiro. Considerando que a 

saúde primária estabelece seus fundamentos na promoção e prevenção da saúde, estando 

fortemente ligado à coparticipação do usuário na manutenção de uma vida saudável, seus 

direitos a saúde precisam ser reconhecidos e garantidos.  

Neste sentido, oportuniza-se tomada de consciência e reflexão para a troca de 

saberes, fundamental na relação profissional-usuário, fornecendo meios para a autonomia 

desse usuário na prevenção de riscos, tanto individuais como coletivos. 

Desse modo, era preciso, no entanto, entender aquele novo cenário e todas as suas 

limitações e possibilidades, sendo imprescindível conhecer aquela população e suas 

especificidades, me aproximando ao grupo de usuários LGBTI que residem na comunidade, 

em que os transexuais1 encontram-se inseridos.  

Assim, pude evidenciar, naqueles grupos, suas especificidades e dificuldades 

próprias de acesso ao serviço de saúde básica. A partir de então,  iniciei o processo de 

participação dos movimentos sociais em busca de respeito e garantia de direitos legais dentro 

da comunidade de saúde onde atuo.  

Essa interação foi fundamental para desvelar as demandas dos transexuais e poder 

definir exatamente as razões que levavam à insatisfação com a qualidade do serviço oferecido 

                                                             
1 Transexual: indivíduo que possui uma identidade de gênero oposta ao sexo designado (normalmente no nascimento). Homens e mulheres 

transexuais fazem ou pretendem fazer uma transição de seu sexo de nascimento para o sexo oposto (sexo-alvo) com alguma ajuda médica 

(terapia de redesignação de sexo) para seu corpo. 
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e com constrangimentos oriundos muitas vezes do desconhecimento das individualidades e 

subjetividades relacionadas ao atendimento ao grupo LGBTI.   

Desta forma, inicialmente identifiquei questões específicas desse grupo, como 

formas de encaminhamentos e consultas médicas, o que possibilitou mais adiante, a 

identificação das causas ou motivos de indignação e sofrimento dessa população ao buscarem 

atendimento nas Unidades de Saúde. 

  Sendo assim, foi imprescindível, ouvir e dar voz aos transexuais para poder definir, 

exatamente, as razões que os levavam à insatisfação com a qualidade do serviço oferecido.  

Muitas vezes esses constrangimentos eram oriundos do desconhecimento das novas 

legislações que garantem o acesso aos serviços de saúde a essa população e de um 

acolhimento respeitoso, de forma integral e equânime. 

A inexistência de protocolos especializados, ou de capacitação dos profissionais 

acerca das singularidades do transexual, reverbera no desconhecimento do profissional sobre 

os protocolos de encaminhamentos para especialistas, orientação e manutenção do tratamento 

destinado aos transexuais antes e após a hormonização ou transgenitalização2.  

Destaca-se principalmente que, a construção de conhecimentos não apenas 

anatomofisiológicos, mas também fundamentados nas ciências sociais, são imprescindíveis 

para a prestação de um cuidado livre de valores morais, religiosos ou sociais que fazem parte 

de um cuidado personalizado. 

Entende-se, porém, que o acesso ao serviço inicia-se no acolhimento da unidade, 

terminando em primeira instância em uma consulta médica. Entretanto, esse usuário passa, na 

maioria das vezes, por uma consulta agendada para enfermeiro ou por demanda espontânea, 

que, dentro do modelo assistencial biomédico, utilizado na quase totalidade do sistema de 

saúde, se resume na sua queixa principal, desvinculando suas subjetividades e 

particularidades. 

 

1.1   MOTIVAÇÃO  

 

A motivação desse estudo se deu a partir da prática do pesquisador como enfermeiro 

em ESF, onde em um atendimento de demanda espontânea uma usuária, tendo como queixa 

principal um quadro de amenorreia, fora rapidamente questionada sobre a possibilidade de 

uma gestação.  

                                                             
2 Transgenitalização: consistem nos procedimentos cirúrgicos denominados neocolpovulvoplastia e neofaloplastia. Ela permite a mudança do 

aparelho sexual importando apenas em alterações estéticas e não genéticas. 
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Na busca de um melhor entendimento sobre a queixa principal e suas possíveis 

causas, meus questionamentos embasados no modelo biomédico de atendimento levaram a 

usuária a se definir como lésbica, afirmando que não mantinha relações afetivas ou sexuais 

com homens. 

A partir dessa afirmação espontânea da usuária, a consulta prosseguiu através de 

outro olhar, permitindo um refinamento no processo de atendimento através de uma conduta 

profissional mais resolutiva, como: questionamento sobre a regularidade de seu fluxo 

menstrual, outras queixas associadas, medicações em uso recente, chegando por fim, ao 

encaminhamento médico para condutas e procedimentos diagnósticos.  

Apesar de constrangedora, aquela situação desvelou a possibilidade de que toda a 

equipe multidisciplinar, principalmente enfermeiros e médicos que ali atuam, vinha a 

reconhecer que prestam atendimento a uma parte da camada LGBTI, mas que não definem 

sua orientação sexual.  

A equipe atuava através de protocolos pré-estabelecidos direcionados apenas a 

questão objetiva da queixa principal, promovendo falhas e/ou insatisfações no atendimento, 

visto não ser obrigatório ao usuário se definir sexualmente durante as consultas, se essa não 

for sua vontade.  

Dessa experiência, com foco em um grupo vulnerável específico, percebe-se que os 

transexuais que chegam a uma Clínica de Saúde da Família, na maioria das situações, 

precisam se identificar nominalmente com uma identificação que não os representam frente a 

sua condição de gênero. 

A postura desses profissionais acaba por constranger o usuário transexual, causando-

lhe sofrimento psíquico, afastando-o daquela unidade, onde buscava por um atendimento de 

qualidade, garantido por lei, inclusive de se identificar e ser chamado por seu nome social. 

A questão relacionada à população transexual deu-se como um despertar dentro de 

uma rotina de trabalho intensa, muitas vezes mecanizada, onde acabamos por não perceber o 

outro em sua integralidade e subjetividades.  

Frente a essa situação, percebi a necessidade de um aprofundamento científico, 

humano e ético na busca da compreensão de um grupo social muitas vezes não percebido por 

“infringirem” as normas sociais que determinam atitudes e comportamentos que caracterizam 

o sexo biológico. 

A compreensão dessas diferenças e singularidades descaracteriza o senso comum que 

os tornam cidadãos com menos valor social dentro do contexto das políticas de saúde. Através 

dessa nova visão, o grande motivador da busca do objeto desse estudo foi a percepção de que 
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no atendimento do profissional de saúde, a questão de gênero, e mais especificamente da 

transexualidade, não é suficientemente compreendida, de modo que não instrumentaliza o 

cuidado e o tratamento para este grupo social. 

 

1.2   CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Nas práticas de saúde em Estratégia de Saúde da Família é possível perceber que a 

implementação de ações de saúde básica, principalmente no que se refere a promoção, 

prioriza atendimentos a determinados grupos humanos como gestantes, crianças, hipertensos, 

diabéticos, etc. tornando-se assim, escasso ao grupo social em estudo em sua totalidade, em 

que pese suas especificidades. 

Dentro das prioridades de programas de saúde desenvolvidos nas Unidades de Saúde, 

não há ainda um programa instituído oferecido aos grupos transexuais, que considere as 

singularidades e subjetividades humanas, mantendo o modelo biomédico como base estrutural 

do cuidado.  

Esse grupo social, mesmo percebido pelo Ministério da Saúde, possuindo inclusive 

Políticas de Saúde próprias, encontra-se invisíveis dentro dos programas e atividades 

realizados na Unidade de Saúde e, consequentemente, sem assistência, não sendo atendidas 

suas necessidades específicas, o que fere o princípio de equidade preconizado pelo SUS, 

restringindo-se apenas a testagens sorológicas rápidas em campanhas abertas à população em 

geral. 

Desta forma, fica perceptível uma espécie de invisibilidade e estigma relacionado a 

essa grupo social, quando os relacionam diretamente as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs), negando-lhes portanto, direito de acesso à saúde primária mais ampla e 

integral, instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º de dezembro de 2011 através da Política 

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

Essa invisibilidade, possivelmente oriunda do não reconhecimento desse grupo 

social, dentro da comunidade as quais as Clínicas da Família oferecem os serviços de saúde, 

talvez gere uma escuta menos sensível pelos profissionais. Estes, comumente não ouvem e 

nem acolhem essa clientela de modo personalizado, mas a padroniza a escuta pelo binarismo 

homem/mulher, ou seja, pela heterossexualidade normativa. 

Desta forma, o problema estabelecido nesta pesquisa parte do não reconhecimento 

dos transexuais no atendimento em ESF, possivelmente derivado da invisibilidade, 

colocando-os em situação de marginalidade.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2836_01_12_2011.html
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Entende-se que, por eles/elas estarem fora dos padrões cis-heteronormativos 

padronizados, esse modelo binário socialmente construído, venha a contribuir para a limitação 

do acesso aos serviços de saúde, aumentando a vulnerabilidade e reforçando a abjeção social 

desse grupo humano. 

Essa abjeção acaba por negar-lhes a voz e o discurso referente à sua existência, o que 

ecoa na falha em seu acolhimento e atendimento pela equipe multidisciplinar em ESF, pela 

falta de uma linha de cuidados que os contemplem em suas reais necessidades. 

Embora o problema de pesquisa tenha sido focado na ESF, ele poderá abranger 

outros serviços da saúde, o que o torna ainda mais relevante e preocupante, pois se torna uma 

realidade nos três níveis de atenção à saúde.  

 

1.3   QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Considerando-se o direito à saúde como garantido pela Constituição Federal, sem 

restrições de gênero, orientação ou identificação sexual, e reiterada pela Lei 8080, que garante 

a integralidade e equidade no acesso à saúde, surgiu a seguinte questão: Quais as percepções 

de usuários transexuais sobre os cuidados que lhes são ofertados na Estratégia de Saúde da 

Família, considerando as questões socioculturais, econômicas ou políticas que interferem em 

seu reconhecimento e visibilidade? 

Com esse pensamento, construiu-se o seguinte objeto de estudo: As percepções dos 

usuários transexuais dentro dos processos de trabalho desenvolvidos na Estratégia de Saúde 

da Família.  

  

1.4   OBJETIVOS 

 

Geral:  

 

 Compreender a realidade vivida pelos transexuais a partir de suas percepções 

sobre o cuidado que lhes são prestados na Estratégia de Saúde Família. 

 

Específicos:  

 

 Identificar se há reconhecimento pelos profissionais de saúde do transexual 

como usuário em ESF; 
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 Descrever as percepções, atribuídas pelos transexuais, sobre a assistência dos 

profissionais de saúde em ESF, especialmente sobre os cuidados de enfermagem que lhes são 

prestados; 

 Analisar as demandas da população transexual para o reconhecimento e 

visibilidade desses usuários em Estratégia de saúde da Família. 

 

1.5   JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo se justifica pela observação no campo prático na Estratégia de Saúde da 

Família de que a oferta de serviços oferecidos como promoção e prevenção de saúde, por 

exemplo, não contempla todas as camadas sociais, pois não estabelecem processos de 

cuidados que atinjam a camada LGBTI e principalmente a pessoa transexual em suas 

especificidades. 

Percebe-se uma falta de divulgação de forma mais ampla, através dos meios de 

comunicação de massa e local, como a divulgação de programas direcionados dentro das 

comunidades abrangentes pelas Coordenações de Áreas Programáticas (CAPs), como também 

as possibilidades de iniciação do processo transexualizador, desde o acompanhamento 

psicológico até ao procedimento cirúrgico de transgenitalização ou tratamento hormonal por 

encaminhamentos à especialistas.  

Através dessa percepção, observa-se uma procura tímida pelos serviços de saúde por 

esse grupo, que, quando ocorre é em busca de serviços por diversas necessidades e não 

específicos a sua condição de gênero. Desse modo, pode-se considerar até mesmo que, onde 

não há oferta de serviços também não haverá procura. 

A negação desse direito pode causar sofrimento e constrangimento, o que acaba por 

afastar o transexual da unidade de saúde referenciada, podendo procurar outros meios de 

ajuda não tão seguros, aumentando sua vulnerabilidade e confirmando sua invisibilidade 

dentro da comunidade onde reside e interage socialmente.  

Essa realidade contraria os princípios da bioética: autonomia, beneficência, não 

maleficência e justiça e da ética que preconiza uma assistência profissional livre de juízo de 

valor e promoção do bem. 

O desconhecimento teórico-prático dos profissionais de enfermagem no atendimento 

a esses usuários em suas necessidades específicas, desde o acolhimento até as orientações 

específicas, instiga ainda mais essa investigação. 
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Na pesquisa pelo método de Revisão Integrativa da Literatura (RIL), constata-se que 

os próprios profissionais de saúde afirmam não estar capacitados para o atendimento integral 

aos transexuais, o que justifica a necessidade de reconhecimento desse cidadão nas políticas 

de atendimento a saúde, para que haja uma revisão de processos de trabalhos, capacitação 

técnica e humanizada desses profissionais, visando estabelecer uma conduta livre de danos. 

Para construção da RIL, estabeleceram-se os critérios de padrão ouro de busca, onde 

foram incluídos: artigos científicos publicados nos últimos seis anos (de agosto de 2012 até 

agosto de 2018); em língua inglesa; espanhola e portuguesa; artigos completos e em revistas 

indexadas em banco de dados da área da saúde, especialmente em enfermagem, que 

abordassem o tema transexualidade em humanos. 

As buscas foram realizadas nas plataformas: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e 

PUBMED, tais como Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS); Base de Dados Bibliográficas Especializada na área de Enfermagem (BDENF) e 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online - MEDLINE).  

Os critérios de exclusão foram: artigos repetidos, Anais de eventos ou resumos 

simplificados e expandidos, teses, dissertações e artigos ou textos de blogs e sites de saúde. 

Os Descritores em Saúde (DECs) foram: transexualismo, pessoas transgênero e 

atenção primária à saúde. Os Medical Subject Headings (MESHs) foram:  transsexualism, 

transgender persons e primary health care.  

Após a pré-seleção descrita, que reuniu 109 publicações, realizou-se a identificação 

dos artigos repetidos, que foram 18, restando 91 artigos para leitura. Após leitura atentiva e 

pormenorizada dos artigos na íntegra, obteve-se 25 artigos com enfoque no tema dessa 

pesquisa. 

Os resultados seguiram rigorosamente os critérios de desenvolvimento de uma 

revisão integrativa da literatura, trazendo à tona novas perspectivas sociais e de concepções de 

profissionais que compreendem o transexualismo, não como desordem mental, mas sim, 

como identificação de gênero.  

Outros ainda abordam o despreparo profissional para a identificação, acolhimento e 

direcionamento da atenção integral a esses usuários, não havendo artigos que abordassem a 

temática na perspectiva do reconhecimento, visibilidade e integração do usuário transexual 

nas unidades básicas de saúde, 
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Essa constatação se traduz em justificativa para a disseminação e apropriação de 

atualizações nas concepções e condutas na área da saúde com esses usuários, como mostra o 

quadro um sintetizado pela busca bibliográfica.  

Com a finalidade de deixar mais objetivo o método de seleção dos artigos, assim 

como o número final de artigos selecionados, após a utilização do padrão ouro de busca, foi 

utilizado o fluxograma PRISMA Flow Diagram Generetor, conforme apresentado abaixo na 

figura 1: 

 

Figura 1: PRISMA Flow Diagram 

LILACS, BEDENF- PUBMED periódicos - Março a Maio de 2018 

(n =  109 ) 

                                                           

 

                                               

 

 

                      

 

 

           

                                    

 

 

 

 

FONTE: http://prisma.thetacollaborative.ca/ 

 

Quadro 1 – Distribuição por evidências sobre o tema por revista/periódico, título do artigo, objetivos e 

resultados - nacional e internacional, ano de 2012 a 2018. 

Records after duplicates 

removed (Registros após 

duplicatas removidas) 

(n = 91  ) 

Records screened 

(Registros 

selecionados) 

(n = 91  ) 

 

Records excluded 

(Registros excluídos) 

(n = 18  ) 

 

Full-text articles assessed for eligibility 

(Artigos de texto completo avaliados 

para elegibilidade. 

(n =  73 ) 

Full-text articles excluded, with 

reasons (Artigos de texto completo 

excluídos, com motivos. 

(n = 48  ) 

Studies included in qualitative synthesis (Estudos incluídos na síntese qualitativa) 

(n = 25  ) 

Studies included in quantitative synthesis (meta-analysis) (Estudos incluídos na síntese 

quantitativa (meta-análise) (n = 25) 

N0 Autores/ Título/ Periódico/Ano Resultados 

01 Madeline BD, Radix A, Reisner S. What’s in 

a guideline? Developing collaborative and 

sound research designs that substantiate best 

A visibilidade expandida e a consciência da comunidade médica 

sobre as necessidades de cuidados de saúde das pessoas 

transgêneros desenvolveu-se mais rapidamente do que o 
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practice recommendations for transgender 

health care. AMA J Ethics. 2016. 

desenvolvimento de diretrizes e padrões baseados em evidências 

para o tratamento dessa população. [...] 

02 Murphy TF. Should mental health screening 

and psychotherapy be required prior to body 

modification for gender expression? AMA J 

Ethics. 2016(. 

Pode ser que futuras gerações de pessoas transgêneros adotem 

decisões sobre modificações corporais com mais informações e 

talvez menos incerteza do que as pessoas atualmente. [...]. Por 

exemplo, os clínicos agora tratam rotineiramente alguns menores 

para suprimir o início da puberdade para iniciar tratamentos para 

moldar o corpo das formas desejadas. 

03 Roblin D, Barzilay J, Tolsma D, Robinson B, 

Schild L, Cromwell L, et. al. A novel method 

for estimating transgender status using 

electronic medical records. Ann Epidemiol. 

2016. 

O método de identificação de candidatos para estudos de saúde 

transgênero é relativamente baixo custo, rápido e capaz de 

identificar pessoas que teriam sido perdidas pelas abordagens 

tradicionais. Os programas SAS e os algoritmos de validação 

desenvolvidos para este estudo podem ser aplicados em outros 

sistemas de cuidados de saúde que utilizam estrutura de dados 

EMR semelhante. 

04 Feldman J, Brown RG, Madeline BD, 

Hembree W, Meyer W, Meyer-Bahlburg HF,  

et. al. Priorities for transgender medical and 

healthcare research. Curr Opin Endocrinol 

Diabetes Obes. 2016. 

[...] Os grupos de comparação de interesse incluem homens e 

mulheres não transgêneros em geral, outras minorias sexuais ou 

étnicas e populações em envelhecimento com e sem reposição de 

estrogênio ou testosterona. As comunidades transgêneros sofrem 

de estresse minoritário e falta de acesso aos cuidados de saúde, 

mas antecipamos as diferenças críticas também. 

05 Costa EM, Mendonça BB. Clinical 

management of transsexual subjects. Arq Bras 

Endocrinol Metabol . 2014. 

A administração crônica de estrogênios em transexuais 

masculinos não parece afetar o metabolismo ósseo, e previne a 

perda óssea induzida pela privação de testosterona. Observou-se 

também elevação das enzimas hepáticas, alteração no perfil de 

lipídios, a perda óssea, e cancro da mama não foram observadas 

no nosso coorte. 

06 Nakamura A, Watanabe M, Sugimoto M, 

Sako T, Mahmood S, Kaku H,  et. al. Dose-

response analysis of testosterone replacement 

therapy in patients with female to male gender 

identity disorder. Endocr J. 2013. 

Os resultados indicaram que o início dessas mudanças físicas foi 

mais prevalente no grupo que recebe a dose mais alta de 

testosterona após um mês de TRT, e mostrou um efeito de dose-

dependente no tratamento nos três grupos. Por outro lado, após 

seis meses de TRT, a maioria dos pacientes alcançou as respostas 

ao tratamento, e não houve dependência de dose em relação ao 

percentual cumulativo de pacientes. 

07 Cavanaugh T, Hopwood R, Lambert C. 

Informed consent in the medical care of 

transgender and gender-nonconforming 

patients. AMA J Ethics 2016. 

Muitos pacientes transgêneros não têm acesso a clínicos com 

experiência em cuidados transgêneros e terá, por necessidade, de 

buscar cuidados de clínicos locais. Clínicos inexperientes e não 

familiarizado com o tratamento das pessoas transgênero podem 

não se sentir competente para avaliar disforia de gênero e podem 

confiar em uma abordagem mais padrão de cuidados e a entrada 

de Profissionais de saúde mental. 

08 Lee JG, Ylioia T, Lackey M. Identifying 

lesbian, gay, bisexual, and transgender search 

terminology: a systematic review of health 

systematic reviews. PLoS One. 2016. 

A vida das pessoas LGBT tem sido historicamente invisível em 

dados de saúde e na cultura popular. Com a crescente pesquisa 

para enfrentar as desigualdades em saúde, é imperativo que 

empregar métodos rigorosos para identificar e sintetizar a 

pesquisa existente. Os esforços para combater as desigualdades 

na saúde são tão fortes quanto às evidências disponíveis para 
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saber quais são as desigualdades, a forma como elas surgiram e 

como intervir contra elas. 

09 Rodríguez-Madera SL, Padilla M, Varas-Diaz 

N, Neilands T, Vasques Guzzi AC, 

Florenciani EJ,  et. al. Experiences of violence 

among transgender women in Puerto Rico: an 

underestimated problem. J Homosex. 2017. 

Para detectar casos de violência anti-transgênero ou crimes de 

ódio, dirigindo-se às tendências perturbadoras documentadas 

neste artigo dramaticamente representa- dos em uma onda de 

assassinatos recentes de LGBT Porto-riquenhos exigirá iniciativas 

políticas integradas de alto nível e uma abordagem de justiça 

social para a saúde transgênero e os direitos humanos. 

10 Collin L, Reisner SL, Tangpricha V, 

Goodman M. Prevalence of transgender 

depends on the "case" definition: a systematic 

review. J Sex Med. 2016. 

A literatura destaca a importância de aderir as definições de casos 

específicos porque os resultados podem variar por ordens de 

grandeza. [...] Recomenda-se uma coleção padronizada e 

sistemática de dados sobre o estado transgênero e identidade de 

gênero. 

11 León FM. El reconocimiento legal de la 

transexualidad en Chile mediante el 

procedimiento judicial de cambio de 

nombre:uUn caso de complementariedad 

epistemológica entre medicina y derecho. Rev 

méd. Chile. 2015. 

Através da pesquisa, mais informações sobre as solicitações de 

pedidos de mudança de sexo e de gênero. Destas, 47 

correspondem a pessoas transexuais femininas e 39 

correspondentes a pessoas transexuais masculinas (isto é, pessoas 

que solicitam o tribunal reconhecido pela reestruturação ao sexo 

masculino). Destas solicitações, 69 foram acolhidas, 6 foram 

acolhidas parcialmente, e 11 foram negadas e as outras estão 

pendentes. 

12 Bauer GR, Scheim AI, Pyne J, Travers R, 

Hammond R. Intervenable factors associated 

with suicide risk in transgender persons: a 

respondent driven sampling study in Ontario, 

Canada. BMC Public Health. 201). 

Nossos resultados concluíram um forte efeito de exclusão social, 

a discriminação e a falta de transição médica (para aqueles que 

necessitam dele) como fatores de idealização suicida e tentativas 

e, potencialmente, sobre a sobrevivência das pessoas trans. Isso 

adiciona suporte para a discussão maior sobre os impactos sociais 

sobre o risco de suicídio em grupos que experimentam a 

marginalização. 

13 Moody C, Smith NG. Suicide protective 

factors among trans adults. Arch Sex Behav. 

2013. 

Existe uma ausência de dados empíricos sobre fatores de proteção 

ao suicídio nas populações trans. Os participantes relataram 

menos apoio social da família do que de amigos. Este achado foi 

em linha com a literatura atual que sublinha a ocorrência de 

rejeição de pessoas trans de suas famílias de origem devido à 

transfobia. 

14 Wahlert L, Fiester A. A false sense of 

security: lesbian, gay, bisexual, and 

transgender (LGBT) surrogate health care 

decision-making rights. J Am Board Fam 

Med. 2013. 

Os prestadores de cuidados primários precisam apelar a todos os 

seus pacientes LGBT para garantir um poder de advogado 

durável para cuidados de saúde. Um estudo recente indica que 

apenas 2 dos 5 pacientes LGBT tomaram esse importante passo. 

Essa decisão é fundamental para uma discussão sobre praxes de 

saúde com pacientes LGBT auto-identificados sejam incluídos 

nos cuidados primários de rotina. 

15 Giblon R, Bauer GR. Health care availability, 

quality, and unmet need: a comparison of 

transgender and cisgender residents of 

Ontario, Canada. BMC Health Serv Res. 

Em conclusão, este estudo destaca a disparidade na necessidade 

de cuidados de saúde não satisfeitas que existia entre Ontarians 

trans e os seus homólogos cisgénero. A evidência sugere que os 

indivíduos transgêneros no Canadá são uma população 
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2017. clinicamente desatendida, por falta de conhecimento do 

fornecedor em questões trans até a recusa de cuidados. 

16 Safer JD, Coleman E, Feldman J, Garofalo R, 

Hembree W, Radix A,  et. al. Barriers to 

healthcare for transgender individuals. Curr 

Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2016. 

 

Os obstáculos à saúde incluem aqueles que são diretos como falta 

de cobertura de seguro, juntamente com aqueles que são indiretas, 

como ambientes de escritório hostis e estigma percebido aos 

cuidados de saúde transgêneros. As prioridades devem incluir a 

determinação das lacunas em conhecimento entre a força de 

trabalho do provedor em toda a variedade de treinamento.  

17 Bockting W, Coleman E, Deutsch MB, 

Guillamon A, Meyer I, Meyer W 3rd, Reisner 

S, Sevelius J, Ettner R. Adult development 

and quality of life of transgender and gender 

nonconforming people. Curr Opin Endocrinol 

Diabetes Obes. 2016. 

Uma perspectiva de curso de vida deve examinar a qualidade de 

vida das pessoas transgêneros ao longo da vida útil, considerando 

a diversidade na identidade e expressão de gênero (ou seja, 

incluindo identidades não binárias). 

18 Olson-Kennedy J, Cohen-Kettenis PT, 

Kreukels BP, Meyer-Bahlburg HF, Garofalo 

R, Meyer W, Rosenthal SM. Research 

priorities for gender 

nonconforming/transgender youth: gender 

identity development and biopsychosocial 

outcomes. Curr Opin Endocrinol Diabetes 

Obes. 2016. 

Existem lacunas significativas no conhecimento em quase todos 

os aspectos da variância de gênero, disforia de gênero e 

experiências transgênero de crianças, adolescentes e adultos 

jovens.  

19 Barrett J. Disorders of gender identity: what to 

do and who should do it? Br J Psychiatry. 

2014. 

Observou-se a necessidade de uma prestação adequada de 

serviços para um bem comprovado e bem sucedido regime de 

tratamento. Os cuidados primários e secundários às vezes atrasam 

o acesso ao tratamento, o conservadorismo de cuidados primários 

complica frequentemente e atrasa o acesso à terapia hormonal. 

20 Dietz E, Halem J. How should physicians 

refer when referral options are limited for 

transgender patients? AMA J Ethics.  2016. 

Os clínicos devem considerar não apenas a experiência que os 

especialistas em potencial têm em trabalhar com pessoas 

transgêneros, mas também sua vontade e capacidade de 

desenvolver planos de cuidados que reflitam os desejos e 

necessidades do paciente individual [...] Em última análise, os 

pacientes transgêneros precisam de clínicos que se sentem 

seguros e confortáveis ao verem regularmente todas as suas 

necessidades de cuidados de saúde. 

21 Kano M, Silva-Banuelos AR, Sturm R, 

Willging CE. Stakeholders' recommendations 

to improve patient-centered "LGBTQ" 

primary care in rural and multicultural 

practices. J Am Board Fam Med. 2016(. 

Destaca-se a necessidade de melhorar as práticas de cuidados 

primários que tratam de minorias étnicas e pessoas LGBT. No 

entanto, poucas clínicas de cuidados primários estabeleceram 

sistemas para criar ambientes de prática que respeitem pacientes 

LGBTQ. Apesar dos esforços, tais políticas e currículos não são 

amplamente integrados dentro de clínicas e intervenções. 

22 Bauer GR, Zong X, Scheim AI, Hammond R, 

Thind A. Factors impacting transgender 

patients’ discomfort with their family 

physicians: a respondent-driven sampling 

survey. PLos One. 2015. 

A experiência negativa mais comum com um médico de família 

relatado por pacientes trans foi informada de que o provedor não 

sabia o suficiente sobre os cuidados relacionados com o trans para 

fornecê-lo, em comparação com uma reflexão de situações em 

que um médico assumiu que o conhecimento trans-específico era 
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Fonte: Banco de dados BVS (LILACS, SCIELLO, MEDLINE/PUBMED) 

 

Os dados mostram que os profissionais que se dedicaram às publicações acessadas 

foram: Médicos em 64%, sociólogos e psicólogos com respectivamente 8% cada. Dessas 

publicações, os demais autores foram advogados, Filósofo, Antropólogo, Terapeutas 

Ocupacionais e enfermeiros, com 4% das publicações, cada categoria. 

A abordagem qualitativa foi o tipo de pesquisa mais utilizado com 44% em relação à 

quantitativa, que totalizou 36%, trazendo à tona algumas tendências nas áreas que mais 

publicaram, quais sejam, sobre compreensão do modo de vida, qualidade da assistência e 

aspectos sociais e subjetividades humanas, a saber, sociólogos e psicólogos.  

A participação de médicos emergiu com maior número de publicações, porém mais 

direcionadas às questões cirúrgicas e hormonais, ainda que já desvelem interesse em questões 

mais subjetivas em alguns artigos. A abordagem quantitativa foi composta por autores das 

áreas de medicina em sua grande maioria, 02% das produções eram de metodologia mista. 

Quanto ao tipo de pesquisa, 16% eram revisões integrativas sobre o tema e 36% eram 

revisões sistemáticas, 12% eram estudos do tipo revisão bibliográfica, estudo clínico, 

constituiu-se em 12%, estudo etnográfico, em 04%, artigos reflexivos, em 4%, baseado em 

evidências, 8% e relato de experiência, em 8%.  

Quanto aos locais que mais publicaram sobre o tema transexualidade, obteve-se no 

Canadá e nos EUA, 24% das publicações. O total de artigos acessados nos EUA foi de 68 %, 

necessário para cuidados gerais. 

23 Zowie D, Siriwardena AN. To be or not to be 

LGBT in primary health care: health care for 

lesbian, gay, bisexual, and transgender people. 

Br J Gen Pract. 2012. 

Um sistema de saúde de suporte para cuidados, pesquisas e 

políticas de cuidados LGBT está se desenvolvendo, porém, 

devemos estar conscientes do potencial de particularizar os 

problemas de "cuidados primários LGBT" sem a devida 

consideração de outros fatores além da sexualidade ou identidade 

de gênero não normativa que pode afetar a saúde. 

24 Beagan BL, Chiasson A, Fiske CA, Forseth 

SD, Hosein AC, Myers MR,  et. al. Working 

with transgender clients: learning from 

physicians and nurses to improve occupational 

therapy practice. Can J Occup Ther. 2013. 

Os participantes sentiram-se incertos quanto aos cuidados 

transgêneros, querendo mais conhecimento especializado. [...] A 

advocacia foi uma parte crucial da provisão de cuidados. E 

conhecimento especializado. 

25 Franklin TA, Galvão RA, Boery RN, Sena 

EL, Yarid SD. Bioethics protection at the 

lesbians, gays, bisexuals and transgender 

accessibility. Rev enferm UFPE on line. 2016. 

Como resultado, o material revisado evidencia a existência de 

fatores relacionados ao funcionamento dos serviços e o 

preconceito aos homossexuais. Considera-se salutar uma 

abordagem da bioética no contexto desta acessibilidade, pois a 

temática representa um problema ético no campo da saúde 

pública. 
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no Brasil e Reino Unido o número de publicações foram 08%, seguido do Novo México, 

Chile, Porto Rico e Japão, com 04% de publicações respectivamente.  Desta forma, os EUA 

apresentam maior sensibilidade na produção de pesquisa científica sobre o tema, seguido do 

Brasil e Reino Unido, que mostram, pela busca realizada, ainda pouco interesse sobre linhas 

de pesquisa ou sobre o tema.  

Cabe ressaltar que até o final do período de busca, no ano de 2018, não foram 

encontrados artigos que se aproximassem da temática em estudo, e que as produções 

emergentes da busca em banco de dados com os descritores propostos, embora mostrassem 

inicialmente números significativos, com a aplicação dos filtros, reduziram-se. 

 Desta forma, as publicações acessadas foram tímidas no que se refere às reais 

necessidades dos usuários transexuais, cujo foco tem maior aproximação com a proposta 

cartesiana e biomédica do que com as questões dirigidas à integralidade, ampliação do olhar e 

respostas às reais necessidades desses sujeitos, mesmo quando relacionadas com a atenção 

primária ou estratégia de saúde da família.  

Os resultados convergiram para a apreensão de uma realidade inversa à integralidade 

da assistência que se deseja, bem como, distante da equidade pretendida, mostrando uma 

realidade distante da solidariedade, amor e direito.  

Essa análise se traduz no irreconhecimento dos usuários transexuais levando a 

exclusão ou auto- exclusão dos serviços pelo desrespeito aos seus direitos de acesso ao 

conhecimento para tomada de decisão, o que interfere na sua autonomia. 

Embora o tratamento hormonal e o acompanhamento com exames sejam 

imprescindíveis, a assistência pode ser mais do que isso, atendendo às reais necessidades de 

integração desses sujeitos, não mais concebidos com rótulos pré-determinados. Como sujeitos 

integrantes da comunidade, cuja aceitação e convívio dependem de mudança de paradigma, a 

iniciar-se pela conscientização da real existência do corpo da pessoa transexual, não mais 

abjeto, mas algo real, palpável e existente no contexto sociocultural.  

Há consenso, em todos os artigos, de que os profissionais de todas as categorias 

necessitam rever seus processos de trabalho junto a essa população, onde os próprios 

profissionais reconhecem suas dificuldades em atuar frente ao transexual. Esses profissionais 

admitem que, mesmo reconhecendo-os como cidadãos, com direito aos cuidados em todas as 

esferas dos serviços de saúde, não possuem qualificação específica. 

No que tange à importância da multidisciplinaridade no acompanhamento desse 

usuário, assim como no entendimento da construção social do gênero e do corpo, as 
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produções bibliográficas mostram uma visão binária na assistência, desconsiderando o 

subjetivo e ao mesmo tempo a importância das relações intersubjetivas. 

 

 

1.6   CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo pode contribuir para que os profissionais de saúde possam rever seus 

processos de trabalho, repercutindo em uma tomada de consciência sobre a necessidade de 

qualificação profissional frente aos cuidados que vem sendo oferecidos ao grupo LGBTI, 

possibilitando a reflexão, por meio dos depoimentos da população transexual, que 

voluntariamente atuou como participante do estudo, sobre direitos e possibilidades de acesso 

ao sistema de saúde, respeito sobre sua condição social e de reconhecimento. 

O estudo poderá, ainda, contribuir com a sociedade através da qualidade dos serviços 

prestados na saúde coletiva por intermédio da atualização de conceitos sobre a formação de 

gênero, buscando difundir a importância das esferas do reconhecimento, visibilidade e 

atenção à população em estudo.  

Para a academia, através da disseminação do tema através de publicações em 

periódicos relevantes e palestras em eventos da área da saúde sobre o tema referido, assim 

como a urgência de discussões sobre gênero na formação básica de profissionais da saúde de 

forma transversal e com foco na atenção integral e holística, sensibilizando o profissional no 

processo de reconhecimento e visibilidade dos transexuais, ecoando em alteridade e 

autonomia.  

Igualmente, contribuirá com a linha de pesquisa “O cuidado em seu contexto 

sociocultural”, visto trazer os usuários em questão para o centro do diálogo, tornando-os mais 

participativos, responsáveis e conhecedores de sua situação de saúde, ao passo em que 

aproxima os profissionais do contexto sociocultural em que se encontram inseridos.    

Igualmente, espera-se contribuir para ampliar os estudos do Núcleo de Pesquisa em 

Cuidados em Saúde, Enfermagem e Subjetividades na Perspectiva Transdisciplinar. 

Desta forma, esta produção possui como maior relevância e justificativa, a busca 

pelo reconhecimento e visibilidade desse grupo social e a possibilidade de ser acessada pela 

academia para uma maior compreensão na formação de gênero dentro do contexto 

sociocultural, desvinculada de ideologias opressoras e inferência de conceitos pessoais, tendo 

como cunho didático, o único objetivo. 
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Essa contribuição, além do empoderamento da pessoa transexual como usuário 

inserido nas políticas públicas de saúde, é percebida como um estudo inédito, considerado a 

conexão com o teórico utilizado, a saber, Axel Honneth e sua teoria do reconhecimento. 
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2   CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

 

2.1   CONSTRUÇÃO SOCIOCULTURAL DE CORPO, GÊNERO E SEXUALIDADE. 

 

Diante da importância tanto em nível acadêmico quanto nas relações sociais, 

políticas e culturais, percebe-se atualmente um aumento nas discuções entre as relações entre 

sexo biológico, gênero e sexualidade, assim como o corpo sexualizado: 

 

 
“... Até o final do século XVIII, socialmente o gênero feminino era visto 

como um ser inferior ao masculino pelas diferenças anatômicas. Acreditava-

se que as mulheres seriam homens, que por falta de um calor vital, 

imperfeitos, que não se exteriorizavam, onde o útero era o escroto invertido, 

voltado para dentro; os ovários, o inverso dos testículos; a vagina, o inverso 

do pênis, tornando então a mulher um ser inferior [...]  Se até o século XVIII 

o sexo era uma categoria sociológica e não ontológica, a visão que passou a 

dominar a partir de então foi a da existência de dois sexos opostos e estáveis, 

o que levava a crer que os papéis exercidos por homens e mulheres na 

sociedade estavam predeterminados pelo sexo biológico e constituíam a base 

da ordem social. (JORGE/TRAVASSOS, 2018 p.42) 

 

 

Gênero refere-se à construção de atitudes, expectativas e comportamentos, tendo por 

base o que determina a sociedade, através seus valores. Aprendemos a ser homens e mulheres 

pela ação da família, da escola, do grupo de amigos, das instituições religiosas, do espaço de 

trabalho, dos meios de comunicação, etc. 

 

 
“... Assim como essas noções foram construídas, podem igualmente ser 

desconstruídas. Gênero diz respeito, também, ao modo como lidamos, ao 

longo da história e de forma diversa em diferentes culturas, com o poder nas 

relações interpessoais, hierarquizando ou valorizando o masculino em 

detrimento do feminino...” (SCOTT 1990). 

 

 

Partindo dessa visão, vislumbra-se a ideia da importância da diferenciação entre 

sexo, sexualidade e gênero, para que, a partir dos conceitos, seja possível pensar na 

possibilidade de divergências que possam vir a ocorrer nessa tríade.  

Socialmente o gênero e a sexualidade do individuo são construídos a partir do sexo 

biológico, segundo modelos de comportamento estabelecido dentro valores sociais 

normativos.  Essa afirmativa torna-se mais clara, ao esmiuçar esse pensamento através da 

seguinte citação: 
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“... os substantivos homem e mulher, bem como os atributos e predicados de 

gênero que correspondem ao masculino e ao feminino somente assumem seu 

caráter de entidades estáveis e identificáveis, supostamente reais e 

substanciais, no interior de uma grade normativa organizada pelo binarismo 

de gênero, articulado pelo princípio da heterossexualidade como regra. A 

heteronormatividade normativa é o princípio de base que estabelece a 

exigência da diferença binária entre homem e mulher, bem como o critério 

de determinação da inteligibilidade e da estabilidade dos sexos e dos 

gêneros...” (BUTLER 1993, p.87). 

 
 

O movimento feminista acabou por trazer à tona a questão de ideologia de gênero, 

trazendo essas questões para o centro do diálogo e se contrapondo ao paradigma da 

subserviência da mulher ao homem, sendo vista até então como um ser com menos valor 

social.  

A reboque das discussões e lutas feministas que procuravam derrubar esse modelo 

relacional, buscando igualdade e reconhecimento, o grupo LGBTI acabou por se identificar 

com os novos conceitos e discução sobre as questões de gênero, em busca de liberdade para 

viver sua sexualidade, aceitação e garantia de direitos. A questão de gênero e a 

heterossexualidade compulsória passam então, a ser questionada, estabelecendo novas 

percepções, como: 

 

 
“... o gênero foi durante muito tempo sinônimo de gônada sexual, pelo 

menos no senso comum e em setores da ciência, onde prevaleceu o 

“dimorfismo sexual” que entende a natureza humana como algo cindido de 

dois sexos, opostos radicalmente, complementares e com características 

peculiares. Sendo assim, o gênero feminino é quem nasceu com vagina e 

gênero masculino é quem nasceu com um pênis, sem nenhum exame das 

construções sociais e históricas que envolviam sexo/gênero...” (SARAIVA 

2017, p. 135). 

 

 

 Em relação a  questão da construção do corpo o conceito  mostra-se complexo. Os 

estudos mostram que a biologia e a medicina acabaram por se apossar do corpo visando 

codificar  suas alterações dentro do que se considera socialmente aceitável sendo passível de 

intervenções, não deixando, portanto, de ter uma visão mecanicista de seu funcionamento.  

Essas ciências, supostamente detentoras do saber completo desconsidera o que não é 

perceptível a olho nu, como sentimentos, angústias, prazeres e outras subjetividades que 

podem ser mais compreendidas por outras ciências como a psicologia, as ciências sociais e 

políticas que permitem a construção de um novo corpo onde diversas influências inferem 

diretamente na sua construção, tornando-o mais plural.  
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“... as práticas discursivas de subjetivação na família, na escola e em 

diferentes instituições sociais tem como objetivo final a produção de “corpos 

úteis” e “dóceis”, que são cultural e socialmente aceitos. Ou seja, aqueles 

sujeitos que aceitam a imposição sociocultural de certas normas sem 

questioná-las, seguindo-as cegamente, acabam se tornando domesticados e 

são plenamente dignos de respeito e legitimação social, enquanto o daqueles 

o daqueles sujeitos que não se encaixam nas normas, são considerados 

ilegítimos e dignos de marginalização, isto é, são corpos legíveis dentro das 

instâncias preestabelecidas pela sociedade...” (ARAÚJO, 2016. P. 34). 

 

 

Em outros séculos, como descrito por Foucault (1975/1987), os corpos sob poderes 

políticos e sociais, eram destruídos em praça pública pela simples desobediência da ordem 

vigente.  

Com a evolução dos tempos já se observa a importância da manutenção do corpo 

funcional para a sociedade de forma produtiva a fim de atender as necessidades trabalhistas. 

Nessa visão  também está inserida a moralização desse corpo normativamente, definindo, 

segundo valores sociais, políticos e até mesmo referente a gênero, o que é normal e o que é 

considerado anormal, se desdobrando no que é aceitável esteticamente ou não dentro da 

sociedade através da regulação da conduta individual.    

Dentro desse contexto, destaca-se que:  

 

 
“... a aplicação de tecnologias políticas, como também estéticas e médicas de 

produção de corpos e subjetividades, não apenas se encontra presa às suas 

próprias possibilidades de caráter técnico-científico, mas é ainda limitada 

por padrões éticos, históricos, de caráter social e estão sujeitas a um 

reconhecimento e uma validação social, para além de critérios meramente 

técnicos científicos...” (FILHO E TRISSOTO, 2016, p115-121). 

 

 

Dialogando com o autor citado acima, SILVA (2010 p. 41), considera que: 

 

 
“... a pessoa como um ser interdependente, que 

vive em reciprocidade relacional. Assim, o pensamento do corpo 

biológico parece não ser útil no que se 

refere ao atendimento em sua integralidade, pois reduz 

corpos como cópias idênticas isentas de necessidades e subjetividades 

específicas...” 

 

 

As peculiaridades do indivíduo são desconsideradas, desvalorizadas ou ignoradas. 

Contrariamente à essa visão ainda afirma que:   
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“... se partirmos do princípio que o corpo reflete a sociedade no qual está 

inserido, constataremos uma grande gama de corpos construídos de maneiras 

diferentes nos diversos tempos e espaços. O que se considerava um corpo 

bonito, saudável ou "bem formado" na Europa do século XVII é diferente do 

que se considera um corpo com as mesmas características atualmente no 

Brasil...” (SILVA 2010, p.73). 

 

 

A construção do corpo é histórica e sua visão sempre procura atender as necessidades 

sociais vigentes. 

 

 
“... Ao se analisar um fenômeno social dentro das práticas nas quais o 

mesmo está inserido, faz-se necessária a determinação de suas características 

nas diversas etapas históricas do desenvolvimento da vida em sociedade, 

ressaltando as mudanças, conforme as relações que ocorrem com progresso 

científico e tecnológico...” (SIEBERT, 1995, p. 137). 

 

 

O entendimento do corpo sempre perpassou pelas definições da mecânica sendo 

considerado consequentemente como uma máquina, chegando a ser reconhecido pela biologia 

como algo ligado a própria sobrevivência.  

Dentro desse contexto, o capitalismo ligava o corpo à produção, principalmente na 

revolução industrial que necessitava de subsídios que mantivessem a utilidade do corpo para o 

trabalho. As questões subjetivas até então eram desconsideradas, dando ênfase às 

racionalidades modernas: 

 

 
 ““. Na ordem dos grandes sistemas explicativos, a ciência destacou-se como 

legitimadora da racionalidade, relegando como não científico o não-

demostrável, enfim, tudo que se referisse à subjetividade...” (SIEBERT, 

1995,p.34). 

 

 

  Corroborando com a autora citada, Foucault (2004) já descreve corpo como 

“uma prisão, onde se situam micropoderes, capazes de promover modificações e socialmente 

fabricado, onde em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito 

apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 2004, p. 

126). 

O modelo binário, dentro de um contexto sociocultural e político, parece não 

responder ou mesmo definir gênero em toda sua pluralidade, que, notadamente vem 
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avançando e se mantendo a frente da capacidade de absorção e entendimento social, visto o 

surgimento de novos gêneros a prazos curtos. 

 
“... O sexo não é uma inscrição biológica primeira, mas o elemento que 

permite sistematizar os afetos e as intensidades do corpo. Ele impõe a esse 

mesmo corpo a estrutura de uma subjetividade atravessada por uma 

hermenêutica do desejo e constrói nossa identidade como este segredo que é 

preciso dizer...” (SFORZINI, 2014, P.67-68). 

 

 

As novas nomeações dentro do conceito de gênero, possivelmente, vêm se 

estabelecendo frente à necessidade dos participantes da pesquisa, se inserir aos grupos com os 

quais se identificam a fim de serem reconhecidos entre si, ainda que não reconhecidos 

socialmente.  

A construção do corpo sexualizado transcende a definições simplórias aos olhos das 

ciências sociais, culturais e políticas.  A heteronormatividade compulsória, onde na questão da 

formação do corpo só cabe definições de homens com atitudes masculinas e mulheres com 

atitudes femininas, parece não conceber atitudes que divirjam das condutas estabelecidas pelo 

modelo binário.  

Inserido nessa contextualização, perpetua-se a ideia de rejeição ao que foge dos 

padrões estéticos e comportamentais construídos sócios culturalmente, no qual se percebe 

uma abjeção pelo gênero ou corpo sexualizado diferenciado.  

A quebra desse paradigma fortalece a compreensão do ser humano de modo integral, 

considerando novas e diversas possibilidades do ser humano viver sua sexualidade 

desvinculada do gênero estabelecido ou pelo sexo biológico, ou pelas normativas sociais.  

Questões como a invisibilidade também parecem estar relacionadas às questões 

normativas, que determinam e diferenciam o normal do patológico, que exclui outras formas 

de estar no mundo que não correspondam a esse paradigma.  

 

 

“O binarismo existe, é fato, pois se mantém na reprodução do senso comum 

de que Deus ou a natureza fez somente homem/pênis e mulher/vagina, e isso 

é o “normal”, aliás, as únicas opções normais. O que foi definido como 

heterorrorismo acompanhado de estigmatizações, criando assim, sistemas 

motivacionais aversivos à dissidência sexual...” (SARAIVA 2017, p.135). 

 

 

Importante destacar, com cunho didático, que transgênero, cisgênero, travesti e 

transexual, se diferem na forma de reconhecer-se a si mesmo com relação a seus hábitos, sua 
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autoimagem e principalmente com relação a sua orientação sexual, podendo essas condições 

estar relacionadas ou não. 

 

 
“... O apagamento da noção de sexo em detrimento da noção de gênero tem 

levado muitas pessoas a equiparar a transexualidade à transgeneridade – mas 

temos aí expressões distintas que se tangenciam. Transgênero é o termo 

utilizado para fazer referência às pessoas que, apesar do sexo de nascimento, 

não se reconhecem na identidade de gênero correspondente 

(menina/feminino e menino/masculino)...” (JORGE/TRAVASSOS, 2018 

p.59). 

 

 

Os mesmos autores, na obra citada, ainda afirmam que, “o polo oposto aos 

transgêneros, os cisgêneros são as pessoas que apresentam conformidade entre o sexo de 

nascimento e a identidade de gênero a ele associada.”. 

Embora com aparência feminina, em muitos casos com auxílio de colocação de 

próteses e até uso de hormônios em busca da feminilização, a travesti e o transexual possuem 

um ponto divergente fundamental na conformidade entre o seu gênero e seu corpo biológico: 

 

 
As travestis são pessoas que se entendem como homens que gostam de se 

relacionar sexual e afetivamente com outros homens, mas que para tanto 

procuram inserir em seus corpos símbolos do que é socialmente tido como 

próprio do feminino. Não desejam, porém, extirpar sua genitália, com a qual 

geralmente vivem sem grandes conflitos. (PELUCIO 2009, p.44). 

 

 

A transexualidade exige uma conjunção entre mente e corpo. A inadequação de 

ambos gera extremo desconforto e sofrimento para a grande maioria. Embora a travesti e o 

transexual tenham ou busquem a feminilização do corpo, diferente da travesti, o transexual 

geralmente não se contenta apenas com o “se sentir” do gênero oposto, para este é preciso 

readequar o corpo em busca de uma harmonia. Desta maneira: 

 

 
“O transexual, dentre o variado leque de classificações que contempla as 

expressões de transgeneridade, é a única categoria que contém em sua 

descrição a exigência de intervenção corporal para adequar o sexo de origem 

à identidade de gênero: não basta o semblante, ou seja, não basta o parecer 

pertencer a um sexo, há uma requisição de ser de fato do outro sexo.” 

(JORGE/TRAVASSOS, 2018 p.59). 
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É possível observar que alguns transexuais referem não desejar realizar a cirurgia de 

redesignação sexual, optando pela manutenção do seu sexo biológico, podendo parecer 

confuso frente às definições didáticas dos termos.  

Alguns aspectos agem diretamente nesses casos e que serão discutidos de forma mais 

aprofundada no capítulo sobre discussão dos dados, porém a literatura já se interroga a 

respeito dessas situações: 

““... por que encontramos hoje mulheres transexuais dizendo que desejam 

preservar seus órgãos sexuais masculinos? Decerto encontraríamos respostas 

extremamente distintas para essa pergunta, podendo variar desde a 

preocupação com a manutenção do prazer na região genital até a exclamação 

“Meu sexo não está entre minhas pernas, mas entre minhas orelhas”! ”[...] se 

hoje há pessoas que se apresentam como transexuais sem, contudo, 

desejarem ser operadas, é porque na base da demanda de mudança de sexo 

vigora um pedido de reconhecimento simbólico...” (JORGE/TRAVASSOS, 

2018 p.61). 

 

 

No Brasil, a primeira cirurgia de transgenitalização foi realizada em São Paulo em 

1971, quando o cirurgião foi processado legalmente por lesão corporal, sendo absolvido sob a 

alegação de que a cirurgia seria o único método de aplacar o sofrimento da pessoa operada.  

Porém, somente em 1994 o Conselho Federal de Medicina elaborou parecer sobre a 

legalidade e eticidade sobre a transgenitalização, aprovado em 1977 pelo PC/CFM 39/97, 

relatando que: “reconhecendo o transexualismo como condição de inaceitável convivência 

com o sexo genético e provocador de constrangimento, e, portanto, merecedor de 

enquadramento e tratamento adequado.”. 

Em 2002, a resolução 1482/97 retirou a denominação de caráter experimental a 

neocolpovulvoplastia. Essa resolução foi substituída pela resolução 1955 publicada no Diário 

Oficial da União (DOU) em 03 de setembro de 2010, normatizando o procedimento, porém 

ainda mantendo a neofaloplastia como experimental.  

 No Brasil, existem 4 polos de atendimento na esfera terciária ao atendimento de 

transgenitalização, sendo 01 desses polos localizado no Estado do Rio de Janeiro, a saber, o 

Hospital Universitário Pedro Ernesto e o Instituto Estadual de Endocrinologia.  

Pesquisas realizadas pelo Instituto de Medicina Social/UERJ (2016), mostram que 

mesmo havendo polos de atendimento aos Transexuais/Transgênero, o acesso tanto a essas 

Unidades terciárias como nas Unidades Básicas ainda possuem muitos entraves que acabam 

por se tornar impeditivos quanto à busca por atendimento, como o constrangimento. As 

estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que menos de 

10% procuram o SUS.  
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Esse percentual sugere que alguns procedimentos terminam seguindo outra via, que 

não a estabelecida pelo Ministério da Saúde. Entretanto, se houver oferta de serviço, demanda 

ou profissional capacitado para o atendimento, torna-se padrão sua existência e a busca pelo 

serviço acontecerão, garantindo uma assistência livre de riscos e mais segura para esses 

usuários.  

Ressalta-se que, nesse momento, considera-se profissional capacitado aquele que 

compreende os transexuais pessoas com seus corpos remodelado, mas que necessitam de um 

atendimento dentro de um contexto em que pese, não apenas conhecimentos técnico-

científicos, mas também sua inserção no contexto sociocultural, muitas vezes vulnerabilizados 

pela situação  de se encontrarem à margem da sociedade e principalmente dos serviços de 

saúde. 

Outros dados divulgados pelo IBGE 2016, mostram que existem cerca de 17,8 

milhões de homossexuais no Brasil. Porém, ainda não foi possível quantificar o número de 

transexuais, atribuindo a essa dificuldade como responsável pelos entraves enfrentados por 

esses grupos em relação ao acesso tanto a saúde, educação, mercado de trabalho oficial, onde 

pesquisas realizadas por entidades não oficiais afirmam que 90% dos transexuais sobrevivem 

da prostituição. 

A redefinição do sexo biológico, implementado em 2008, através da portaria número 

457 de 19 de agosto, passou a ser financiado e realizado pelo SUS e pela rede privada, 

cabendo ressaltar que, até então, havia muitos processos judiciais impetrados por usuários 

para que a transgenitalização fosse autorizada e financiada pelo poder público.  

Em 2010, o Conselho Federal de Medicina retirou o caráter experimental da 

hormonioterapia masculinizante, da mastectomia, da histerectomia e da anexectomia bilateral. 

Apesar de ser um avanço no tratamento à essas pessoas, o CFM ainda mantinha a 

transexualidade como patologia através do Código Internacional de Doenças (CID), através 

do CID 10 F64.0, inserido na categoria de transtornos da identidade sexual. A partir de 2012, 

a Associação Americana de Psiquiatria (APA) passou a desconsiderar a transexualidade como 

transtorno mental, mas manteve a caracterização de disforia de gênero, isto é, a angustia de 

que sofre uma pessoa que não se encontra identificada com seu sexo masculino ou feminino. 

Um grande avanço para as lutas do transexual ocorreu a partir de 2018, quando a 

Organização Mundial de Saúde, retira do CID a transexualidade como patologia, 

determinando um prazo até janeiro de 2022 para que os países encontrem uma adaptação para 

o Código Internacional de Doenças. 
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Através dessa determinação, a transexualidade passa a ser entendida com 

“incongruência de gênero”, identificada pelo CID 11, que é entendida como "uma 

incongruência acentuada e persistente entre o gênero experimentado pelo indivíduo e àquele 

atribuído em seu nascimento." (Site: https://www.who.int). 

 

 

2.2   A GRAMÁTICA MORAL DOS CONFLITOS SOCIAIS SOB A LUZ DE AXEL 

HONNETH 

 

Nascido em 18 de julho de 1949 em Essen, oeste da Alemanha, Axel Honneth, 

filósofo e sociólogo, pertencente à Escola de Frankfurt, fazendo parte da terceira geração de 

filósofos desta Universidade, onde iniciou em 1996 como docente de Filosofia Social, vindo 

da Universidade Livre de Berlim. 

Ainda pouco traduzida para o português, Honneth possui em sua bibliografia sua 

principal obra, Luta por reconhecimento: A gramática moral dos conflitos sociais, 

originalmente editado na Alemanha em 1992, onde pautado nos escritos sobre a psicologia 

social de G.H. Mead e G.W.F. Hegel, filósofo criador da teoria, amplia a noção de 

reconhecimento estabelecida por este filósofo.  

Em sua teoria, Honneth mostra que as identidades individuais provêm de um 

processo intersubjetivo, onde o reconhecimento só se torna possível quando se dá nas três 

esferas, a saber, do amor, da solidariedade e do direito intrinsecamente (HONNETH, 2011, 

p.211). O autor considera o reconhecimento sob a perspectiva da reciprocidade, 

desconsiderando a inclusão econômica antes considerada na Teoria crítica de Hegel. 

Pelo entendimento Honnethiano, o reconhecimento se dá através de uma relação 

onde o reconhecimento é recíproco, ou seja, quando uma pessoa se percebe reconhecida pelo 

outro em toda a gama de direitos sociais.  

 

 
“... É na psicologia social de Georg Herbert Mead, que Honneth encontra o 

controle empírico que procurava, a qual apresenta o processo psicológico de 

formação de identidade como sendo uma relação intersubjetiva conflituosa 

na qual o sujeito consegue adquirir novas capacidades de 

autorreconhecimento a cada vez que seu circulo social é alargado, 

começando pela família, indo até a divisão social do trabalho, passando pela 

atribuição de direitos.” (SOUZA, 2010, p. 78). 

 

 

https://www.who.int/
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O autor afirma que a ausência do reconhecimento intersubjetivo e social seria a 

grande causa dos conflitos sociais, onde o participante da pesquisa se reconhece como 

cidadão ao pertencer a grupos excluídos socialmente, vulneráveis, que em busca de seu 

reconhecimento por direitos acabam por gerar os conflitos sociais, através de formação de 

guetos que os aceitem e os reconheçam como iguais. 

Em sua teoria, os indivíduos formam suas identidades e se sentem reconhecidos 

quando se percebem aceitos socialmente pelo outro (esfera do amor), quando incluídos nas 

práticas institucionais (esfera do direito) e quando são aceitos e conseguem uma boa 

convivência dentro da sociedade (esfera da solidariedade).  

Para abordar o processo de formação do sujeito autônomo, Honneth se apoia na 

teoria do amadurecimento pessoal, elaborada por Donald Winnicott, relacionada a esfera do 

amor como fonte de reconhecimento. Segundo esse autor: 

 

 
“... Todo indivíduo humano é dotado de uma tendência inata ao 

amadurecimento, o que significa, à integração numa unidade. Apesar de 

inata, contudo, a tendência não vai de si, como se bastasse a mera passagem 

do tempo. Trata-se de uma tendência e não de uma determinação. Para que a 

tendência venha a realizar-se, o bebê depende fundamentalmente da 

presença de um ambiente facilitador que forneça cuidados suficientemente 

bons. Isso é tanto mais verdadeiro quanto mais primitivo o estágio que 

consideramos...” (WINNICOTT 1990, p.87) 

 

   

Após o nascimento, a criança inicia um período de desilusão, pois passa a se dar 

conta de que há aspectos que fogem de sua área de domínio. Honneth caracterizando o amor 

como forma de construção de reconhecimento, teoriza que: 

 

 
 “... a criança desenvolve uma percepção germinal de sua dependência: ela 

sai da fase de 'absoluta dependência' porque a própria dependência da mãe 

entra em seu campo de visão [...] o processo de amadurecimento infantil 

como uma tarefa que só através da cooperação intersubjetiva de mãe e filho 

pode ser solucionada em comum: visto que ambos os sujeitos estão incluídos 

inicialmente, por meio de operações ativas, no estado de ser-um simbiótico, 

eles de certo modo precisam aprender do respectivo outro como eles tem de 

diferenciar-se em seres autônomos...” (HONNETH, 2015, p.166/167). 

 

 

Nessa linha de distanciamento, onde a mãe retorna às suas atividades sociais: 

 

 
“... as primeiras atitudes agressivas da criança em relação à mãe torna-se 

uma ação sem teor negativo, mas sim de consciência da mãe como um ser 

independente e autônomo, que é capaz de amá-la, mesmo frente aos ataques 
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de fúria, tornando esse amor recíproco. Só na tentativa de destruição da sua 

mãe, ou seja, na forma de uma luta, a criança vivencia o fato de que ela 

depende da atenção amorosa de uma pessoa existindo independente dela...” 

(HONNETH 2015, p. 170). 

 

 

A passagem por essa fase, se bem sucedida, a criança constrói de forma 

intersubjetiva, uma confiança social de suas próprias demandas ditadas pela carência [...] vai 

se desdobrando nela, de maneira gradual, uma “capacidade elementar de estar só” 

(HONNETH 2015, p.173). 

O filósofo enfatiza ainda que a falta de reconhecimento vem a ser o grande 

motivador dos conflitos sociais. Esses motivadores têm como premissa, pelo autor, os maus 

tratos sofridos na infância, onde essa é a primeira experiência de desrespeito enfrentado pelo 

indivíduo.  

A negação ou exclusão dos direitos e a dificuldade de acesso à justiça seria o 

segundo fator, afetando inclusive o autorrespeito do indivíduo. O rebaixamento, 

constrangimento, sofrimento oriundos da ausência de estima social, desvaloriza o indivíduo 

dentro da sociedade a qual pertence. 

A aplicação da Teoria do Reconhecimento que embasa esse estudo se aplica na 

sustentação do pensamento de que o reconhecimento deve se dar a partir do profissional para 

com o usuário, neste caso, para com o usuário transexual, estabelecendo uma relação 

recíproca.  

Sem esse modelo relacional, o cuidado prestado não se efetiva de forma satisfatória e 

plena, pois o usuário, que não se sente reconhecido em suas subjetividades e como cidadão de 

direitos sociais, não observa o profissional como uma pessoa capaz de auxiliá-lo em suas 

necessidades. Em outras palavras, não o reconhece capacitado para uma abordagem humana, 

mostrando, assim, a importância vital da relação intersubjetiva.  

A importância da construção dessa relação empática e transpessoal interferem 

diretamente na capacidade do usuário compreender que ele pode e deve ser corresponsável 

pela sua saúde, empoderando-o nas decisões acerca de melhores práticas e hábitos na 

manutenção de uma vida saudável e livre de riscos, oriundos do desconhecimento dos 

caminhos que deveriam lhes ser ofertados como opção para atingir conscientemente seus 

objetivos. Nesse sentido: 

 

 
“O reconhecimento contribui para o exercício da autonomia, visto que a 

partir dele, direitos e responsabilidades dos sujeitos envolvidos no cuidado 
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dialogal, repercutem ampliação do conhecimento para tomada de decisão de 

ampliar a leitura sobre sua saúde e hábitos de vida.” (SAUTHIER et al 2015, 

p. 103). 

 

 

Honneth ainda afirma que: 

 

 
“Entre todos os valores éticos que intentam vingar na sociedade moderna, e, 

ao vingar, tornam-se hegemônicos, apenas um deles mostra-se apto a 

caracterizar o ordenamento institucional da sociedade de modo efetivamente 

duradouro: a liberdade no sentido da autonomia do indivíduo.” (HONNETH, 

2015). 

  

 

 

2.3   SOBRE O NORMAL E O PATOLÓGICO – NORMATIVIDADE 

 

 O tema em estudo nos remete a necessidade de compreender conceitos 

epistemológicos e nosológicos. Torna-se, de forma emergente, pensar o ser humano dentro de 

uma realidade social viva, observável e dinâmica que reformula temporalmente, dentro do 

contexto sociocultural, os padrões normativos que determinam e relacionam o normal e o 

patológico.  

 O normal parece estar ligado a definição de saúde pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) como mais completo bem estar físico e mental. Dessa feita emerge a questão 

sobre os fatores que os sujeitos, dentro de sua unicidade, poderiam servir de referência para a 

normalidade do coletivo. 

 

 
“Cabe aqui lembrarmo-nos que a anomalia é uma variação individual, uma 

irregularidade que escapa das frequências médias, não é um termo normativo 

ou apreciativo, mas sim descritivo. Se a anomalia se vincula a sofrimento 

individual, a sentimento de impotência e de vida contrariada ´, então, e só 

então, poderá ser considerada como uma patologia.” (CZERESNIA e 

FREITAS 2016, p. 75). 

 

 

Conceituar o normal e o patológico continua sendo uma busca constante de 

estudiosos, visto a dificuldade de dissociar o patológico apenas como uma variação 

quantitativa do que se define como normal.  Desta forma, o patológico seria uma "norma que 

não tolera nenhum desvio das condições na qual é válida, pois é incapaz de se tornar outra 

norma" (CANGUILHEM, 2002. p.145). 
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O dinamismo social talvez acabe definindo temporalmente como patológico, 

comportamentos e atitudes que não se enquadram ao socialmente aceitável, que se desagrega 

da normatividade, entretanto, indo além nessa linha de pensamento, “normatividade não diz 

respeito às normas sociais vigentes, mas sim a possibilidade de criar novas normas sociais de 

vida.” (CANGUILHEM, 1996. P.72). 

Diante desta afirmação, pode-se compreender que cabe aos profissionais de saúde 

promover a adaptação e aceitação do transexual em uma nova realidade social, retirando 

assim o peso da patologização da transexualidade e todo estigma que vem a reboque.  

Não é simples decidir o que devemos compreender por normalidade ou bem-estar 

social, mas, sem dúvida, ficarão excluídas desse espaço as atitudes chamadas de “desajuste 

social”. (CZERESNIA e FREITAS 2016, p. 73). 

Nessa linha de pensamento, a ontologia tem grande valia quando torna intrínseca a 

natureza do ser, da existência e da própria realidade, exigindo a inferência de uma terapêutica 

na busca do entendimento e percepção dessa tríade.   

 

 
“O processo de organização social das identidades é o mesmo, tanto para 

transexuais quanto para não transexuais. A norma de gênero repete que 

somos o que nossas genitálias informam. Esse sistema, fundamentado na 

diferença sexual, nos faz acreditar que deve haver uma concordância entre 

gênero, sexualidade e corpo.” (BENTO 2006, p.13). 

 

 

Seria possível, portanto, compreender muitos danos somatizados causados por 

fatores externos oriundos da natureza, que neste sentido poderíamos entender como normas 

determinadas pela sociedade, afetando diretamente o indivíduo e, assim, transformando o que 

antes era visto como normal, agora como patológico, pela inadequação a normatividade 

determinada. 

 
“Acreditamos que a maior dificuldade deste conceito (de normalidade), não 

se deva a seu caráter utópico e subjetivo, mas somente ao que pode resultar 

politicamente conveniente para legitimar estratégias de controle e de 

exclusão de tudo aquilo que consideramos como fora do normal, indesejado 

e perigoso.” (CZERESNIA e FREITAS 2016, p. 73). 
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2.4   BREVE HISTÓRICO SOBRE POLÍTICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIA DA SAÚDE 

DA FAMÍLIA E AS PESSOAS TRANSEXUAIS  

 

As criações de processos de trabalhos assistenciais foram sempre construídas e 

focadas na percepção social frente ao corpo humano e a valorização do processo saúde-

doença.   

Historicamente, as questões relacionadas à saúde pública vivem em constantes 

mutações, evoluindo na sua forma de oferta de práticas de atendimento, sociais, de 

financiamento governamental e cultural, chegando mesmo a reconhecer o ócio, com ênfase no 

trabalho, como “mentes vazias, oficinas do demônio” (BRASIL, p. 37).  

No Brasil, os primeiros registros de formalização da assistência à saúde se iniciam 

com a chegada da família imperial, onde devido à precariedade sanitária e a propagação de 

doenças, foram criadas as primeiras escolas de medicina para atendimento prioritariamente a 

burguesia reinante no país.  

Esse processo de aperfeiçoamento e crescimento da atenção à saúde, acaba por 

inserir a população, porém, muitas vezes, de forma arbitrária e invasiva, não respeitando o 

direito a preservação do próprio corpo individual, gerando diversos conflitos sociais entre o 

poder do Estado e a população que, por desconhecimento sobre suas vulnerabilidades geradas 

pela ausência de condições sanitárias mínimas, se recusavam aos modelos assistenciais 

preventivos da época, como por exemplo, a revolta da vacina imposta pelo governo federal, 

contra a varíola, ocorrida no ano de 1904, quando estourou um movimento de caráter popular 

na cidade do Rio de Janeiro.    

O modelo assistencial no decorrer das décadas tornou-se hospitalocentrico, voltado 

para uma assistência focada nas esferas secundária e terciária onde, com a atenção primária 

muito pouco valorizada, promovia gastos exorbitantes com internações hospitalares 

prolongadas.  

Desse modo, havia pouco investimento na prevenção e promoção à saúde, com 

poucos postos de saúde que tinham como maior preocupação. campanhas como vacinação 

seguindo o Plano Nacional de Imunização, com pouca ênfase ao atendimento a outras 

questões relacionadas ao atendimento integral. 

No ano de 1988, com a construção da nova Constituição Federal Brasileira, em seu 

artigo 196 amplia e garante o direito a saúde, determinando que:  
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“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” (Brasil, 1988). 

 

 

 Considerando a importância de uma ampliação desse direito dentro da ordem social, 

afirma-se que: 

 

 
“O direito à saúde foi inserido na Constituição Federal de 1988 no título 

destinado à ordem social, que tem como objetivo o bem-estar e a justiça 

social. Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988, no seu Art. 6º, 

estabelece como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o 

trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância.” (MOURA, 2017, p. 54). 

 

 

 

Notadamente houve uma grande evolução na normatização preservação desses 

direitos sociais garantidos pela Constituição Federal (CF). Porém ainda não se percebe 

inserido nesse artigo claramente, a questão de gênero especificamente, que acaba por se 

inserir no “direito de todos” o que eximiria alguns grupos de usufruírem da nova ordem, 

principalmente no que se refere ao transexual por ainda não ser contemplado com uma 

política própria de saúde: 

 

 
 “Dentre os direitos sociais, o direito à saúde foi eleito pelo constituinte 

como de peculiar importância. A forma como foi tratada, em capítulo 

próprio, demonstra o cuidado que se teve com esse bem jurídico. Com efeito, 

o direito à saúde, por estar intimamente atrelado ao direito à vida, manifesta 

a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.” (MOURA, 2017, 

p. 67). 

 

 

Surge então a dicotomia entre a legislação que amplia as conceituações e as políticas 

sociais que ainda seguem e estabelecem condutas para grupos socialmente reconhecidos.  

Notoriamente o ser social vive sob lei e regras, porém percebe-se na prática que há 

uma incompatibilidade onde o que é preconizado pela lei e as relações sociais, pois ao 

desconsiderar a condição de gênero, orientação e sexualidade, não ofertando ou divulgando 

seus direitos, inclusive à saúde, determinados grupos acabam por serem segregados e não 

usufruem de uma valoração social que permitira uma inclusão dentro da definição de 

dignidade humana. Essa dignidade é preconizada justamente por não serem percebidos dentro 

do que refere o artigo, onde a saúde é um direito garantido a todos. 



45 
 

Vale salientar que, segundo Ministério da Saúde: 

 

 
“A visibilidade das questões de saúde da população LGBT deu-se a partir da 

década de 80, quando o Ministério da Saúde adotou estratégias para o 

enfrentamento da epidemia de HIV/Aids em parceria com os movimentos  

sociais vinculados à defesa dos direitos de grupos gays.” (MS, 2013). 

 

 

 Em 19 de setembro de 1990 então, entra em vigor a Lei do SUS, que através da 

Lei 8080, capítulo II, dos princípios e diretrizes que fundamenta o direito de acesso à saúde 

para qualquer cidadão e ainda especifica nos seguintes itens: 

 

 
“... II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; V - direito à informação, às 

pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - divulgação de informações quanto 

ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário...” (Lei 

8080, capítulo II 1990). 

 

A partir da criação do SUS, busca-se então uma organização em todas as esferas de 

assistência à saúde que efetivasse seus princípios, a saber, da universalização, da equidade, da 

integralidade, da descentralização e da participação popular através da Lei 1.142, 

fundamentados na Constituição Federal.  

Ressalta-se ainda o importante entendimento de equidade como uma forma de tratar 

desigualmente os desiguais, o que nos transporta para o tema em estudo, onde o transexual 

além de precisar estar inserido em diversas políticas de saúde, como programa de prevenção a 

Hipertensão, Diabetes, Planejamento Reprodutivo, Prevenção de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, possui necessidades específicas oriundas do uso de hormonização, 

remodelação estética do corpo, por exemplo, que dependem diretamente de pessoal 

capacitado. 

Na busca pela concretização desse novo modelo assistencial, baseados nas diretrizes 

do SUS, foram criados programas que efetivassem a prevenção e promoção da saúde, onde as 

formulações dos processos de trabalho permitiriam a participação da população e houvesse 

fácil acesso aos serviços de saúde, onde estes deveriam ser resolutivos em suas esferas e 

serviriam de porta de entrada aos mesmos.  



46 
 

Frente às demandas e necessidades e de acordo com as avaliações dos programas 

existentes, buscando uma adequação das normas de Atenção Básica, em 1994 foi implantado 

o Programa de Saúde da Família, que integra a família na assistência à saúde considerando o 

meio ambiente onde ela reside. O foco de atenção então se desvia do modelo 

hospitalocêntrico para a comunidade e suas necessidades específicas dentro do contexto 

socioeconômico. 

 Por se tratar de um programa, o PSF (Programa de Saúde da Família) criado em 

1994, expandiu-se e então evolui para uma estratégia que possui uma visão mais ampla, 

dinâmica e reordenadora do modelo assistencial. 

Na busca de uma assistência que venha atender e suprir as falhas o PSF, o 

acompanhamento passou a ser integral e contínuo, criando a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), através da portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, onde aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica, e para a Estratégia Saúde da Família (ESF): 

 

 
“... A ESF é um modelo que procura reorganizar a Atenção Básica de acordo 

com os preceitos do SUS (BRASIL, 1997) e com o apoio do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF), estrutura vinculada à Atenção Básica de 

Saúde que busca ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na ESF, 

privilegiando a construção de redes de atenção e cuidado, constituindo-se em 

apoio às equipes de saúde da família e ampliando sua resolutividade e sua 

capacidade de compartilhar e fazer a coordenação do cuidado.” (COSTA; 

CARBONE, 2009, p. 125). 

 

 

O novo modelo então qualifica sua produção através de indicadores de saúde 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde, onde o enfermeiro como supervisor de equipe 

mantém continuamente a supervisão desses resultados, devendo rever os processos de 

trabalhos quando essas metas não são atingidas. Desta forma: 

 

 
“... a consolidação dessa estratégia precisa, entretanto, ser sustentada por um 

processo que permita a real substituição da rede básica de serviços 

tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade de produção de 

resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da 

população assistida.” (BRASIL, 2001). 

 

 

Através da portaria 2.836, de 1 de dezembro de 2011, e pactuada pela Comissão 

Intergestores tripartite (CIT), conforme Resolução número 2 do dia 6 de dezembro de 2011 

que orienta o Plano Operativo de saúde Integral LGBT, em consonância com a integralidade 

na assistência em saúde determinada pelo SUS e seguindo as diretrizes de governo expressas 
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no Programa Nacional sem Homofobia, o Ministério da Saúde apresenta ao Política Nacional 

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

Neste caderno são estabelecidos direitos e protocolos direcionados a essa população 

procurando integrá-los dentro da assistência básica, além de enfatizar a importância da 

capacitação dos profissionais de saúde para esse atendimento, criando inclusive cursos on line 

direcionado a todos os profissionais de saúde, com ênfase nos profissionais da ESF, 

considerada como uma das principais portas de entrada para o sistema de saúde. 
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3   CAPÍTULO II: METODOLÓGIA 

 

3.1   TIPO DE ESTUDO 

 

De acordo com Minayo (2010), Rúdio (2007), Gil (2008), Turato (2011), a pesquisa 

para ser considerada científica, deve seguir o rigor teórico metodológico e que se propõe a 

sustentar a análise crítica do contexto a ser pesquisado.  

Compreende-se que o nível de realidade se revela para por meio fenômenos, 

considerados como eventos, ações ou subjetividades que existam ou façam parte do contexto 

a ser investigado.  

Através dessa perspectiva, a abordagem qualitativa, adotada nesse estudo, segundo 

Minayo (2010), busca “aspectos da realidade que não podem ser quantificados”, centrando-se 

na compreensão ou explicação da dinâmica das relações sociais, trabalhando com “o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.” (POLIT et al  2011, p.23).  

O tipo de estudo é descritivo e exploratório, ou seja, quanto ao tipo descritivo, exige 

do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar, se o tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 2009, p. 58).  

No que se refere à pesquisa exploratória, tem-se como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 

grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de 

exemplos que estimulem a compreensão (GIL 2007, p. 110). 

    

  3.2   DESCRIÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

O cenário da pesquisa corresponde ao ambiente de ESF da área subordinada a 

Coordenadoria de Área Programática (CAP) 5.3, localizada em Santa Cruz, no RJ onde foi 

realizada a coleta de dados.  

Trata-se de uma área composta por comunidades de baixa renda, onde ainda há 

déficit de saneamento básico e coleta de lixo regular e grande parte dos usuários sobrevive 

através dos Programas Sociais do governo. 
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Possui ainda a característica de ter uma população numérica flutuante, 

principalmente relacionada aos transexuais, possivelmente por não se encontrarem dentro de 

nenhum programa de saúde relacionado ao seu gênero, ou mesmo por falta de acesso ao 

mercado de trabalho local. Essa situação, muitas vezes os faz abandonar a comunidade, 

procurando acesso à saúde e emprego em outras localizações dentro ou fora do estado, por 

vezes até fora do país. 

A equipe de saúde que atua na ESF é composta por médico generalista ou 

especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista 

ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (ACS). Pode-se acrescentar a esta composição, como parte da equipe 

multiprofissional, os profissionais de saúde bucal. (Site: 

http://dados.gov.br/dataset/psf_cobertura). 

As Clínicas da Família dessa área oferecem consulta com médico e enfermeiro, além 

de encaminhamentos para atendimentos por profissionais especializados. Realizam exames de 

análises clínica e Rx simples, além de ações preventivas e educativas. 

A organização do trabalho das equipes deve estar centrada nas necessidades dos 

usuários e na busca contínua de melhoria da qualidade dos serviços ofertados à população. 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma 

determinada área, que passam ater corresponsabilidade no cuidado com a saúde. (Site: 

http://dados.gov.br/dataset/psf_cobertura). 

O ambiente onde ocorreram as entrevistas foi a Clínica da Família, localizadas em 

área de alto risco relacionados a violência urbana, onde trabalhadores e usuários estão 

expostos diariamente. Ressalta-se que por este motivo, os serviços são frequentemente 

suspensos, a fim de garantir a integridade tanto dos profissionais quanto dos usuários.  

 

3.3   PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A população e amostra do estudo foram constituídas pelos seguintes participantes: 

usuários transexuais cadastrados, que utilizam o serviço da ESF, cujas Clínicas da Família 

estejam subordinadas à CAP 5.3.  

Considerou-se que somente o grupo em questão poderia referir suas demandas e, 

assim, possibilitar uma caracterização da assistência necessária ou recebida na Atenção 

Primária em Saúde.  

http://dados.gov.br/dataset/psf_cobertura
http://dados.gov.br/dataset/psf_cobertura
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Os critérios de inclusão dos participantes da pesquisa foram: ser cidadão que se 

define transexual em sua condição de gênero, maior de 21 anos, considerada maioridade legal, 

possuir nome legal e social no prontuário eletrônico da unidade de saúde que o assiste, que 

tenham passado ou desejem passar pelo processo transexualizador e os que tenham sido 

assistidos em ESF ou que tenham procurado esse atendimento.  

 Este estudo não possui critério de exclusão pelo conhecimento de que, todos os 

usuários residentes na área adstrita a Unidade de saúde a que pertence, possui cadastro 

obrigatório ainda que não utilize o serviço por opção, sendo este registro realizado, de forma 

obrigatória, pelos Agentes Comunitários de Saúde de sua Unidade de Atendimento.  

É importante ressaltar que de acordo com a legislação vigente, é garantida a 

utilização e registro do nome social e identificação de gênero, tanto no prontuário eletrônico 

quanto no cartão do SUS. Desta forma, após autorização prévia solicitada pela gerência da 

Unidade de Saúde ao participante da pesquisa para acesso aos seus dados pessoais, o 

pesquisador pode identificar os potenciais participantes de pesquisa através do seu prontuário 

eletrônico. 

Estimou-se em um primeiro momento de coleta de dados, entrevistar cerca de 30 

transexuais que já passaram, ou que pretendiam passar pelo processo trasexualizador, além 

daqueles que se definem como transexual.  

Foi observado na 9º entrevista,  que os depoimentos começaram a saturar, 

repetindo conteúdos relevantes de acordo com os objetivos dessa pesquisa. Ainda assim, 

as entrevistas prosseguiram até o 12º depoimento. Desse modo, a pesquisa seguiu o rigor 

metodológico, próprio das pesquisas qualitativas quando há recorrência dos dados ou 

redundância, critério conhecido como saturação teórica (MINAYO  2009, p. 15). 

Saturação é um termo criado por Glaser e Strauss (1967) para se referirem a um 

momento no trabalho de campo em que a coleta de novos dados não traria mais 

esclarecimentos para o objeto estudado. (MINAYO, 2017. p.5) 

Para a determinação do ponto de saturação, considerou-se a validação das falas do 

primeiro participante de pesquisa através de respostas que refletiam os mesmos pensamentos 

ou direcionamento dentro do que se era pretendido e que vem a ser o objeto desse estudo. 

Neste sentido: 

 

 
“... cada individualidade é manifestação do viver total embora não seja a 

totalidade do viver. Nesse sentido, a fala de cada um deve ser valorizada, 

mas não de forma absoluta, uma vez que o sujeito não se esgota na 

conjuntura em que vive e nem sua ação e pensamento são meros frutos de 



51 
 

sua vontade, personalidade e desejo. Sua narrativa precisa ser balizada pelo 

pensamento do outros, pois é também reveladora do grupo em que está 

inserido e de seu tempo histórico onde sua singularidade está entranhada de 

cultura.” (GADAMER, 2008, p. 52). 

 

 

O recrutamento dos participantes desta pesquisa foi realizado através dos cadastros 

registrados pelos Agentes Comunitários das Unidades de Estratégia de Saúde da Família que 

compõem a CAP 5.3.  

Todas as Unidades de Saúde ligadas a essa CAP, listadas na carta de anuência 

liberada para pesquisa, utilizam um programa chamado VITHA CARE para cadastro e 

registro das consultas dos usuários. Esse software, de origem portuguesa, comporta todas as 

informações pessoais do usuário, assim como registro de todo e qualquer atendimento 

realizado pela equipe multidisciplinar. 

As informações alimentam o prontuário eletrônico, no qual os profissionais de saúde 

inserem dados clínicos e os médicos usam a base de dados para dar diagnósticos mais precisos 

e indicar tratamentos mais eficientes, de acordo com os hábitos e condições de vida. 

Com isso, os gestores e gerentes das unidades terão uma base de dados fiel à 

realidade, onde repassarão essas informações a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, 

sendo possível assim, elaborar programas de saúde mais específico e com resultados eficazes. 

O registro desses dados garante uma continuidade na assistência do usuário, pois 

permite a busca de consultas, prescrições e ações desenvolvidas anteriormente, sempre que se 

faça necessário. 

Na ficha cadastral desse programa consta como itens a serem obrigatoriamente 

preenchidos como, o nome legal do usuário, o nome social e identidade de gênero, se forem o 

desejo do participante da pesquisa, dentre outras informações. 

Foi garantido ao participante da pesquisa que o pesquisador não teria acesso ao 

prontuário ou qualquer documento interno que tenha os dados pessoais dos potenciais 

participantes da pesquisa.  

O contato preliminar foi feito pela gerência da Unidade de saúde que solicitou 

autorização ao participante da pesquisa para o fornecimento dos dados de contato para o 

pesquisador, e que, somente após sua concordância, o pesquisador entraria em contato com os 

potenciais participantes. 
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3.4   INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada de setembro a dezembro de 2018. O Instrumento de 

pesquisa utilizado foi um roteiro de entrevista semiestruturado para usuários transexuais.  

Esse tipo de entrevista, segundo MINAYO (2014, p.267) combina perguntas 

fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discordar sobre o tema em 

questão sem se prender a indagação formulada. Foram entrevistados 12 usuários, que 

atenderam os critérios desse estudo. 

Na entrevista semi-estruturada, realizada de forma verbal, o pesquisador organiza um 

conjunto de questões (roteiro) sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, e às vezes 

até incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão surgindo como 

desdobramentos do tema principal: 

 

 
“...a entrevista é a forma mais utilizada no processo de trabalho de campo. É 

acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada 

por iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações pertinentes 

para um objeto da pesquisa...” (MINAYO 2014, p261). 

 

 

Por serem residentes da área e, possivelmente utilizarem os serviços das unidades das 

clínicas da família, mesmo sendo garantido o sigilo por questões ético-legais, alguns 

participantes mostram-se receosos em algumas respostas por estarem sendo gravadas, com 

medo de represálias. 

Após finalizar a gravação, muitos continuavam a descrever situações que 

consideravam constrangedoras, porém sabiam que o entrevistador estava registrando no diário 

de campo, o que os deixavam mais tranquilos. 

No diário de campo foram registradas, principalmente falas que os depoentes 

preferiram que não fossem gravadas por sentirem-se mais seguros, assim como emoções 

impossíveis de serem percebidas nas gravações, percepção do entrevistador sobre dúvidas 

relativas a questões legais e de saúde ainda que as falas mostrassem o inverso, alem de 

emergir um dos dados sócios demográficos importantes como a renda familiar.  

Os participantes da pesquisa sentiam-se mais a vontade ao falar da renda familiar 

após o término da gravação. Do conteúdo registrado no diário de campo, observou-se a 

importância da renda dos parceiros conjugais na busca por atendimento de suas necessidades 

de saúde na rede privada.  
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O registro no diário de pesquisa aconteceu sempre após o termino das gravações das 

entrevistas, o que demandou uma média de 04 (quatro) horas. 

A construção das perguntas do roteiro buscou, inicialmente, categorizar o 

participante de pesquisa de forma sociodemográfica. Mais adiante, as perguntas foram 

construídas buscando responder os objetivos propostos, assim como a questão que norteou 

esse estudo. 

As questões abertas foram de grande importância, pois os participantes da pesquisa 

puderam aprofundar seus depoimentos, relatando situações constrangedoras pelas quais 

passaram, alem de definir quais os profissionais mais importantes dentro de um complexo 

atendimento, no qual muitos acabam por desistir frente às dificuldades desrespeito e 

humanização no atendimento.  

As entrevistas foram previamente agendadas por telefone com data e horário 

disponibilizados pelos participantes da pesquisa e ocorreu em uma sala reservada dentro de 

cada Clínica de Saúde da Família, sala essa já previamente disponibilizada pelo gerente de 

cada unidade.   

As entrevistas foram gravadas para transcrição, duraram cerca de 30 minutos em 

média, havendo o cuidado do entrevistador de esclarecer todas as dúvidas do participante da 

pesquisa antes de iniciá-las. O total de horas das entrevistas foi de 6 horas.   

Esse tempo médio se prorrogou em algumas entrevistas para que fosse colhido o 

máximo de depoimentos que pudessem acrescentar na investigação do objeto e nas respostas 

aos objetivos propostos. 

Os participantes da pesquisa também foram informados sobre ressarcimento quantos 

aos gastos como locomoção até a Unidade de Saúde onde ocorrerá a entrevista, assim como a 

garantia da alimentação durante o período dispensado ao pesquisador. 

Importante registrar que durante a pesquisa alguns participantes se mostraram 

tímidos ou receosos em algumas respostas por pertencerem a área de atendimento. Desta 

forma, após a interrupção da gravação, os mesmos continuavam fornecendo informações 

importantes de maneira informal, mas que foram registradas em um diário de campo pelo 

pesquisador, assim como emoções apresentadas, ênfase em alguma declaração, etc. 

O diário de campo ou de pesquisa tem vital importância, pois, além de permitir o 

registro de emoções durante as falas do entrevistado não captadas pelas gravações, permite o 

registro de estratégias criadas pelo pesquisador na condução do processo, tornando-se uma 

tecnologia importante na pesquisa de campo. Nesse pensamento: 
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“... O analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o 

olhar, o balanço, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de quem fala 

ou deixe de falar, porque tudo pode estar imbuído de sentido e expressar 

mais do que a própria fala, pois a comunicação humana é feita de sutilezas, 

não de grosserias. Por isso, é impossível reduzir o entrevistado a objeto.” 

(DEMO 2012, p. 33). 

 

 

3.5   TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados foram codificados, transcritos foram submetidos à análise do conteúdo de 

Bardin, onde: 

“... A análise é um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas 

mensagens. Ou seja, a análise de conteúdo diz respeito a técnicas de 

pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados 

de um determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e 

científicos.” (BARDIN 2011, p.48). 

 

 

A análise de conteúdo pode ser, por exemplo, uma análise dos ‘significados’, como 

na análise temática, ou uma análise de ‘significantes’, como na análise léxica (BARDIN, 

2011). Esse tipo de análise tem como função um desvendar crítico do material adquirido 

através da coleta de dados. 

Para MINAYO (2014, p, 303), na forma de abordagem dos dados, temos esta análise 

baseada em três verbos: compreender, interpretar e dialetizar. 

A estratégia técnica para trabalhar a categorização foi a seguinte: a organização de 

análise; a codificação de resultados; as categorizações e as inferências (Ibid, 2011).  

As diferentes fases da análise de conteúdo serão organizadas em torno de três polos: 

1º a pré-análise: objetivou a organização do material de análise para que o 

pesquisador pudesse conduzir as operações subsequentes;  

2º a exploração do material: referindo-se à aplicação das técnicas de análise no 

corpus como a codificação e a categorização;  

3º o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas. Essas transcrições permitiram o primeiro 

contato com os resultados, tendo sido organizados para que o pesquisador pudesse, através de 

uma leitura exaustiva, mergulhar no universo em estudo.  
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Na segunda etapa demarcou-se o “corpus” que será analisado, sendo esse um 

conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos 

(BARDIN, 2009). 

Os dados foram analisados e então foram codificados e, através da comparação 

núcleos de sentido oriundos das falas, foram determinadas as categorias. “A análise pode 

efetuar-se numa amostra desde que o material a isso se preste. A amostragem diz-se rigorosa 

se a amostra for uma parte representativa do universo inicial” (Bardin, 2009, p.123). 

Inicialmente, pode-se dizer que análise de conteúdo é uma técnica refinada, que 

exige muita dedicação, paciência e tempo do pesquisador, o qual tem de se valer da intuição, 

imaginação e criatividade, principalmente na definição de categorias de análise. Para tanto, 

disciplina, perseverança e rigor são essenciais. (FREITAS et al 1997, p.95). 

A caracterização das variáveis sócio-demográficas foi descritas e explicitadas através 

de gráficos demonstrativos simples. 

Os dados coletados foram analisados pelo método de análise de conteúdo, onde é 

possível observar que: 

 

 
“Dentre os procedimentos metodológicos da análise de conteúdo utilizados a 

partir da perspectiva qualitativa destacamos as seguintes: categorização, 

inferência, descrição e interpretação. Esses procedimentos necessariamente 

não ocorrem de forma sequencial. Entretanto, em geral, costumamos, por 

exemplo: (a) decompor o material a ser analisado em partes [...]; (b) 

distribuir as partes em categorias; (c) fazer uma descrição do resultado da 

categorização (expondo os resultados encontrados na análise); (d) fazer 

inferência dos resultados [...]; (e) interpretar os resultados obtidos com 

auxílio da fundamentação teórica adotada... (MINAYO et AL 2016, p. 79). 

 

 

A categorização “é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registro) sob um título genérico” (BARDIN, 1979, 

p.117). 

Como resultado da codificação e análise das transcrições um total de 04 (quatro) 

categorias foram construídas a partir das falas dos depoentes de pesquisa, sendo essas, 

relacionadas ao teórico que fundamenta esse estudo. 
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3.6   PROCEDIMENTOS LEGAIS E ÉTICOS  

 

A pesquisa seguiu as determinações da Resolução CNS 466/12. O projeto foi 

submetido ao CEP da Instituição proponente, Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

com o CAAE 85804518.8.3001.5279 e o parecer de aprovação no 2.710.416. 

Os instrumentos de coleta de dados, brochura, carta de anuência, TCLE, cronograma, 

orçamento, Folha de rosto foram encaminhados ao CEP proponente com quatro meses, no 

mínimo, de antecedência da coleta de dados, e em seguida foi encaminhado, via Plataforma 

Brasil, ao CEP da Instituição Coparticipante, a saber, Secretaria Municipal de Saúde do 

município do Rio de Janeiro (SMS-RJ), que emitiu aprovação através do parecer no 2.820.474.  

Após encaminhamento ao CEP – HUAP, os pareceristas concluíram que, esse estudo 

não poderia estabelecer nenhum critério de exclusão por se tratar de uma população que, 

independente da utilização dos serviços das Clínicas da Família adstritas da CAP 5.3 onde foi 

realizada a coleta de dados, possuem o direito legal de utilizá-los se assim desejarem, não 

podendo desta forma, serem desconsiderados como depoentes em potencial. 

A Carta de Anuência, permitindo a utilização das Clínicas da Família adstritas à CAP 

5.3 como campo para esta pesquisa foi emitida pelo seu Centro de Estudos e inserida na 

Plataforma Brasil conforme exigência dos dois comitês de ética. 

Em acordo com o item IV. 3 da resolução 466/12 foi garantida de manutenção do 

sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa, sendo 

informados que a retirada do seu consentimento e participação no estudo poderiam ser feitas a 

qualquer momento que desejasse, sem qualquer justificativa ou penalização. 

 

3.7   RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

De acordo com a Resolução 466/12, todas as pesquisas apresentam riscos. Os riscos 

serão mínimos, referentes a algum constrangimento ou emoção durante as entrevistas. Nesses 

casos, o participante da pesquisa foi informado pelo TCLE sobre a possibilidade de declinar 

do aceite da entrevista, além de ter sido oferecido um período de tempo para que o (a) 

participante da pesquisa se recuperasse e, em sendo de sua vontade, mantivesse a 

continuidade da entrevista. 

Foi garantido ao participante da pesquisa assistência de enfermagem caso fosse 

necessário e acompanhamento até um serviço de pronto atendimento. 
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Ressalta-se ainda que, no TCLE garantiu-se ao participante da pesquisa de que, 

caberia processo indenizatório caso ocorresse algum prejuízo ao participante da pesquisa no 

período em que o mesmo estivesse com o entrevistador. 

Os benefícios dessa pesquisa estão relacionados com a possibilidade de integração e 

maior visibilidade da população transexual em ESF, bem como, a ampliação e 

aprofundamento do conhecimento e percepção dessa população sobre saberes e práticas a eles 

direcionados. 

Para a saúde pública, poderá trazer a melhoria da assistência a essa população e para 

o ensino, um maior aprofundamento etimológico relacionado a alguns termos ainda não muito 

bem compreendidos dentro do grupo LGBTI pelos profissionais de enfermagem. 

 

3.8   LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Algumas respostas apresentaram-se incompletas, visto que alguns participantes da 

pesquisa puderam deixar de responder ao roteiro de entrevista quando bem desejassem, 

mesmo autorizando o conteúdo oferecido. 

 Outra limitação esteve relacionada ao fato de que a realidade descrita foi apenas em 

um cenário, podendo ser a mesma realidade em outras situações ou locais, ou ainda, 

diferentes, o que exigirá outros estudos sobre o tema com populações transexuais em outras 

regiões do país ou dentro da própria região pesquisada.  

Também se considera como limitação deste estudo, a flutuação do número dos 

participantes pesquisados na área adstrita à Coordenação de Área Programática (CAP) 5.3, 

onde pela suposta dificuldade no acesso aos serviços de saúde, dificuldades financeiras pela 

falta de oferta de trabalho dentre outros fatores, alguns participantes da pesquisa migram para 

outros bairros, cidades e até mesmo outros países. 

A violência urbana no local do campo de pesquisa mostrou-se uma importante 

limitação, dificultando o acesso do participante de pesquisa no local marcado, gerando 

diversos encontros pré-agendados com faltas repetitivas e até desistência de alguns 

participantes.  
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4   CAPÍTULO III: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1   CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DE PESQUISA: 

 

 Os participantes deste estudo, usuários transexuais, foram contactados, seguindo os 

termos definidos no TCLE, e selecionados para esse estudo através do Software 

VITACAR, prontuário eletrônico destinado a cadastrar os moradores da área adstrita e 

registrar consultas nas Clínicas da Família integradas à Cap. 5.3. 

A amostragem constituiu-se em doze (12) participantes, pois três (3) usuários 

recusaram-se a participar da pesquisa e quatro (4) não compareceram nas datas e horários pré-

agendados consecutivamente até o término do período estipulado para coleta dos dados.  

A categorização prima pela junção de conteúdos dos depoimentos que possuam 

semelhança entre si, sendo esse um processo desenvolvido mentalmente pelo ser humano. 

“Categorização é um processo cognitivo de dividir as experiências do mundo em grupos de 

entidades, ou categorias, para construir uma ordem física e social do mundo” (JACOB e 

SHAW 1998, p. 155). 

Os dados sóciodemográficos emergidos serviram de base para a caracterização dos 

participantes do estudo e foram elencados por convergirem ao foco dessa dissertação. Desta 

forma, as características eleitas foram: grau de formação, idade, gênero que se autodefine, 

profissão e motivo da procura ao serviço. Outros itens sóciodemográficos foram percebidos 

de extrema importância durante os relatos e foram registrados no diário de pesquisa, como a 

renda dos participantes de pesquisa. 

No total foram realizadas 12 entrevistas com participantes de pesquisa que se 

definem como transexual ou mesmo do gênero feminino. As variáveis eleitas serão 

demonstradas graficamente a seguir: 

Gráfico 1: Grau de Formação

 

FONTE: coleta de dados do autor, 2018. 
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As leituras prévias em revisão integrativa apontam para caracterização de diferentes 

grupos de pessoas transexuais, o que leva a necessidade de buscar as singularidades de cada 

grupo, primando por um conceito fundamental na enfermagem que é a busca da 

individualização do olhar ou percepção de pessoas ou grupos. Com esse pensamento, afasta-

se o senso comum de que os transexuais apresentam baixo nível de escolaridade, conforme se 

pode observar no gráfico 1 abaixo:  

Os participantes, em sua maioria, 42% dos entrevistados, possuem segundo grau 

completo, 17% possuem ensino superior incompleto e 8% possui nível de escolaridade de 

pós-graduação, com apenas 15% dos depoentes apresentando ensino superior incompleto e 

8% com ensino médio incompleto. Esses dados mostram que as pessoas transexuais, que 

acessam a área programática investigada, apresentam nível de formação acima do 

esperado, visto que as publicações atuais relatam abandono escolar das pessoas, que se 

descobrem transexuais, ainda no ensino fundamental.  

Esses dados emergiram da coleta de dados de forma surpreendente, apresentando um 

nível de escolaridade que vem na contramão das pesquisas divulgadas pela mídia sobre 

abandono escolar já no ensino básico, devido a condutas preconceituosas e despreparo de 

profissionais educadores para lidar com esse grupo social, embora com relação ao discurso do 

profissional educador referentes aos alunos homossexuais, assumidos ou não, é possível 

observar certos valores morais, sociais, políticos e até mesmo religiosos presentes em suas 

práticas pedagógicas. (ARAÚJO 2016, p.21) 

Os participantes de pesquisa, em sua maioria, relatam que, embora tenham se 

percebidos femininos e/ou feminilizados desde a idade mais tenra, fugindo do padrão binário, 

não podiam experienciar o gênero ao qual se identificavam por questões familiares e por 

dependência financeira dos pais. 

Desta forma, alegaram que eram mantidos e se mantinham no processo de educação 

formal, não por sentirem-se aceitos em sua condição de gênero, mas por imposição dos pais 

ou por, de alguma forma, não se importarem com condutas preconceituosas vivenciadas nas 

instituições escolares.  

Outros participantes, ainda que não aceitos pelos pais em sua condição de gênero, 

relataram que com muita dificuldade conseguiram mostrar aos seus genitores que, para eles, 

só haveria duas opções: ou serem aceitos em sua condição para que pudessem se manter no 

processo educativo formal, ou a única opção seria a prostituição. 

A rejeição é uma forma de violência simbólica que leva à exclusão social e cultural 

dos homossexuais, alijando-os de uma convivência pacífica em meio àqueles que se 
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consideram heterossexuais. Esta forma de violência simbólica de rejeição e exclusão do outro 

ocorre em distintos espaços de sociabilidade, indo desde o espaço do colégio até o da 

universidade, ambos os espaços de educação formal que deveriam, em tese, ser laicos e 

respeitar a diversidade de nossos alunos [...] deveríamos ensinar o respeito em relação ao 

outro e aos valores socioculturais e históricos constitutivos de sua identidade. (ARAUJO 

2016, p. 123). 

Embora esse estudo, em sua área de coleta, refute as pesquisas divulgadas sobre o 

baixo nível escolar devido à exclusão e autoexclusão dos transexuais no ensino, é inegável 

que ela pode não corresponder a totalidade dos transexuais com relação ao grau de instrução.  

 

Gráfico 2: Faixa Etária  

 
FONTE: coleta de dados do autor, 2018 

 

 

Neste estudo, os usuários apresentavam a faixa etária variando entre 22 a 44 anos de 

idade. Considerou-se a investigação a partir dos 21 anos de idade, visto que, a partir desta 

faixa etária, as pessoas são consideradas adultas e certamente com maior probabilidade de já 

terem passado por maiores experiências na rede de saúde. 

A procura de usuários transexuais pelo atendimento na ESF, em que atuam 

profissionais da equipe multidisciplinar, incluindo enfermeiros, demonstra que há uma 

diversidade de gerações que devem exercer o direito do acolhimento e atendimento às 

demandas específicas e gerais. 

Vale ressaltar que muitos usuários transexuais com idade inferior ao estipulado no 

critério de inclusão desse estudo, também procuram a rede básica por atendimento. 50% dos 

usuários transexuais que procuram a ESF se encontram entre 31 a 40 anos, sendo 42% entre 

21 a 30 e 8% de 41 a 50 anos. 

Embora a procura a ESF seja por diversos motivos, de acordo com a análise dos 

dados colhidos, poucos procuram pelo atendimento específico dentro da sua condição de 
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gênero. As alegações por tratamentos alternativos, independente das razões, são muito 

congruentes e relacionadas ao atendimento desumanizado pelos profissionais da equipe 

multidisciplinar. 

O SUS estabelece a atenção básica como uma forma de garantir e democratizar o 

acesso à saúde, porém, os relatos mostram que o acolhimento e o atendimento dentro dos 

consultórios é um fator preponderante para procura em último caso desse tipo de serviço. 

Dessa maneira o profissional fere o princípio da universalidade, integralidade e equidade que 

procuram dirimir desigualdades.  

Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, o grupo em estudo 

possui necessidades distintas e específicas. Desta forma, é preciso entender que equidade 

significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. 

   

 Gráfico 3: Gênero que se autodefine  

 
FONTE: Coleta de dados do autor, 2018. 

 

Antes mesmo de seguir com a caracterização de gênero, convém explicitar que por 

gênero compreende-se o feminino e o masculino, não tendo obrigatoriamente correlação com 

sexo biológico. Desta forma é importante ressaltar que, algumas pessoas que nascem com 

órgãos sexuais característicos do sexo biológico masculino ou do sexo biológico feminino, 

percebem-se do gênero oposto ao sexo biológico, ainda que não tenham passado pelo 

processo de redesignação sexual. 

Os dados caracterizam a diversidade de entendimento sobre a autopercepção, bem 

como, sobre a compreensão dos termos utilizados para definir os gêneros. Muitos dos 

entrevistados não correlacionam o sexo biológico com o gênero que se define, ou seja, 

embora em um corpo masculino, com genitália masculina, alguns depoentes se satisfazem 

com a aceitação social simbólica do feminino, e nesses casos, não sente necessidade de 

redesignação sexual, o que caracterizaria o transexual. 
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Dos 12 depoentes, 11 são mulheres transexuais e 1 é homem transexual, o que 

equivale a dizer que originalmente, ou seja, ao nascer, 11 apresentavam sexo biológico 

masculino e  1 sexo biológico feminino.  58% se definiram com o gênero feminino e 42% 

com o gênero transexual. 

Percebe-se aqui a pluralidade de definições mesmo relativas à autopercepção. 

Didaticamente algumas terminologias acerca do tema em tela já foram esclarecidas em 

capítulos anteriores desse estudo, porém, observa-se uma crescente evolução onde as pessoas 

se definem de maneira que as satisfaçam mentalmente, não sendo mais satisfatórios conceitos 

pré-estabelecidos ou procedimentos cirúrgicos. 

A questão de sentir-se feminina parece, para muitas, independer do sexo biológico do 

nascimento ou mesmo da premência na modificação corporal. Nesse sentido: 

 

 
“Se sentir do sexo feminino está mais atrelado às sensações, vivências 

subjetivas e autopercepção do que ao corpo biológico, podendo mesmo 

somente através de gestual e pensamento feminino, se sentir do sexo 

feminino”. “Nem todos os transexuais demandam a transgenitalização, todos 

demandam uma transformação do aspecto corporal, para possuir a aparência 

de uma bela mulher”. (JORGE e TRAVASSOS 2018, p. 61). 

 

 

Percebe-se que o discurso, por vezes, se mostrará opostas as definições literárias em 

decorrência do dinamismo das transformações culturais e de libertação de amarras ao 

resumido pensamento binário homem x mulher. “A teoria está muito bem, mas isso não 

impede que os fatos existam”. (JORGE e TRAVASSOS 2018, p. 61). 

 

Gráfico 4: Profissão  

 

FONTE: Coleta de dados do autor, 2018. 

 

As dificuldades de ingresso no mercado de trabalho no atual momento político e 

econômico do País interferem nas possibilidades de atuação profissional convergentes com a 
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formação de cada pessoa, independente de gênero, ocasionando algumas vezes a mudança de 

área de atuação.  

Tornou-se comum correlacionar os transexuais às atividades relacionadas ao sexo, 

como prostituição por exemplo. Os dados colhidos na área programática não ratificam essa 

informação do senso comum, ainda que alguns poucos eleitos como depoentes, que 

repetidamente faltaram ao prévio agendamento, tenham relacionado sua desistência das 

entrevistas, realizadas no período diurno nas Clínicas da Família, alegando incompatibilidade 

de horários por exercerem atividades sexuais como forma de trabalho noturno. 

As profissões relatadas foram a de cabeleireira 18%, professora da rede pública de 

ensino fundamental (com formação em psicologia e história) 9%, auxiliares de cozinha 18%, 

autônomo 9%, auxiliar de limpeza 9%, promoter de eventos 9%, gestora de turismo 9%, 

balconista 9%, profissional do sexo 9%.  

Conforme os relatos, embora haja profissional do sexo no grupo humano estudado, a 

maior parte apresenta outras profissões socialmente aceitas e serviços informais. 

Cabe ressaltar que o resultado dessa variável, assim como o nível de escolaridade, 

está relacionado diretamente com a aceitação familiar da condição do transexual, assim como 

a absorção dessa pessoa no mercado de trabalho.    

Notam-se nos dias atuais diversos programas de inserção do transexual no ensino 

institucional assim como no mercado de trabalho, porém ainda não se pode considerar esse 

movimento com regra.  

Algumas depoentes, por sentirem-se desconfortáveis em estar sendo gravadas suas 

falas, relataram que em algum momento de sua vida utilizaram a prostituição como meio de 

sobrevivência apenas ao término da gravação, tendo sido registrado no diário de campo. 

 Em maior número, os relatos mostram que por medo de contrair Infecções 

Sexualmente Transmissíveis, assim como o medo da violência a qual se expõem ao exercer 

essa atividade, optaram pelo mercado informal de trabalho independente do grau de instrução.  

Contrapondo-se ao resultado dessa variável: 

 

 
“... Um dos maiores problemas na vida das mulheres transexuais, 

particularmente problemas sociais, não são bem representados pelos 

discursos identitários de nenhum tipo. Esses problemas incluem a natureza 

da transição, o corpo transexual no trabalho, as relações no ambiente de 

trabalho, pobreza, o funcionamento das organizações estatais incluindo a 

polícia, política de saúde, serviços familiares, educação e assistência 

infantil...” (CONNELL 2016, p.210). 
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Gráfico 5: Procura pelo serviço na rede básica 

 

FONTE: Coleta de dados do autor, 2018. 

 

Essa variável mostra que, independente da razão ou necessidade, em algum momento 

todos participantes da pesquisa procuraram pelos serviços oferecidos pela ESF. 

100% dos depoentes relatam que em algum momento procuraram por assistência em 

saúde na ESF. Segundo o relato das depoentes, a procura é sempre a última opção pelo 

descaso e situações humilhantes a que são submetidas pelos profissionais de saúde ou 

Agentes Comunitários de Saúde.  

As depoentes que possuem plano de saúde privado ou condição econômica favorável 

optam pelo serviço privado para qualquer tipo de atendimento, relacionados a sua condição de 

gênero ou não. 

 

 

Gráfico 6: Motivo da procura ao serviço  

 
FONTE: coleta de dados do autor, 2018.  

 

Nos depoimentos foram registradas as demandas de saúde dos usuários transexuais 

abordados como resfriado e gripe, programa antitabagismo, consulta odontológica, 

epigastralgia, exames de rotina, sorologia para HIV, urticária e dermatite de contato, cirurgia 

de fimose, busca de atendimento para transição de gênero, busca de encaminhamento para 
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hormonização. As demandas são variadas e diferentemente do senso comum, não estão 

ligadas a atividade sexual ou estilo de vida. 

Esse resultado diverge do ideário formulado por alguns profissionais que atuam na 

rede básica de que esse grupo humano apresenta demandas especificamente relacionadas às 

atividades sexuais, o que estigmatiza esse grupo.  

 Os motivos da procura pelos serviços de saúde em ESF foram: grupo educativo 8%, 

quadro gripal 34%, exames de rotina 17%, consulta odontológica 8%, epigastralgia 8%, 

encaminhamentos para redesignação sexual 17%  e urticária 8%. 

O resultado dessa variável não mostrou nenhuma patologia específica que fosse 

comum aos participantes da pesquisa na procura pelos serviços de saúde em ESF.  

A procura se dá por necessidade comum a todos os grupos sociais, como os citados, 

salvo exceções onde se procura em busca de encaminhamentos específicos para hormonização 

e transgenitalização. Destaca-se que, segundo as depoentes, a procura por um atendimento 

relacionado a sua condição de gênero, não ocorre pela falta de oferta de serviços pela rede 

básica. 

Existe uma unanimidade na resposta dos depoentes relacionados a insatisfação com o 

serviço por não os atenderem e que, devido a falta de ofertas, eles precisam procurar outros 

meios, menos seguros, para adequarem sua mente a seus corpos. 

O gráfico mostra que a procura para redesignação sexual e hormonização não são as 

únicas demandas do grupo estudado, embora relatem procura por esse serviço na rede 

primária sem êxito.  

 

Gráfico 7: Renda familiar 

 

FONTE: coleta de dados do autor, 2018. 

 

A renda familiar dos depoentes está diretamente relacionada ao grau de instrução e 

ao estado civil. Embora o gráfico 1 mostre, na área utilizada para campo de pesquisa, um grau 
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de instrução acima da média divulgada pela mídia, grande parte dos depoentes possuem uma 

renda de até 1 (um) salário mínimo.  

De modo correlato, o desemprego que assola o País no momento atual impede a 

inserção no mercado de trabalho, o que para algumas depoentes é necessário atuar na 

informalidade que não garante uma renda fixa. 

 A renda familiar dos participantes da pesquisa foi: 46% possuem renda familiar de 

até um (01) salário mínimo, 27% até dois (02) salários mínimos e 27% maior que dois (02) 

salários mínimos. Torna-se importante ressaltar que, essa variável emergiu durante as 

entrevistas e foram registradas em diário de campo, quando não respondidas durante as 

gravações.  

Os relatos das depoentes que desejavam entrar no processo de hormonização e 

redesignação sexual estavam imbricados em sua condição socioeconômica. O gráfico mostra 

que a maior parte das depoentes possuem renda de até 1 salário mínimo, perfazendo 46% dos 

participantes de pesquisa, retirando a falta de acesso ao trabalho formal, sobrevivendo apenas 

da informalidade, independente do seu grau de instrução. 

A maioria das depoentes relatou o desejo de passar pelo processo, mas não tinham 

condições econômicas para realizá-lo e, paralelamente a isso, a rede básica não lhes dava 

suporte através de consultas, encaminhamentos e mesmo manutenção de tratamento iniciado 

na rede privada. Esse descuidado pela rede de saúde é motivador de angústia e sofrimento 

relatados pelas depoentes. 

Outro fator ligado a renda foi o estado civil. As depoentes casadas, que tinham 

auxílio financeiro de seus cônjuges tinham mais facilidade para iniciar o processo de 

redesignação sexual pela rede privada, mas, ainda assim, tinham o entrave de não conseguir 

manutenção do tratamento pelos convênios particulares que, segundo as mesmas, não cobriam 

esse tipo de acompanhamento, sendo necessários processos judiciais. 

Ainda que custeiem sua cirurgia e colocação de próteses em serviços de saúde 

particulares, expondo-se a riscos em procedimentos cirúrgicos não regulamentados que estão 

fora do SUS, algumas não conseguem fazer a manutenção na rede privada e nem na rede 

básica, pela falta de acesso, desconhecimento técnico dos profissionais ou mesmo por falta de 

insumos. 

Com observado no gráfico, a maioria dos usuários possui renda familiar baixa, o que 

dificulta a realização e manutenção do tratamento. Os depoentes relatam que, mesmo sendo 

inseridos no sistema de atendimento para hormonização, não conseguem custear a compra de 

hormônios prescrita. 
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Relatam que as unidades de ESF, em sua grande maioria, não possuem as 

medicações para fornecimento. Desta forma, em algumas situações, utiliza de meios 

clandestinos para compra ou início de uso desses hormônios, o que pode trazer consequências 

graves à saúde, levando-os a rede secundária ou terciária para tratamentos por efeitos 

indesejados das medicações, o que acaba elevando os gastos públicos com tratamentos 

hospitalares desses usuários. 

Sob outra ótica, a situação econômica e política, somada à questão de não aceitação 

social ou não entendimento da necessidade de readequação do corpo que o usuário transexual 

demanda, parecem não disponibilizar verba para esses procedimentos aumentando o risco de 

uso de produtos industrializados por conta própria, aumentando a vulnerabilidade do usuário 

em questão. 

 

4.2 1A CATEGORIA: FRAGILIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

PÚBLICOS 

 
Quadro sinóptico no 1 

QUESTÃO 1: Fale sobre seu processo de transgenitalização (se houve) dizendo se a primeira procura foi na rede privada ou 

pública? Se não esteve na rede pública, onde você iniciou esse processo? 

 

PARTICIPANTES DE 

PESQUISA (PP) 

FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

1 “A primeira procura foi a rede privada por causa do deslocamento do 

meu trabalho” 
 
FRAGILIDADE DE 

ACESSO AOS 

SERVIÇOS  DE 

SAÚDE PÚBLICO 
 

 

 

 

 

SUBCATEGORIAS: 

 

 
                 1a  

BAIXA 

RESOLUTIVIDADE E 

MÚLTIPLOS 

ENTRAVES 

 

 

2a  

EXCLUSÃO E 

AUTOEXCLUSÃO: O 

EXPLÍCITO NÃO 

PERTENCIMENTO 

AO SUS 

2 “Na primeira vez na rede publica não consegui já me disseram que não 

faz porque a gente não é mulher, porque não pode ter seios, que não sei 

o que, como tem o preconceito ainda néh” 
3 “Eu pretendo fazer a transgenitalização mais pra frente e pretendo fazer 

a hormonização. Pra fazer isso eu pretendo procurar a rede pública pra 

iniciar.” 

4 “Se eu pretender fazer, por eu não ter muita condição eu prefiro 

procurar o serviço público” 

5 “Eu consegui pela clínica, mas no IEDE nunca tem medicação, eu nunca 

recebi, e as medicações não tem na clínica da família e a medicação é 

muito cara e ninguém consegue fazer o tratamento, então eu preferi 

fazer pelo plano da saúde” 
6 “Quando pensei na hormonização e transgenitalização eu pensei em 

iniciar na rede pública, mas eu nunca tive acesso, toda vez que ia falar 

com a médica sobre isso ela falava: não, hoje não dá pra falar disso”. 
7 “Faço uso de hormônio pela rede pública, faço até hoje o tratamento. No 

caso eu fui bem acolhida porque era um projeto que tava acontecendo 

era lá na FIOCRUZ, trangender o nome do projeto que ai eles pegavam 

as meninas, recebiam as meninas, faziam todos os exames” 
8 “Eu não penso mudar meu corpo, mas se eu tivesse esse pensamento de 

mudança de transgênico no meu corpo eu procuraria um hospital 

particular pra isso.” 
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Fonte de dados: Coleta de dados do autor, 2018 

 

 

 

1ª Categoria: Fragilidade de acesso aos serviços de saúde públicos 

 

O direito e manutenção da saúde são garantidos pela Constituição Federal de 1988. A 

fim de consolidar essas garantia, diversos cadernos e portarias do Ministério da Saúde 

determinam leis que corroboram e sustentam o acesso e a integralidade desses direitos. No 

parágrafo único da Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde (CDUS), reafirma: 

“Ser direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento 

humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou 

negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, 

identidade de gênero, condições econômicas ou social, estado de saúde, de 

anomalia, patologia ou deficiência.” (MS 2012, p.13). 

 

 

A implementação do Processo Transexualizador no SUS, que regulamenta os 

procedimentos para a readequação cirúrgica genital, insere-se no contexto da Política LGBT e 

o desafio subsequente é a garantia do acesso a todas as pessoas que necessitam dessa forma de 

cuidado. (BRASIL 2013, p.15). 

A Estratégia de Saúde da Família teve como um dos objetivos principais aproximar 

as Clínicas da Família das comunidades, ofertando serviços diversos e resolutivos. O acesso 

será preferencialmente nos Serviços de Atenção Básica integradas por centros de saúde, 

postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais 

próximas de sua casa. (MS 2012, p.8). 

O atendimento desses serviços deve primar pela resolutividade e por um acolhimento 

efetivo e de qualidade. Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas 

9 “Eu cheguei a procurar o IEDE, eu antes fui na clínica e depois fui 

encaminhada pra lá. Só que o problema é que, ao meu ver, e isso é uma 

questão de ignorância, eu achava que como não tinha como efetivar 

meu tratamento néh.” 

 

10 “Eu não procurei encaminhamento pro IEDE porque é complicado, hoje 

em dia é quem indicou, é QI, não é qualquer pessoa que consegue, vem 

uns que ah, eu me assumi trans e consegui em 15 dias encaminhamento 

pro IEDE”. 
11 “Eu vou iniciar pelo serviço privado, no caso todas elas compram, 

porque a maioria das meninas falaram pra mim que só comprar na 

farmácia e colocar néh, são 3 adesivos e dá pra fazer isso em casa, eu 

não tenho medo de colocar sem orientações.” 

 
12 Na minha cirurgia, minha primeira opção foi a rede privada, porque no 

público era muito burocrático, tudo era muito difícil assim como acesso” 
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é da responsabilidade da direção e da equipe do serviço, acolher, dar informações claras e 

encaminhá-las sem discriminação e privilégios. (MS 2012, p.9). 

A garantia ao acesso aos serviços de saúde básica perpassa pelo acolhimento eficaz, 

onde: 

 

 
“Uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do 

usuário é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias 

adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de 

saúde. Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com 

prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco.” 

(PNH 2013, p. 8). 

 

 

Por outro lado, a dificuldade ou impossibilidade do acesso pode apresentar um viés 

de não reconhecimento da pessoa transexual como cidadão de direitos, o que possivelmente 

gera relações conflituosas entre usuário e profissionais e/ou usuários e instituição de saúde, 

pois toda luta por reconhecimento inicia por meio da experiência de desrespeito: 

 

 
“O desrespeito ao amor são os maus-tratos e a violação, que ameaçam a 

integridade física e psíquica; o desrespeito ao direito são a privação de 

direitos e a exclusão, pois isso atinge a integridade social do indivíduo como 

membro de uma comunidade político-jurídica.” (HONNETH 2015, p.181). 

 

4.2.1   1a Subcategoria: Baixa Resolutividade e múltiplos entraves 

 

A resolutividade das ações de saúde básica é de grande valia para garantir tanto o 

acesso aos serviços assim como dirimir a autoexclusão do usuário que, pela ineficiência dos 

serviços, por vezes, acaba procurando a rede privada de saúde para atender suas demandas. 

Assim: 

 

 

“Essa questão refere-se à capacidade das equipes em reconhecer as 

necessidades locais de saúde e ofertar ações para supri-las. As questões 

relacionadas à forma como a rede assistencial estão organizada e como se 

constitui a qualidade do atendimento ofertado ao usuário estão associadas a 

um cuidado integral e também à resolutividade do serviço.” (QUINDERÉ 

2013, p.67).  

 

 

Participante de Pesquisa (PP) 12: Na minha cirurgia, minha primeira opção foi a 

rede privada, porque no público era muito burocrático, tudo era muito difícil assim como 

acesso”. 



70 
 

 

PP 06: “Quando pensei na hormonização e transgenitalização eu pensei em iniciar 

na rede pública, mas eu nunca tive acesso, toda vez que ia falar com a médica sobre isso ela 

falava: não, hoje não dá pra falar disso”. 

 

O conceito de resolutividade está associado à resolução final dos problemas trazidos 

pelos usuários ao serviço e à satisfação desses e dos profissionais (TURRINI 2008, p. 11).  

No âmbito da ESF, a resolutividade possui um conceito mais ampliado: 

 

 
“...É importante destacar que, a despeito de a atenção básica não ser capaz de 

oferecer atenção integral, isoladamente, em todas as situações, ela pode dar 

conta de grande parte dos problemas e necessidades de saúde das pessoas e 

grupos populacionais, articulando diversos tipos de tecnologias, desde que 

tenha (ou construa) disposição e capacidade de identificar/compreender as 

variadas demandas/problemas/necessidades de saúde e de intervir nessas 

situações de forma resolutiva e abrangente. Consequentemente, a atenção 

básica, para ser resolutiva, reconhecida e ter legitimidade, não pode ser o 

lugar onde se faz apenas promoção e prevenção no nível coletivo (embora 

sejam ações altamente necessárias), nem tampouco pode se restringir a 

realizar consultas e procedimentos (por mais que se constituam como ações 

obrigatórias e essenciais)...” (BRASIL 2013, p. 14). 

 

 

De acordo com os fragmentos dos depoimentos citados no quadro sinóptico 01, a 

grande maioria dos depoentes que se autodefinem como transexual, tem como primeira opção 

para a readequação de seu corpo o serviço da rede básica. 

Essa primeira procura representa o primeiro contato da população com o serviço de 

saúde do município, que deve assegura a referência e contra-referência para os diferentes 

níveis do sistema, desde que identificada a necessidade de maior complexidade tecnológica 

para a resolução dos problemas identificados. (BRASIL 1997, p. 11). 

Embora o serviço público seja a primeira opção, percebem-se nos fragmentos citados 

importantes entraves no atendimento, como: falta de insumos para manutenção do tratamento, 

dificuldade de acesso aos serviços por estigmatização da pessoa transexual e visão 

preconceituosa dos profissionais sobre as demandas desses usuários, despreparo no 

acolhimento. Avançar no aumento da resolutividade é fundamental para consolidar o sucesso 

da Reforma da Atenção Primária (PEAPS 2012, p.14).  
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PP 05: “Eu consegui pela clínica, mas no IEDE nunca tem medicação, eu nunca 

recebi, e as medicações não tem na clínica da família e a medicação é muito cara e 

ninguém consegue fazer o tratamento, então eu preferi fazer pelo plano da saúde”.  

 

Desta forma, ressalta-se que: 

 

 
“... A atenção básica, para ser resolutiva, deve ter tanto capacidade ampliada 

de escuta (e análise) quanto um repertório, um escopo ampliado de ofertas 

para lidar com a complexidade de sofrimentos, adoecimentos, demandas e 

necessidades de saúde às quais as equipes estão constantemente expostas. 

Paradoxalmente, aqui reside o desafio e a beleza do trabalho na atenção 

básica e, ao mesmo tempo, algumas chaves para sua efetivação e legitimação 

na sociedade. Neste contexto, o “acolhimento” é um dos temas que se 

apresentam com alta relevância e centralidade...” (BRASIL 2013, p.16). 

 

 

4.2.2   2a Subcategoria: Exclusão e autoexclusão: o explícito não pertencimento ao SUS 

 

 Os fragmentos de fala dos depoentes denotam um sentimento de não 

pertencimento aos grupos sociais que são atendidos em ESF.  

 

 
“... Ainda que a associação do diagnóstico de transexualismo à redesignação 

sexual tenha viabilizado a institucionalização do debate sobre a assistência 

dessa clientela na rede pública de saúde, devemos considerar a complexidade 

que envolve compreender a condição transexual como uma anormalidade, 

colocando em pauta o paradoxo de que, se por um lado o diagnóstico torna 

legítima a demanda por redesignação sexual e possibilita o acesso aos 

serviços de saúde, por outro é raiz de restrições sociais e estigma que afetam 

diversos níveis da vida desses indivíduos, reforçando sua condição de 

exclusão social...” (ARÁN 2009, p.12). 

  

 

A autoexclusão dos serviços ofertados pela ESF se firma por um modelo relacional 

que prima pelo desrespeito, que não só exclui grupos sociais do atendimento de suas 

necessidades de saúde mas, principalmente, promove a autoexclusão pelo desenvolvimentos 

de um sentimento de menos valia social ou mesmo pela inexistência de oferta de serviços.  

  

PP 03: “Eu pretendo fazer a transgenitalização mais pra frente e pretendo fazer a 

hormonização. Pra fazer isso eu pretendo procurar a rede pública pra iniciar.”. 
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Sob esse aspecto, uma relação desrespeitosa entre profissional e usuário é base para 

a autoexclusão: 

 

 
“... Se a primeira forma de desrespeito está inscrita nas experiências de maus 

tratos corporais que destroem a autoconfiança elementar de uma pessoa, 

temos de procurar a segunda forma naquelas experiências de rebaixamento 

que afetam seu autorrespeito moral: isso se refere aos modos de desrespeito 

pessoal, infligidos a um sujeito pelo fato de ele permanecer excluídos da 

posse de determinados direitos no interior de uma sociedade...” (HONNETH 

2015, p. 216). 

 

 

PP11: “Eu vou iniciar pelo serviço privado, no caso todas elas compram, porque a 

maioria das meninas falaram pra mim que só comprar na farmácia e colocar néh, são 3 

adesivos e dá pra fazer isso em casa, eu não tenho medo de colocar sem orientações.” 

 

PP 08: “Eu não penso mudar meu corpo, mas se eu tivesse esse pensamento de 

mudança de transgênico no meu corpo eu procuraria um hospital particular pra isso". 

 

As dificuldades encontradas no atendimento em ESF e atitudes profissionais não 

inclusivas diferem do que se é preconizado pela Política Nacional de Humanização (PNH):  

 

 
“... A transversalidade é fundamental para a atenção a saúde e processos de 

trabalhos. A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar 

inserida em todas as políticas e programas do SUS. A 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. Juntos, esses saberes podem produzir 

saúde de forma mais corresponsável...” (PNH 2013, p. 6). 

 

 

PP 02: “Na primeira vez na rede publica não consegui já me disseram que não faz 

porque a gente não é mulher, porque não pode ter seios, que não sei o que, como tem o 

preconceito ainda néh”. 

 

O sentimento de inclusão se dá pela via do reconhecimento, onde, segundo Honneth, 

esse se sustenta nas esferas do amor, da solidariedade e do direito. Nessa análise: 
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“... Quando o individuo passa por experiências de desrespeito em uma das 

três esferas, que afetam a formação de sua identidade são geradas 

consequências lesivas que comprometem o êxito na socialização. A 

identidade do sujeito possui uma estrutura fundamentalmente intersubjetiva, 

sendo que, a negação do reconhecimento na socialização significará uma 

violação à identidade do sujeito, à autonomia de juízo e a capacidade pública 

de argumentação. Por isso, somente haverá formas bem sucedidas de 

socialização se forem estabelecidos modos de ação em comum que tenham 

como meta a autorrealização do indivíduo unida à autorrealização de todos 

os demais sujeitos. Os indivíduos se realizam na socialização no momento 

em que se percebem como membros plenos e especiais, possuidores de 

habilidades, capacidades e necessidades específicas e que recebem apoio de 

seus parceiros generalizados de interação, tornando possível uma 

autorrelação positiva do indivíduo...” (TOMASI 2014, p.3). 

 

 

 

4.3   2A CATEGORIA: O DESPREPARO PARA O ACOLHIMENTO 

 

Quadro Sinóptico no 2: 

QUESTÃO 2:  Quais os profissionais que o(a) assistiram na ESF? Qual sua impressão sobre essa assistência? 

 

PARTICIPANTES 

DE PESQUISA (PP) 

FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

1 “Não tive contato com enfermeiros, só com psicóloga que foi minha 

primeira opção uma vez a cada dois meses pra conversar com ela.” 

 
 

O DESPREPARO 

PARA O 

ACOLHIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORIA: 

 

 

 

1a  

ENTRE A 

HUMANIZAÇÃO E 

A 

DESUMANIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

2 “Os agentes de saúde foram os que mais me ajudaram, foram os melhores 

pra mim, eu não digo enfermeiro porque a maiorias das pessoas passam 

primeiro pelo agente”. 
3 “Na triagem ele vai te passar pro médico, se eles não resolverem antes seu 

nome social, o médico vai te chamar pelo nome do documento, então isso é 

constrangedor.” 
4 “Quando eu procurei já era feminina, todo mundo já me conhecia e trataram 

bem, tanto por parte dos médicos, administrativos, todos respeitam meu 

nome social”. 
5 “Os médicos da clínica da família não sabiam o que fazer comigo. Não 

sabiam qual CID colocar pra ser encaminhada, ninguém sabia, eu tive que 

pesquisar e levar para que eles pudessem fazer meu encaminhamento.” 
6 “Eu fui atendido pela assistente social, a médica e pelo enfermeiro. Com a 

médica foi péssima, a assistente social foi tranquilo me dei bem com ela, só 

quando ela ia na minha casa as vezes eu não tava afim de tratar problemas 

pessoais na minha casa, eu achava um absurdo, uma invasão de 

privacidade.” 

7 “O meu maior problema foi no acolhimento, do acolhimento porque se no 

acolhimento você for mal acolhida você acha que lá na frente também vai 

ser.” 
8 “Lá na frente eles me recebem, médicos, enfermeiros, técnicos, 

administrativos, com carinho e amor, não tenho o que reclamar disso.” 
9 “A impressão que tive sobre os profissionais na saúde básica quando eu 

procurei foi muito ruim por conta do acolhimento, as pessoas não sabem 

acolher, principalmente quando você não tem a sua identidade resgatada 

néh.” 
10 “Eu já entrei com minha esposa e o médico achou que era ela e, não era. 
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Fonte de dados: Coleta de dados do autor, 2018. 

 

2ª Categoria: O despreparo para o acolhimento 

 

Para acolhimento existem diversas definições, entretanto, o mais importante está na 

forma como se acolhe o usuário e menos em como se define. No momento do acolhimento 

ocorre o primeiro contato e é, nesse exato momento, que se estabelece a qualidade da relação 

entre os atores envolvidos: 

 

 
“... o mais importante não é a busca pela definição correta ou verdadeira de 

acolhimento, mas a clareza e explicitação da noção de acolhimento que é 

adotada ou assumida situacionalmente por atores concretos, revelando 

perspectivas e intencionalidades. Nesse sentido, poderíamos dizer, 

genericamente, que o acolhimento é uma prática presente em todas as 

relações de cuidado, nos encontros reais entre trabalhadores de saúde e 

usuários, nos atos de receber e escutar as pessoas, podendo acontecer de 

formas variadas (“ há acolhimentos e acolhimentos”). Em outras palavras, 

ele não é, a priori, algo bom ou ruim, mas sim uma prática constitutiva das 

relações de cuidado. Sendo assim, em vez (ou além) de perguntar se, em 

determinado serviço, há ou não acolhimento, talvez seja mais apropriado 

analisar como ele se dá.  ” (MS 2013, p. 20). 

 

 

As barreiras iniciais, segundo os depoentes, ocorrem no acolhimento e estão 

relacionadas ao respeito à utilização do nome social do usuário. A legislação garante o uso do 

nome social e determina o registro desse nome em campo próprio em documentos utilizados 

pelas Unidades de Saúde. Em seu parágrafo único determina essa garantia ao usuário.  

A portaria 1.820 de 2009, determina que: 

 

 
“a identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo 

documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, 

independente do registro civil sendo assegurado o uso do nome de 

Ele questionou: é você que está doente? Falei não sou eu. Você é a..o.. prefiro 

que chame de Gabriel, ele não respeitou muito, mas ele insistiu em me 

chamar pelo nome social.” 

 

 

 

11 “A primeira vez que me receberam na rede básica foram dois homens, dois 

doutores,  um deles me chamou pelo nome masculino. O enfermeiro me 

chamou pelo nome masculino, acho que jamais ele tinha que falar o nome 

no masculino” 
12 O primeiro foi do Clínico geral pra pedir o encaminhamento e ele me mandou 

procurar o Pedro Ernesto, sem orientações. Na rede primária é péssimo, 

tudo muita fila, tudo muito estresse, a rede primária é muito leiga de tudo, 

eles não sabem nem o que estão fazendo lá na verdade”. 
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preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da 

doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas.” (MS 2009). 

 

 

Os fragmentos das falas mostram a desobediência, já no acolhimento pelos agentes 

comunitários, da legislação que determina e viabiliza o nome social no cartão do SUS ou no 

registro geral.  

A formulação do Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, aprovado pela então 

Presidenta da República Dilma Rousseff, se deu a partir do entendimento do constrangimento 

ao que passavam os transexuais e travestis ao serem chamados pelo nome civil, 

principalmente em locais público. O decreto 8727/2016, em seu parágrafo único, define que: 

  
 

 “nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se 

identifica e é socialmente reconhecida.” Determinando ainda em seu Artigo 

2o que “os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o 

nome social da pessoa travesti ou transexual, de acordo com seu 

requerimento e com o disposto neste Decreto.” (site: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03). 

 

 

No mesmo artigo citado, em seu parágrafo único, o decreto procura proteger os 

transexuais e travestis de situações constrangedoras, o que provavelmente seria motivo de 

sofrimento psicológico, ao definir como ordem legal que “é vedado o uso de expressões 

pejorativas e discriminatórias para referir-se a pessoas travestis ou transexuais”.  

O acolhimento deve atuar como fator inclusivo, não apenas dentro da ESF, mas em 

todas as esferas de atendimento à saúde: 

“... O acolhimento aparece, aqui, como forma de inclusão dos usuários, na 

medida em que pressupõe que não apenas determinados grupos 

populacionais (portadores de agravos mais prevalentes e/ou recortados a 

partir de ciclos de vida) são objeto privilegiado do trabalho das equipes, mas 

também as pessoas que apresentam necessidades de saúde que não estão 

contempladas nesses critérios...” (PNH 2013, p. 22). 

 

 

Acolher é reconhecer como legítima e singular as necessidades de saúde que o outro 

traz. Ato contrário pode deslegitimar as relações, reforçando a heteronomia. O acolhimento 

deve nortear e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. Como valor 

intrínseco nas práticas de saúde, pode se afirmar que: 

 

 
“o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos 

processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.727-2016?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03
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confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, 

trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva [...] Com uma 

escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do 

usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias 

adequadas às suas necessidades, ampliando a efetividade das práticas de 

saúde. Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com 

prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco.” 

(PNH 2013, pp. 7-8). 

 

 

 

 

4.3.1   1a Subcategoria: Entre a Humanização e a Desumanização 

 

Dentre os resultados desse estudo, verifica-se, através das falas dos depoentes, a 

desobediência das questões éticas nas relações para a promoção do bem, reverberando na 

insatisfação e sofrimento do usuário. Em um conceito mais amplo define-se que: 

 

 
“... Humanizar significa reconhecer as pessoas que buscam nos serviços de 

saúde a resolução de suas necessidades de saúde como sujeitos de direitos; é 

observar cada pessoa e cada família, em sua singularidade, em suas 

necessidades específicas, com sua história particular; com seus valores, 

crenças e desejos, ampliando as possibilidades para que possam exercer sua 

autonomia..." (ZOBOLI 2001, p. 21). 

 

 

PP 09: “A impressão que tive sobre os profissionais na saúde básica quando eu 

procurei foi muito ruim por conta do acolhimento, as pessoas não sabem acolher, 

principalmente quando você não tem a sua identidade resgatada néh.” 

 

PP 07: “O meu maior problema foi no acolhimento, do acolhimento porque se no 

acolhimento você for mal acolhida você acha que lá na frente também vai ser”. 

 

Com relação ao número de depoentes, é possível observar um percentual importante 

de usuários que, pela desobediência das diretrizes da PNH no atendimento na Rede de Saúde 

Básica procuram o serviço privado, ou para iniciar sua readequação ou para manutenção do 

tratamento já iniciado, caracterizando, pelas falas, uma exclusão ou autoexclusão dos 

serviços, divergindo do processo inclusivo preconizado, onde: 
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“... humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos 

de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa 

ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para 

estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar 

o trabalho...” (PNH 2013, p.4). 

 

 

PP 10: “Eu já entrei com minha esposa e o médico achou que era ela e, não era. 

Ele questionou: é você que está doente? Falei não sou eu. Você é a.. o... prefiro que chame de 

Gabriel, ele não respeitou muito, mas ele insistiu em me chamar pelo nome social". 

 

(PP 03): “Na triagem ele vai te passar pro médico, se eles não resolverem antes seu 

nome social, o médico vai te chamar pelo nome do documento, então isso é constrangedor.” 

  

O desrespeito ao nome social nas Unidades Básicas de Saúde, além ser ato 

infracionário, reverbera num ato desumanizador no acolhimento aos transexuais. Essa atitude 

reforça a invisibilidade desse grupo social, divergindo das determinações estabelecidas pela 

Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde (CDUS) quando diz em seu artigo 4o que toda pessoa 

tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados. 

Em ambiente limpo, confortável e acessível a todos. (CDUS 2012, p.13).  

A humanização no acolhimento e nas relações estabelecidas entre os atores 

envolvidos se entrelaça na visão do direito de escolhas individuais e exercício da liberdade. A 

simples obediência da legislação seria capaz de dirimir sofrimento e constrangimento dos 

usuários transexuais ao serem chamados pelo nome social que os representa para consultas, 

com qualquer profissional de saúde, a qual se direcione sua queixa ou necessidade.  

 

PP 11: “A primeira vez que me receberam na rede básica foram dois homens, dois 

doutores, um deles me chamou pelo nome masculino. O enfermeiro me chamou pelo nome 

masculino, acho que jamais ele tinha que falar o nome no masculino”. 

 

O desrespeito desumaniza as relações na medida em que promove sofrimento no 

outro pela supressão das expectativas de aceitação de sua condição, que nesse estudo, se 

refere a identidade de gênero.  

O acesso aos serviços de saúde, ainda que garantido por lei, ocorre de forma 

limitante àqueles desconsiderados socialmente por infringirem regras sócio culturamente 

construídas. Assim: 
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“... Tais expectativas estão ligadas na psique às condições da formação de 

identidade pessoal, de modo que elas retêm os padrões sociais de 

reconhecimento sob os quais um sujeito pode se saber respeitado em seu 

entorno sociocultural como um ser ao mesmo tempo autônomo e 

individualizado; se essas expectativas normativas são desapontadas pela 

sociedade, isso desencadeia exatamente o tipo de experiência moral que 

expressa no sentimento de desrespeito...” (HONNETH 2015, p.258). 

 

 

Humanizar as relações dentro da ESF está além de revisão de conceitos pessoais 

acerca do transexualidade. Preconiza-se que haja interação entre gestão, profissional e 

usuário: 

 

 
 “... O HumanizaSUS, como também é conhecida a Política Nacional 

de Humanização, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na 

produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. A comunicação 

entre esses três atores do SUS provoca movimentos de perturbação e 

inquietação que a PNH considera o “motor” de mudanças e que também 

precisam ser incluídos como recursos para a produção de saúde...” (PNH 

2013, p. 4). 

 

 

Algumas falas dos depoentes mostram claramente o desrespeito como ato 

desumanizador no atendimento em suas consultas ou tentativas de acesso resolutivo em suas 

necessidades específicas.  A inferência de valores e juízos de moral pessoais acaba por 

promover sofrimentos observados nos depoimentos:  

 

PP 12: “O primeiro foi do Clínico geral pra pedir o encaminhamento e ele me 

mandou procurar o Pedro Ernesto, sem orientações. Na rede primária é péssimo, tudo muita 

fila, tudo muito estresse, a rede primária é muito leiga de tudo, eles não sabem nem o que 

estão fazendo lá na verdade".  

 

Nesse sentido, observa-se que: 

 

 
“Todo aquele que põe à prova, ao operar como indivíduo ou membro de uma 

comunidade discursiva, os princípios de seu agir em forma de um teste de 

generalização, o faz porque gostaria de chegar a uma solução racional 

aceitável e passível de endossar conflitos de ação individualmente, cujas 

raízes estão nas tensões de um mundo real ético que, enquanto todo, lhe é 

inacessível.” (HONNETH 2015, p. 207). 
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A formação e qualificação do profissional que atende a esse grupo social interferem 

na garantia de direitos adquiridos. Esse respeito, que serve de premissa para a liberdade de 

escolha do nome ao qual a pessoa se identifica, perpassa por questões éticas de promoção do 

bem. 

Na equipe de Saúde da Família, torna-se necessária a reorganização da prática 

clínica, exigindo-se, portanto, uma nova ética desfocada do “hospitalocentrismo” e da alta 

especialização que marcariam a conformação do sistema de saúde e a formação dos 

profissionais. A reorganização dessa nova prática é marcada pela produção do vínculo, pela 

humanização da gestão e da assistência, pelo cuidado promotor de responsabilização e pelo 

exercício da cidadania. (FONSECA e STAUFFER, 2007, p.131). 

 

PP 06: “Eu fui atendido pela assistente social, a médica e pelo enfermeiro. Com a 

médica foi péssima, a assistente social foi tranquilo me dei bem com ela, só quando ela ia 

na minha casa as vezes eu não tava afim de tratar problemas pessoais na minha casa, eu 

achava um absurdo, uma invasão de privacidade.” 

 

Nos fragmentos expostos, observa-se uma relação entre profissionais e usuários 

transexuais distintas das relações baseadas no respeito às individualidades, subjetividades e 

liberdade de expressão da performatização do usuário. Entre todos os valores éticos que 

intentam vingar na sociedade moderna, e, ao vingar, tornam-se hegemônicos, apenas um deles 

mostra-se apto a caracterizar o ordenamento institucional da sociedade de modo duradouro: a 

liberdade no sentido da autonomia do indivíduo. (HONNETH 2015, p.34). 

 

4.4   3a CATEGORIA: LACUNAS NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Quadro sinóptico no 3: 

QUESTÃO 3:   No seu entendimento, durante suas consultas, o que você poderia dizer sobre o atendimento recebido pelos 

profissionais da área da saúde, em especial sobre os enfermeiros com relação aos seus direitos sociais? 

 

PARTICIPANTES FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

1 “Eu acredito que o enfermeiro, se for capacitado possa me ajudar muito. Nos 

serviços de saúde, só se tiver o nome social, com o nome social documentado 

pode ser que sim.” 

 

 

LACUNAS NA 

CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL 

2 “Fui humilhada na unidade básica, riem da sua cara entendeu. Eu quando fui 

tirar o silicone que rejeitou, ela falou pra todo mundo ouvir: ah isso são homens 

que querem ser mulher mas nunca consegue, metem no corpo e depois vem pra 
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Fonte de dados: Coleta de dados do autor, 2018 

 

3ª Categoria: Lacunas na capacitação profissional 

 

A qualificação profissional apresenta três dimensões: a conceitual, relacionada à 

formação e à certificação profissional; a experimental, relacionada ao conteúdo real da 

formação, incluindo os saberes tácitos; e a social, que insere a qualificação no âmbito das 

relações sociais. (FERREIRA e STAUFLER 2007, p.196) ·. 

Para uma análise sobre a categoria construída a partir dos núcleos de sentido 

retirados dos fragmentos dos depoentes, é necessário observar que o atendimento em ESF se 

inicia no setor de acolhimento, sendo o Agente Comunitário de Saúde, geralmente, o primeiro 

cá pra dar dor de cabeça pros outros, quem falou isso era uma enfermeira. 

Ninguém respeita.” 
 

 

 

 

SUBCATEGORIA: 

 

1a : A PERCEPÇÃO 

DO TRANSEXUAL 

DA ATUAÇÃO DO 

ENFERMEIRO NO 

ATENDIMENTO EM 

ESF 

 

 

 
 

3 “Com relação aos enfermeiros, graças a Deus eu nunca precisei. Meus direitos 
nem sempre são respeitados, chega a ser muito constrangedor pro transexual.". 

 
4 “Já teve bastante funcionários que fazem uns preconceitos com a gente 

disfarçados de brincadeiras, mais pra querer mexer com o ego da gente, mexer 

no nosso interior, isso já aconteceu muito aqui dentro. A gente passa por certas 

coisas que a gente vai reivindicar e sai como errada.” 

5 “Eu não acredito que nem médico e nem enfermeiro seriam capazes de me 

informar de nada sobre minha situação. A enfermeira não sabia, nem que fazia 

encaminhamento, tanto que ela me passou pro médico e ninguém sabia nada, 
ninguém sabia o que fazer na clínica da família.” 

6 “Os enfermeiros são mais atenciosos, com a médica foi sem noção total. Nunca 

fui respeitada sobre meu nome social na clínica.” 

 
7 “Eu era até respeitada pelo médico e enfermeiro, eu só era desrespeitada no 

acolhimento. Os transexuais não são vistos, mesmo a gente procurando a área de 

saúde, procurando, mas, a gente vai, mas não tem uma coisa voltada, um serviço 

especial néh.” 

8 “São excelentes médicos que passaram por essa clínica, me trataram com todo 

amor e carinho, me abraçaram, me deram cainho, me deram apoio.” 

 
9 “Em relação aos enfermeiros, não tive orientação na minha época quanto aos 

riscos e efeitos colaterais das medicações porque muitos deles não sabem, porque 
na faculdade deles não abrange, então é um conhecimento que se você não 

correr atrás você não vai ter.” 

10 “Eu nunca procurei por enfermeiro pra saber, quando eu procurei saber sobre a 

questão do trans eu procurei um médico, eu fui pras palestras, eu comecei a ler, 

estudar.” 

 
11 “Eu não tenho o que reclamar do atendimento, só mesmo do enfermeiro, que 

bateu de frente comigo. O atendimento na saúde básica pros trans é ruim.  

Chegou uma trans, um gays lá:  Ahh to com uma dor de cabeça. Faz um exame de 

HIV. Eles sempre nos liga ao HIV.” 

12 “Depois da cirurgia eu tive sangramento na primeira relação, o médico deixou 

de ser médico pra ser curioso: Olha como é? Nossa olha o canal, olha isso!! 

Olha, ela tem lábios!! Eu fiquei passada com aquilo, Eu falei : meu Deus do céu, 

onde eu estou? Quando eu fui ver todo tava sabendo, o enfermeiro, as 

enfermeiras, eu via que havia necessidade de eles vê!Eu me senti muito 
constrangida.” 
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profissional a receber o usuário. De acordo com as Diretrizes para Capacitação de Agentes 

Comunitários de Saúde em Linhas de Cuidado: 

 

 
“... Nas atuais políticas de saúde, o trabalho em equipe deixou de ser simples 

superposição de profissionais para ser assumido como plena articulação dos 

trabalhadores para a produção de saúde da comunidade e construção de 

projetos coletivos. Atenção em rede traz o diferencial da responsabilização 

dos profissionais pelo acompanhamento do Itinerário Terapêutico dos 

usuários em sua área de abrangência. O itinerário passa a ser organizado pelo 

serviço, de modo a resguardar a equidade de acesso, sem desconhecer que 

não existe modelo genérico ou padrão pré-definido de busca terapêutica 

pelos usuários e que só a escuta e a negociação podem contemplar os 

diferentes saberes e práticas.” (BRASIL, 2016, p.15). 

 

 

Desta maneira, concebe-se o atendimento ao transexual através de uma equipe 

multidisciplinar, onde todos os profissionais precisam estar preparados tecnicamente para uma 

atuação livre de valores ou julgamentos morais, resolutiva e que satisfaça as demandas do 

usuário em questão.  

 

 
“... É preciso compreender, por outro lado, que essas formas de preconceito 

não ocorrem de maneira isolada das outras formas de discriminação social. 

Ao contrário, elas caminham ao lado e se reforçam pelos preconceitos do 

machismo, o racismo e a misoginia. A discriminação e o preconceito 

também contribuem para a exclusão social das populações que vivem na 

condição de isolamento territorial, como no caso dos que vivem no campo, 

nas florestas, nos quilombos, nas ruas ou em nomadismo, como no caso dos 

ciganos...” (BRASIL 2013, p.13). 

 

  

O Ministério da Saúde apresenta um modelo de capacitação para os Agentes 

Comunitários de Saúde em linhas de cuidado, porém nota-se, pelos relatos dos depoentes, 

uma falta de contextualização mais profunda na importância do respeito à diversidade sobre a 

questão de gênero.  

A desinformação, assim com atitudes preconceituosas pelos profissionais de todas as 

categorias que atuam em ESF, reduz a procura pelos serviços.  

 

 
“... A restrita experiência dos serviços de saúde que lidam com a 

transexualidade feminina constitui evidência sobre o intenso sofrimento 

dessas pessoas ao não se reconhecerem no corpo biológico. Esta situação 

leva a diversos distúrbios de ordem psicológica acompanhados de tendências 

à automutilação e ao suicídio...” (ARÁN 2009, p.13). 
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A capacitação, para ser efetiva e eficaz na busca da promoção em saúde, exige o 

reconhecimento das singularidades demandadas pelo grupo transexual. A invisibilidade desse 

grupo pelas políticas governamentais, termina por não priorizar ou mesmo colocar na pauta as 

necessidades da capacitação dos profissionais em ESF. 

Segundo a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da saúde: 

 

 
“Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 

grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 

modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um 

recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é 

um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como 

as capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade 

exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na 

direção de um bem-estar global.” (CARTA DE OTTAWA 1986, p.1). 

 

 

A promoção de saúde envolve uma relação dialógica que só é possível no 

reconhecimento do outro como um cidadão inserido naquele contexto social e que apresenta 

necessidades específicas. Dentro desse contexto, vale destacar que: 

 

 
“... A suposição de que as ações de educação em saúde devem estar 

centralizadas pode ser considerado um equívoco. O ideal seria que tais 

decisões tomassem lugar nas próprias unidades, a partir do reconhecimento 

da realidade. As ações de educação em saúde devem partir da realidade do 

território, de acordo com o perfil populacional e demandas apontadas por 

todos os sujeitos da política de saúde...” (MARTINS E SOUZA 2017, p. 

286). 

 

 

Capacitar o usuário é torná-lo protagonista no processo decisório sobre sua saúde. 

Esse protagonismo se dá através uma construção de conhecimento realizada entre ambos os 

atores envolvidos, profissional de saúde e usuário, despertando a consciência de autonomia do 

usuário. Desta forma: 

  

 
“A promoção da saúde apoia o desenvolvimento pessoal e social através da 

divulgação e informação, educação para a saúde e intensificação das 

habilidades vitais. Com isso, aumentam as opções disponíveis para que as 

populações possam exercer maior controle sobre sua própria saúde e sobre o 

meio-ambiente, bem como fazer opções que conduzam a uma saúde melhor 

[...] A responsabilidade pela promoção da saúde nos serviços de saúde deve 

ser compartilhada entre indivíduos, comunidade, grupos, profissionais da 
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saúde, instituições que prestam serviços de saúde e governos. Todos devem 

trabalhar juntos, no sentido de criarem um sistema de saúde que contribua 

para a conquista de um elevado nível de saúde.” (CARTA DE OTTAWA 

1986, p.3). 

  

 

Com base na Teoria do Reconhecimento Honnethiana, orientar com objetivo de 

promover saúde, requer estabelecimento de um reconhecimento recíproco que parte do 

profissional para o usuário. Essa percepção do usuário o faz reconhecer o profissional com 

alguém capaz de compreendê-lo e ajudá-lo em suas demandas de saúde. O produto final dessa 

relação estabelecida é o rompimento da heteronomia e consciência da autonomia do usuário.  

A discussão do processo de autonomia do sujeito, só possível segundo Honneth, 

através do reconhecimento nas esferas do amor, do direito e da solidariedade. Todo sujeito 

precisa do reconhecimento de si no seu processo de desenvolvimento subjetivo, de modo que 

possa vivenciar e satisfazer suas necessidades. (HONNETH 2015, p. 164). 

Por autonomia entende-se: 

 

 
“O termo autonomia é derivado do grego auto, que significa próprio, e 

nomos, lei, regra ou norma”. A junção dos dois termos confere à ideia de 

autonomia o significado de autogoverno; autodeterminação para a pessoa 

tomar decisões que afetem sua vida, saúde, integridade físico-psíquica e 

relações sociais. Portanto, autonomia refere-se à capacidade do ser humano 

de decidir o que é “bom”; aquilo que é seu “bem-estar” (MUÑOZ e 

FORTES 1998, p. 56). 

 

 

 

 

4.4.1    1a Subcategoria: A percepção do transexual sobre a atuação do enfermeiro no 

atendimento em ESF: o predomínio do não reconhecimento 

  

De acordo com as falas dos depoentes, o enfermeiro desenvolve um papel 

inexpressivo no que tange as necessidades dos transexuais em ESF. O resultado mostra pouco 

ou nenhum envolvimento desse profissional no atendimento integral, mostrando até relações 

de desrespeito quanto à condição transexual, essas sustentadas em valores morais próprios. 

 

PP 02: “Fui humilhada na unidade básica, riem da sua cara entendeu. Eu quando 

fui tirar o silicone que rejeitou, ela falou pra todo mundo ouvir: ah isso são homens que 

querem ser mulher, mas nunca consegue, metem no corpo e depois vem pra cá pra dar dor 

de cabeça pros outros, quem falou isso era uma enfermeira. Ninguém respeita.”. 
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Com relação à assistência de enfermagem, nos Princípios Fundamentais do Código 

de Ética de Enfermagem (CEE), destaca-se que: 

 

 
“... O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância 

com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; 

exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na 

sua integralidade, de acordo com os princípios da Ética e da Bioética...” 

(CEE 2017, p. 65). 

 

 

Quanto à questão de desrespeito, o mesmo código, na página 77, art.64, proíbe o 

profissional de enfermagem de provocar, cooperar, ser conivente ou omisso diante de 

qualquer forma ou tipo de violência contra a pessoa, família e coletividade, quando no 

exercício da profissão. 

 

PP 05: “Eu não acredito que nem médico e nem enfermeiro seriam capazes de me 

informar de nada sobre minha situação. A enfermeira não sabia, nem que fazia 

encaminhamento, tanto que ela me passou pro médico e ninguém sabia nada, ninguém sabia 

o que fazer na clínica da família”  

 

A consulta de enfermagem, segundo o CEE, é atividade privativa do Enfermeiro, e se 

utiliza de componentes do método científico para identificar situações de saúde/doença, 

prescrever e implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, 

prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade. 

 

Ao final das etapas da consulta de enfermagem ela deve ser capaz de dar respostas às 

complexidades do indivíduo, com base em um saber acumulado de disciplinas que desvendam 

também relações humanas. (PEREIRA e FERREIRA 2014, p.100).  

 

PP 09: “Em relação aos enfermeiros, não tive orientação na minha época quanto 

aos riscos e efeitos colaterais das medicações porque muitos deles não sabem, porque na 

faculdade deles não abrange, então é um conhecimento que se você não correr atrás você 

não vai ter.”. 
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Segundo o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN (1993), de acordo com a 

Resolução n.º 159/1993, a consulta de enfermagem se amplia para todos os níveis de 

assistência à saúde incluindo, portanto, a Estratégia Saúde da Família.  

 

 
 “O enfermeiro da equipe de atenção primária, que atua ou não nas 

equipes de Saúde da Família, desenvolve seu trabalho tanto no âmbito da 

unidade de saúde quanto na comunidade. Entre as suas atribuições estão a 

realização de assistência integral as pessoas e famílias na unidade de saúde 

desde o acolhimento com classificação do risco para os cuidados primários a 

consulta de enfermagem, bem como, e quando necessário, ações no 

domicílio através da visita domiciliar e/ou em outros espaços comunitários 

para promoção da saúde, prevenção de agravos e vigilância à saúde.” 

(PEAPS 2012, p.15). 

  

 

A percepção dos transexuais com relação ao atendimento de enfermagem diverge da 

integralidade e equidade determinada pelo SUS e das orientações da PNH, que busca a 

humanização na assistência em saúde, além de ferir o Código de Ética de Enfermagem.  

 

PP 03: “Com relação aos enfermeiros, graças a Deus eu nunca precisei. Meus 

direitos nem sempre são respeitados, chega a ser muito constrangedor pro transexual.”  

 

PP 11: “Eu não tenho o que reclamar do atendimento, só mesmo do enfermeiro, 

que bateu de frente comigo. O atendimento na saúde básica pros trans é ruim. Chegou 

uma trans, um gay lá: Ahh to com uma dor de cabeça... Faz um exame de HIV. Eles sempre 

nos liga ao HIV". 

 

O resultado ainda mostra um modelo de atendimento imbricado com o modelo 

assistencial médico, portanto, muitas vezes desvinculado de subjetividades e de inserção de 

conhecimentos acerca de conceitos socioculturais, assim: 

 

 
“Os enfermeiros ainda se deparam com dificuldades estruturais, pessoais e 

com a influência de crenças, valores e condições sociais da população 

assistida [...] a crença de que consulta segue o modelo biomédico também é 

repetida. Tal modelo pressupõe que a consulta só possa ser concluída com a 

prescrição medicamentosa e requisição de exames, o que gera insegurança 

por parte dos profissionais de enfermagem [...] A consulta de enfermagem, 

portanto, deve ser reafirmada como prática da área de saúde e, se for 

necessário, deverão ser rompidos determinados paradigmas para sua 

completa e devida implantação. É um processo conflituoso, pois pressupõe o 

abandono do modelo biomédico.” (BEZERRA 2008, p.21). 
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PP 10: “Eu nunca procurei por enfermeiro pra saber, quando eu procurei saber 

sobre a questão do trans eu procurei um médico, eu fui pras palestras, eu comecei a ler, 

estudar.”. 

 

As relações entre usuário e profissional não se encontram restritas às consultas, 

podendo se estabelecer em qualquer momento do processo de trabalho do enfermeiro, desta 

forma: 

 

 

“Acredita”-se que a única forma de trazer maior confiança das pessoas na 

consulta de enfermagem é utilizá-la cada vez mais como estratégia de 

trabalho, prevendo-a nos programas de saúde e valorizando-a como um 

instrumento capaz de realizar um atendimento cada vez mais eficaz, digno e 

humanizado à população. ’ (PEREIRA e FERREIRA 2014, p.109). 

 

 

4.5 4a CATEGORIA: EM BUSCA DE RECONHECIMENTO E DE VISIBILIDADE  

 

Quadro sinóptico 04 

QUESTÃO 4:  Você pensa ser atendido em seus direitos? Como se sente para tomar decisões acerca de sua saúde? Considera ter 

recebido informações suficientes para isso? Nesse sentido, quais profissionais mais contribuem para seu conhecimento sobre suas 

necessidades? 

PARTICIPANTES FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

1 “Quem mais me orientou sobre minhas necessidades foi a psicóloga.  Eu 

gostaria de ter mais acesso a psiquiatria pelo serviço de saúde pra ter um laudo 
mesmo pra transexualismo, que com o laudo eu possa tentar a hormonização 

com mais facilidade.” 

 

 

 

EM BUSCA DO 

RECONHECIMENTO 

E DE VISIBILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORIAS: 

 

 

1a:  

 O CORPO ABJETO 

 

 

 

2 “Meu silicone eu coloquei por minha conta, não passei por médico. Nunca fui 

orientada pra nada, quando eu virei trans eu sempre quis botar, como botei 

silicone injetável. A gente pede até a Deus pra não ficar doente.” 

3 “Eu acho que em relação a meus direitos eles precisam estar mais preparados, 

ter consciente que essas pessoas precisam de mais orientação, de mais 

assistência médica e social pra não só ter o direto garantido, mas por uma 

questão de humanidade mesmo.” 

4 “Eu tenho consciência que eu tenho direito sobre o nome social, mas eu não sei 

como que faz, no meu crachá não tenho meu nome social e isso me trás 

constrangimento porque fica um nome assim que não me representa. Nunca 

passei num médico pra fazer tratamento hormonal de uns dois anos pra cá eu 

parei de tomar porque eu tava achando que não estava dando mais resultado.”. 

5 Dentro da clínica meus direitos não foram garantidos. Eles não tem informações 

eles não podem garantir os meus direitos! Aos 14 anos eu iniciei o processo de 

hormonização por conta própria.  

6 “Com certeza não. Eu iniciei a hormonização por conta própria por 
automedicação através de amigos, eu não conhecia os efeitos dessas medicações. 

Quem poderia ta passando pra gente o aprendizado prefere se calar, então ou eu 

faço por mim ou vou ficar esperando ser mal tratada numa clínica ou onde for 

então eu vou me virar sozinha.” 

7 “Eu conheço meus direitos, os direitos são iguais pra todos néh. Iniciei a 

hormonização, eu não conhecia os riscos, não fui orientada por nenhum 
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Fonte de dados: Coleta de dados do autor, 2018 

 

4ª Categoria: Em busca de Reconhecimento e de Visibilidade 

 

O quadro sinóptico mostra de modo explícito ou indireto, a necessidade 

reconhecimento do grupo transexual como usuários do sistema de saúde. Repercussões sobre 

a qualidade de vida, fragmentação da atenção à saúde, acesso desigual a recursos, iatrogenias, 

insuficiências relacionais e comunicacionais são frequentemente revelados em estudos da 

saúde e tomados como desafios. (PAIM 2010, p. 109) 

A invisibilidade oriunda da falta de reconhecimento produz sentimentos de menos 

valia social, o que confronta com legislações que garantem a equidade no atendimento. 

Segundo o parecer CFM no 8/2013: 

 

 
“todo atendimento médico dirigido à população de travestis, transexuais e 

pessoas que apresentam dificuldade de integração ou dificuldade de 

adequação psíquica e social em relação ao sexo biológico, deve basear-se no 

respeito ao ser humano e na integralidade da atenção.” (PARECER no 8 

2013). 

 

 

Em consonância com os autores, partes dos depoentes expressam uma percepção de 

invisibilidade no atendimento. Todavia, o respeito pelos direitos e pelo acesso aos serviços de 

saúde está intrínseco num acolhimento eficiente que só é possível, nessa ordem, através do 

reconhecimento e da visibilidade, tornando-se fundamental para humanização nas relações.  

profissional, eu queria só mudar meu corpo.”  

 

2a : A  

RESSIGNIFICAÇÃO 

CORPORAL: 

CUIDADO X 

DESCUIDADO 

 

 

 

 

8 “Com relação aos direitos dos trans não pode existir preconceito, se os trans 

quiserem fazer mudança no corpo eles tem direito. Eu não conheço o processo de 

mudança de sexo e hormonização, nunca ninguém me informou.  Eu acho que o 

pessoal da clínica da família pode pesquisar procurar saber, mas capacidade 

eles não vão conseguir nunca pra mudança do corpo.” 

9 “Com relações aos meus direitos eu fui atendida por conta dos privilégios, que 

quando você tem conhecimento você se torna privilegiado. Você acha que tudo na 

sua vida vai ser resolvido da noite pro dia tomando um coquetel de hormônios, 
aí vem as outras doenças, a hepática.” 

10 “Quando eu comecei a me hormonizar eu tinha medo, outros meninos já 

tomavam há bastante tempo, sem prescrição médica. Quando eu procurei saber 

sobre essa questão de trans, foi numa palestra em transformação na UERJ.” 

11 No serviço de saúde eu não acho que sou atendida nos meus direitos. A maioria 

das meninas que fazem hormônio dentro de casa.  Eu acho que os trans não tem 

visibilidade na área de saúde. 

12 “O profissional que mais me ajudou foi a assistente social e o advogado. Quando 

eu fiz a transgenitalização eu nunca tive orientação, de começo foi tudo de 

cabeçada mesmo, eu fui pro hospital, fiz o tratamento e continuei por fora. Não 

tinha informação.” 
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“... O indivíduo pode expressar o sentimento de que a vida social lhe recusa 

a realização de seu eu interior. Pode achar que a sociedade o impele a violar 

sua “verdade íntima” . A palavra “sociedade” é frequentemente usada, 

nesses contextos, como se referindo  a uma pessoa. Através desse uso, o 

termo tende a adquirir o papel de mãe opressora, que nega  a satisfação ao 

filho e o obriga a refrear dentro de si tudo aquilo que ele gostaria  de fazer, 

mostrar ou expressar...” ( ELIAS 1994, p. 106). 

 

 

A valoração social, sentimento não identificado nas falas dos depoentes, está 

intimamente relacionada ao reconhecimento recíproco e reverbera na invisibilidade e no 

tratamento indigno. Desta forma: 

 

 
“... A expressão dignidade, com a qual o sujeito se vê dotado no momento 

em que ele, pela concessão de direitos, é reconhecido como membro de uma 

sociedade; pois com a expressão sistemática de que corresponde à 

experiência de reconhecimento um modo de autorrelação prática, no qual o 

indivíduo pode estar seguro do valor social de sua identidade. (HONNETH, 

2015, p. 137).” 

 

 

A objetividade do reconhecimento requer a promoção de um sentimento de 

dignidade adquirida pelo respeito social.  

 

 
“... O “autorrespeito” refere-se à atitude positiva para consigo mesmo que 

um indivíduo pode adotar quando reconhecido pelos membros de sua 

coletividade como um determinado gênero de pessoa. Por sua vez, o grau de 

autorrespeito depende da medida em que são individualizadas as respectivas 

propriedades ou capacidades para as quais o sujeito encontra confirmação 

por parte de seus parceiros de interação; visto que “direitos” são algo por 

meio do qual cada ser humano pode saber-se reconhecido em propriedades 

que todos os outros membros de sua coletividade partilham necessariamente 

com ele...” (HONNETH 2015, p. 137/138). 

 

 

4.5.1   1a Subcategoria: O Corpo Abjeto 

 

A base da invisibilidade dentro dos processos de trabalho em saúde parece estar 

relacionada com a abjeção do corpo transexual. Corpo abjeto seria o não inteligível, o corpo 

rechaçado e não percebido dentro da comunidade e das relações sociais, algo que não importa. 

Ampliando o conceito de abjeção, entende-se que: 

 

 
“... O abjeto para mim não se restringe de modo algum a sexo e 

heteronormatividade. Relaciona-se a todo tipo de corpos cujas vidas não são 
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consideradas 'vidas' e cuja materialidade é entendida como ''não importante'. 

Para dar uma ideia: a imprensa dos Estados Unidos regularmente apresenta 

as vidas dos não ocidentais nesses termos. O empobrecimento é outro 

candidato frequente, como o é o território daqueles identificados como 

'casos' psiquiátricos... Então, não é que o impensável, que aquilo que não 

pode ser vivido ou compreendido não tenha uma vida discursiva; ele 

certamente a tem. Mas ele vive dentro do discurso como a figura 

absolutamente não questionada, a figura indistinta e sem conteúdo de algo 

que ainda não se tornou real...” (BUTLER 1996, s/p). 

 

 

PP 11: “No serviço de saúde eu não acho que sou atendida nos meus direitos. A 

maioria das meninas que fazem hormônio dentro de casa. Eu acho que os trans não tem 

visibilidade na área de saúde.”.  

 

PP 05 “Dentro da clínica meus direitos não foram garantidos. Eles não têm 

informações, eles não podem garantir os meus direitos! Aos 14 anos eu iniciei o processo de 

hormonização por conta própria.”. 

 

A abjeção do corpo transexual, que gera o sentimento de exclusão e negação dos seus 

direitos ao acesso a saúde, fortalece um sentimento de menos valia dentro da sociedade. A 

exclusão promovida pela abjeção fortalece a procura, pelo transexual, de meios menos 

eficazes e perigosos de atendimento. O usuário então, dentro do sentimento de abandono e 

invisibilidade, busca resolver por conta própria questões essenciais para sua adequação 

corporal. Desta maneira: 

 

 
“Com a adoção das normas sociais que regulam as relações de cooperação 

da coletividade, o indivíduo em crescimento não aprende só quais obrigações 

ele tem que cumprir em relação aos membros da sociedade, ele adquire, 

além disso, um saber sobre direitos que lhe pertencem, de modo que ele pode 

contar legitimamente com o respeito de algumas de suas exigências [...] 

Nesse sentido, pela concessão social desses direitos, é possível medir se um 

sujeito pode conceber-me como um membro completamente aceito de sua 

coletividade...” (HONNETH, 2015, p. 137) 

   

 

PP 06: “Quem poderia ta passando pra gente o aprendizado prefere se calar, então 

ou eu faço por mim ou vou ficar esperando ser mal tratada numa clínica ou onde for, então 

eu vou me virar sozinha.” 
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Os discursos dos depoentes mostram a necessidade de criação de processos de 

trabalho na ESF voltados a essa população, que não se percebe vista dentro das políticas 

públicas de saúde. 

 

 
“... Se, de um lado, a pessoa transexual evoca uma demanda fora da norma, 

por outro, em seu comportamento e em seu discurso, não sugere nenhuma 

anormalidade. O seu funcionamento psíquico é particular, mas não 

patológico...” (CECCARELLI, 2008, p.56). 

 

 

A preleção na busca do reconhecimento só é possível a partir da visibilidade e 

representatividade. Sair da abjeção e se tornar corpos visíveis e de direitos facilitaria uma 

remodelação nos processos de trabalho voltados a esse grupo. A representação serve como 

termo operacional no seio de um processo político que busca estender visibilidade e 

legitimidade. (BUTLER 2017, p.18). 

Atualmente o conceito de beleza perpassa pelo virtual, nota-se uma corrida, de todos 

os gêneros, na busca do corpo perfeito sob uma grande influência da mídia.  

Essa visão expressa uma sociedade de consumo, pois para se obter beleza, de acordo 

com os padrões midiáticos, é preciso investimentos de capital, tais como uso de cosméticos, 

atividades físicas específicas, cirurgias estéticas, roupas da moda, alimentação apropriada 

entre outros. 

 “A transformação do corpo apresenta-se como esfera constitutiva da vida 

das pessoas. Mas, no caso das pessoas trans, tal esfera assume uma intensa 

magnitude. São variados os métodos circunscritos nas modificações 

corporais empreendidas por pessoas trans, que passam pelo uso de 

hormônios, aplicações de silicone industrial, depilações, cirurgias plásticas, 

transgenitalização, dentre outros, que variarão a partir dos desejos, das 

possibilidades financeiras, das necessidades do trabalho com sexo, etc.” 

(BENTO 2006, p.45). 

  

 

PP 08: “Eu não conheço o processo de mudança de sexo e hormonização, nunca 

ninguém me informou. Eu acho que o pessoal da clínica da família pode pesquisar 

procurar saber, mas capacidade eles não vão conseguir nunca pra mudança do corpo.”. 

 

A necessidade de adequação entre corpo e mente, ou seja, a tentativa de possuir um 

corpo que traga satisfação à autoimagem acarretou uma busca desenfreada por produtos e 

procedimentos que, na maioria das vezes, vulnerabiliza o transexual, expondo-os a extremo 

risco de morte quando realizados de forma clandestina. 
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“... A banalização da condição transexual surpreende, na medida em que o 

processo transexualizador implica com frequência tratamentos sério, em sua 

maioria irreversível: hormonioterapia, ablação das mamas, colocação de 

próteses, raspagem de protuberâncias ósseas, cirurgias de 

transgenitalização...” (JORGE e TRAVASSOS 2018, p. 11). 

 

 

A ideia de cuidar do corpo na busca da feminilização ou masculinização mostra que 

100% dos participantes de pesquisa, realizaram algum procedimento estético ou utilizaram de 

hormônios sem orientação, avaliação e prescrição médica. Essas indicações geralmente são 

fornecidas por leigos ou outros transexuais que já utilizaram algum produto. 

Frente a essa questão pode-se afirmar que a falta de serviços especializados, 

direcionado aos transexuais, está relacionada à abjeção que desconsidera necessidades 

corporais ou subjetivas:  

 

 
“... A despeito da existência de formas cientificamente fundadas de definição 

objetiva das necessidades de saúde e das formas de lidar com elas, é preciso 

entender que a ciência e os profissionais de saúde não são os únicos 

definidores das necessidades de saúde. Queiramos ou não, o usuário também 

define, com formas e graus variados, o que é necessidade de saúde para ele, 

podendo apresentá-la enquanto demanda ao serviço de saúde. E é importante 

que a demanda apresentada pelo usuário seja acolhida, escutada, 

problematizada, reconhecida como legítima...” (PNH 2013, p. 21). 

 

 

A terapia endócrina para Transtorno de Identidade de Gênero (TIG), outrora limitada 

a elixires ineficazes, cremes e implantes, tornou-se razoável e racional a partir do isolamento 

da testosterona em 1935 e da disponibilidade do dietilestibestrol em 1938, hoje está bem 

definida, variando, obviamente, em função do gênero e da idade das pessoas envolvidas. (site: 

http://www.portalmedico.org.br). 

É possível constatar que existem várias elucubrações no entorno da questão do 

descuidado com o corpo: se por um lado existe a necessidade urgente de remodelação 

corporal a qualquer preço, afim de, além de atender uma demanda psicológica, um ego 

narcisista e uma estética corporal perfeita para ser desejado, por outro lado, são inúmeras as 

propagandas de produtos e comércio que oferecem serviços muitas vezes sem controle e de 

forma clandestina. Em outras palavras, nem sempre a ética da saúde, segue a ética da lógica 

do mercado. 

 

 
“No caso da transexualidade, considerando que as intervenções hormônios-

cirurgia não são baratas – por exemplo, em 2010 uma cirurgia de 

http://www.portalmedico.org.br/
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redesignação sexual podia chegar a R$ 50 mil e atualmente uma dose de 

testosterona biocompatível pode custar em torno de R$ 800 -, cabe interrogar 

qual a influência do mercado nisso que podemos denominar “empuxo à 

transexualidade” que observamos hoje? A inquietação que nos move nessa 

delicada e polêmica discussão sobre a transexualidade é a intrínseca relação 

existente entre a estrutura do sujeito e o discurso dominante atual – isto é, o 

discurso que alia ciência e capitalismo e usa a sexualidade como doença. 

(JORGE e TRAVASSOS 2018, p.22).” 

 

 

Caminhando paralelamente a esse processo, fundamentando-se pelas falas dos 

depoentes, percebemos um modelo de saúde básica que não oferece promoção de saúde 

através de orientação, educação e processos de trabalhos que acolham de forma segura esse 

grupo social, ao contrário, passando inclusive pelo atendimento ineficaz, calcado em juízo de 

valores e até despreparo técnico.   

Essa realidade oriunda da abjeção social perpassa genuinamente pelas questões de 

gênero. Nessa lógica podemos citar que: 

 

 
“... A matriz cultural por meio da qual a identidade de gênero se torna 

inteligível exige que certos tipos de “identidade” não possam “existir” – isto 

é, aqueles em que o gênero não decorre do sexo e aqueles em que as práticas 

do desejo não “decorrem” nem do “sexo” nem do “gênero”. Nesse contexto, 

“decorrer” seria uma relação política de direito instituído pelas leis culturais 

que estabelecem e regulam a forma e o significado da sexualidade. Ora, o 

ponto de vista desse campo, certos tipos de “identidade de gênero” parecem 

ser meras falhas do desenvolvimento ou impossibilidades lógicas, 

precisamente por não se conformarem às normas da inteligibilidade 

cultural...” (BUTLER 2017, p.44). 

 

 

4.5.2   2a Subcategoria: A ressignificação Corporal: cuidado x descuidado 

 

A busca pela ressignificação corporal através de procedimentos estéticos cirúrgicos 

ou hormonais prevalece nas falas dos depoentes. Dos profissionais de saúde em todas as 

esferas, se exige conhecimentos calcados nas ciências sociais e não apenas 

anatomofisiológicos, para que haja a desvinculação dos conceitos sociais de gênero ao de 

orientação sexual, resultando no reconhecimento e visibilidade desse grupo social. 

 

 
As cirurgias de transgenitalização e as outras mudanças que acompanham o 

processo transexualizador nada revelam sobre a orientação sexual do sujeito. 

A reivindicação dos/as transexuais é, sobretudo, o reconhecimento como 

membro do gênero com o qual se identifica, o qual estaria em discordância 

com suas genitálias. (BENTO 2006, p.15). 
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PP 02: “Meu silicone eu coloquei por minha conta, não passei por médico.  Nunca 

fui orientada pra nada, quando eu virei trans eu sempre quis botar, como botei silicone 

injetável.  A gente pede até a Deus pra não ficar doente.” 

 

PP 04: “Nunca passei num médico pra fazer tratamento hormonal de uns dois anos 

pra cá eu parei de tomar porque eu tava achando que não estava dando mais resultado.”. 

 

O descuidado com o corpo, apresentado nos resultados desse estudo, pode se dar por 

diversos motivos. Como citado acima, mesmo com orientações da equipe, essas podem não 

serem acompanhadas por profissionais, prejudicando o resultado final e trazendo insatisfação 

ao paciente.  

Esse usuário demanda de orientação de profissionais sobre o processo em todas as 

fases: 

 

 
“É uma cirurgia de caráter mutilante e irreversível [...], a irreversibilidade 

dos procedimentos cirúrgicos e os delicados cuidados pós-operatórios – no 

caso da transgenitalização de homem para mulher, por exemplo, muitas 

vezes o canal vaginal criado se fecha porque a paciente não seguiu as 

orientações médicas- são uma questão obviamente fundamental, não raro 

geradora de preocupação e angústia para a própria equipe de saúde envolvida 

no processo transexualizador, mas pouco abordada.” (JORGE e 

TRAVASSOS 2018, p.22). 

 

 

Esse descuidado, não importa a causa, pode trazer danos irreversíveis, podendo levar 

até a morte do usuário.  Tal reflexão incide diretamente sobre a pertinência da avaliação 

médica da demanda transexual, assim como sobre a necessidade de controle do processo 

transexualizador.  (JORGE e TRAVASSOS 2018, p.23). 

 

PP 09: “Você acha que tudo na sua vida vai ser resolvido da noite pro dia tomando 

um coquetel de hormônios, aí vem as outras doenças, a hepática.” 

 

Mesmo com a regulamentação estabelecida pela resolução 1.955/2010 do CFM, que 

prevê, antes do processo de transição, o acompanhamento multidisciplinar por 2 anos[...] é 

sabido que esse protocolo pode ser quebrado e pessoas que se autodenominam transexuais 
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iniciam o processo de hormonização e até mesmo realizam a cirurgia antes do prazo. (JORGE 

e TRAVASSOS 2018, p.23). 

Os relatos dos depoimentos apresentados no quadro sinóptico deixam clara a 

importância de uma assistência preventiva e principalmente educativa que objetive a redução 

de danos físicos e mentais, dirimindo assim o descuidado com o corpo.  

 

PP 12: “Quando eu fiz a transgenitalização eu nunca tive orientação, de começo foi 

tudo de cabeçada mesmo, eu fui pro hospital, fiz o tratamento e continuei por fora. Não tinha 

informação.” 

 

Sob a ótica da sujeição pelo não reconhecimento do corpo transexual, o usuário 

permanece dependente de políticas de saúde pública que o reconheça para assim, reduzir a 

vulnerabilidade gerada pela invisibilidade: 

 

 
“Como não existe nenhuma identidade social sem sujeição, o sujeito está 

passionalmente preso à lei ou à autoridade que o sujeita. Mais uma vez, as 

identidades são assumidas através do repúdio, da culpa e da perda, e é 

impossível fugir das estruturas do poder nas quais a formação-de-sujeitos se 

dá ou transcendê-las. (SALIH 2018, p.165). 

 

 

A automedicação vem a reboque da invisibilidade. O corpo transexual, ainda visto 

como abjeto no que se refere às políticas públicas de saúde é, portanto não merecedor de 

assistência à saúde ou processos de trabalhos, que devem ser isentos de julgamentos e valores 

estabelecidos pelo senso comum de determinadas sociedades. 

 

PP 07: “Iniciei a hormonização, eu não conhecia os riscos, não fui orientada por 

nenhum profissional, eu queria só mudar meu corpo". 

 

Dentro da perspectiva de Honneth em sua Teoria do Reconhecimento, essa abjeção 

desqualifica esse corpo, não garantindo a integridade física, o que aumenta a vulnerabilidade 

do transexual pela automedicação.  

Esse modelo relacional entre profissional e usuário se dá pela ausência dos três 

pilares de sua teoria Honnethiana, determinando uma menos valia e sensação de 

desmerecimento desse grupo social. A relação deve primar pela reciprocidade e promoção da 

autonomia. Assim: 
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“... a interação intersubjetiva no discurso possibilita o autocontrole racional 

que compõe o núcleo mais íntimo da interação [...] Dessa perspectiva, o 

sujeito individual só pode produzir esforços reflexivos inerentes à 

autodeterminação se na interação com outros, numa instituição social, forem 

reciprocamente realizados esforços desse mesmo tipo.” (HONNETH 2015, 

p.81). 
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5   CAPÍTULO V: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dar voz e empoderamento aos transexuais foi o grande objetivo desse estudo. Esse 

grupo social, relegado a guetos, geralmente aparecem em estudos construídos por aspectos 

sociais criados pelo senso comum.  

Dessa forma, esse estudo trás seus resultados a partir da palavra e vivência do 

próprio transexual, entendendo que esse grupo precisa expressar suas necessidades e 

vivências, ao contrário disso, tudo não passa de suposições do pensamento coletivo social. 

Já no primeiro objetivo que busca a verificação da percepção desse grupo acerca do 

reconhecimento, o resultado mostra que ainda há muito que se conquistar nesse campo. A 

ausência de reconhecimento se mostra, nas falas dos depoentes, na ineficaz ou inexistente 

oferta de serviços de prevenção de riscos através da promoção de saúde com atitudes 

propositivas dos profissionais que atuam na ESF. 

Essa falta de reconhecimento percebida e a abjeção do corpo transexual são 

verificadas nas falas, através do elevado índice de automedicação pelos transexuais. A 

promoção de saúde poderia ser capaz de evitar graves danos à saúde, não só física, mas 

também mental.  

Os resultados demonstram sentimentos de solidão, onde o transexual sofre pela 

ausência de visibilidade que, se presente, ressoaria em atitudes humanizadas e acolhimento 

efetivo. 

A realidade que se apresenta através dos resultados desse estudo, mostra que os 

transexuais vivem um contexto difícil com relação as suas demandas de saúde. Através de 

suas falas, percebe-se que esse grupo social sofre um alijamento dos processos políticos de 

saúde pública, especialmente em ESF, sendo esta, não a única, mas a principal porta de 

entrada ao Sistema de Saúde. 

Esse grupo social admite não encontrar serviços apropriados para suas demandas, o 

que gera um sentimento de exclusão da rede pública, tendo assim, muitas vezes, como única 

opção a rede privada de saúde ou a clandestinidade. Nesse ponto, percebe-se a influência 

socioeconômica na readequação do corpo, frente às dificuldades de acesso aos serviços do 

SUS.  

De acordo com os resultados, a opção pela rede privada se relaciona com a soma da 

renda com o parceiro conjugal, desta forma, os depoentes que não são casados, dependem 

apenas, na maioria das vezes, dos serviços do SUS para iniciar seu processo de hormonização 

ou transgenitalização. 
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Os transexuais percebem-se desrespeitados pelos profissionais de todas as categorias 

que atuam na Rede Básica, desde o acolhimento onde o desrespeito já se inicia pelo não uso 

de seu nome social. A grande maioria dos depoentes refere grande constrangimento e 

sofrimento com essa atitude, muito relatam inclusive que se autoexcluem do sistema de 

atendimento para evitar situações constrangedoras. 

O estudo em tela destacou a questão da estigmatização pelo qual os transexuais são 

submetidos, ao referirem que os profissionais que atuam em ESF atrelam sua condição de 

gênero às Infecções Sexualmente Transmissíveis, oferecendo-lhes testagens sorológicas 

rápidas, independente do motivo pela busca de atendimento. 

Ao inverso do senso comum, a procura pelo serviço em ESF pelos transexuais se 

origina por motivos diversos e não apenas a demandas relacionadas ao processo 

transexualizador, porém as falas dos depoentes mostram o estigma que os relacionam a 

vetores de Infecções Sexualmente Transmissíveis, colocando-os como público-alvo em 

campanhas de prevenção. 

O estigma percebido pelos transexuais reforça o preconceito e os colocam em um 

grupo de risco, ainda que a realidade não se apresente desta forma, e dentro desse contexto, os 

colocam em uma situação de maior vulnerabilidade, negando uma assistência integral. 

Na visão dos transexuais, o papel do enfermeiro no atendimento de suas necessidades 

de saúde é de desvalorização, principalmente pela falta de conhecimento acerca de suas 

necessidades de readequação corporal, que somado ao despreparo no estabelecimento de uma 

relação transpessoal em que pese um maior conhecimento sobre a questão de gênero, aumenta 

o conflito entre os atores. 

A grande maioria do grupo entrevistado se percebe invisível tanto dentro da 

comunidade em que vive quanto em relação às Políticas de Saúde. Referem à necessidade de 

ações de promoção de saúde que os orientem sobre o processo transexualizador, evitando 

assim, os tratamentos realizados por conta própria através de indicações de amigos. 

Entendendo que a saúde é um direito, que a assistência deve ser holística e integral, 

as falas denotam um sentimento de abandono pelo Estado que, embora possua políticas de 

atendimento ao público LGBTI, não contemplam o transexual em sua individualidade dentro 

desse grupo. 

O atendimento dos profissionais de saúde, e aí novamente se inclui o enfermeiro, 

possui uma carga de certos valores morais e religiosos que alimentam os maus tratos a que 

sofrem já no setor de acolhimento, tendo suas queixas desvalorizadas e não atendidas. Essa 
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desvalorização perpassa certamente pela invisibilidade e abjeção, não apenas do corpo 

transexual, mas principalmente pelo não reconhecimento. 

As categorias criadas nesse estudo partiram de fragmentos de falas mais enfatizadas 

pelos transexuais, como motivo de sofrimento e tristeza. A desumanização das relações, 

embora não verbalizada, são percebidas nas entrelinhas, ferindo a primeira esfera da teoria de 

Axel Honneth, a saber, a esfera do amor. É nesse momento que o usuário transexual se 

percebe uma relação de menos valia social. 

A negação do reconhecimento acaba gerando conflitos importantes entre o transexual 

e a equipe de saúde. O primeiro lutando pelos seus direitos e o segundo negando esses 

direitos, muitas vezes, de forma proposital, o que é percebido pelo transexual como uma 

relação de embate que torna impossível a reciprocidade que leva a autonomia do sujeito. 

Os relatos mostram que existem muitas demandas comuns aos outros grupos sociais, 

porém, ainda que comuns, nem sempre são atendidas, fato que esses usuários relacionam a 

falta de capacitação do profissional em ESF em cuidar do corpo transexual, ou mesmo de 

orientá-los sobre melhores tratamentos, riscos com o descuidado do corpo, manutenção 

correta acerca da hormonização, dentre outros. 

Foi evidenciado nesse estudo que, embora o SUS preconize a equidade no 

atendimento, a grupo social composto pelos transexuais encontra-se sem atendimento, ou com 

um atendimento deficitário onde os cadernos de atendimento a grupo LGBTI unifica um 

modelo de atendimento único, embasado no modelo biomédico. 

As questões subjetivas não chegam a ser discutidas como forma de aprimoramento 

do atendimento. Os transexuais se mostram com necessidades específicas mesmo estando 

dentro da gama LGBTI, sendo inviável o estabelecimento de um processo de trabalho que 

atenda aos gays, travestis e bissexuais e que ao mesmo tempo contemple toda a complexidade 

da reconstrução do corpo transexual. 

Trata-se aqui de ressaltar que, as necessidades dos transexuais não se resumem a 

mudança física. Os profissionais da área de saúde devem estar capacitados com instrumentos 

que vão além da fisiologia e da biologia, é preciso desenvolver e inserir conceitos, nos 

processos de trabalhos direcionados a essa população, das ciências sociais tanto nas relações 

sociais quanto na construção de gênero. 

Dentro desse contexto, entende-se como fundamental que a construção de 

conhecimentos sobre gênero, aconteça de forma transversalizada na formação dos 

profissionais de saúde, com ênfase na abordagem do tema dentro das ciências sociais.  
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A peculiaridade das questões transexuais assim como unicidade do ser requer um 

alinhamento do atendimento com os conceitos sobre formação e pluralidade de gênero.  

Ressalta-se que esse estudo reforça a necessidade de se criar e manter políticas de 

saúde que incluam o grupo dos transexuais de modo acolhedor, ético e humano na atenção em 

saúde, e que não pode ser paralisada por políticas de governos ideológicas impositivas, mas 

mantidas como uma conquista social perene da Política de Estado. Assim no ponto de vista 

político e teórico, esse estudo diverge da ideologia de extrema direita atual no Brasil.  

Nota-se através dos discursos políticos conservadores, imbricados com discursos de 

facções religiosas fundamentalistas, a criação de um reforço maciço no apagamento da 

existência de uma pluralidade de gênero, interferindo, inclusive em direitos já conquistados 

por minorias as quais está inserida a camada LGBTI. 

Os discursos vindos da mais alta cúpula governamental, baseados em discriminação 

e preconceito, quando dirigidos aos grupos sociais, pode fomentar a exclusão dos transexuais 

à marginalidade. Desse modo então, estimulando a formação de guetos e não reconhecimento, 

dos que não se declaram heterossexuais, como não cidadãos.   

Desta forma, essa dissertação destaca a busca pelo reconhecimento e pela 

visibilidade dessa camada social, e a possibilidade de ser acessada por outros pesquisadores 

para uma maior compreensão na formação de gênero dentro do contexto sociocultural, 

desvinculada de ideologias e inferência de conceitos pessoais.  

Os resultados mostram algo totalmente inverso do que se espera de um atendimento 

centrado na ética e na humanização, visto que os depoentes relatam sofrer todo o tipo de 

desrespeito pelos profissionais que atuam em ESF, reforçando a negação de sua valoração 

social e culminando no abandono, exclusão e autoexclusão. 

Espera-se que, através da repercussão dos resultados encontrados, haja uma 

sensibilização dos profissionais de ESF para uma reflexão, sobre como seu cuidado está sendo 

prestado, e se está em consonância com a universalidade preconizada pela legislação e 

principalmente se ele está sustentado na ética, visto que a premissa do comportamento ético é 

valorizar a vida e promover o bem. 

Por fim, esse estudo possibilitou dar voz aos transexuais, empoderar suas falas, saber 

deles quais são suas reais necessidades, permitir o grito da sua existência dentro da sociedade 

e, portanto, detentor de direitos como cidadão. A importância desse estudo também se dá no 

retorno social para esse grupo.  

A contribuição já ocorre desde o início dessa pesquisa através de publicações, 

disseminação das questões de gênero no contexto sociocultural, palestras para graduandos de 
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enfermagem, publicações em periódicos de enfermagem e orientações in loco sobre questões 

legais e de saúde, realizadas sempre após o término das entrevistas pelo pesquisador.  
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA USUÁRIOS TRANSEXUAIS 

Se você está respondendo a essa entrevista, durante a aplicação do TCLE tomou 

ciência dos seguintes objetivos desta pesquisa, a saber: descrever a percepção dos usuários 

transexuais sobre os cuidados que lhes são prestados; analisar as demandas da população 

transexual e discutir o reconhecimento e invisibilidade dos usuários transexuais com 

embasamento na teoria do reconhecimento de Axel Honneth.  Com esse intuito, construímos 

o seguinte roteiro de entrevista: 

A). Informações socioculturais e pessoais: 

1. Qual seu Grau Formação:  

2. Qual sua idade: 

3. Qual gênero você se define: (   ) feminino  (   ) masculino   (  ) transexual 

4. Trabalha e/ou estuda: 

5. Qual sua profissão: 

6. Foi assistido (a) na ESF ou CMS em algum momento de sua vida: 

7. Qual o motivo que o levou ao atendimento na ESF ou CMS: 

B). Considerando que você atende aos critérios de inclusão para responder essa entrevista, 

construímos o seguinte roteiro de entrevista: 

1. Fale sobre seu processo de transgenitalização (se houve) dizendo se a primeira procura foi 

na rede privada ou pública? Se esteve na rede pública, onde você iniciou esse processo? 

2- Quais os profissionais que o(a) assistiram na ESF? Qual sua impressão sobre essa 

assistência? 

3- No seu entendimento, durante suas consultas, o que você poderia dizer sobre o atendimento 

recebido pelos profissionais da área da saúde, em especial sobre os enfermeiros com relação 

aos seus direitos sociais? 

4- Você pensa ser atendido em seus direitos? Como se sente para tomar decisões acerca de 

sua saúde? Considera ter recebido informações suficientes para isso? Nesse sentido, quais 

profissionais mais contribuem para seu conhecimento sobre suas necessidades. 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 

Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: Reconhecimento e invisibilidade dos usuários transexuais na 

Estratégia de Saúde da Família 

Pesquisador Responsável: DENILDO DE FREITAS GOMES 

TCLE para os participantes da pesquisa 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: EEAAC/UFF 

Telefone para contato com o pesquisador: (21) 980498937 
E-mail do pesquisador: enffreitas@hotmail.com 

Telefone/FAX do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF: (21)26299189 

E-mail do Comitê de Ética em Pesquisa da UFF: ética@vm.uff.br  

Endereço: Avenida Marquês do Paraná 303, prédio anexo, 4º andar, UF: RJ. Centro, 

Niterói.  

Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa da SMSDC: (21)2215-1485 

E-mail do Comitê de Ética em Pesquisa da SMSDC: cepsms@rio.rj.gov.br 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa da SMSDC: Rua Evaristo da Veiga, 16, 4º 

andar Centro. UF: RJ. Município: Rio de Janeiro. CEP 20.031-040 

 

Nome do (a) voluntário (a): ________________________________________________ 

Idade: ____ anos                    R.G.: ___________________________________ 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que 

trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A 

avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados 

pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. 

Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail 

ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

                                ______________ (rubrica do Participante)   ______________ (rubrica do 

Pesquisador) 

 

mailto:cepsms@rio.rj.gov.br
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O Sr. (Sra.) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado 

RECONHECIMENTO E INVISIBILIDADE DOS USUÁRIOS TRANSEXUAIS NA 

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, de responsabilidade do pesquisador Enfo 

Denildo de Freitas Gomes, discente do Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do 

Cuidado em Saúde, sob orientação do Professor Dr Enéas Rangel Teixeira. 

 

O (os) objetivo (s) específico (s): Os objetivos são: Identificar se há reconhecimento do 

transexual como usuário em Estratégia de Saúde da Família, descrever o significado atribuído 

pelos usuários transexuais sobre os cuidados de enfermagem que lhes são prestados; analisar as 

demandas da população transexual para o reconhecimento e invisibilidade dos usuários 

transexuais em Estratégia de saúde da Família com embasamento na teoria do reconhecimento 

de Axel Honneth e discutir o reconhecimento desses usuários nas esferas do amor, da 

solidariedade e do direito, 

 Quanto aos participantes da pesquisa, os gastos com transportes até a Unidade de 

Saúde, a alimentação no período da entrevista, serão ressarcidos pelo entrevistador  cajo seja 

necessário, no momento em que o mesmo requerer.  

A entrevista ocorrerá em uma sala reservada dentro de cada Clínica de Saúde da Família 

pertencente a CAP 5.3 onde o participante da pesquisa é atendido, sala essa já previamente 

disponibilizada pelo gerente de cada unidade, terá duração aproximada de 1 hora. Poderá ser 

gravada em dispositivo MP4, se o(a) Sr(a) autorizar, garantindo a origem e confiabilidade das 

informações.  

Os depoimentos serão transcritos e armazenados em arquivo digital. Será mantido o 

caráter confidencial das informações relacionadas com a privacidade do participante (os dados 

colhidos serão armazenados em bancos de dados e utilizados exclusivamente pelos 

pesquisadores por um período de seis anos; posteriormente as informações serão deletadas 

permanentemente do computador e os impressos serão picotados); Serão fornecidas 

informações atualizadas aos participantes da pesquisa durante o estudo. 

 Os resultados da pesquisa serão de responsabilidade do pesquisador e tornados 

públicos em trabalhos e/ ou revistas cientificas.  
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Cabe ressaltar que segundo o item IV.3 da resolução 466/12  é garantia de manutenção 

do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa.  A 

retirada do seu consentimento e participação no estudo poderá ser feita a qualquer momento 

que desejar, sem qualquer justificativa ou penalização.  

Ressalta-se ao participante da pesquisa que o pesquisador não terá acesso ao 

prontuário ou qualquer documento interno que tenha os dados pessoais dos potenciais 

participantes da pesquisa. O contato preliminar será feito pela gerência da Unidade de saúde 

que solicitará autorização ao participante da pesquisa para fornecer dados de contato para o 

pesquisador, e que, somente após sua concordância, poderá o pesquisador entrar em contato 

com os potenciais participantes. 

Os riscos serão mínimos e poderão ser de algum constrangimento em responder as 

questões, ou ainda tristeza por quaisquer recordações e lembranças, nesses casos e em 

qualquer momento ou fase da pesquisa, caso sinta desconforto emocional, a entrevista poderá 

ser interrompida e o (a) Sr (a) poderá contar com apoio imediato do pesquisador que o 

acompanhará até um Pronto Atendimento Médico, podendo declinar da entrevista ou retornar 

às respostas quando desejar. Ressalta-se ainda que cabe processo indenizatório em casos de 

danos ao participante da pesquisa no período em que o mesmo se encontre participando 

espontaneamente da entrevista.  

A contribuição do estudo se dá pela contribuição para a linha de pesquisa “O cuidado 

em seu contexto sociocultural”, visto trazer os usuários transexuais para o centro do diálogo, 

tornando-os mais participativos, responsáveis e conhecedores de sua situação de saúde, ao 

passo em que aproxima os profissionais do contexto sociocultural em que se inserem, 

adquirindo conhecimento e consequentemente autonomia sobre seu corpo e saúde.  

Caso após a realização da entrevista e ainda antes da conclusão da pesquisa o (a) Sr (a) 

necessite de maiores esclarecimentos para possíveis dúvidas acerca dos procedimentos 

referentes à pesquisa, realizados e a serem realizados, poderão ser marcados encontros 

presenciais ou encaminhadas respostas por correio eletrônico a fim de esclarecimentos 

necessários.  
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momento sem justificativas mediante prévia comunicação verbal ou por escrito ao 

pesquisador,  
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presencial ou remotamente, utilizando-se de correio eletrônico ou quaisquer recursos 

disponíveis, antes da conclusão da pesquisa.  

Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma entregue no ato da assinatura 

ao participante da pesquisa e a outra arquivada pelo pesquisador. 

 Os participantes da pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em contato com 

o Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto e demais 

informações. 

Eu, _________________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado (a) e concordo em participar, como 

voluntário (a), do projeto de pesquisa acima descrito. 

_____________________________________________________ 

(Assinatura) 

Autorizo a gravação da entrevista      (   ) Sim     (   ) Não 

_____________________________________________________ 

(Assinatura) 

________________________, _____ 
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ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP UFF 
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP SMS-RJ 
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