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M. o primeiro a se despedir, ainda em março de 2020;
O. por ser do grupo de risco você ficava em casa, mas o auxílio demorou a chegar e
seus irmãos tiveram que continuar com o trabalho na rua;
D. M. sua tranquilidade sempre me gerou admiração;
D. A. que tinha uma voz mansa e um resiliência incrível;
D. I. que tinha as mãos fofinhas iguais as da minha avó;
B. conversamos sobre hábitos saudáveis e no mês seguinte você se foi rápido demais;
J. para quem tudo estava sempre bom;
E. que gostava de cantar sertanejo na madrugada, venceu a Covid, mas não as sequelas
após... Sentimos muita falta da sua alegria;
C. você lutou por mais de um mês, fique tranquila que estamos olhando seu menino e
sua família;
V. já sabíamos que o seu cuidado era paliativo, porém sinto falta das suas visitas
diárias;
D. Z. “que gracinha!”;
I. ouvi seu esforço buscando o ar ainda chegando na unidade, conseguimos te
encaminhar a uma unidade intermediária, nunca esquecerei seu olhar assustado... Tenha certeza
de que estaremos sim velando pelas suas crianças...
D.J. tantas comorbidades com certeza não definiam em nada a sua fortaleza como
pessoa.
S. que achou que era apenas “o vento do freezer aberto no final de semana”, esse luto
está sendo doído de aceitar...
D.R. mais uma semana teria tomado a tal vacina, para ir visitar sua mãe com
segurança...

A vocês, que infelizmente não foram os últimos a falecer nesse período pandêmico,
mas que nunca serão só números, são pessoas que estavam sob meus cuidados, que dividiram
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Colorir
Faltará tinta
No dia que o céu for livre
Pra todos serem o que são
Cobertos pelo sol, sem nenhum tipo de opressão
Faltará nomes
Pra descrever o mundo sem as misérias
O que sentimos, o que nos tornamos
O novo ser sem medo de viver
Faltará a falta que nos entristece
Que hoje enche o peito de vazio e fumaça
Não faltará amor, não faltará sonhos
O novo mundo se abrirá para o futuro
Onde o presente dominará o passado
E nossos corações enfim serão salvos
Virgínia Guitzel

RESUMO

A premissa da equidade, com seu compromisso de “não deixar ninguém para traz” da
Organização Mundial de Saúde nos traz um olhar especial para a população LGBTQIA+
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexuais,
Mais (outras identidades)). Nesse recorte, a dita população T (Travestis, Transexuais,
Transgêneros) é especialmente atingida por diversos estigmas sociais que impactam no seu
processo de saúde e adoecimento, e a Atenção Primária à Saúde como um espaço primordial de
acesso ao sistema e foco comunitário, tem papel fundamental para a garantia de direitos dessa
população. Por isso, com o objetivo de auxiliar na construção da visibilidade das representações
que as mulheres trans e travestis moradoras da Favela/Vila Aparecida têm sobre a sua trajetória
de vida, interconectando suas relações sociais aos processos de saúde e adoecimento foram
realizadas entrevistas em profundidade e elaboração de Ecomapa, análise de conteúdo com
identificação de categorias temáticas. Todas as 5 (cinco) travestis e mulheres transexuais
residindo na Favela/Vila Aparecida foram entrevistadas. A média de idade foi de 27,5 anos,
sobre a autodeclaração de raça/cor: 1 (uma) é branca, 2 (duas) pardas e 2 (duas) negras. 2 (duas)
encontram-se com vínculo de trabalho formal e 3 (três) sem ocupação. 4 (quatro) apresentavam
ensino médico completo e 1 (uma) ensino fundamental incompleto. As áreas temáticas
elencadas foram: Autopercepção de Saúde e Adoecimento, Relações Familiares e Afetivas,
Relação com a Comunidade, Relação com os Serviços de Saúde e Relação com Políticas
Públicas. A maioria apresenta vínculos familiares fortes, que geram uma rede de apoio
comunitária, todas fazem seu acompanhamento de saúde unicamente no centro de saúde, sendo
relatado terem passado dificuldades inicialmente com o uso do nome social, e a
longitudinalidade foi um atributo da APS identificado como positivo nesse processo. O
principal fator de adoecimento foi a dificuldade de conseguir emprego, em geral por transfobia.
Também foram citados o medo do HIV, a patologização das identidades trans e falta de
representatividade de pessoas trans nos espaços. Conclui-se que ainda há muito a evoluir em
políticas públicas que promovam equidade e saúde para as mulheres trans e travestis, em
especial na garantia de cuidados a saúde, incentivos à empregabilidade trans e combate à
transfobia, porém as mulheres da comunidade estudada e suas famílias nos indicam como o
acolhimento e apoio podem ser fatores diferenciais nessas trajetórias de vida.
Palavras-chave: Mulheres transgênero e transexuais, Travestis, Atenção Primária à Saúde

ABSTRACT

The premise of equity, with its commitment to “not leaving anyone behind” by the World
Health Organization brings us a special look at the LGBTQIA+ Lesbian, Gay, Bisexual,
Transvestite, Transsexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual, More (other identities)). In
this context, the so-called T population (Transvestites, Transsexuals, Transgenders) is
especially affected by various social stigmas that impact their health and illness process, and
Primary Health Care as a primary space for accessing the system and community focus, has
fundamental role in guaranteeing the rights of this population. Therefore, the present study aims
to help in construction of the visibility of the representations that transsexual women and
travestis who live in Favela/Vila Aparecida have about their life trajectory, interconnecting their
social relationships to the processes of health and illness. Travestis and transsexual women
living in Favela / Vila Aparecida were interviewed, with the elaboration of Ecomaps. Content
analysis was carried out with the identification of thematic categories. All 5 (five) travestis and
transsexual women residing in Favela / Vila Aparecida were interviewed. The average age was
27.5 years, regarding the self-declaration of race / color: 1 (one) is white, 2 (two) brown and 2
(two) black. 2 (two) are formally employed and 3 (three) are not employed. 4 (four) had
completed high school and 1 (one) incomplete elementary education. The thematic areas listed
were: Self-perception of Health and Illness, Family and Affective Relations, Relationship with
the Community, Relationship with Health Services and Relationship with Public Policies. It
was observed that most of them have strong family ties, which generate a community support
network, all of them do their health monitoring only at the primary health care center, being
reported to have had difficulties initially with the use of the social name, the primary care
attribute of longitudinally was identified as a positive factor in this process. The main factor of
illness was the finding a job difficulty, usually due to transphobia. The fear of HIV, the
pathologizing of trans identities and the lack of representation of trans people in spaces,
especially during adolescence, were also mentioned. In conclusion, there is still a lot to evolve
in public policies that promote equity and health for travestis trans women, especially in
guaranteeing health care, incentives for trans employability and combating transphobia,
however women in the studied community and their families tell us how welcoming and support
can be differentiating factors in these life trajectories.
Key Words: Transgender and Transsexual Women, Transvestites, Primary Health Care

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Aglomerado da Serra ............................................................................................... 22
Figura 2 - Local do Centro de Saúde Antigo (ainda com a placa antiga do local) ................... 23
Figura 3 - Centro de Saúde N Sra Aparecida, inaugurado em 2014. ....................................... 23
Figura 4 - Área do Centro de Saúde N. Sra Aparecida. ........................................................... 24
Figura 5 - Área do Centro de Saúde N. Sra. Aparecida dividida por microáreas .................... 25
Figura 6 - Boneco do gênero .................................................................................................... 36
Figura 7 - Dados dos Assassinatos de pessoas trans no Brasil entre 2008 e 2020 ................... 43
Figura 8 - A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção à saúde
.................................................................................................................................................. 48
Figura 9 – Nº de Equipes e Cobertura da ESF em Belo Horizonte de 2012 à 2017................. 50
Figura 10 – Diagrama Saúde, Doença e Adoecimento ............................................................. 55
Figura 11 - Local de realização das entrevistas. ....................................................................... 60
Figura 12 – Mapa Mental da Análise do Material .................................................................... 63
Figura 13 - Ecomapa 1.............................................................................................................. 68
Figura 14 - Ecomapa 2.............................................................................................................. 69
Figura 15 - Ecomapa 3.............................................................................................................. 70
Figura 16 - Ecomapa 4.............................................................................................................. 71
Figura 17 - Ecomapa 5.............................................................................................................. 72
Figura 18 - Ecomapa Comunitário ........................................................................................... 74
Figura 19 - Mapa Mental das relações entre os núcleos temáticos. ......................................... 91

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – População cadastrada por Equipe de ESF .............................................................. 25
Tabela 2 - Encontros com população Trans em 2018 .............................................................. 32
Tabela 3 - Descrição das Entrevistadas .................................................................................... 67

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACS

Agente Comunitário de Saúde

ANTRA

Associação Nacional de Travestis e Transexuais

APA

Associação de Psiquiatria Norte-Americana

APS

Atenção Primária à Saúde

BH

Belo Horizonte

CRAS

Centro de Referência de Assistência Social

CEP

Comitê de Ética e Pesquisa

CID

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
com a Saúde

CPATT

Centro de Pesquisa e Atendimento ao Travesti e Transexual

DRES-CS

Diretoria Regional de Saúde Centro-Sul

DSM

Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais

ESF

Estratégia Saúde da Família

GP

General pratictioner

HIV

Human Immunodeficiency virus

ISTs

Infecções Sexualmente Transmissíveis

LGBTQIA+

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, Queer,
Intersexo, Assexuais, Mais (outras identidades)

MFC

Medicina de Família e Comunidade

MG

Minas Gerais

NASF

Núcleo de Apoio à Saúde da Família

NHS

Nacional Health Service

NUH-UFMG

Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da Universidade Federal de
Minas Gerais

N. SRA.

Nossa Senhora

ONG

Organização Não Governamental

PACS

Programa de Agente Comunitários de Saúde

PAB

Piso da Atenção Básica

PBH

Prefeitura de Belo Horizonte

PEC

Proposta de Emenda à Constituição

PMAQ

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica

PREP

Profilaxia Pré-Exposição ao HIV

SINAN

Sistema de Informação de Agravos de Notificação

SUS

Sistema Único de Saúde

UFOP

Universidade Federal de Ouro Preto

UNAIDS

Joint United Nations Program on HIV/AIDS

UNIRIO

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

URBEL

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte

WHO

World Health Organization

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 18
1.1 APRESENTAÇÃO ......................................................................................................... 18
1.2 TERRITÓRIO/LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO ............................................................. 20
1.3 UM OLHAR PARA A TRANSGENERIDADE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA
ÁREA DA SAÚDE .............................................................................................................. 26
1.4 PROJETO ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRANS NA APS .................... 31
2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 34
2.1 OBJETIVO GERAL ....................................................................................................... 34
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 34
3 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 35
3.1 GÊNERO ........................................................................................................................ 35
3.2 CISGÊNERO, TRANSGÊNERO, MULHER TRANSEXUAL/TRANSGÊNERO,
TRAVESTI ........................................................................................................................... 39
3.3 ESTRESSE DE MINORIAS, SINERGIA DE VULNERABILIDADES,
INTERSECCIONALIDADE E TRANSFOBIA .................................................................. 45
3.4 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE............................................................................... 46
3.4 SAÚDE, DOENÇA E ADOECIMENTO ....................................................................... 50
3.5 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO TRANSGÊNERO NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA ........................................................................................................................... 55
4 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................... 58
4.1 TIPO DE ESTUDO/DELINEAMENTO ........................................................................ 58
4.2 SUJEITOS DO ESTUDO/POPULAÇÃO ALVO .......................................................... 59
4.3 COLETA DOS DADOS ................................................................................................. 59
4.4 ANÁLISE DO MATERIAL ........................................................................................... 61
4.5 ASPECTOS ÉTICOS DA INVESTIGAÇÃO ................................................................ 64
4.5.1 Considerações de segurança relacionadas a Pandemia Sars-Cov19 ........................... 64
4.5.2 Termo de Consentimento ............................................................................................ 65
4.5.3 Comitê de Ética e Pesquisa ......................................................................................... 65
5 RESULTADOS .................................................................................................................... 66
5.1 AS PARTICIPANTES .................................................................................................... 66
5.2 ENTREVISTAS E ECOMAPAS ................................................................................... 68
5.3 ECOMAPA COMUNITÁRIO ....................................................................................... 73

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO .................................................................................................. 75
6.1 ANÁLISE DE TEMÁTICA ........................................................................................... 75
6.1.1 Autopercepção de saúde e adoecimento ..................................................................... 75
6.1.2 Relações familiares e afetivas ..................................................................................... 78
6.1.3 Relação com a comunidade ........................................................................................ 81
6.1.4 Relação com os serviços de saúde .............................................................................. 82
6.1.5 Relação com políticas públicas ................................................................................... 86
6.2 MAPA MENTAL RELACIONANDO AS TEMÁTICAS ............................................ 91
7 CONCLUSÕES.................................................................................................................... 92
Referências .............................................................................................................................. 93
APÊNDICES ........................................................................................................................... 99
Apêndice I: Termo de consentimento livre e esclarecido ..................................................... 99
Apêndice II: Roteiro de Entrevista. .................................................................................... 101
Apêndice III: Legenda Ecomapas ....................................................................................... 102
Apêndice IV: Roteiro Podcast ............................................................................................ 103
ANEXOS ............................................................................................................................... 105
ANEXO I: Fluxo COVID nos Centro de Saúde ................................................................. 105
ANEXO II: Folha de rosto para pesquisa com seres humanos ........................................... 106
ANEXO III: Parecer CEP UFOP ....................................................................................... 107
ANEXO IV: Parecer CEP SMSA ....................................................................................... 111
ANEXO V: Artigo: AS RELAÇÕES SOCIAIS DE TRAVESTIS E MULHERES
TRANSEXUAIS EM FAVELA DE UMA CIDADE METROPOLITANA
BRASILEIRA REGISTRADAS ATRAVÉS DO ECOMAPA ..................................... 120

18

1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO

“Saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões
de desigualdades, pobreza, racismo e sexismo”
Rosane Borges
Uma das características mais interessantes da pesquisa qualitativa é que não há a
pretensão de ser neutra, é importante localizar de onde se fala. E assim como a metodologia
escolhida para se trabalhar nessa pesquisa, acredito que a narrativa da história de vida consegue
pincelar aspectos interessantes para essa localização. Para essa tarefa, optei por fazer uma
leitura flutuante dos meus diários pessoais, escritos dos 9 aos 20 anos de idade, esse interesse
em registrar por si só, já me fez pensar, agora aos 33 anos, que já possuía alguns interesses que
me levaram intrinsecamente ao ramo da pesquisa qualitativa.
Sou uma mulher cisgênero, heterossexual, branca, de formação católica, estudei em
escola particular religiosa, formação no Ensino Superior, graduação em Medicina na
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e Residência Médica em Medicina
de Família e Comunidade pelo Hospital Metropolitano Odilon Behrens. Desde local, percebo
hoje que cresci alienada às questões relativas à vivência das pessoas LGBTQIA+, existe um
único relato a respeito em meus diários (são 5) e trata-se de dizeres homofóbicos, motivados
por uma visão religiosa e patologizante. Apesar disso, entendo-me como uma feminista desde
que me entendo como gente, sempre me incomodou a diferença dos papéis sociais, entrando
mais na minha pesquisa sobre mim mesma, revisitei antigos vídeos de família, em um momento
muito inocente, fiz uma pergunta sobre expressão de gênero: “Eu estou de vestido, minha prima
x está de vestido, minha irmã está de vestido. Por que meu pai não está de vestido?” a resposta
veio uníssono: “Ele é homem!”. Sete anos e eu refletia sobre o porquê uma vestimenta
caracterizar um gênero ou outro, me lembro de refletir quem inventava essas regras e de sentir
uma pontinha de inveja por não poder correr com a camisa aberta ao peito como o poema “Meus
oito anos” de Casimiro de Abreu. Em outro momento desses vídeos, eu subo em uma árvore e
sou estimulada “olha as peripécias da Gabriela” em outro, rotulada “Você é Maria-machado”.
Acho interessante trazer essas memórias à tona, pois hoje consigo me dar conta de como a
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sociedade cis-hetero-normativa pode podar as potencialidades de todos nós, porém como estou
em local de privilégio essas pequenas podas não tiram minhas possibilidades de afeto, trabalho,
ou mesmo minha vida, como vemos acontecer com as pessoas LGBTQIA+.
Entendo que meu olhar começou a ficar mais atento a partir de atividades realizadas
ainda na Escola, influenciadas pelas Comunidades Eclesiais de Base e a teologia da Libertação,
tive oportunidade de conhecer vivências diferentes da minha bolha, com o contato com
movimento quilombola, por exemplo, porém ainda sem nenhuma referência ou contato com a
população LGBTQIA+. Durante a graduação conheci pessoas LGBTQIA+, colegas de
faculdade, porém apesar da convivência, e de estar no momento de uma graduação em
medicina, não consegui conectar as implicações da discriminação na saúde e seus impactos,
suas barreiras para essa população. Meu histórico de trabalho com áreas de vulnerabilidade
social, iniciou-se ainda como recém-formada como médica da atenção primária na Favela de
Parada de Lucas, na Região Norte do Rio de Janeiro/RJ, nesse contexto, mesmo com uma
gerente diferenciada, militante da APS e da causa LGBTQIA+, não percebo que houve uma
busca mais aprofundada por entender os determinantes sociais de saúde e adoecimento e
transformar minha prática clínica de uma forma mais pragmática. Porém sempre tive interesse
em escutar histórias e narrativas, e isso me levou a buscar a residência em Medicina de Família
e Comunidade, onde fui apresentada ao Método Clínico Centrado na Pessoa, uma forma de
fazer a medicina de forma não patologizante, ainda assim, nada sobre as especificidades da
população LGBTQIA+. Até que, após a residência, em 2016 consegui um contrato de trabalho
no Centro de Saúde N. Sra. Aparecida, onde hoje sou concursada pela Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, lá conheci pessoas transgênero que estavam buscando o processo
transexualizador pelo SUS, e como uma das premissas da Medicina de Família e Comunidade
é ser especialista no que a sua população precisa, comecei a fazer a única coisa que poderia,
estudar. Depois de entender melhor o que me competia na parte médica, muito adquirido com
a experiência das próprias usuárias, comecei a advogar, ou seja, buscar os fluxos e recursos que
eram (e continuam sendo) inexistentes ou insuficientes na rede. A partir desse contato com as
travestis e mulheres trans da Vila Aparecida e tentando fazer a interface das suas demandas em
saúde com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em 2017 criamos Projeto-Piloto de
Atenção Integral à Saúde da População Transexual, através do qual realizamos uma
sensibilização de todos os profissionais de saúde da unidade a respeito das questões trazidas
como mais importantes pelas mulheres: trabalhamos conceitos de identidade de gênero e
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orientação sexual, determinantes sociais de saúde e adoecimento das pessoas trans e direitos
(como o uso do nome social). A partir desse momento fiquei como referência da Unidade para
o atendimento integral das pessoas trans, inclusive com o acompanhamento da hormonização,
de 2017 à 2021 realizei atendimento de cerca 10 mulheres trans e travestis e 5 homens
transgênero na unidade de saúde, e cada vez mais, faz-se notar uma demanda por uma atenção
à saúde que não envolve apenas aspectos biomédicos (como o processo transexualizador ou
controle de comorbidades), mas também aspectos sociais (solicitação de garantia de direitos ou
mesmo ampliação de políticas públicas para garantia de empregos).
Hoje considero fundamental a população LGBTQIA+ ocupar cada vez mais espaço na
sociedade, evitando que profissionais como eu fiquem tanto tempo alienados dessa realidade,
para que possamos formar alianças que gerem mais profissionais “transcompetentes”
(CASSALHA et al., 2020a) e uma sociedade mais tolerante.

1.2 TERRITÓRIO/LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO

A tentativa de compreensão do território sinaliza uma etapa primordial para a
caracterização descritiva e analítica das populações humanas, no caso da Favela/Vila N Sra.
Aparecida, consiste tanto local de moradia importante no processo relacional das entrevistadas
como lócus do meu trabalho diário como Médica de Família e Comunidade.
A Favela/Vila Aparecida está na área de abrangência, dentro da rede de Atenção
Primária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, do Centro de Saúde N. Sra. Aparecida,
meu vínculo com essa unidade de saúde iniciou-se enquanto Residente do Programa de
Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade do Hospital Metropolitano Odilon
Behrens, no ano de 2015, quando acompanhei a preceptora Lidiane Vilela, então médica da
Equipe 4. Ao finalizar a residência em 2016, com a saída da preceptora da equipe, acabei
assumindo um contrato como médica da mesma Equipe (4). Porém como a questão dos
contratos na rede é instável, trabalhei na equipe por cerca de 1 ano, havendo a chegada de uma
médica efetiva para a vaga, fui cobrir uma licença maternidade na Equipe 1 (já acompanhando
a Favela/Vila Aparecida), depois cobri uma licença médica na Equipe 2 (também equipe de
referência dos moradores da Favela/Vila Aparecida) por 8 meses, quando finalmente fui
nomeada no Concurso público e assumi a vaga na Equipe 1 onde estou de dezembro de 2018
até a presente data. Pode-se dizer então, que após minha especialização toda a minha
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experiência de trabalho foi nessa unidade de saúde, o que faz sentido na escolha desse lócus
para a minha pesquisa.
No Brasil, a origem do termo favela remonta o episódio histórico da Guerra de
Canudos, com a formação do Morro da Providência, mais antiga favela brasileira, no Rio de
Janeiro, cujo povoamento iniciou-se por volta de 1890 por moradores despejado de cortiços na
região central da cidade e por soldados que regressavam de Canudos, o local ganhou o nome
de Morro da Favela em alusão ao homônimo que existia em Canudos, assim batizado em virtude
da planta Cnidoscolus querciforme, a favela. Com o passar do tempo o nome ficou conhecido
e a partir da década de 20, de uma maneira geral, habitações improvisadas, sem infraestrutura,
que ocupavam morros passaram a assim serem chamadas, em geral, associadas a características
negativas que marginalizam seus moradores e sua cultura. Belo Horizonte, desde o início de
sua formação urbanística no final do séc. XIX, elaborou um planejamento urbano propenso a
segregar boa parte da população que chegava ao novo centro urbano, com crescentes ocupações
de áreas não regularizadas e de forma concomitante, o poder público fez um gerenciamento de
modo a autorizar a permanência dos moradores desprivilegiados em locais previamente
definidos pelo poder público, as “vilas operárias”. A esses moradores foram condicionadas
regras que condicionavam sua permanência nesses espaços reservados, por exemplo “os bons
costumes” e a “dedicação ao trabalho”, dessa forma, a legalização dessas vilas e bairros
operários era uma forma de controle da administração pública em relação aos espaços ainda a
serem ocupados em Belo Horizonte. Porém a partir de 1940, as favelas (ocupações não
formalizadas) começam a crescer ao longo das quatro grandes vias principais (Av. Amazonas,
Antônio Carlos, Cristiano Machado e Anel rodoviário), reiterando os estigmas identitários que
construíram no imaginário nacional a favela como o lugar da falta e do perigo. No entanto, seus
moradores, os favelados, mantiveram movimentos de resistência, em especial contra às
intransigências do poder público que operacionalizavam reassentamentos com destinos a lotes
em locais muito distantes da área central, mesmo que originando novas favelas que passaram,
repetidamente por processos de remoção como no caso das favelas do Pindura Saia (Cruzeiro),
Acaba Mundo (Sion), Marmiteiros (Padre Eustáquio) e Pedreira Prado Lopes. (MATTOS,
2018).
Em meus 5 anos de trabalho como Médica da Comunidade da Favela/Vila Aparecida,
percebo que muitos dos moradores e o poder público utilizam o termo “Vila”, talvez pela
marginalização histórica do termo “Favela”, porém pela deferência que tenho a historicidade
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do termo e como uma forma de resistência a essa generalização que credita aos espaços
informais, especialmente formados pelas comunidades negras do nosso país, opto por manter
no meu texto o termo Favela.
A Favela N Sra. Aparecida faz parte do Aglomerado da Serra, a maior de Minas Gerais,
com cerca de 45 mil habitantes, um conjunto de favelas/vilas na região Centro-Sul da cidade de
Belo Horizonte, conforme ilustrado na Figura 1, que compreende oito favelas/vilas: Vila
Marçola, Vila Nossa Senhora de Fátima, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Nossa Senhora
da Conceição, Vila Santana do Cafezal e Vila Novo São Lucas, segundo a URBEL (Companhia
Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte).
Figura 1 - Aglomerado da Serra

Fonte: (MATTOS, 2018).

Para os habitantes da área as identificações em relação às regiões da Favela
(Aglomerado da Serra) são: primeira, segunda e terceira água, Araras, Del Rey, Buraco quente,
Pau Comeu, Cafezal. Sendo que os limites além das características de relevo reservam a
historicidade da ocupação com a expansão do aglomerado ocorrendo com a chegada de
parentes, amigos(as) e conhecidos(as) dos(as) moradores(as) já estabelecidos(as), o que foi
corporificando as redes de amizade e parentesco nas vilas, bem como suas rixas.
A Favela/Vila N Sra. Aparecida ou Favela/Vila do Pau Comeu apresenta área de
144.587,00m², população de 4.308,00 habitantes e 1.307 domicílios, (URBEL) é uma das mais
antigas do aglomerado, remontando aos anos 1940, começou a ser ocupada após a inauguração
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do 1º Batalhão de Polícia Militar no bairro Santa Efigênia, apesar de estar localizada há apenas
3 quarteirões da Av. do Contorno, até a década de 80 os moradores sofriam com falta de
infraestrutura. Somente em 1983 a comunidade recebeu água tratada e começou a instalação de
rede elétrica no local.
O Centro de Saúde N Sra. Aparecida foi criado na década de 90 e ocupava as
instalações da Obra Social, instituição vinculada à igreja católica, conforme ilustrado na Figura
2, que mostra a parede branca da Igreja e a placa do antigo Centro de Saúde ainda no local, um
anexo. Somente em 2014, após muita luta da população da Favela/Vila N Sra Aparecida junto
ao orçamento participativo da cidade, foram inauguradas suas novas instalações, em rua
próxima, mostradas na Figura 3. Até hoje os moradores mais antigos costumam citar que
frequentam o posto “desde que ele era lá em cima”.
Figura 2 - Local do Centro de Saúde Antigo (ainda com a placa antiga do local)

Fonte: Googlemaps.

Figura 3 - Centro de Saúde N Sra. Aparecida, inaugurado em 2014.

Fonte: Googlemaps.
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Atualmente, mesmo o Centro de Saúde N Sra. Aparecida levar o nome da Favela/Vila
que o reivindicou, o mesmo atende uma área mais ampliada, contando com 12.154 pessoas
cadastradas, demonstrada na Figura 4, onde o ponto azul corresponde à localidade geográfica
do centro de saúde e o tracejado preto o limite da sua área de abrangência.

Figura 4 - Área do Centro de Saúde N. Sra. Aparecida.

Fonte: Googlemaps.

A área de abrangência é dividida para atuação de 4 equipes: 1, 2, 3 e 4. Sendo que a
Vila Aparecida é atendida pelas Equipes 1 e 2. A equipe 3 tem uma predominância do território
da Vila Cafezal e a equipe 4 uma área de prédios do Vila Viva e áreas de Baixo Risco, conforme
demonstrado na Figura 5.
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Figura 5 - Área do Centro de Saúde N. Sra. Aparecida dividida por microáreas

Fonte: BHMaps.

A quantidade de pessoas adscritas por equipe, segue as recomendações do Ministério
da Saúde para áreas de Muito Elevada vulnerabilidade Social.
Tabela 1 – População cadastrada por Equipe de ESF
Equipe

Microáreas

População cadastrada

1

1, 2, 3, 4

2.296

2

5, 6, 7, 8

2.261

3

9, 10, 11, 12

2.413

4

13, 14, 15, 16

2.854

Baixo Risco

98

2.322

Fonte: Cadastro Familiar
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Figura 6 - Microáreas correspondentes a território da Favela/Vila N Sra. Aparecida

Fonte: BHMaps.

A Figura 6 apresenta um recorta da área do Centro de Saúde N. Sr.ª Aparecida com a
divisão de microárea correspondente ao território da Favela/Vila N. Sr.ª Aparecida, que são:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1.3 UM OLHAR PARA A TRANSGENERIDADE E AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA
DA SAÚDE

A Organização Mundial de Saúde, através da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável tem trabalhado com a premissa da equidade com respeito universal pela dignidade
humana, assumindo um compromisso de “não deixar ninguém para trás”, e por esse motivo,
traz um olhar especial para a população de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer e
intersexuais (LGBTQI) (MANANDHAR, 2018). O termo transgênero é um termo genérico
usado para descrever pessoas com uma ampla gama de identidades - incluindo pessoas
transexuais, pessoas que se identificam como terceiro gênero, e outros cuja aparência e
características são percebidas como gênero atípico e cujo senso próprio de gênero é diferente
do sexo que foram atribuídos a eles ao nascimento. Algumas pessoas transgênero procuram
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cirurgia ou uso de hormônios para trazer seu corpo a um alinhamento com sua identidade de
gênero, outras não. (W.H.O., 2016). No Brasil se soma a esse termo “guarda-chuva” a
nomenclatura travesti, por ser uma construção identitária latino-americana com relevância
social, tanto por sua marginalidade como força dentro dos movimentos sociais. Apesar da
ausência de padronização dos termos no Brasil, a terminologia “travestis”, “mulheres
transexuais”, “homens transexuais” e “pessoas não binárias” tem sido adotada nas conferências
nacionais de Políticas Públicas de Direitos Humanos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais ou Transgêneros), portanto, o presente artigo utilizará os termos
conforme sua utilização em cada referência citada, quando citação da pesquisadora,
utilizaremos LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros,
Queer, Intersexo, Assexuais, Mais (outras identidades)), por ser um termo mais abrangente,
pelo seu reconhecimento internacional e representatividade.
A UNAIDS estima uma população mundial de 0,1 à 1,1% de pessoas transgêneros
(UNAIDS, 2014), contudo esses dados podem ser subestimados, além disso, pessoas
transgêneros são afetadas por indicadores negativos de saúde devido a determinantes sociais
multifatoriais, como a marginalização econômica, a patologização de sua condição, o estigma,
a discriminação e a violência, inclusive na dificuldade para acesso aos cuidados em
saúde.(UNAIDS, 2014). No Brasil, mesmo considerando a escassez e falta de qualidade das
informações sobre a população LGBTI+, tanto no que se refere aos dados do Disque 100,
quanto nos dados do Sinan há evidências do aumento de casos de violência contra a população
LGBTI+ no país, não totalmente explicadas somente por uma redução das subnotificações, no
que se refere às denúncias de homicídio contra a população LGBTI+, verifica-se um forte
crescimento nos últimos seis anos apontados, saindo de um total de 5 casos, em 2011, para 193
casos, em 2017. Apenas no último ano houve um crescimento de 127%. O SINAN verificou
também esse aumento progressivo no número de notificações de violência contra pessoas
LGBT, o que pode demonstrar uma sensibilidade crescente do setor saúde às situações de
violência contra essa população. No período de 2015 a 2017, registraram-se, em média, mais
de 22 notificações de violências interpessoais e autoprovocadas por dia, o que significa quase
uma notificação a cada hora para pessoa LGBT no Brasil. Destaca-se que os maiores números
de notificações foram verificados entre as lésbicas e mulheres transexuais. (PINTO et al., 2020).
Um dado alarmante que expressa a mortalidade precoce dessa população, segundo a
Organização Não-Governamental, Transgender Europe,(BALZER; LAGATA; BERREDO,
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2016), é que entre janeiro de 2008 a abril de 2013 registrou-se 486 mortes de transexuais no
país. E mesmo durante o período de Pandemia, quando se acreditava que os índices de
assassinatos poderiam diminuir, como aconteceu com outras parcelas da população, pela
necessidade de isolamento social, o número de assassinatos de pessoas trans aumentou, em
2020, foram pelo menos 175, sendo todas travestis e mulheres transexuais. (BENEVIDES;
NOGUEIRA, 2020).
E enquanto estima-se a expectativa de vida de um brasileiro cisgênero – pessoa cuja
identidade de gênero corresponde ao gênero que lhes foi atribuído no nascimento com base em
seu sexo biológico - em 75 anos, a de um brasileiro transexual não passa de 35 anos. A UNAIDS
nos traz que os principais fatores para que muitas pessoas transgênero sofram com experiências
de exclusão social e marginalização estão relacionadas à: rejeição familiar e violação dos
direitos de educação e trabalho; violência, criminalização e transfobia; falta de reconhecimento
de sua identidade de gênero e discriminação nos sistemas de saúde.
Em Belo Horizonte, MG, registrou-se entre janeiro de 2016 a setembro de 2017 um
total de 142 atendimentos à pessoas transexuais ou com alguma questão relacionada à
identidade de gênero na Rede SUS-PBH (PRODABEL, 2017), contudo é documentada a
dificuldade de acesso à serviços de saúde por essa população, por medo de preconceitos, dessa
forma, estima-se que esse número seja subestimado. (DE CARVALHO PEREIRA; CHAZAN,
2019). Diante disso, identifica-se na população transgênero brasileira uma necessidade de
atenção à saúde que se adeque ao cenário em que tal população se encontra inserida. (LIONÇO,
2008).
A promoção de projetos direcionados a determinado grupo encontra suporte nos
princípios básicos do SUS que garantem, entre outros conceitos, Universalização e Equidade
do atendimento, o que significa que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as
pessoas, independente de características sociais e pessoais, além de atender as necessidades
distintas de cada parcela populacional.
No Brasil, desde o fim da regulamentação do SUS, no final da década de 1980 e início
da década de 1990, vem-se construindo uma política de Atenção Primária à Saúde (APS),
tornando esse setor o contato prioritário dos cidadãos com os sistemas de saúde e o principal
desenvolvedor de programas de atenção regionalizada e contínua que promovam prevenção,
tratamento e manutenção da saúde. São também os princípios da APS outros fatores que
justificam a criação de atendimento direcionado às demandas da comunidade transgênero, uma
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vez que proporciona um olhar longitudinal, integral e humanizado sobre a situação de saúde
desta parcela da população e que, a partir disso, deve viabilizar caminhos que levem a uma
melhora da qualidade de vida dessas pessoas.
A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBT) (BRASIL, 2012) foi instituída no âmbito do SUS pela Portaria nº 2.836
de 1º de dezembro de 2011, (BRASIL, 2011) com o objetivo de promover a saúde integral
LGBT eliminando a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuindo para
a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e
equitativo. Essa política tem sua marca no reconhecimento de que a discriminação por
orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde, no
processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social a que está
exposta a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
Dentro da Política Nacional LGBT, foi instituído pelas Portarias nº 1.707 e nº 457 de
agosto de 2008 e ampliado pela Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013 (BRASIL, 2008),
o Processo Transexualizador realizado pelo SUS que garante o atendimento integral de saúde a
pessoas transexual, incluindo acolhimento e acesso com respeito aos serviços do SUS, desde o
uso do nome social, passando pelo acesso a hormonioterapia, até a cirurgia de adequação do
corpo biológico à identidade de gênero e social. Desde o estabelecimento dessa Política,
algumas experiências exitosas no cuidado desta população têm sido destacadas no cenário
nacional, como por exemplo, as atividades e serviços oferecidos pelo Centro de Pesquisa e
Atendimento ao Travesti e Transexual (CPATT) no Paraná e pela rede municipal de saúde
Florianópolis, nos quais existe uma responsabilização fundamental da APS na coordenação do
cuidado desses pacientes (ROGERS et al., 2016). Em Belo Horizonte, conta-se com a Diretoria
de Direitos da População LGBT criada em fevereiro de 2017, um equipamento que tem como
objetivo contribuir para a defesa e promoção dos direitos humanos e cidadania da população
LBGT, por meio de ações que visem ao enfrentamento da violência e discriminação por
orientação sexual e identidade de gênero, no município, porém no âmbito da atenção primária
à saúde as iniciativas são tímidas.
Apesar das iniciativas citadas, quando tratamos o tema da transexualidade, observa-se
que ainda há uma disputa para que essa possa escapar da entidade nosológica embasada no
modelo biomédico dicotômico de sexo-gênero, haja vista sua classificação como transtorno
mental no CID10 ou ainda como “disforia de sexo” no DSM-IV, que reduz essa população em
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características patologizantes comuns, ignorando suas particularidades históricas, culturais,
sociais e econômicas, dessa forma, ainda há muito a se aprofundar na perspectiva da
representação social da saúde e doença para as pessoas transgênero - seus modos de fazer,
pensar e sentir habituais, que se reproduzem ou se modificam a partir das estruturas e das
relações coletivas e de grupos. (MINAYO, 2004). O que essa população busca na unidade de
saúde, e como na narrativa de suas histórias de vida, encontram ou não legitimidade nos espaços
públicos, segundo Douglas (1971), o corpo social limita a forma pela qual o corpo físico é
percebido. A experiência física do corpo é sempre modificada pelas categorias sociais através
das quais é conhecida, sustentando uma visão particular da sociedade.(Douglas, 1971, p118).
Sendo assim, justifica-se a busca de trazer os elementos próprios e as representações, dessas
pessoas tão marcadas pela experiência de como seus corpos são vistos socialmente na
perspectiva de ampliar o entendimento de quais as suas reais necessidades e demandas no que
concerne às políticas públicas de saúde.
No entanto, a afirmação de gênero não é apenas social, envolve outras instituições,
como assistência médica e direito; Apresentando-se com quatro facetas principais: social
(utilização de nome, pronome adequados ao gênero, por exemplo), psicológica (autopercepção), médica (hormonioterapia, intervenção cirúrgica, outras modificações corporais, se
demandadas), e legal (por exemplo, marcadores legais de gênero, mudança de nome), vinculada
portanto a uma série de fatores - incluindo contexto e cenário, questões relacionadas à
acessibilidade de hormônios entre sexos (em termos de disponibilidade de medicamentos,
acessibilidade a prestadores de serviços de saúde culturalmente competentes), socioeconomia
e pobreza , criminalização de minorias sexuais e de gênero, barreiras legais à mudança de
marcadores de gênero e reconhecimento de identidade e assim por diante. Dessa forma, não
existe um caminho único para a afirmação de gênero. Algumas pessoas podem socialmente,
mas não clinicamente, confirmar seu gênero; outros podem social e medicamente, mas não
legalmente. A afirmação de gênero pode, ou não, estar em conformidade com as categorias
binárias de ser mulher ou homem. Não-binário refere-se a ter uma identidade transgênero que
não usa dicotomias femininas ou masculinas como pontos de referência, por exemplo.
(REISNER et al., 2016).
Frente a essa complexidade, própria do ser humano, faz-se necessário beber na fonte
das Ciências Sociais; trabalhar com a narrativa dessas histórias de vida, buscando capturar seus
pontos de encontro (empoderamento) e desencontro (opressões) frente às suas relações sociais:
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comunitárias e com as Instituições públicas, para assim, quem sabe, auxiliar na construção da
visibilidade das pessoas transgênero da Favela/Vila Aparecida e através delas, trazer elementos
para o debate das políticas públicas relacionadas à população transgênero do município de Belo
Horizonte.

1.4 PROJETO ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRANS NA APS

O Projeto de Atenção Integral a população Trans na APS, atualmente existente no
Centro de Saúde N Sra. Aparecida começou ser pensando em 2017, a partir de uma demanda
das algumas travestis e mulheres trans da Favela/Vila N Sra. Aparecida, na época havia uma
necessidade de alguns relatórios médicos e psicológicos para o processo judicial de retificação
do registro civil, além de uma demanda por hormonização, uma vez que a única
endocrinologista da rede que atendia a essa demanda, de forma não oficial, havia aposentado.
Algumas dessas demandas chegaram à mim e outras à gerência da unidade e a partir desse
primeiro contato viu-se a necessidade de articulações com a gestão do distrito sanitário centrosul, pois muito fluxos não estavam (e não estão) estabelecidos. Entre outubro de 2017 e março
de 2018, eu, como então coordenadora e preceptora do Programa de Residência Médica de
Medicina de Família e Comunidade, a gerente da Unidade, Rejane Macedo, com o apoio das
Referências Técnicas: Vânia Rocha (DRES-CS) e Priscila Franco ( Coordenação de Saúde
Sexual e Atenção às DST/AIDS e Hepatites Virais) e a colaboração das travestis e mulheres
trans da Favela/Vila Aparecida, elaboramos o projeto, com o objetivo de acolher e integrar a
população Trans adscrita ao Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, oferecendo
atendimento integral à saúde de forma humanizada, com base no Método Clínico Centrado na
Pessoa e de acordo com os princípios de Integralidade e Equidade. O projeto foi estruturado em
4 fases.

I) Fase 1: Sensibilização e Capacitação da Equipe do Centro de Saúde

A primeira fase consistiu na sensibilização da equipe do Centro de Saúde para a
necessidade de acolhida e capacitação para o atendimento da população transsexual, bem como
planejamento e organização de fluxos e recursos existentes especificamente para essa
população. Foram realizados encontros de sensibilização com os profissionais administrativos,
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agentes comunitários de saúde e com as equipes das Estratégia Saúde da Família e médicos de
apoio, com capacitação para a realização do cadastro com o uso do nome social e reuniões com
as gerências distritais para esclarecimentos dos fluxos (não) disponíveis para processos de
redesignação sexual.

II) Fase 2: Captação e Oferta de Atendimento

Nessa fase, foi de grupo operativo, com bases na Educação Popular em Saúde, além
das reuniões com as pessoas trans da área, foi ofertado atendimento à saúde de maneira integral
e individualizada pela equipe da Residência de Medicina de Família e Comunidade do Hospital
Metropolitano Odilon Behrens, sob a minha supervisão como preceptora, no próprio Centro de
Saúde. Além da colaboração, caso houvesse necessidade, dos profissionais do NASF e da Saúde
Mental.
Ocorreram 4 encontros durante o ano de 2018:

Tabela 2 - Encontros com população Trans em 2018
Data

Participantes

23/04/2018 MFC, Residente, Dentista da ESF, 4 mulheres trans, 1 companheiro de mulher
trans
Conversa sobre os fluxos de atendimento na Unidade de Saúde e na Rede SUS
de Belo Horizonte.
05/2018

MFC, Residente, Psicóloga, 2 mulheres trans
Conversa sobre ansiedade e exercícios de relaxamento.

09/07/2018 MFC, Residente, Gerente, Representante do Distrito, 4 mulheres trans, Guarda
Municipal (3 representantes), ACS do Centro de Saúde.
Participação da Guarda Municipal realizada a pedido dos mesmos, como
um esforço na prevenção à violência institucional, foi realizada uma
exposição dialogada pela médica da ESF e mulheres trans e travestis sobre
conceitos de identidade de gênero e orientação sexual, bem como das
vulnerabilidade da população.
27/08/2018 MFC, Residente, 4 mulheres trans.

33
Conversa sobre as atualizações dos Projetos de PREP e criação pelo grupo
das cartilhas: “Documentos necessários para retificação do nome civil em
Cartório” e “Passo-a-passo após retificação do nome Civil, onde mais é
preciso ir”
Fonte: Elaborada pela autora.

Após esses encontros, o grupo decidiu deixar de se encontrar presencialmente, por
incompatibilidade com horários de trabalho das participantes, mantendo contato via grupo de
whatssap. Os atendimentos individuais se mantém até hoje, completamente integrados à agenda
da ESF.
No projeto ainda estão programadas as fases III e IV de: Avaliação do trabalho (através
de auditorias clínicas) e de Capacitação de outros pólos.
Reitero que todo esse projeto ocorreu no âmbito das minhas competências e demandas
de trabalho como Médica de Família e Comunidade, na Estratégia de Saúde da Família, os
encontros e diálogos daí provindos foram fundamentais para que meu interesse sobre o tema
fosse despertado, a minha entrada no mestrado ocorreu posteriormente, somente em 2019, e as
conversas e os grupos realizados quando da implantação do Projeto Atenção Integral a
população Trans na APS no Centro de Saúde N. Sra Aparecida não foram objetos dessa
pesquisa e estão aqui relatados como forma de contextualizar o lócus da pesquisa.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Reconhecer a voz e auxiliar na construção da visibilidade das representações que as
mulheres transexuais e travestis moradoras da Favela/Vila Aparecida têm sobre a sua trajetória
de vida, interconectando suas relações sociais sob a ótica dos processos de saúde e adoecimento.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar na trajetória das mulheres transexuais, travestis fatores que elas relacionam
como promotores de saúde e adoecimento
Identificar fatores de empoderamento e repressão das mulheres transexuais, travestis
em suas relações com o sistema de saúde.
Analisar a partir da perspectiva das mulheres transexuais e travestis, quais as suas
necessidades e demandas em saúde e como as atuais políticas públicas tem suprido ou não esses
anseios.
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3 MARCO TEÓRICO

3.1 GÊNERO

A palavra gênero tem significados diferenciados conforme varia o idioma. Em inglês,
existe uma palavra para gênero (gender) e outra para sexo (sex). Em alemão, sexo e gênero são
expressas pela palavra geschlecht que, além destes significados, também é traduzida como raça
e família. Em inglês, alemão, francês (genre) e espanhol (género), a palavra gênero possui
conotações literárias e gramaticais. (SALLES; GONÇALVES; ARAUJO, 2017). Dessa forma,
percebe-se que gênero interage com as categorias do sexo biológico, porém se diferencia dele,
pois é um conceito que abrange a dimensão social e histórica do entendimento dos significados
do masculino/masculinidade (homem) e do feminino/feminilidade (mulher). O gênero pode ser
entendido como uma estrutura social que organiza as relações: a divisão do trabalho, a
distribuição da riqueza e da propriedade, o sistema político, a educação, a saúde, entre outras.).
(CIASCIA; HERCOWITZ; JUNIOR, 2021)
O termo papel social de gênero, por exemplo, refere-se às expectativas sociais de
comportamentos, atitudes, funções, ocupações de espaço, responsabilidades e poderes
atribuídos à feminilidade e à masculinidade. O espaço público destinado aos homens (ou aos
que performam a masculinidade) e o espaço privado à responsabilidade feminina, com o
cuidado da prole e da casa, de forma que a divisão social do trabalho é reproduzida com base
nesses papéis sociais de gênero, que reforça por exemplo que características de sensibilidade,
expressão de afeto são femininas e vigor, força, raciocínio são masculinas.
O termo expressão de gênero é como uma pessoa deseja se expressar, em determinado
momento e contexto com relação aos padrões sociais de gênero, pode ser alterada, pois referese ao que é mostrado ou feito para indicar aos outros o seu grau de masculinidade, feminilidade,
neutralidade o não binaridade, inclusive podendo mudar de acordo com os costumes, normas
sociais e momentos históricos. Por exemplo, os cabelos longos, em alguns momentos históricos
utilizados como marcadores da feminilidade em algumas culturas, foi símbolo de rebelião e
vinculado a masculinidade em alguns momentos da cultura do rock. A própria cor rosa, hoje
vinculada à feminilidade, na Idade média era vinculada ao masculino.
A identidade de gênero refere-se à convicção da pessoa se reconhecer como homem,
mulher, entre essas definições ou fora do contexto binário hegemônico. É a compreensão que
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cada sujeito constrói sobre si em relação às definições sociais de gênero, conforme definido nos
princípios de Yogyakarta.
Identidade de gênero é entendida como referente à
profundamente interna e individual experiência de gênero, a qual pode
corresponder, ou não, com o sexo designado ao nascimento, incluindo
seu senso pessoal de corpo (que pode envolver, livremente,
modificações na aparência ou função do corpo por via médica, cirúrgica
ou outras formas) e outras expressões de gênero, incluindo vestuário,
fala e maneirismos (YOGYAKARTA PRINCIPLES, 2009).
Figura 6 - Boneco do gênero

Fonte: (CIASCIA; HERCOWITZ; JUNIOR, 2021).
Alguns outros termos que se interconectam a gênero, conforme exemplifica a Figura
6, mas não relativos a ele podem causar confusão, pois historicamente estamos inseridos em
uma sociedade binária, reconhece apenas dois polos (muitas vezes colocados como opostos) do
masculino e do feminino e cis normativa, reconhece apenas o feminino vinculado ao sexo
biológico da fêmea e o masculino apenas vinculado ao sexo biológico do macho. Por isso é
importante ressaltar, que o sexo biológico é aquele vinculado aos cromossomos e às genitálias,
podendo ser: Endossexo feminino, Endossexo masculino e Intersexo, que compõe uma
variedade que pode ser cromossômica e/ou hormonal. A orientação afetivo-sexual pode ser
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definida como a tendência persistente a sentir (ou não) atração sexual, fantasias, desejos e se
relacionar com determinada parceria.
Foi partir de meados da década de 1970, que as questões relacionadas ao gênero
começaram a ser estudadas na produção de diversas disciplinas, com especial destaque para as
pesquisas com inspiração feminista, que tinham a perspectiva de quebrar a ideia de que
houvesse diferença entre os gêneros que justificassem a desigualdade de direitos. Estes estudos
foram importantes para o avanço das discussões sobre gênero, porém com enfoque excessivo
na dicotomia homem e mulher, com surgimento de críticas provenientes de indivíduos que se
sentiam marginalizados, por essa dicotomia.
A construção da identidade de gênero resulta da interação de fatores biológicos,
psicológico e socioculturais, porém não existe definição de quais seriam os fatores
preponderantes em cada campo e como é a interação entre eles. Esse pensamento nos traz
justamente a perspectiva despatologizante, auxiliando na compreensão da diversidade humana.
No campo das ciências biológicas, sugere-se haver ação de três fatores: ação dos hormônios
sexuais, genética, estrutura e função cerebral e a interrelação entre esses já é bastante complexa,
cito aqui, a título de exemplificação, estudos que demonstram mais características estruturais e
funcionais semelhantes entre pessoas trans e pessoas cis que compartilham da mesma
identidade de gênero do que com aquelas que compartilham do mesmo sexo biológico ou
mesmo evidência da influência hormonal no cérebro durante a gestação. (CIASCIA;
HERCOWITZ; JUNIOR, 2021). Nos aspectos psicológicos e socioculturais da identidade de
gênero, o modelo da aprendizagem social traz a questão dos estereótipos dos papéis de gênero,
aprendidos desde a infância, sugere-se por exemplo que a identidade de gênero comece a se
desenvolver por volta dos 18 meses, quando as crianças percebem as diferenças entre o
masculino e o feminino, sabem seu próprio gênero e podem separar grupos com alguma
consistência, os adultos, por sua vez, reforçam a importância dessa categorização, incentivando
o desenvolvimento do esquema de gênero que combine com normas e crenças culturais,
separação de filas, compra de presentes estereotipados ou escolha dos temas infantis (festas,
roupas, materiais escolares...) estabelecidos socialmente como típicos de cada gênero.
É importante, portanto, entender também como o gênero é uma categoria social
imposta sobre um corpo sexuado, que se refere aos domínios estruturais e ideológicos
implicados nas relações entre os sexos, é um elemento constitutivo de relações sociais baseados
nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma de significar as relações de poder. Essa
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percepção, trazida pelo movimento feminista, na famosa frase de Simone de Beauvoir (1980),
em o Segundo Sexo “ Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” explicita que mesmo que
fenômenos biológicos e psicológicos influenciem na construção individual da identidade de
gênero, as desigualdades sociais que ocorrem entre os gêneros, são socialmente construídas e
não podem ser justificadas por esses fenômenos, por isso a necessidade de ao falarmos em
gênero também nos debruçarmos sobre as construções das ciências sociais, que tem como
grande expoente a teoria queer apoiada nas ideias de Judith Butler (BUTLER, 1993) sobre a
teoria da performance de gênero. No intuito de questionar, problematizar, transformar,
radicalizar e ativar uma minoria excluída da sociedade centralizadora e heteronormativa, a
palavra queer é traduzida por estranho, excêntrico, raro e extraordinário.(MISKOLCI, 2009).
Butler (1993) analisa, de maneira crítica, a dicotomia entre sexo e gênero: para ela, os corpos
sexuados podem ser base para uma variedade de gêneros e que o gênero não se limita apenas
às duas possibilidades usuais, defende a descontinuidade radical entre sexo e gênero, o que
torna cada um desses conceitos artifícios flutuantes e performativos, uma vez que constroem
realidades, permissões e exclusões. Essa cisão radical tem como consequência que a linearidade
de que homem e masculino são naturais, assim como mulher e feminino, está rompida, uma vez
que um corpo que nasceu com uma estrutura entendida pela disciplina anatômica como pênis
ou entendida como vagina podem estar presentes tanto em corpos de homens como de mulheres.
É o que se performa intima e socialmente que configura as identidades de gênero. Não na
natureza, a biologia ou quaisquer explicações causais. O gênero de uma pessoa é
performaticamente construído pela repetição ao longo do tempo de atos inteligíveis socialmente
como masculinos ou femininos, reguladas por normas que nunca podem ser totalmente
internalizadas. Nesse contexto, as pessoas transgênero experenciam e se constroem na/pela
ruptura entre a imposição cultural de um gênero a um corpo sexuado e a identidade cultural do
sujeito a quem essa imposição é aplicada. (ROGERS et al., 2016)
A partir dessa construção teórica, o termo gênero pode ser entendido como o que
abarca a gama de características pertencentes e diferenciadas entre a masculinidade e
a feminilidade, e que a auto-identificação como homem (cis ou trans), mulher (cis ou trans),
não binário, gênero flúido, não é um atributo fixo que espera se revelar, mas uma expressão de
processos de desenvolvimento complexos, múltiplos e interativos.
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3.2

CISGÊNERO,

TRANSGÊNERO,

MULHER

TRANSEXUAL/TRANSGÊNERO,

TRAVESTI

O termo cisgênero tem sido utilizado para referenciar as pessoas que se identificam
com o gênero designado ao nascimento, porém é importante ressaltar que no que concerne ao
debate das identidades de gênero, “cis” surge apenas setenta anos após o termo que lhe faz
oposição, “trans”, este na década de vinte, aquele quase que na virada para o século XXI.
(RODOVALHO, 2017), afinal, ao que é hegemônico não caberia em uma classificação
diferenciada, contudo, a noção de cisheteronormatividade, que vem sendo produzida e
desenhada pela militância e/ou intelectualidade trans, em elaborações do transfeminismo, tem
buscado que se delimite, com o prefixo cis, domínios existenciais diferentes daqueles ocupados
por travestis, transexuais, entre outros/as que se identificam nos terrenos da transgeneridade.
(TORRES; GONZAGA MODESTO; MARTINS DA COSTA DE MENEZES, 2020)
O termo transgênero é um termo genérico usado para descrever pessoas com uma
ampla gama de identidades - incluindo pessoas transexuais, pessoas que se identificam como
terceiro gênero, e outros cuja aparência e características são percebidas como gênero atípico e
cujo senso próprio de gênero é diferente do sexo que foram atribuídos a eles ao nascimento.
Algumas pessoas transgênero procuram cirurgia ou uso de hormônios para trazer seu corpo a
um alinhamento com sua identidade de gênero, outras não. (W.H.O., 2016).
Apesar de questões relacionadas à transgeneridade somente aparecerem na literatura
médica a partir do sec. XIX, existem evidências de variações espectrais do gênero que remetem
há 5 mil anos, a história é marcada por diversas vivências que hoje consideraríamos como
transgêneros, mas que não eram denominadas dessa maneira por ausência do termo. Na Índia
muitas divindades cultuadas eram trans: Ardhanarishvara (fusão de Shiva com Parvatti, metade
homem e metade mulher) e Laksshmi Narayana (fusão de Lakshmi com Vishnu), não é de se
admirar que na cultura hindu há o reconhecimento da existência de um “terceiro gênero” as
Hijra são pessoas que nasceram com pênis e que adotam expressão de gênero feminina, e os
Sadhin, pessoas que nasceram com vulva e adotam expressão de gênero masculina. Às Hijra
acredita-se terem sido escolhidas por Shiva para fazer a mediação entre os planos divino e
secular, dessa forma possuem um papel e status social de destaque. Algumas tribos indígenas
da América do Norte tinham no mínimo três gêneros, na tribo Navaho existem os Nadleeli (ou
transformados), pessoas especiais que não eram nem homem. Nem mulheres, mas os dois
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juntos, a tribo Ojibwa, tinha os “dois espíritos”. A presença de muxes na cultura zapoteca
(México), pessoas configuradas como terceiro gênero é relatada desde a época pré-colombiana.
(CIASCIA; HERCOWITZ; JUNIOR, 2021). Em contraposição à organização generificada das
sociedades ocidentais, os iorubás africanos se estruturavam em torno do princípio da
senioridade, isto é, da antiguidade relativa à idade cronológica, de modo que quanto mais velha
era uma pessoa, mais prestígio e poder ela tinha em relação a quem era mais jovem e o fato de
que a pessoa mais velha ou mais jovem fosse um macho anatômico ou uma fêmea anatômica
não era determinante para os lugares de poder e hierarquia antes da colonização. Uma prova
disso é que quando uma mulher cisgênera “recebe” em seu corpo a uma divindade entendida
como ‘masculina’, como Nkosi ou Ogum, toda a comunidade tratará essa mulher como um
homem, pois quem está ali não é mais a mulher, mas a divindade. Há um trânsito que não separa
corpo de alma e nem determina que gênero atravessa um determinado corpo. (FLOR DO
NASCIMENTO, 2019)
No campo das Ciências da Saúde, o estudo da transexualidade, apesar de experiências
como o Instituto de Sexologia, em 1919, criado pelo Dr. Magnus Hischfeld em Berlim e
posteriormente destruído pelos nazistas, que buscava não uma “cura para a mente”, mas sim
tentar dar acesso e cuidado, inclusive com iniciativas como carteirinhas que permitissem a
circulação de pessoas transgênero de acordo com o gênero que se identificavam sem serem
presas. Grande parte dos estudos se inclinaram para as tentativas dentro de um pensamento
nosológico, típico do pensamento biomédico vigente, com esforço em criar critérios
diagnósticos para a transexualidade, que seguiam um padrão cis normativo, ou seja, a
cisgeneridade (conformidade do sexo biológico à identidade de gênero atribuída ao nascimento)
é tida como referência e as diversidades de gênero ficam sob o seu escrutínio. Não à toa o relato
de ambulatórios voltados para população transgênero cujo principal objetivo era “ensinar”
transexuais a performarem conforme o papel de gênero estabelecido socialmente (através de
exercícios de como andar, como falar etc.) e a perseguição pelo “transexual verdadeiro”,
somente a esses seria dado um diagnóstico e oferecido o processo transexualizador. Ainda hoje,
existe pouca discussão sobre os conceitos de gêneros, estuda-se a transexualidade ainda sob
uma perspectiva reduzida, uma vez que os estudos ainda são pautados por uma visão binária da
questão de gênero. O termo transexualidade é abordado em função da patologização dessa
condição. Os desdobramentos sociais e as possibilidades de expressão não-binárias ainda não
são discutidos de forma exaustiva. (SALLES; GONÇALVES; ARAUJO, 2017) apesar de os
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primeiros estudos que registraram e defenderam o “fenômeno transexual” datem da década de
1950, ainda se utilizam de listas classificatórias, por exemplo: o Manual Diagnóstico e
Estatístico dos transtornos mentais (DSM-IV), de responsabilidade da Associação de
Psiquiatria Norte-Americana (APA), o Código Internacional de Doenças (CID-10), publicado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que defendem como alternativa para resolver os
“transtornos” ou “disforias” as cirurgias de transgenitalização.
A diferenciação que o próprio Conselho Federal de Medicina no Brasil fez entre
Travestis e Mulheres trans ancoradas apenas no desejo ou não de manter o pênis é um exemplo
do reducionismo do gênero a questão genital. A identidade travesti é uma construção latinoamericana, durante muito tempo associada a características marginais, marcadas pela
sexualização e racialização, da recusa social que leva a situações de violência e de
clandestinidade. Hoje essa identidade se movimenta para a ressignificação da travesti como
símbolo de resistência. Portanto é problemática a determinação de que toda a travesti não terá
incomodo com a sua genitália, da mesma forma que é violento impor a quem se autodefine
como mulher que ela necessariamente deve sentir-se mal por ter um pênis e desejar ter uma
vagina. Reflete-se esse processo na seguinte frase, de uma militante travesti: “Acho que sou um
Pokémon. Quando era novinha me chamavam de viado, depois virei uma bichinha pintosa,
depois travesti. Agora, para chegar ao topo da evolução tenho que virar transexual.”
(CARVALHO, 2018).
Dentro da diversidade de experiências de gênero que podem ser vivenciadas, em
especial com alinhamento à teoria queer, entende-se que por vezes é difícil dar nomenclaturas
a todas elas, contudo, no ambiente de lutas políticas, se opera também uma disputa pela
linguagem, não atoa, existem pontos de tensão entre as percepções mais fluídas ou mais
estanques das construções de gênero. Dessa forma, é importante respeitar a autoidentificação
da pessoa, pois somente ela poderá trazer quais as representações o termo “mulher transexual”
e/ou “travesti” traz na sua individualidade.

Reforçando-se que ambas são identidades

femininas, ou transfemininas, por isso, utilização do artigo “a” ao se referir a uma travesti.
No título do trabalho utilizo as duas nomenclaturas “mulher transexual” e “travesti”
com as quais as entrevistadas geralmente se auto identificam durante a minha prática na
Unidade Básica de Saúde, porém não há um consenso tanto no movimento social quanto na
própria ciência sobre a polissemia de termos que envolvem a transgeneridade, a Professora Dra
Helena Moraes Cortes, da UFRB, que gentilmente enviou seus apontamentos à minha escrita,
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advoga a importância de deixar-se claro que no que concerne transgeneridade a categoria de
análise é a identidade de gênero e não a dimensão sexual (seja ela relacionada a orientação
sexual ou a genitália), considerando-se diante de um cenário que dispõe de vários modelos de
feminilidade, pode-se perceber que há uma naturalização, da ideia de uma mulher “hiper-real”
(que seria uma mulher como símbolo, sem relação com a realidade, visto que não existe “a
mulher”, mas sim “mulheres”), geralmente sexualizada (CAMPOS, 2014) o apontamento
trazido por Cortes é extremamente pertinente, na perspectiva de que o termo transexual tende
reforçar a sexualização dos corpos trans.
Pode-se questionar também o porquê de no título não ter sido utilizado apenas o termo
transfemininas (termo “guarda-chuva” que abrange identidades de gênero trans com expressão
feminina. Incluindo mulher trans, travesti e pessoa não binária com expressão feminina), o que
o corre é que embora o termo inclua todas essas identidades, tende a apagar a identidade travesti,
já tão negligenciada na sociedade brasileira. Por essa razão a codeputada travesti e negra Érika
Hilton, eleita em 2018, e a ativista Indianara Siqueira, propõem o uso do termo
“transvestigênere”, um neologismo que funde as palavras transgênero/transsexual e travesti,
além de terminar de forma neutra em alusão a pessoas não binárias.
É de forma natural que entendo a relação dialética imbuída na construção e utilização
dos vocábulos, e em atenção as pertinentes colocações e estudo, apesar de no título estar
mantido o vocábulo mulheres transexuais, termo ainda utilizado no primeiro documento que
tive contato ao estudar o assunto para APS, a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais, no texto também serão utilizadas: mulheres trans,
mulheres transgênero e travestis, de forma preferencial.
A importância de se entender e respeitar as construções históricas e de luta dos
movimentos trans feministas ecoam na realidade social brasileira na qual, mulheres trans e
travestis ainda se encontram expostas a vários fatores que sinergicamente potencializam de
forma negativa os desfechos em saúde. O descompasso existente mesmo entre identidades trans
masculinas e femininas pode ser explicado pela inferiorização de tudo o que é feminino,
identificados como um gênero vulnerável. A preocupação com as performances de gênero
próximas do feminino são uma constante na vida de grande parte dos homens (cis ou trans), por
exemplo, nesse contexto, quando um sujeito nega sua determinação biológica e passa a
demandar o reconhecimento social como um gênero socialmente desqualificado, ele “quebra a
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coluna dorsal das normas de gênero” e sua existência passa a causar repulsa. (PEDRA, 2020)
Essa desvalorização social é exemplificada por Bento.
Se o feminino representa aquilo que é desvalorizado
socialmente, quando esse feminino é encarnado em corpos que
nasceram com pênis, há uma ruptura inaceitável com as normas de
gênero. Essa regulamentação não está inscrita em nenhum lugar, mas é
uma verdade produzida e interiorizada como inquestionável: o
masculino e o feminino são expressões do desejo dos cromossomos e
dos hormônios. Quando há essa ruptura, nos deparamos com a falta de
aparatos conceituais e linguísticos que deem sentido à existência das
pessoas trans. Mesmo entre os gays, a violência letal é mais cometida
contra aqueles que performatizam uma estilística corporal mais
próxima do feminino. Portanto, há algo de poluidor e contaminador no
feminino (com diversos graus de exclusão) que precisa ser melhor
interpretado (BENTO, 2017).
O processo de exclusão de travestis e mulheres trans, em geral, começa a ocorrer muito
cedo, no próprio âmbito familiar, sendo a violência um fator muito presente, a própria família
é autora ou oferece pouco suporte, sendo que a escola geralmente se nega ou se abstém de tratar
de assuntos pertinentes à identidade de gênero e de proteger essas pessoas. Estima-se que 13
anos de idade seja a média em que travestis e mulheres transexuais sejam expulsas de casa pelos
pais e que cerca de 0,02% estão na universidade, 72% não possuem o ensino médio e 56% o
ensino fundamental. Dessa forma, a fuga e as trajetórias de residir na rua estão muito presentes
nessas narrativas, estima-se que 90% das mulheres trans e travestis precisaram se prostituir em
algum momento da vida, por exemplo. (ANTRA, 2020). A exposição a violência ocorre tanto
no âmbito doméstico como no espaço público, apesar de os dados serem subestimados, por
medo de precisarem se submeter à exposição corporal em perícias médicas e à própria força
policial despreparada, existe a subnotificação por transfobia, vide casos que são notificados
pela mídia como “homens assassinatos vestidos de mulher”, quem em geral se referem a
identidades transgênero de expressão feminina, ou mesmo o não preenchimento correto dos
boletins de ocorrência. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil tenta fazer
um levantamento dessas ocorrências, chegando ao seguinte levantamento de óbitos:
Figura 7 - Dados dos Assassinatos de pessoas trans no Brasil entre 2008 e 2020
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Fonte: (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020).

Sendo que em 2020, mesmo durante o período de Pandemia, quando se acreditava que
os índices de assassinatos poderiam diminuir, como aconteceu com outras parcelas da
população, pela necessidade de isolamento social, o número de assassinatos de pessoas trans
aumentou, em 2020, foram pelo menos 175, sendo todas travestis e mulheres transexuais. 71%
dos assassinatos aconteceram em espaços públicos, tendo sido identificado que pelo menos 8
vítimas se encontravam em situação de rua. Também foi identificado que pelo menos 72% dos
assassinatos foram direcionados contra travestis e mulheres transexuais profissionais do sexo,
que são as mais expostas à violência direta e vivenciam o estigma que os processos de
marginalização impõem a essas profissionais. Dentre os casos analisados na pesquisa, nos quais
foi possível identificar a identidade racial da vítima, 78% eram travestis/mulheres trans negras
- pretas e pardas. (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020).
Questões relativas à saúde mental também são mais prevalentes nas travestis e
mulheres trans, a existência de sintomas depressivos nessa população varia entre estudos, mas
aparecem entre 50% e 67%, percentuais de 5 a 10 vezes maiores do que na população geral,
sendo que cerca de 40% apresentam alguma tentativa de autoextermínio ao longo da vida, além
disso o abuso de substâncias psicoativas é relatado em cerca de 30 a 70% delas. (CIASCIA;
HERCOWITZ; JUNIOR, 2021)
Há que se entender, portanto, que as iniquidades em saúde de mulheres trans e travestis
decorrem de uma associação entre preconceito, discriminação, estigma, violência,
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sexismo/misoginia e racismo. No que consiste ao acesso à saúde há um vácuo de políticas
públicas consistentes e transfobia institucionalizada, com barreiras de acesso de diversas
origens: falta de preparo dos profissionais, experiências de violência nos ambientes de saúde,
dificuldades financeiras. Além da falta de informação sobre serviços próprios onde possa buscar
ajuda, alto tempo de esperada para o processo transexualizador e de profissionais de saúde
considerarem a condição trans como um patologia.(CASSALHA et al., 2020a).

3.3

ESTRESSE

DE

MINORIAS,

SINERGIA

DE

VULNERABILIDADES,

INTERSECCIONALIDADE E TRANSFOBIA

O conceito de “estresse de minorias” proposto por Meyer (MEYER, 2003), pode ser
aplicado aos grupos que são considerados minoritários, não por sua prevalência na população,
mas por não deterem o poder hegemônico de controlar a narrativa sobre si: a população negra,
mulheres, pessoas economicamente vulneráveis e a população LGBTQIA+. Quando utilizamos
o termo “estresse de minorias sexuais e de gênero” fazemos referência a essa condição, que
impacta na formação da subjetividade, na construção de autopercepção e autocuidado, bem
como na construção de relações sociais por parte desses indivíduos, considerando os aspectos
externos e internos de estresse aos que estão submetidos, a se exemplificar: eventos e condições
LGBTQIfóbicas objetivas; a expectativa de que eventos como esse possam acontecer e a
vigilância contínua necessária para a autoproteção; a internalização de pensamentos e atitudes
e pensamentos sociais negativos e a decisão pela ocultação ou não da orientação sexual e/ou
identidade de gênero, que demanda esforço para se reprimir; ou o esforço para a revelação e
enfrentamento das disputas cotidianas. (CIASCIA; HERCOWITZ; JUNIOR, 2021)
O conceito de sinergia de vulnerabilidades (PARKER; CAMARGO JR., 2000) é trazido
no contexto do estudo da sindemia do HIV/Aids, para trazer os efeitos negativos de uma gama
de problemas sociais diferentes – relacionados ao déficit habitacional e de serviços ligados ao
bem-estar social tanto quanto à carência ou inadequação de serviços de saúde – interagem
sinergicamente para criar vulnerabilidade aumentada ao HIV e à AIDS. Esse conceito é
ampliado por CIASCIA, 2021, ao abordar a somatória de fatores que sinergicamente
potencializam de forma negativa os desfechos em saúde das mulheres trans e travestis, os quais
serão abordados posteriormente.
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Os conceitos citados acima, emergem da área da saúde, apesar de pouco explorados na
formação dos profissionais de saúde. Porém, quando necessitamos compreender o
cisheteropatriarcado, capitalismo e racismo, coexistindo, como modeladores de experiências e
e subjetividades da colonização até os dias da colonidade, o feminismo negro nos sugere a
interseccionalidade, permitindo-nos enxergar a colisão das estruturas, a interação simultânea
das avenidas identitárias, que em mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo
cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe. (CARLA AKOTIRENE, 2020) Essa
maneira sensível de pensar a identidade e sua relação com o poder, não é, porém exclusiva para
as mulheres negras, mesmo por que as mulheres não-negras devem pensar de modo articulado
suas experiências identitárias, bem como transexuais, travestis e queers também são
incorporadas nessa perspectiva.
Não é possível falarmos de Transfobia simplesmente a partir do entendimento do
termo, ao qual poderíamos relacionar à Fobia à medo preconceito, discriminação e violência
contra pessoas transexuais, transgêneros, travestis e pessoas não binárias, pois corremos o risco
de individualizar (colocar em um indivíduo) essa característica, enquanto que é importante
trazer a relação das violências contra existências trans e gênero-diversas serem frequentemente
relacionadas com a invasão de certas percepções cisnormativas sobre diversidades corporais e
de identidades de gênero, particularmente na intersecção com outros sistemas de normatização.
(VERGUEIRO, 2015). Dessa forma, entendemos que a transfobia funciona como um
dispositivo, no sentido foucaultiano, que opera numa dinâmica, a partir de certo regime de
verdade. (TORRES; GONZAGA MODESTO; MARTINS DA COSTA DE MENEZES, 2020).
Incluindo

formas

institucionalizadas

de

discriminação,

tais

como

criminalização,

patologização, ou estigmatização.

3.4 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

O primeiro registro histórico de uma organização de sistema de saúde, com um
Atenção Primária à saúde, advém do Relatório Dawnson, de 1920, no qual o Ministro da saúde
do Reino Unido, após a Primeira Guerra Mundial, propõe um sistema em rede, hierarquizado
em níveis de atenção. Entretanto, sofrendo muita resistência, em especial da categoria médica,
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somente após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, Aneurin Beaven, consegue aplicar esses
conceitos no nascimento do sistema de saúde inglês, o NHS. Nesse modelo, o núcleo base do
cuidado na APS era representando pelas Enfermeiras e o GP – General pratictioner,
profissionais já existentes historicamente nesse país desde a revolução industrial. A União
Soviética, após a revolução de 1917, através de Semashko também baseou seu sistema de
atenção à saúde em princípios comuns de organização e centralização do cuidado em centro de
tratamento primário, com postos de saúde com agentes de saúde (feldshares) sob supervisão de
um hospital central, com participação comunitária. Nesse modelo o núcleo base dos cuidados
eram das especialidades gerais: Pediatra, Ginecologista e Clínico.
Porém foi somente após a crise do Estado de Bem-Estar social, com a minimização
dos recursos disponíveis para a manutenção da seguridade social pelos órgãos públicos e com
eclosão de movimentos sociais de grupos historicamente excluídos que a Atenção Primária
ressurge como uma alternativa de reorganização dos cuidados em saúde, reapresentada por
Lalonde, ministro da saúde canadense, em 1974, em sua carta que é considerada um documento
disparador de ações em torno da política de promoção a saúde em vários países. E, em 1978, a
Declaração de Alma-Ata que exorta “Saúde para todos no ano 2000”, em que a Conferência
Internacional sobre cuidados primários em saúde demanda da comunidade mundial para a
canalização de apoio técnico e financeiro para essa reorganização de sistemas, sendo que em
1986 na Carta de Ottawa, são enfatizados os princípios da atenção primária e os governos são
cobrados enquanto a adequação de seus sistemas de saúde pública.
Starfield, importante estudiosa da APS nos ajuda a defini-la:
A atenção primária é aquele nível de um sistema de serviço de saúde
que oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e
problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada para a
enfermidade) no decorrer do tempo, fornece atenção para todas as
condições, exceto as muito incomuns ou raras, e coordena ou integra a
atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiros. Assim, é
definida como um conjunto de funções que, combinadas, são exclusivas
da atenção primária. A atenção primária também compartilha
características com outros níveis dos sistemas de saúde:
responsabilidade pelo acesso, qualidade e custos; atenção à prevenção,
bem como ao tratamento e à reabilitação; e trabalho em equipe. A
atenção primária não é um conjunto de tarefas ou atividades clínicas
exclusivas; virtualmente, todos os tipos de atividades clínicas (como
diagnóstico, prevenção, exames e várias estratégias para o
monitoramento clínico) são características de todos os níveis de
atenção. Em vez disso, a atenção primária é uma abordagem que forma

48
a base e determina o trabalho de todos os outros níveis dos sistemas de
saúde. A atenção primária aborda os problemas mais comuns na
comunidade, oferecendo serviços de prevenção, cura e reabilitação para
maximizar a saúde e o bem-estar. Ela integra a atenção quando há mais
de um problema de saúde e lida com o contexto no qual a doença existe
e influencia a resposta das pessoas a seus problemas de saúde. É a
atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os recursos, tanto
básicos como especializados, direcionados para a promoção,
manutenção e melhora da saúde (STARFIELD, 2002).
Porém quando pensamos na APS como base ordenadora, pode haver uma confusão,
trazendo esse nível da rede em uma hierarquia de pirâmide, tida como “simples” ou “menos
especializada”, faz-se portanto necessário reafirmar o entendimento da APS como central e
ordenadora de uma rede de cuidados, conforme mostra a Figura 8 de (MENDES, 2010).
Figura 8 - A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de atenção
à saúde

Fonte: (MENDES, 2010)

O Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde ao analisar as reformas
orientadas pela APS em países da união europeia a partir de 1990 reforça seus atributos,
conforme estudado por Starfield, os essenciais: primeiro contato, longitudinalidade,
integralidade, coordenação; e os derivados: orientação familiar, orientação comunitária e
competência cultural.
No contexto brasileiro, uma rede orientada para a APS começa a ser discutida no
processo de democratização, quando os movimentos políticos passam a discutir o conceito de
saúde e sua aplicação, bem como a reestruturação do sistema público de saúde, culminando na
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VIII Conferência de Saúde em 1986, que define as bases para a criação do Sistema único de
Saúde – SUS, que traz como princípios a descentralização, equidade, universalidade,
participação popular e atendimento integral. A partir daí os governos buscam pautar os
pressupostos teóricos da APS nas políticas públicas voltadas para a saúde, no governo Collor
(1990-1992) ocorre a implementação do PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
No governo Itamar Franco (1992-1994), há tentativas de origem na década de 50, para
interiorizar a assistência à saúde e o lema “Saúde dentro de casa”, além da formulação do 5º
Mapa da Fome para o fornecimento de subsídios à criação de uma política de segurança
alimentar, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995- 1998/1999-2002) há
a criação do Programa Saúde da Família, tendo durante os mandatos de Lula (2003-2007/2011)
uma grande relevância na perspectiva de avanços na cobertura e qualidade da atenção, com a
elevação do programa à Estratégia de Saúde da família, destacando-se a ampliação da atenção
básica através do PSF com aumento de 57% no número de equipes de saúde aumento dos
recursos do Piso de Atenção Básica, o qual passa do valor de R$ 10,00, congelado desde 1988,
para R$ 15,00 per capita; além da criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs)
como estratégia para ampliar a abrangência e a diversidade das ações das ESF (Equipes Saúde
da Família), além de ampliar estratégias que favorecessem a formação médica e a
especialização em Saúde da Família e qualificação da ESF com o programa do PMAQ,
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Através da
presidenta Dilma Rousseff (2011-2014/2014-2016) a APS manteve sua centralidade no
processo de reorganização dos Sistema de Saúde, dessa vez com foco no provimento, através
do polêmico Programa Mais Médicos, por exemplo. Dessa forma, pode-se dizer que desde o
processo de criação do SUS, houve esforços para um sistema organizado a partir da APS, com
quebra importante durante o mandato presidencial de Temer (2016-2018), com a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº55/2016, a PEC dos Gastos, que na prática, congela os
investimentos em saúde por 20 anos, e subsequentemente no (des)governo do presidente
Bolsonaro (2019 até a presente data), que iniciou com programa “Previne Brasil”, instituído
pela Portaria nº 2.979 de 2019, aprovado em comissão tripartite, que trouxe um novo modelo
de financiamento para a atenção básica, terminando com o PAB Fixo e oferecendo repasses
apenas pelo número de usuários cadastrados nas equipes de saúde, e não mais pelo número total
da população por município, rompendo com o caráter universal do SUS, criando o princípio da
seletividade na atenção básica, que fere diretamente a Estratégia de Saúde da Família, tudo isso
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agravado pelo momento da pandemia de Sars-Cov-19 que em momento algum aproveitou o
potencial capilar da APS para uma estratégia de testagem e isolamento da população e um dos
maiores programas de Imunização do mundo não conseguindo executar o seu potencial por
falta de vacinas e insumos.
Em Belo Horizonte, a rede municipal, que já era orientada para a APS, no modelo
Bolchevique (com Pediatra, Clínico e Ginecologista), apresentou um crescimento, quando da
implantação da Estratégia da Saúde da Família (ESF) em 2002. Em 2017, eram 588 equipes,
promovendo uma cobertura populacional de 80,38, havendo, porém, uma queda da cobertura
nos últimos anos, em parte pelo ao crescimento da população e associado ao não investimento
em ampliação de Equipes.
Figura 9 – Nº de Equipes e Cobertura da ESF em Belo Horizonte de 2012 à 2017

Fonte: (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE, 2018).

3.4 SAÚDE, DOENÇA E ADOECIMENTO

O conceito de saúde não é estanque, como um produto de uma sociedade, ele reflete a
conjuntura social, econômica, política e cultural de uma época, e mesmo dentro da ciência, irá
refletir os valores individuais, as concepções científicas, religiosas e filosóficas daquele
momento. Desde muito cedo a humanidade se debruçou sobre reflexões acerca dos conceitos
de saúde e adoecimento. A concepção místico–religiosa que parte do princípio de que a doença
resulta da ação de forças alheias ao organismo que neste se introduzem por causa do pecado ou
de maldição é observada desde a antiguidade, vide exemplo dos hebreus, para os quais a doença
não era necessariamente devida à ação de demônios, ou de maus espíritos, mas representava,
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um sinal da cólera divina, diante dos pecados humanos, ou, entre os índios Sarrumá, que vivem
na região da fronteira entre Brasil e Venezuela, o conceito de morte por causa natural ou mesmo
por acidente praticamente inexiste: sempre resulta da maldição de um inimigo ou então, conduta
imprudente: se alguém come um animal tabu, o espírito desse animal vinga–se provocando
doença e morte, sendo tarefa do xamã convocar espíritos capazes de erradicar esse mal.
(SCLIAR, 2007)
Mesmo entre os filósofos gregos há diversidade de pensamentos quanto de elaborações
a respeito dos conceitos de saúde, doença e adoecimento. Demócrito (460-360 a.c) reconhecido
por pensar a existência de um átomo, e o Cosmos sendo formado por um turbilhão de infinitos
átomos de diversos formatos que jorram ao acaso e se chocam, dessa maneira, alguns conjuntos
de átomos que se aglomeram tomam consistência e formam todas as coisas que conhecemos,
que depois se dissolvem no mesmo movimento turbilhonar dos átomos do qual surgiram.
Também deve sua repercussão no pensamento sobre a Saúde, Demócrito via o corpo como uma
tenda (skênos), habitação natural da alma, tida como a causa da vida e da sensação. A teoria
democritiana preconizava que os átomos da alma (que eram finos e arredondados e formados
por um elemento não menos perecível que o corpo) insinuavam-se pelos poros, explicando,
deste modo, as sensações. Além de influenciar o epicurismo, por exemplo, que pregava a
procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do
medo, com a ausência de sofrimento corporal pelo conhecimento do funcionamento do mundo
e da limitação dos desejos. Já quando os desejos são exacerbados podem ser fonte de
perturbações constantes, dificultando o encontro da felicidade que é manter a saúde do corpo e
a serenidade do espírito. Quando perpassamos outros filósofos clássicos, tem-se em Aristóteles
o conceito da saúde vinculado a aquele que cumpre com excelência a sua finalidade e a arte
médica é um meio para alcançar a saúde como a construção naval é um meio para obter um
navio, e a economia é um meio para obter a riqueza. Platão já traz a saúde, o Cuidar do Corpo,
não como um fim, mas como um meio para desenvolver a Alma (Pensamento). E Hipócrates,
tido como pai da medicina ocidental, mesmo sendo quem inicia o pensamento científico na
saúde, não se abstêm da filosofia, via o homem como uma unidade organizada e entendia a
doença como uma desorganização deste estado, postulando em uma tentativa de explicar os
estados de enfermidade e saúde, postulou a existência de quatro fluidos (humores) principais
no corpo: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue; desta forma, a saúde era baseada no
equilíbrio destes elementos.
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Como a evolução da humanidade não se dá em uma linha retilínea, mas talvez em
espiral, os diversos conceitos coexistem, e algum momento histórico, ora aparecem com mais
ou menos força, como por exemplo a fortalecimento do pensamento coloca que a doença era
atribuída ao pecado, sendo o corpo o lócus dos defeitos e pecados, e a alma, o dos valores
supremos, como espiritualidade e racionalidade, (Santo) Agostinho, por exemplo, referia que o
homem era constituído por substâncias racionais, resultantes de alma e corpo, ambos criados
por Deus e (Santo) Tomás de Aquino, um dos representantes desse período, escreveu sobre a
unidade do composto humano. Havendo um retorno às concepções gregas a partir do
renascimento, nas quais, apesar do postulado de Descartes (1596-1650), com a separação total
da mente e corpo, sendo o estudo da mente atribuído à religião e à filosofia, e o estudo do corpo,
visto então como uma máquina, era objeto de estudo da medicina e a subsequente visão
biologista da saúde resultante desse processo, ainda filósofos como Montaigne (1533-1592) que
aproxima o conceito de saúde como a capacidade que temos de resistir à doença, sendo que o
normal e anormal seriam uma convenção, e Spinoza (1632-1677) para cujo cerne seria a saúde
como um instante existencial em que a potência de agir é alavancada em um mundo de relações.
Dessa forma, puderam lançar bases para pensamentos de resistência. Em um momento que a
sociedade se rende aos mecanismos biomédicos de métricas e categorizações, Camguilhem
(1904-1995) nos faz refletir sobre a visão de que o patológico seria apenas uma variação
quantitativa do normal. Considerando que há uma infinitude de possibilidades psicológicas e
contextuais no processo da vida, estabelecer uma norma para que se possa afirmar a existência
de saúde ou doença apenas transforma estes conceitos em um tipo de ideal. (SILVA et al., 2010)
A partir da reflexão crítica da idealização de um estado de saúde, trazemos o conceito
da Organização Mundial da Saúde, de 1946, que define saúde não apenas como a ausência de
doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Extremamente
importante no sentido de trabalhar a saúde em seu contexto mais amplo (não só em fenômenos
biológicos individuais), porém atualmente passível de questionamentos, que talvez nos
retomem as reflexões aristotélicas e de Platão, esse estado de saúde seria um fim ou um meio?
E, enquanto Camguilhem nos coloca que é impossível julgar o normal e o patológico se este
estiver limitado à vida fisiológica e vegetativa, como exemplo é citado o astigmatismo, que
poderia ser considerado normal em uma sociedade agrícola, mas patológico para alguém que
estivesse na marinha ou na aviação. Desta forma, só se compreende bem que são “nos meios
próprios do homem, que este seja, em momentos diferentes, normal ou anormal”, deixando
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claro que simplesmente um valor estimado para uma funcionalidade biológica não pode
determinar o que é patológico ou não. Foucault (1923-1984) nos faz refletir sobre a relação
entre o poder e o conhecimento, e como eles são usados pelas instituições sociais como forma
de controle. Esse pensamento pode parecer abstrato, mas fica muito palpável quando usamos
exemplos da própria medicina referendando estruturas de opressão, como por exemplo, houve
época, também, em que o desejo de fuga dos negros escravizados era considerado enfermidade
mental: a drapetomania. O diagnóstico foi proposto em 1851 por Samuel A. Cartwright, médico
do estado da Louisiana, no escravagista sul dos Estados Unidos, o tratamento proposto era o do
açoite. (SCLIAR, 2007). No contexto das pessoas LGBTQIA+, a homossexualidade
Classificação Internacional de Doenças (CID) como uma doença em 1990 e a transexualidade
irá sair da classificação como um transtorno de saúde mental na 11º edição, ainda não publicada.
A partir da breve exposição da evolução do conceito de saúde, é impossível não
relacionar os conceitos de Doença (disease) e Adoecimento (illness). A evolução da medicina
e dos cuidados em saúde a partir de Descartes, com sua concepção de que o corpo é uma
máquina, juntamente com as descobertas de Pasteur (1822-1895) "teoria germinal das
enfermidades infecciosas", segundo a qual toda enfermidade infecciosa tem sua causa
(etiologia) em um micróbio com capacidade de propagar-se entre as pessoas. Deve-se buscar o
micróbio responsável por cada enfermidade para se determinar um modo de combatê-lo. Dessa
forma, a doença advém como algo externo ou algum mau funcionamento do corpo-máquina,
tomando assim o lugar do conceito vitalista da medicina pré-moderna, sendo possível o
desenvolvimento das ciências básicas na área da saúde e todos os benefícios advindos dessa
forma de pensamento. Entretanto essa abordagem reducionista não se provou capaz de
responder todas as questões decorrentes dos processos de doença e de adoecimento das pessoas.
O método clínico biomédico, racional, que correlaciona matematicamente sinais e sintomas em
categorizações de síndromes, cunhado por Sydenham ou mesmo o uso dos modernos
instrumentos de diagnósticos, iniciados com a criação do estetoscópio, criado por Laeneec,
apesar de extremamente importantes na redução de doenças infectocontagiosas, juntamente
com o avanço das medidas sócio sanitárias, não foram capazes de abarcar muitas das
particularidades da experiência subjetiva dos enfermos. A medicina moderna continua a fazer
grandes avanços, muitos com base na metáfora mecanicista, o ajusto dessas tecnologias às suas
metas exige precisão diagnóstica, e o método clínico convencional deu justificadamente grande
importância a lógica linear do diagnóstico diferencial. No entanto, mesmo as mais avançadas
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tecnologias ficam aquém das expectativas quando são aplicadas ao mundo real. Muitas doenças
são complexas e multifatoriais, experiências de doença como dor crônica, transtornos
alimentares, depressão e adição tem uma dimensão existencial que precisa ser levada em conta
para que sejam entendidas. (STEWART et al., 2010).
A partir desse panorama, de reconhecimento dos benefícios do pensamento
descartiano e da medicina biomédica, porém de entendimento da necessidade de um outro
modelo de abordagem de cuidados em saúde a partir da década de 1950. Em 1957, um dos
primeiros a explorar esse assunto foi o médico e psicanalista húngaro Michael Balint, em seu
livro “The doctor, his patient and the illness”, traduzido para o português, como “O médico,
seu paciente e a doença” no qual, através do acompanhamento de consultas de general
pratictioners, tenta observar melhor aspectos da prática da medicina, a manifestação de
situações psicológicas em sintomas físicos, dessa forma é um dos primeiros trazer a ideia de
adoecimento, situações em que as pessoas/pacientes se sentem com menos saúde, adoecidas,
sem contudo apresentarem uma doença, como um entidade nosológica categorizada pela
medicina biomédica. Dessa forma, com o advento na década de 70 da compreensão da saúde
de uma maneira ampliada, de forma biopsicossocial, também os processos de adoecimento
assim também podem ser entendidos. O Método Clínico Centrado na Pessoa, sistematizado por
Yan McWhinney e Moira Stuart tem pretensão de evoluir o processo de cuidados em saúde e
por isso traz como seu primeiro componente: Explorar a Saúde, a doença e a experiência da
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doença, entendendo que nem sempre as duas últimas ocorrem simultaneamente, conforme
exemplifica a Figura 10.
Fonte: (STEWART et al., 2010)

Sendo a doença uma construção teórica com base em observações objetivas que tentam
explicar o problema, e o adoecimento uma experiência pessoal e subjetiva de quem está doente,
e é diferente para cada indivíduo. (STEWART et al., 2010).

3.5 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO TRANSGÊNERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ao se partir do pressuposto de que em uma rede orientada pela Atenção Primária, essa
deve desenvolver atributos de: primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação,
orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. (STARFIELD, 2002)A
ideia é que a todas as pessoas seja garantido o acesso e que suas demandas em saúde possam
ser resolvidas de maneira integral por esse sistema (independentemente do nível de atenção),
Figura 10 – Diagrama Saúde, Doença e Adoecimento

mas também é importante garantir que grande parte dessas demandas possam ser solucionadas
na Atenção Primária, a resolutividade, não está só relacionada a um raciocínio de minimização
de custos, mas de proteção das pessoas que utilizam o sistema de intervenções desnecessárias,
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uma vez que as queixas e sintomas apresentados nesse nível de atenção são gerais e
inespecíficos, os profissionais de saúde da atenção primária tem a habilidade de reconhecer os
saudáveis e identificar em seu meio aqueles poucos doentes, atuando como um gatekeeper
(porteiro) para os especialistas focais que tem a habilidade de procurar a doença. Esse conceito
é brilhantemente exemplificado por Bárbara Starfield em sua metáfora do Porteiro e da
Feiticeira.
Era uma vez, um Porteiro e uma Feiticeira. O trabalho do
Porteiro era decidir quem poderia ver a Feiticeira. A maioria das
pessoas que viam o Porteiro não viam a Feiticeira. Geralmente elas
estavam apenas um pouco doentes ou com a preocupação de estarem
doentes e o Porteiro era muito bom em decidir quem precisava ver a
Feiticeira. A maioria das pessoas que a viam estavam muito doentes e
ela poderia lançar seus feitiços para fazer com que melhorassem. A
Feiticeira e o Porteiro precisavam um do outro. O problema foi que
quanto mais pessoas ouviam a respeito das poções mágicas da
Feiticeira, mais queriam vê-la, e as filas de espera tornaram-se cada vez
mais longas. Algumas vezes, o Porteiro tinha de mandar algumas
pessoas de volta à Feiticeira, porque elas não pegaram poções mágicas
suficientes. As pessoas ficaram muito bravas e contaram à Rainha. A
Rainha disse, “Deixe as pessoas que desejam ver a Feiticeira ir
diretamente a ela e que elas mesmas a paguem. As pessoas que podiam
pagar ficaram muito felizes. O problema era que as filas de espera
ficaram maiores porque a Feiticeira passava mais e mais tempo vendo
aqueles que podiam pagar. Na verdade, a maravilhosa bola de cristal
começou a dar mais e mais respostas erradas. “Descubra o que está
acontecendo”, gritou a Rainha. O Porteiro teclou o “DataSpell” em sua
bola de cristal e lá apareceu a mensagem: “O valor de um exame
diagnóstico depende da prevalência da condição na população
examinada. A Feiticeira é muito boa ao decidir quem está muito doente,
mas nada boa ao decidir quem está bem. O Porteiro é muito bom ao
decidir quem está bem, mas não tão bom ao decidir quem está muito
doente. Os Porteiros usam os exames e testes para determinar se as
pessoas estão normais ou não, enquanto a Feiticeira usa os testes para
detectar a doença. Se a bola de cristal da Feiticeira estiver funcionando
de forma adequada, ela deveria ver apenas as pessoas que o Porteiro
suspeita que estão doentes o suficiente para precisar de mais atenção. E
o Porteiro veria as pessoas que ele pensa estarem doentes e tentaria
descobrir se realmente estão. E então o sistema funcionará. Longe de
ser um arranjo para privar as pessoas de escolha e acesso à Feiticeira, é
a forma mais eficiente de cuidar de pessoas doentes.” A Rainha
descobriu, entretanto, que persuadir as pessoas disso era muito mais
difícil – uma vez adquirido o gosto pelo acesso direto à bola de cristal
e às poções mágicas, ele não é facilmente esquecido (STARFIELD,
2002).
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Quando trabalhamos com a despatologização das identidades transgêneras, há que se
considerar que apesar de suas especificidades que conferem uma maior vulnerabilidade e que
devem ser abordadas adequadamente (questões relativas ao processo transexualizador das que
desejarem, questões relativas à saúde mental associada às violências e transfobias vivenciadas),
as pessoas transgênero também apresentam demandas em saúde diversas, questões de infecções
agudas (resfriados, infecções de urina não complicadas...) questões decorrentes de condições
crônicas (hipertensão arterial, diabetes) ou relacionadas a prevenção e promoção de saúde
(cessação de tabagismo, rastreamento de determinados canceres) e os profissionais de saúde da
atenção primária devem estar preparados para esse acolhimento qualificado, considerando
principalmente o princípio da equidade e reconhecendo a vulnerabilidade dessa população.
Além disso, apesar de as Portarias nº 1.707 e nº 457 de agosto de 2008 e ampliado pela
Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013 instituírem que todo o processo transexualizador
seja realizado no âmbito da atenção secundária e terciária, já existem experiências no Brasil,
amparadas por protocolos internacionais como o do departamento de Medicina de Família e
Comunidade da Califórnia (CENTER OF EXCELLENCE FOR TRANSGENDER HEALTH,
2016), e nacionais como o protocolo da secretaria municipal de São Paulo. (COMITÊ
TÉCNICO DE SAÚDE INTEGRAL LGBTI / COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO, 2020), de que parte desse
processo, a hormonização, seja realizada na Atenção Primária a Saúde. Essa é uma das
demandas específicas em saúde da população trans, sendo uma intervenção em saúde utilizada
por muitas pessoas transgênero para se expressarem ou serem reconhecidas socialmente com o
gênero ao qual se identificam, muitas vezes já realizadas por estas, que na dificuldade de acesso
(tanto no que consiste na dificuldade de respeito ao nome social nas unidades de saúde, quanto
acesso a profissionais com capacitação técnica) por vezes podem utilizar doses ou formas de
aplicação inadequadas, que acarretam efeitos adversos e outros problemas na saúde. Contudo,
os protocolos citados trazem essa responsabilidade também para os profissionais da Atenção
Primária, de forma a ampliar não só a resolutividade, como possibilitar que através dessa
necessidade outros aspectos dos cuidados em saúde possam ser acolhidos. Esse processo de
capacitação pode auxiliar as equipes da APS a olharem para a sua população trans, estudarem
formas de se aproximarem dela, e observarem que a parte técnica desse cuidado (prescrição e
acompanhamento da hormonização) é um pequeno desafio, quando comparado ao cuidado
integral das vulnerabilidades a que essas pessoas vivenciam. Esse despertar da APS porém, não
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exime a necessidade urgente de se ampliarem os fluxos do processo transexualizador,
principalmente no que consiste na oferta de procedimentos cirúrgicos, para os quais os serviços,
ambulatórios e hospitais credenciados para esse atendimento são fundamentais e podem
inclusive ser polos matriciadores para toda a rede. Contudo, é essencial que essa discussão e
possa se dar também no âmbito da Atenção Primária, para que essa não seja meramente uma
rota de passagem das pessoas transgênero em busca de um encaminhamento, mas que possa ser
ofertada toda a potencialidade do cuidado integral à saúde dessas pessoas.
Ao se considerar que a despatologização das identidades transgênero é recente, ainda
um território em disputa e que a desumanização das mulheres trans e travestis ainda é uma
realidade, ampliada por movimentos religiosos e políticos, faz sentido trazer essa população
para a vivência da atenção primária. A proximidade elimina algo que as vezes fica apenas no
campo subjetivo dos números e estatísticas, dá nome, apresenta histórias de vida, é estratégico
na perspectiva de quebrar o paradigma de uma sociedade que oprime, subjuga e extermina
corpos, identidades e expressões das pessoas trans.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 TIPO DE ESTUDO/DELINEAMENTO

Pesquisa Qualitativa, com utilização de entrevista qualitativa do tipo aberta em
profundidade (individualmente), com a utilização da narrativa da história de vida e de uma
ferramenta de abordagem comunitária, o Ecomapa.
A Narrativa das Histórias de Vida é uma das metodologias da pesquisa qualitativa tem
seu embasamento na coleta e narrativa da história de vida das pessoas, capturando seus pontos
de virada, seus temas importantes. (YIN, 2016). Tem-se como objetivo dessa metodologia a
apreensão e interpretação da relação de significações de fenômenos para esses indivíduos,
quando se considera que cada indivíduo, compreendido por meio das informações oferecidas
pela entrevista, é um exemplar restrito e peculiar de sua cultura e de sua subcultura, pode-se
dizer em consequência que: quanto mais importante é o material produzido na entrevista, mais
ele enriquece a análise que busca atingir níveis profundos; a ordem afetiva e da experiência é
mais determinante dos comportamentos e da fala que o lado racional e intelectualizado; quanto
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menos estruturada é a entrevista, mais permite emergir e ressaltar os níveis sócio-efetivosexistenciais. (MINAYO, 2004); (BAUER; GASKELL, 2008).
O Ecomapa é parte integrante do arsenal de tecnologias leves incorporadas na
Medicina de Família e Comunidade, o Ecomapa é um instrumento utilizado no processo de
trabalho das equipes que possibilita a visualização da relação do indivíduo e/ou sua família com
a comunidade. O Ecomapa, desenvolvido por Hartmann (1975), para ajudar as Assistentes
Sociais do serviço público dos EUA é uma representação gráfica das ligações de uma família
às pessoas e estruturas sociais do meio em que habita, desenhando, poderíamos assim dizer, o
seu “sistema ecológico”. Identifica os padrões organizacionais da família e a natureza das suas
relações com o meio, ajuda as equipes a avaliarem os apoios e suportes disponíveis e sua
utilização pelo indivíduo e/ou família. Esse instrumento conecta as circunstâncias ao meio
ambiente e mostra o vínculo entre os membros da família e os recursos comunitários, é
considerado uma representação das relações com o supra sistema.(AGOSTINHO, 2007).

4.2 SUJEITOS DO ESTUDO/POPULAÇÃO ALVO

Mulheres transexuais (transgênero) e travestis cadastradas na área de abrangência do
Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida, nas microáreas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que compõe o
território da Favela/Vila Nossa Senhora Aparecida.
Foram convidadas todas as mulheres transexuais (transgênero) e travestis, conforme
levantamento já realizado pela unidade de saúde, quando da implementação do Projeto-Piloto
de Atenção Integral à Saúde da População Transexual, em 2017. Esse levantamento foi feito
com apoio das Agentes Comunitárias de Saúde e de informantes-chave, mulheres trans que
tinham maior contato com a Unidade de Saúde. Além disso, a cada entrevistada foi perguntado
se conheciam alguém para indicar para participar da atividade, metodologia “Snow ball”.

4.3 COLETA DOS DADOS

A entrevista com as mulheres transgênero e travestis ocorreu no Centro de Saúde
Nossa Senhora Aparecida, no consultório 8, geralmente utilizado pela pesquisadora para os
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atendimentos na unidade de saúde, registrada na Figura 11. Realizada de acordo com a
disponibilidade de horário das entrevistadas, fora do horário de trabalho da pesquisadora.
Foram tomados alguns cuidados como a comunicação com toda equipe e colocação de
placa na porta do consultório, para evitar interrupções. Na minha rotina diária como Médica de
Família e Comunidade, por acreditar na Medicina centrada na Pessoa e no papel do médico
como um facilitador terapêutico, como um esforço consciente para promover um espaço menos
hierárquico e de decisão compartilhada, já evito alguns símbolos que podem gerar
distanciamento e reforçar uma relação de poder. Dessa forma, não utilizo jaleco ou roupas
completamente brancas, quando necessária realização de procedimento, em atenção às normas
de biossegurança utilizo um capote descartável. Nesse momento pandêmico, porém, temos
utilizado uniformes, que facilitam a higienização diária, evitando contaminação do espaço
domiciliar, houve o cuidado com o não uso desses uniformes no momento das entrevistas. A
sala já é pensada de forma a não haver interposições de barreiras, que simbolicamente também
geram distanciamento. Contudo, pelo momento de pandemia, foi observado um distanciamento
e uso de máscaras tanto por entrevistada como por mim.
Figura 11 - Local de realização das entrevistas.

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.

A entrevista ocorreu em dois momentos, no primeiro foi valorizada a narrativa da
história de vida da pessoa, iniciada pela frase motivadora: “Conte-me um pouco sobre a sua
trajetória de vida até aqui.” No decorrer da entrevista, outra frase motivadora era utilizada “Em
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algum momento da sua trajetória você se sentiu doente ou adoecida por ser uma pessoa trans?”.
No segundo momento foi utilizada uma ferramenta da Medicina de Família e Comunidade: o
Ecomapa, para facilitar o diálogo e estimular a narrativa das entrevistadas relacionadas às suas
relações sociais e comunitárias.
Todos os momentos foram gravados por dispositivo gravador de áudio com posterior
transcrição.
Foi oferecida a modalidade de entrevista online, porém as participantes preferiram
comparecer, aproveitando o momento que precisariam de alguma outra demanda presencial na
unidade de saúde.

4.4 ANÁLISE DO MATERIAL

Na pré-análise, a transcrição foi realizada manualmente pela pesquisadora,
constituindo o corpus da pesquisa, juntamente com os Ecomapas, que foram elaborados junto
das entrevistadas no momento de entrevista como rascunho e posteriormente transcritos com a
utilização do programa Genopro a partir da releitura e escuta das entrevistas.
A partir da leitura flutuante e de um melhor entendimento das hipóteses da pesquisa,
foi realizada uma reformulação de um dos objetivos da pesquisa, aonde no projeto tinha-se
como objetivo “Identificar crenças, opiniões e atitudes das mulheres transexuais, travestis em
relação aos conceitos de saúde e adoecimento” elaborou-se: “Identificar na trajetória das
mulheres transexuais (transgênero), travestis fatores que elas relacionam como promotores de
saúde e adoecimento”. Foi definida análise temática como opção metodológica, por ser mais
exequível no tempo proposto para ao mestrado, além de adequada aos objetivos. (MINAYO,
2004). Às entrevistas transcritas, foram selecionados os núcleos de sentidos das falas, através
de marcação utilizando a ferramenta de seleção do word. Após esse momento, foi feito recorte
para planilha de Excel das que iam ao encontro das categorias temáticas propostas no objetivo.
Após exploração do material, houve a síntese e seleção dos resultados, sem aplicação
de operações estatísticas. Houve o envio dos Ecomapas elaborados para aprovação das
entrevistadas, como forma de síntese, foi elaborado um Ecomapa comunitário, cada sujeito ou
instituição de relação apresentado pelas entrevistadas foi agrupado e seu tamanho representado
de acordo com a quantidade de menções feitas a eles, foi respeitada a natureza da relação, ou
seja, se duas entrevistadas apresentavam uma relação harmônica ela foi representada e o mesmo
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sujeito ou instituição apareceu novamente, se outra participante referiu uma relação diferente
com ele. Após inferências e intepretações, discutidas com a orientadora, a elaboração de artigo
científico. Todos os passos encontram-se esquematizados de acordo com o mapa mental da
Figura 12, adaptado de (BARDIN, 2016).
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Figura 12 – Mapa Mental da Análise do Material

Fonte: Adaptado de (BARDIN, 2016)
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS DA INVESTIGAÇÃO

4.5.1 Considerações de segurança relacionadas a Pandemia Sars-Cov19

Considerando a classificação pela Organização Mundial da Saúde do dia 11 de março
de 2020, como pandemia o novo coronavírus (UNA-SUS) e o Decreto Municipal de Belo
Horizonte número 17.298 de 17 de março de 2020 (Diário Oficial do Município de Belo
Horizonte, 2020), que dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença
infecciosa viral respiratória causada pelo novo coronavírus (COVID19). Entendeu-se a situação
dinâmica da pandemia, a fim de minimizar os riscos para os participantes da pesquisa, foram
adotadas as seguintes medidas:

a)

Considerando que os participantes são usuárias do serviço onde foi realizada a
pesquisa, as entrevistas foram marcadas seguindo a necessidade de as pessoas
acessarem o serviço (foram marcadas no mesmo dia que as usuárias tinham consultas
ou aplicação de medicação agendadas).

b)

Foi seguido o fluxograma de atendimento nos Centro de Saúde: “FLUXO COVID-19
nº 004/2020”, no ANEXO I. No qual é estabelecido uma pré-triagem, na qual todas as
pessoas com sintomas respiratórios são triadas e atendidas em local separado na
Unidade de Saúde, e os atendimento eletivos e as entrevistas agendadas destinados a
outro local, mantendo o distanciamento social de 2 metros e uso de máscara.

c)

As entrevistas foram agendadas fora do horário de trabalho da pesquisadora, não
havendo prejuízo no atendimento da Unidade de Saúde.
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4.5.2 Termo de Consentimento

A todas as participantes foi dada a opção de participar ou não da pesquisa, sem ônus
para futuros atendimentos na unidade de saúde, sendo garantido sigilo e anonimato. Com
explicação e assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, que se encontra nos
anexos.

4.5.3 Comitê de Ética e Pesquisa

O Projeto foi aceito pelos comitês de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Ouro
Preto, parecer número: 4.366.993 com Anuência do Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, como Instituição Coparticipante, parecer
número: 4.442.986. Ambos os pareceres se encontram nos anexos.
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5 RESULTADOS

5.1 AS PARTICIPANTES

“Só se pode viver perto de outro, e conhecer outra pessoa, sem perigo de ódio, se a gente tem
amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura”.
Rosa, Guimarães
Partindo do pressuposto do sábio Guimarães, convido-os a conhecer um pouco mais
as 5 mulheres que participam dessa pesquisa, sob pseudônimos de flores, traremos um pouco
mais do que seus dados próprios. Se flores fossem, traríamos seu formato, perfume, tempo de
florescimento, aqui observamos idade, cor, escolaridade. Se flores fossem, traríamos sua
localização no jardim, quais pragas tiveram de enfrentar e quais os cuidados tivemos para o seu
enriquecer seu solo, aqui explicitamos no Ecomapa as suas relações familiares e comunitárias.
Além disso, acrescento breves percepções do meu diário de campo.
Chegamos a um total de 7 mulheres passíveis de serem convidadas, 5 residentes da
área foram convidadas, via telefone, e participaram da entrevista. 1 foi convidada, mas não
estava morando na área da Favela/Vila Aparecida e não pôde comparecer, 1 não foi convidada,
pois não estava morando na comunidade no período de realização das entrevistas, a descrição
das entrevistadas encontra-se na Tabela 3 juntamente com período de realização e duração das
entrevistas.
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Tabela 3 - Descrição das Entrevistadas
Pseudônimo

Idade

Raça/Cor

Escolaridade

Ocupação

Dia e duração
da entrevista

Flor de

32 anos

Parda

Ens. Médio Completo

Sem ocupação

13/01/21 - 28’50”

28 anos

Branca

Ens. Médio Completo

Redutora de Danos

22/01/2021 - 52’39”

Curso técnico

e

Cerejeira
Vitória Régia

Cursando técnica
de farmácia
Margarida

26 anos

Parda

Ens. Médio Completo

Sem ocupação

29/01/2021 - 50’33’’

Tulipa

32 anos

Preta

Ens. Médio Completo

Supervisora de

19/02/21 - 39’56”

Equipe de Serviços
Gerais
Violeta

20 anos

Preta

Ens. Fundamental
Incompleto

Fonte: Elaborado pela autora.

Sem ocupação

05/03/21 - 14’00’’
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5.2 ENTREVISTAS E ECOMAPAS

Flor de Cerejeira, 32 anos, parda, ensino médio completo. Sou sua médica de
referência desde 2017, quando iniciou hormonização na APS. Chegou à entrevista como
normalmente comparece às consultas, turbante na cabeça e shortinho. Compartilhamos em
comum o gosto por um mangá japonês, sempre que vem a unidade de saúde passa para um
“alô” e dividir as novidades do desenho. Seu Ecomapa está esquematizado na Figura 13.
Figura 13 - Ecomapa 1

Fonte: Elaborado pela autora e entrevistada.

Descrição Ecomapa 1: Flor de Cerejeira tem uma relação harmoniosa com a mãe e o namorado,
que são sua família nuclear, mas também tem primos com os quais se relaciona bem. É muito
ligada e participa de atividades relacionadas à sua religião, o candomblé. Apresenta bom
relacionamento também com os seguintes apoios sociais: Defensoria pública, CRAS (Centro
de Referência da Assistência Social), Posto de Saúde e Ong Transvest. Não tem relação com
nenhum emprego, porém já experienciou situações de violência (transfobia) quando procurou
emprego.
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Vitória Régia, 28 anos, branca, ensino médico completo, cursando curso técnico. Sou
sua médica de referência desde 2017, foi uma das primeiras a sugerir um grupo para as mulheres
trans da Unidade de Saúde. Chegou à entrevista com habitual vestido e sandálias, ao sair da
entrevista, e como de hábito quando vai à unidade, saí para cumprimentar os outros
trabalhadores e conversar sobre suas recentes experiências no curso técnico, da área da saúde.
Seu Ecomapa está esquematizado na Figura 14.
Figura 14 - Ecomapa 2

Fonte: Elaborado pela autora e entrevistada.

Descrição Ecomapa 2: Vitória Régia apresenta uma relação harmoniosa com a mãe, e
muito próxima com sua família de criação, que são também ligados à sua Religião, o
Candomblé. Encontra satisfação no seu trabalho como redutora de danos e no curso técnico que
frequenta na Santa Casa. Apresenta bom relacionamento com os seguintes pontos de apoio
social: Defensoria pública e Posto de Saúde. Tem uma relação próxima com outros pontos de
atenção à saúde, porém com críticas e algumas dificuldades de acesso. Tem estado afastada das
atividades da Ong Transvest e das suas atividades de lazer (ir a pagodes e bares), esse último,
em decorrência do momento de Pandemia.
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Margarida, 26 anos, parda, ensino médio completo. Sou sua médica de referência
desde 2017, quando nos procurou para iniciar hormonização. Chegou à entrevista de top e
shortinho, cabelo em um coque e unhas de gel, conforme habitualmente vem às consultas. Achei
que fosse ser uma entrevista difícil, pois é tímida na consulta e não participou das reuniões do
grupo anteriormente, em geral trazendo demandas bem pontuais, me surpreendi com
desenvoltura e com o interesse em participar. Seu Ecomapa está registrado na Figura 15.
Figura 15 - Ecomapa 3

Fonte: Elaborado pela autora e entrevistada.

Descrição Ecomapa 3: Margarida tem uma relação harmoniosa com a família e os
amigos e muito próxima do sobrinho, de quem realiza o cuidado diário. Bom relacionamento
no posto de saúde e mantém sua atividade de lazer, na praça da Liberdade. Atualmente está
afastada da Escola Aberta e Fica Vivo, projetos sociais que reduziram sua atuação, desde antes
da pandemia.
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Tulipa, 32 anos, preta, ensino médio completo. Participou das reuniões do grupo de
mulheres trans em 2017, porém não acompanha regularmente na unidade de saúde. Chegou à
entrevista com uniforme do trabalho, pois é aonde iria após, ao ser convidada lembrou de
perguntar se haveria gravação de imagens, referiu que se houvesse não iria uniformizada.
Também me surpreendeu a prestatividade em responder ao convite à entrevista. Seu Ecomapa
está registrado na Figura 16.
Figura 16 - Ecomapa 4

Fonte: Elaborado pela autora e entrevistada.

Descrição do Ecomapa 4: Tulipa apresenta uma relação bem próxima com sua família
e harmoniosa com a sua casa e seu trabalho. Recebe apoio da defensoria pública e tem estado
afastada do posto de saúde.

72
Violeta, 20 anos, preta, ensino fundamental incompleto. Sou sua médica de referência
desde 2018, quando desejou iniciar hormonização, porém faz acompanhamento irregular, em
geral, me procura de acordo com a sua demanda própria, sem seguir fluxos estabelecidos na
unidade, como mora muito perto, em geral observa se a unidade está cheia ou não, procurandome quando está mais vazia, conheço sua batida à minha porta. Marquei a entrevista
pessoalmente, com 15 dias de antecedência, já sabia, não veio. Fiquei preocupada em insistir,
porém me procurou espontaneamente sugerindo remarcarmos, mas que eu pedisse para alguém
a lembrar no dia. Funcionou. Compareceu a entrevista mais arrumada do que nas consultas
habituais, Body e Shortinho, trazendo o irmão mais novo como companhia, como
habitualmente faz. A Figura 17 exemplifica o seu Ecomapa.
Figura 17 - Ecomapa 5

Fonte: Elaborado pela autora e entrevistada.
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Descrição Ecomapa 5: Violeta tem uma relação próxima com a mãe, porém hostil. Já
com o irmão mais novo a relação é muito próxima e harmoniosa. No que diz respeito a família
paterna a relação é distante e violenta. Percebe boa ligação com o posto de saúde, com seus
amigos e com os momentos de lazer (ida a bares e baile funk). Tem uma ligação muito próxima
e difícil com a drogadição. Encontra-se afastada da Escola de Jovens e Adultos, devido à
pandemia.

5.3 ECOMAPA COMUNITÁRIO

O Ecomapa Comunitário das Travestis e Mulheres Transexuais (transgênero) da
Favela/Vila Aparecida sintetiza as relações familiares e comunitárias, pontos de apoio ou
opressão dessas mulheres. Do ponto de vista das relações afetivo e familiares das entrevistas, 1
(uma) entrevistada relatou relacionamento hostil tanto na família nuclear como na família
ampliada, as outras 4 (quatro) entrevistadas apresentam relações harmônicas e próximas com
os familiares. 2 (duas) citam apoio dos amigos, mantendo atividades de lazer, enquanto uma
está afastada dessas atividades prazerosas. 2 (duas) referem boa relação com a religião do
Candomblé. No que concerne equipamentos de proteção social, o mais citado foi a Defensoria
Pública, aonde 3 mulheres conseguiram apoio para a retificação do registro civil, outra
instituição de apoio foi a Ong Transvest e o Centro de Referência da Assistência Social
(C.R.A.S.). Todas fazem seu acompanhamento no Centro de Saúde, na Atenção Primária,
inclusive com hormonização, sendo que uma referiu estar mais afastada, por não ter demanda.
Uma citou dificuldades no relacionamento outros pontos de atenção à saúde, em especial a
atenção secundária ambulatorial da rede e serviços voltados para o acompanhamento das
Infecções Sexualmente Transmissíveis. 1 (uma) citou estar afastada das instituições de ensino,
como a escola para Educação de Jovens e Adultos (E.J.A.). 2 (duas) mulheres apresentam uma
boa relação em seus locais de trabalho, 2 (duas) referem um afastamento de procurar ou exercer
atividades laborativas, e 1 (uma) considera sua relação com o trabalho violenta. É importante
salientar que mesmo as mulheres que hoje encontram-se com um vínculo de trabalho, durante
a entrevista relataram situações de transfobia muito marcantes. Uma das entrevistadas
identificou que tem um problema relacionado à drogadição.
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Figura 18 - Ecomapa Comunitário

Fonte: Elaborado pela autora.
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO

6.1 ANÁLISE DE TEMÁTICA

6.1.1 Autopercepção de saúde e adoecimento

Ao se trabalhar com o conceito de saúde de forma abrangente, que leva em consideração
a percepção da pessoa sobre o que é e o que significa para elas estar saudável, bem como qual
a sua capacidade de realizar as aspirações e propósitos importantes para as suas vidas, podemos
entender como os determinantes sociais de saúde podem ser impactantes, e no contexto das
populações LGBTQIA+, em especial no recorte das mulheres transgênero e travestis, que
vivenciam

um

atravessamento

de

opressões,

de

forma

interseccional,

ou

seja,

interrelacionando-se questões de gênero, raça e classe. Na dimensão individual, alguns aspectos
geralmente apontados são: a LGBTQIA+ fobia internalizada, sofrimento mental, abuso de
substâncias, álcool e tabaco, desconhecimento de métodos de prevenção a ISTs e saúde
reprodutiva, baixa autoestima. Na dimensão social: Ausência de suporte social, LGBTQIfobia,
racismo, machismo, etarismo. Na Dimensão pragmática/institucional: questões relacionadas ao
respeito do nome social e preparo dos profissionais para as especificidades dessa população.
(CIASCIA; HERCOWITZ; JUNIOR, 2021)
No relato das mulheres trans e travestis da Favela/Vila Aparecida, existe uma percepção
de dificuldade de entendimento da sua identidade de gênero, o que em alguns momentos gerou
sentimentos de tristeza e de inadequação, principalmente no momento da adolescência.
“Mas aí eu estava com um conflito muito grande dentro de mim, assim,
que eu não me reconhecia enquanto eu, eu sabia o que eu queria, sabia
o que eu queria ser, mas eu não me entendia, por que era uma época
ainda que era GLS...”
Vitória Régia
“Porque todo mundo achava que eu era gay, só que lá no fundo,
quando eles me perguntavam eu falava, “gente, eu não sou gay”, tipo,
“não é isso”, mas eu não sabia explicar o que era (...) Num é que eu
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não estava feliz, estava feliz, assim... Mas faltava alguma coisa, para
me deixar 100%, bem...”
Margarida
Percebeu-se também um processo de adoecimento relacionado preocupação com as
Infecções Sexualmente Transmissíveis, sabe-se que a infecção pelo HIV afeta
desproporcionalmente as pessoas transfemininas (até 49 vezes mais chance) (CIASCIA;
HERCOWITZ; JUNIOR, 2021), além disso é conhecido que muitos profissionais da saúde
fazem uma imediata associação das pessoas travestis ao vírus, ampliando uma estereótipo
estigmatizante dessa população. Nas mulheres trans e travestis da Favela/Vila Aparecida essa
preocupação é encontrada em seu discurso, mesmo naquelas que não tem um comportamento
sexual de risco.
“Eu achava que eu estava “com a bonita (HIV)” (risos). Mas graças a
Deus não era “ela” não. Era Tuberculose.”
Flor de Cerejeira
“Então, esse processo né... Da gente ser doente, acho que isso causa...
A gente ficar doente para o resto da vida. Hoje em dia eu tenho vício
de consulta, não nessa pandemia que realmente não dá, e também por
trabalhar hoje não tenho tempo, mas antigamente eu tinha um vício
maior de querer consultar constantemente, exame eu ainda continuo
querendo fazer, toda vez que eu posso eu faço um autoteste (teste HIV),
por que essa culpabilidade que a sociedade põe em cima da gente, da
gente ter que ser doente, com alguma patologia, principalmente
sexual... E acho que isso implica na gente constantemente estar se
colocando em risco ou estar sempre fazendo um teste esperando um
positivo.”
Vitória Régia

Outro fator que contribui para o adoecimento é a patologização das identidades
trans, considerando que somente na sua 11ª edição, ainda não publicada a Classificação
Internacional de Doenças (CID) deixará de trazer a transexualidade como um transtorno de
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saúde mental, e que antes do PROVIMENTO N. 73, DE 28 DE JUNHO DE 2018, que coloca
a autonomia na própria pessoa, para a averbação do prenome, para a retificação do registro
social eram necessário laudos psiquiátricos, psicológicos e testemunhas. Esse sendo apenas um
exemplo de patologização, que é citado pelas entrevistadas.
“A acho que causou muito nessa época, de aumentar essa euforia, aumentar
essa questão de estar doente para ser atendida e conseguir um laudo, as vezes
ter até que mentir numa consulta psicológica, que você tá com vontade de
suicídio, com uma ânsia maior para você conseguir um laudo que te dá... Te
dá metade daquilo que já é seu de direito. Acho que, mais ou menos, todo
mundo passa por essa questão de se adoecer nesse processo todo.”

Vitória Régia

As travestis e mulheres trans entrevistadas demostraram uma compreensão dos
determinantes sociais que influenciam em seus processos de saúde e adoecimento, sendo que
identificaram em sua trajetória de vida que um dos pontos importantes de adoecimento estava
relacionados às perspectivas de empregabilidade, com relatos característicos de transfobia
nesses espaços afetando a saúde mental.
“Que eles olham para a gente meio assim... Falam assim, será que eu
vou contratar essa pessoa? Será que vai ser capaz de fazer tudo aqui
que eu tô pedindo? Que o trabalho exige? (...) Que olham para a gente
assim, com aquele olhar de desprezo... Aí tem hora que eu até penso
“nossa, será por que que eu vim assim?” Só isso que me afetava, agora
não afeta mais... Porque se isso acontecer comigo agora, a pessoa vai
ouvir muito. “
Flor de Cerejeira
“No dia que o cara me falou, para mim, eu só tinha uma vontade, de
pular do prédio. E isso foi a primeira vez na minha vida que passou.
Mas eu falei assim, eu tenho uma mãe que gosta de mim, eu tenho um
pai que gosta de mim, uma família que gosta de mim. O dia que eu me
senti um nada foi esse dia. (...) Isso tem uns 7-8 anos que aconteceu...

78
(voz embargada) Nó, se eu não tivesse pai e mãe, e não estaria aqui
mais não (voz embargada), não estaria, que é muito difícil viver,
nossa... É sacrificante, gente... Como é duro viver! Para uma trans...
Nó... (voz embargada)”
Tulipa

Por muito tempo, a patologização das identidades transgênero exigia que houvesse um
diagnóstico para que as pessoas pudessem ter acesso a serviços e/ou procedimentos de
readequação do gênero, e um dos fatores que necessariamente deveriam ser observados era a
Disforia de gênero, um sofrimento com diferentes graus de aceitação/rejeição ao próprio corpo.
Hoje sabe-se que a transexualidade não necessariamente está associada a disforia e não existem
dados concretos sobre qual percentual da população trans apresenta esse sintoma, porém a
disforia de gênero está associada a maiores riscos de diversos transtornos da saúde mental,
como depressão, ansiedade, suicídio, abuso de drogas e transtornos alimentares. (CIASCIA;
HERCOWITZ; JUNIOR, 2021). Entre as mulheres entrevistadas, existe uma percepção de
bem-estar consigo e com o próprio corpo, levando a uma autopercepção de saúde positiva.
“Já tava tudo aqui, dentro de mim, só não tinha mostrado
ainda, mas é o que eu queria ter naquela época, eu tenho agora, com o
passar dos anos. Agora eu tô bem resolvida. Tipo, está tudo conforme,
tinha que acontecer, conforme planejado. Zero defeitos. (risos) [...] eu
tô bem satisfeita mesmo, com meu corpo, minha mente é super bempreparada. [...] O que importa é que eu tô feliz que ninguém tem nada
a ver com isso.”
Margarida

6.1.2 Relações familiares e afetivas

Para mulheres trans e travestis, no espaço familiar é onde geralmente experienciam as
primeiras formas de discriminação, estigmatização, violência e exclusão. Desde o primeiro
ultrassom, com a identificação da genitália, escolha do nome (e recentemente os “chás
revelação – nos quais é programada a apresentação do gênero para os pais e familiares, mesmo
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antes do nascimento), há uma expectativa de trajetória, papéis de gênero a serem
desempenhados e quando essa é frustrada, geralmente causa raiva e rejeição. Dessa forma, em
geral, entre 13 e 16 anos, essas pessoas fogem ou são expulsas de casa, como um estopim de
um processo de violência a muito vivenciado.(PEDRA, 2020), Em pesquisa realizada pelo
Núcleo de Direitos humanos e Cidadania LGBT da UFMG entre travestis e mulheres trans
trabalhadoras sexuais na região metropolitana de Belo Horizonte, quando perguntadas até qual
idade viveram com suas famílias, de um total de 120 respondentes, 5,8% (7) disseram que
saíram de casa entre os 10 e 12 anos; 22,5% (27) entre os 13 e 15 anos; 22,5% (7) entre os 16
e 17 anos; 33,3% (40) entre os 18 e 20 anos; 10,8% (13) entre os 21 e 24 anos e 5,0% (6) com
25 anos ou mais. Deste modo, vê-se que 50,8% (61) das entrevistadas saíram de casa antes
mesmo de completarem 18 anos de idade. Além disso, sobre os motivos pelos quais as
entrevistadas citaram como impulsionadores à sua saída de casa, os mais citados foram: trabalho
relatado por 23,97% (29) e violência/preconceito da família por 23,97% (29) delas. (NÚCLEO
DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA LGBT - UFMG, ). A precariedade de suporte
familiar e por conseguinte da vizinhança é um dos fatores que potenciam o fenômeno de
“sinergia de vulnerabilidades”.(CIASCIA; HERCOWITZ; JUNIOR, 2021). Essa situação é
descrita por uma das entrevistadas.
“Eles me batiam muito (...) fui mandada embora por que eu vesti um
short feminino, meu tio e minha vó viram e me botaram para fora de
casa.”
Violeta

Contudo, para a maioria das travestis e mulheres trans da Favela/Vila Aparecida,
essa pode ser considerada a exceção e não a regra. É notável como o suporte familiar às
mulheres entrevistadas é um ponto de apoio importante na construção de sua autoestima e fator
protetor da transfobia, como relatado por 4 delas.
“(...) acho que por isso a educação que a gente teve de família e
esse apoio, fez com que a gente não fosse apontado, acho que por mais
teve alguns olhares, algumas piadinhas, foram todas sanadas por parte
de família. Mesmo o meu nome é respeitado. De uma questão de
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respeito, não por mim, mais pela minha mãe, por que todos que
chegavam perto da minha mãe e queriam falar, me caracterizar do jeito
que eles queriam, a minha mãe me reconhecia enquanto a filha dela e
colocava o meu nome como o principal alvo, então, eu acho que dentro
da minha comunidade, não foi eu que fiz esse papel, foi minha mãe e os
meus vizinhos, amigos...”
Vitória Régia
“E eu sei que se fizer [transfobia] e eu contar pra minha mãe, minha
mãe também não vai deixar...”
Margarida

Mesmo com os relatos de apoio, o processo de transição não foi isento de angústias e
preocupações com as reações dos familiares.
“E por ver muitas pessoas sendo colocadas pra fora de casa, eu achava
que minha mãe não era obrigada a me ter dentro de casa, eu também
não queria morar na rua, então eu não falei nada pra minha mãe, [...]
eu esperei fazer 18 anos, por que eu já trabalhava”
Vitória Régia

Percebe-se pelo relato das entrevistadas que o contato das famílias com pessoas
LGBTQIA+ e a religião de matriz africana parecem ter exercido influência para esse processo
ter se realizado de forma mais acolhedora dentro dessas famílias.
“Por que a minha avó me aceitou bem, a minha mãe me aceitou bem
(...) a gente vivia assim no mundo GLS, por conta das amigas da minha
mãe, por conta das amigas da minha tia”
Flor de Cerejeira
“[Estou nessa religião] a partir da minha avó (...) é uma religião
[Candomblé] que abraça a gente trans. Qualquer tipo de gênero, eles
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abraçam como se fosse a família deles mesmos. Não é preconceituosa
igual as outras religiões.”
Flor de Cerejeira

Interessante salientar que quando os familiares ou familiares dos parceiros
apresentavam vinculação com religiões Evangélicas o processo era mais difícil.
“Então, a família não aceita, porém ele lutou muito, e a gente
ficou junto até quando deu. Mas foi muito difícil, a família
evangélica...”
“Porém a preocupação dele [líder religioso] era só me
transformar em homem, ele não queria saber o que eu sentia, o que eu
fazia... Se eu tô bem ou não.... Cê tá homem? Então tá bom. Tá falando
grosso? Então tá bom.”
Tulipa

6.1.3 Relação com a comunidade

Enquanto para as mulheres cis a principal forma de violência é a doméstica,
para mulheres trans e travestis, o espaço público em geral é restrito a locais específicos e
marginais, a discriminação produz barreiras de acesso, incluindo-se uso de banheiros públicos,
dificuldades na escola, dificuldades para retificação dos documentos de identificação. Além
disso, pessoas trans femininas são vítimas de graves e repetitivos atos de violência:
espancamentos, mutilações, estupros e assassinatos, sendo que, para as trabalhadoras sexuais
de Belo Horizonte, os principais perpetradores dessa violência é a população em geral, com
destaque também para a polícia e os parceiros. (NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA LGBT - UFMG, )
A comunidade da Favela/Vila Aparecida não está isenta da transfobia,
principalmente na violência verbal, essa, algumas vezes é pouco percebida ou tida como menor
pelas entrevistadas, talvez por que comparativamente ao “mundo externo” realmente ela ser
menos percebida.
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“Parece que está todo mundo em família, na comunidade, a
gente não tem essa separação. É lógico, tem os olhares, mas a
agressão, ela chega a ser quase nula. (...) É aquela coisa, acaba
acostumando... Nasci aqui, eu vou viver aqui, e aí? Aceita que dói
menos, né?”
Tulipa
“[A comunidade] respeita, igual eu te falei, é mais piadinha
mesmo, de homem. Mas, os outros quererem me agredir por causa
disso, nunca aconteceu não.”
Violeta
“Tranquilo, brinquei muito, brincava muito nessa rua aqui,
todo mundo nos respeitava, vinha para brincar com a gente, montamos
um grupo de quadrilha, todo mundo veio dançar com a gente...”
Flor de Cerejeira

Há novamente o reforço da importância familiar nesse respeito da comunidade.
“Acho que para nós daqui do bairro, tudo foi mais tranquilo, foi menos
adoecedor pela questão familiar. (...) Não tive tantos problemas assim
que me causassem algum trauma de infância. Pelo contrário, tenho até
boas lembranças, de brincar na rua e tudo mais ...”
Vitória Régia

6.1.4 Relação com os serviços de saúde

A relação com os serviços de saúde das pessoas trans é marcadamente um fator de
adoecimento, em uma análise das experiências prévias com serviços de saúde, mais de um terço
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das mulheres trans tiveram seu nome social desrespeitado, com quase 20% sendo vítimas de
linguagem preconceituosa; Quase 25% delas escutaram de profissionais que não sabiam o
suficiente sobre suas questões e aproximadamente 10% já interromperam ou tiveram negado
seu acompanhamento após percepção de sua identidade de gênero. (COSTA et al., 2018). O
NUH-UFMG em seu estudo, observou que 58,87% (83) das entrevistadas não procurou um
médico quando achava que precisava desse atendimento. Dentre os motivos 2,13% (3) deixaram
de procurar um médico porque não tinham dinheiro; 6,38% (9) porque era um local de difícil
acesso/distante; 2,84% (4) porque havia incompatibilidade de horário; 11,35% (16) por causa
da demora de agendamento (fila) para consultas e exames; 9,22% (13) por causa do desrespeito
ao nome social; 11,35% (16) por causa do preconceito/discriminação/violência contra a
população trans; e 24,11% (34) deixaram de procurar um médico porque se automedicaram.
Sendo assim, as barreiras de acesso à saúde têm diversas origens, como a falta de preparo dos
profissionais, experiências de violência, dificuldade financeiras, evidenciando a transfobia
institucionalizada, devido a um vácuo de políticas públicas consistentes. Além disso, falta de
informação sobre serviços próprios onde possa buscar ajuda, alto tempo de esperada para o
processo transexualizador e de profissionais de saúde considerarem a condição trans como um
patologia.(CASSALHA et al., 2020a).
Alguns desses fatores também são demostrados na fala das entrevistadas,
principalmente na questão do acesso a alguns serviços da rede municipal de Belo Horizonte, e
ao medo do constrangimento pelo não uso do nome social.
“Sempre tive conflito por essa questão, de CTA só funcionar
de 8-9h da manhã, que não é um horário plausível para as meninas que
trabalham a noite, de falar que não faz [exame] por que tem que estar
de jejum, uma coisa que não tá no protocolo, não precisa fazer”
Vitória Régia
“Como uma URS que fica aberta até 21h da noite, mas não
faz teste rápido, você tem que chegar lá com encaminhamento e no
máximo até seis horas da noite, por que depois das seis horas você não
é atendida no dia... Então a gente não consegue entender o porquê fica
aberto até 21h... Isso aí causa muito abandono, abandono de
tratamento, não adesão a iniciação de tratamento”
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Vitória Régia
“A Oliveira [ACS] trabalha aqui, é minha vizinha. Então, um
exemplo, eu não sei como ela veio até você, como que ela falou, a
Tulipa está aqui, o Gerânio está aqui, como? Eu nem sei como...”
Tulipa
Além disso, a patologização das identidades trans, e a falta de fluxos definidos para o
processo transexualizador também exerce um papel no adoecimento dessas pessoas.
“Na verdade, isso é tão adoecedor, essa questão de você ser taxado
como doente, não ter doença, mas ser visto como doente. que para eu
começar esse processo de retificação de nome eu tive que vir marcar
consulta, no horário de acolhimento, que é um horário em que as
pessoas mais precisam, estão mais sentindo dor, mesmo eu não estando
sentindo dor, eu tinha que vir nesse horário como uma doente para eu
conseguir uma consulta, um encaminhamento, passar por psicólogo,
passar por psiquiatra, marcar consulta de especializada né? Que é
para endócrino, como uma doente. Chegando lá, não tendo nada, todo
mundo olha, os médicos avaliam: “o que você está fazendo aqui, se
você não está sentindo nada, não tem problema de dormir, não tem
vontade de suicídio, não tem isso...”. Só por uma questão de um CID
que nos tratava como doente. Eu acho que no fundo, isso é que causa a
nossa doença sim.”
Vitória Régia
Ressalto nesse momento a importância do “Projeto de Atenção Integral à Saúde Trans”
que para além da ampliação do acesso e do atendimento qualificado às demandas em saúde das
pessoas trans, gerou a possibilidade de parte do processo transexualizador (hormonização) ser
realizado na Unidade de Atenção Primária dessas mulheres.
“Pra nós daqui do bairro, o Centro N. Sra. Aparecida ele só é bom,
em questão da população trans, por que apareceu uma médica que deu
a mão [...] Acho que se cada unidade de saúde tivesse uma médica que
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topasse, junto com as pessoas, com os usuários, eu acho que todo posto
seria viável para essa população.”
Vitória Régia
“Normalmente eu venho só aqui, [...], como eu tenho minha receita,
meus medicamentos, eu falo para todo mundo, ‘ah, eu faço pelo posto’
tenho tudo bonitinho. Não tomo por conta própria não [...] O meu
primeiro passo foi aqui, que eu comecei a hormonização, comecei todo
o meu tratamento. Questão de psicólogo, tudo foi aqui. Então tipo
assim, foi tudo aqui, não mudei para outro lugar não, por que eu achei
que não precisava, aqui me supriu em tudo que eu precisava.”
Margarida

Outro fator que gerou uma proximidade das travestis e mulheres trans com o Centro
de Saúde que foi pontuada pelas entrevistadas foi uma característica importante da Atenção
Primária, a longitudinalidade, possibilitada por haver profissionais de saúde (concursados
públicos) já há mais de 20 anos no local.
“[A relação com] todo mundo aqui [no Centro de Saúde], não só com
você, com todo mundo aqui é ótima. A Laranjeira [técnica de
enfermagem] me conhece desde criança, a Parreira [técnica de
enfermagem] foi na casa da minha avó, quando minha avó estava
doente, a Macieira [técnica de enfermagem] conhece minha família
desde quando eu era criança.”
Flor de Cerejeira
“Tem pessoas aqui, que trabalham aqui há anos, então, já conheço há
muito tempo, no posto de saúde aqui, já está acostumado, eu vejo eles
e eles me veem, questão do nome eles nunca me perguntaram também,
chamam Margarida, normal, eles conversam normal, não ligam. Se
ligaram também, nunca demonstraram.”
Margarida
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6.1.5 Relação com políticas públicas

A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos
democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que
produzirão resultados ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006). No que consiste às
garantias de direitos e equidade para a população transexual, essas políticas avançam a passos
irregulares. O Programa Brasil sem Homofobia: Programa de Combate à violência e
Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual, lançado em 2004 é
tido como a primeira política pública de recorte específico LGBT. (PEDRA, 2020). No âmbito
da Saúde, a portaria nº 2.836 de 1 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde institui a Política
Nacional de Saúde Integral de Gays, Lésbicas, Bixessuais, Travestis e Transexuais a portaria
nº 2.803 de 19 de novembro de 2013 amplia, apesar de maneira ainda bem restritiva, o processo
transexualizador pelo SUS. No âmbito dos Direito civis, já é possível a inclusão do nome social
no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), além disso, o provimento 73 de junho de 2018, do
Corregedor Nacional da Justiça, dá autonomia para pessoas trans fazerem a adequação do
Prenome e Gênero sem necessidade de relatórios médicos e psiquiátricos, sem necessidade de
decisão judicial e sem necessidade de realizar cirurgia de redesignação. Entende-se, no entanto,
que ainda estamos longe de termos políticas públicas de inclusão mais efetivas para garantir um
tratamento equânime para a população transgênero, além disso, nos últimos anos com o
crescimento da representatividade da extrema direita no país, esses poucos ganhos encontramse ameaçados, haja vista, por exemplo, A Medida Provisória (MP) 870/19 exclui a população
LGBTQIA+ da lista de políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos,
assinada pelo Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 2019, bem como o imenso vácuo de
políticas públicas de apoio à população Trans afetada pela pandemia.
As mulheres trans e travestis da Vila Aparecida, tem conhecimento de algumas
políticas públicas garantidoras de direitos, em especial a readequação do registro civil, das 5
entrevistadas 3 realizaram através de decisão judicial antes de 2017. Elas contaram com apoio
da Defensoria Pública, chama atenção o fato de esse contato ser personalizado, em geral quando
citam a defensoria, citam um defensor específico, demostrando que a sensação de acolhimento
e segurança para tratar dessas questões não é com a instituição, havendo muito a evoluir nesse
sentido.
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“Tem até que mandar mensagem para Dr. V. de novo, para eu ver como
que vai ser minha situação, porque o fórum está cobrando 400 reais
pra trocar o gênero, eu troquei só o nome.”
Flor de Cerejeira
“O que pesou muito, 100%, foi o nome. O nome pesa demais, então,
hoje, é mais fácil, bem mais fácil, se eu não me engano já é até
lei. Então foi que me ajudou muito, depois que eu mudei o nome eu
comecei a viver.”
Tulipa

Além disso, são citadas ações que ocorreram na Escola e Comunidade, que tiveram
como importância a inclusão: Escola Aberta e Fica Vivo, que ao longo dos anos, pelo relato das
entrevistadas, foram reduzindo seus recursos, com oferta de menos oficinas.
“A manicure também era do Fica Vivo, aqui na rua aqui embaixo, na
Theomar [Escola], mas acabou também... Takendo eu fiz lá embaixo, a
capoeira foi lá embaixo, na outra escola (risos), lá no Maria das Neves.
No caso do takendo e a capoeira era Escola Aberta, você podia ir na
escola nos fins de semana, no sábado e no domingo.”
Margarida
“entre aspas “um homem” dançando dança do ventre. Mas aí a
professora começou a pesquisar e viu que na Índia não tem nada
disso... Lá também tem homem que dança a dança do ventre”
Flor de Cerejeira

Outro ator social importante no contexto de Belo Horizonte é a Ong Transvest, uma
organização independente, sem fins lucrativos, que promove, além de aulas preparatórias para
o Enem e Encceja, oficinas educativas e eventos culturais. Citada pelas entrevistadas como
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fonte de informação para empoderamento de direitos, porém enfrentando dificuldades para se
manter.
“Foi através da Transvest. Que eu comecei a entender mesmo das leis
todas...”
Flor de Cerejeira
“Eu fiquei na Transvest até 2017, depois disso eu não frequentei mais,
depois disso ela começou a ter vários problemas financeiros, falta de
patrocínio...”
Vitória Régia

Uma das entrevistadas também cita como apoio o C.R.A.S. da Afonso Penna, onde
conseguiu garantir uma Bolsa Família.
“Eu recebo por que, agora no CRAS, de lá da Afonso Pena, tem essa
opção, de trans que não trabalha, é pessoa vulnerável.”
Flor de Cerejeira

É importante destacar a necessidade de políticas públicas voltadas para
empregabilidade das pessoas trans, por todas as entrevistadas foi destacada essa dificuldade.
Apenas 2 das entrevistadas encontravam-se com emprego formal, sendo que uma delas
escondia no trabalho sua identidade de gênero, com receio de transfobia e todas relataram
experiências de discriminação quando participando de algum processo seletivo de trabalho.
Ao se pensar do ponto de vista interseccional, a todas essas mulheres incidem a
misoginia, a transfobia e a marginalização por morarem em uma comunidade periférica, porém
a apenas algumas incide o racismo, sendo também relatado por elas como um atravessamento
importante que gera adoecimento.
“Antes da transição e agora. Porque antes da transição eu podia ser
um ladrão. Todo mundo associa um ladrão como o homem, nunca
sendo como mulher, é automático, né? Então é preto é ladrão. Então,
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na rua eu já fui confundida com outra pessoa, [...] você entrar num
supermercado, a pessoa te seguir..., mas aí, você tem que saber lidar
com essas coisas, por que senão cê não vive na verdade, o racismo tem
mais, as vezes me segue mais do que a própria transição, o próprio fato
de ser trans.”
Tulipa

É perceptível ao observarmos o Ecomapa que as duas mulheres que se autodeclaram
negras, apresentam maior fragilidade em suas redes de apoio. Violeta com relações de violência
e hostilidade dentro do círculo familiar, e Tulipa, apesar do apoio familiar com menos relações
de suporte.
Apesar de não ter sido citado na elaboração dos Ecomapas pela entrevistadas, o
trabalho sexual, situação ao qual estima-se que 90% das mulheres trans e travestis no Brasil
exerçam em algum momento da vida, (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020) também encontrase presente na narrativa de vida dessas mulheres, de diferentes formas, sejam pela negativa
(tentativa de afastamento da ideia preconcebida de que uma travesti ou mulheres trans
necessariamente precisa ter essa vinculação com a prostituição), pelo exercício do trabalho
sexual em um momento de necessidade financeira ou mesmo como uma forma de encontrar
contato íntimo, apresentando um ponto presente porém de abordagem heterogênea pelas
mulheres entrevistadas.
“Eu fiz prostituição durante um ano. Quando eu briguei com a minha mãe
aqui, aí eu fui embora com uns amigos meus. [...] Aí comecei a morar sozinha,
tive que pagar o aluguel, pagar aquilo outro... Aí eu fui para pista, fazer um
dinheiro.”
Flor de Cerejeira
“Eu não consigo fazer, já me chamaram, já me ofereceram também, pessoas
me chamam em aplicativo, me chamam quando me veem na rua, ou em festa
e perguntam. Mas aí eu mesmo corto e falo “Ó, sinto muito, mas eu não faço.”
Porque também na minha cabeça, eu não preciso. Eu tenho muito a minha
família, tanto que eu não preciso.”
Margarida
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“Porém eu não quis levar para o lado que a maioria leva, que é a
prostituição, na rua, essa coisa. Então eu comecei fazer cursos, comecei a
estudar, comecei a procurar emprego.”
Tulipa

“Eu faço de gracinha, quando eu tô na rua eu faço, [...], mas de gracinha,
não tipo, pelo trabalho assim, de desejo...”
Violeta
É importante ressaltar que a não regulamentação do trabalho sexual propicia um
aumento da vulnerabilidade dessas mulheres e mais uma vez a importância do suporte familiar
das entrevistadas para que o trabalho sexual não seja buscado como única opção de ganho
financeiro para essas mulheres.
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6.2 MAPA MENTAL RELACIONANDO AS TEMÁTICAS

Como esperado, quando nos propomos a traçar os fatores que interferem na saúde e no
adoecimento, nosso espectro, como seres biopsicosocioespirituais é amplo, e embora a
metodologia da pesquisa exija a separação em núcleos temáticos de estudo, mesmo esses são
abrangentes. Para interconectar esses núcleos elaborou-se um mapa mental (Figura).
Figura 19 - Mapa Mental das relações entre os núcleos temáticos.

Fonte: Elaborado pela Autora.
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7 CONCLUSÕES
O papel dos profissionais de saúde na advocacia do cuidado das populações
vulneráveis, entre elas a população de pessoas Transsexuais é mais do que necessária, é uma
reparação histórica frente à patologização imposta a esse grupo pela própria ciência médica.
Por isso, a importância para a formação dos profissionais de saúde que a temática da Saúde
LGBTQIA+ esteja presente. É célere a necessidade de discussão de formas de potencializar
essas ações nas Universidades e Programas de Residência Médica.
Durante o período do Mestrado, através Programa de Extensão Viva Mais e do
Sistema UFOP de Rádio, em conjunto com discentes do projeto de extensão, pude contribuir
para a elaboração de podcasts, através de reuniões com as extensionistas, nas quais discutimos
quais os principais tópicos e como abordar as questões de gênero, sexualidade e das
vulnerabilidades e necessidades em saúde específicas da população LGBTQIA+. Como
preceptora do Programa de Residência Médica de MFC do Hospital Odilon Behrens,
conseguimos ampliar a parceria que temos com o Hospital Eduardo de Menezes, com estágios
obrigatórios para os residentes no Ambulatório de Saúde Trans Anyky Lima, atualmente parado
durante a Pandemia, mantenho o Projeto de Atenção à Saúde Trans no Centro de Saúde N Sra.
Aparecida e a inclusão da temática de abordagem à saúde trans está inserida na nossa grade de
atividades didáticas. Essas ações vão ao encontro da percepção de que ampliar o escopo da
Atenção Primária para a abordagem da população Trans, com divulgação dos protocolos já
existentes e sensibilização e capacitação dos profissionais de saúde é ação fundamental para
garantir equidade para as pessoas trans.
Através de um primeiro olhar, pode-se supor que as travestis e mulheres trans da
Favela/Vila Aparecida estejam relativamente protegidas, por suas relações familiares e
comunitárias, porém elas continuam a ser acometidas por diversos atravessamentos de
vulnerabilidades, nas palavras de uma delas:
“Hoje ser trans é saber viver no dia a dia, porque você mata um leão
por dia, assim, mata um leão por dia, hoje está matando um filhotinho,
mas não deixa de ser leão.”
Tulipa

93
Dessa forma, há muito a evoluir em políticas públicas que promovam equidade e saúde
para as mulheres trans e travestis, em especial na garantia de cuidados a saúde, incentivos à
empregabilidade trans e combate à transfobia, porém as mulheres da comunidade estudada e
suas famílias nos indicam como o acolhimento e apoio podem ser fatores diferenciais nessas
trajetórias de vida.
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APÊNDICES

Apêndice I: Termo de consentimento livre e esclarecido

Termo de consentimento livre e esclarecido
Prezadx senhorx ____________________________________
Você está sendo convidadx a participar da pesquisa “As Mulheres Transexuais e Travestis da
Comunidade da Vila Aparecida: trajetórias e relações sociais sob a ótica do processo de saúde
e adoecimento”, que tem por objetivo reconhecer a voz e auxiliar na construção da visibilidade
das representações que as mulheres transexuais e travestis moradoras da Vila Aparecida têm
sobre a sua trajetória de vida, relacionando suas relações sociais aos processos de saúde e
adoecimento, ouvindo-as sobre questões relacionadas aos processos de saúde e adoecimento,
também serão abordadas questões relativas às relações com seus familiares e o sistema de
saúde, trazendo dessa forma, elementos para o debate das políticas públicas voltadas para a
população transexual em nosso município. A participação na pesquisa é voluntária, sem custo
para o participante e sem remuneração, e compreenderá em participação de entrevistas
realizadas pela pesquisadora. É possível que você experimente algum desconforto,
principalmente relacionado a cansaço, constrangimento ou timidez. Caso deseje, a entrevista
poderá ser interrompida a qualquer momento, remarcada ou cancelada. É garantida indenização
e acompanhamento diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Os benefícios esperados
com essa pesquisa são de que o material obtido possa viabilizar uma análise para melhorias ao
atendimento a pessoas travestis e transexuais, nem sempre você será diretamente beneficiado
com o resultado da pesquisa, mas poderá contribuir com o avanço científico. Sua participação
como voluntário não trará nenhum benefício ou privilégio próprio imediato.
As entrevistas se darão na Unidade de Saúde que no contexto da Pandemia da Covid-19, seguirá
o Fluxo de atendimento do município, com pré-triagem para sintomáticos respiratórios,
distanciamento de 2 metros e uso de máscara, se você não se sentir seguro para a entrevista
presencial, poderá ser ofertado o modelo via internet (teleconferência).
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As entrevistas serão gravadas com dispositivo próprio, específico para essa função. As
informações contidas nas gravações serão transcritas e posteriormente analisadas, sendo
armazenadas em computador com senha, não compartilhado e não serão colocadas em nuvem,
após 3 anos serão apagadas. É garantido o anonimato e sigilo das informações das participantes
em todas as fases da pesquisa. Informo que você tem total liberdade de recusar–se a assinar este
consentimento para participação na pesquisa, o que não acarretará nenhum tipo de penalização,
além disso, a qualquer momento da pesquisa você poderá solicitar o seu desligamento. Caso
você aceite a participação, agradeço sua colaboração e solicito ainda a declaração de seu
consentimento livre e esclarecido, que deverá ser firmado em duas vias.
_______________________________________________________________
Gabriela Persio Gonçalves Centro de Saúde
N Sra Aparecida, R. Paulino Marques Gontijo, 109, São Lucas, BH. CEP: 30110-021, Tel:
32775244, Email: cs.aparecida@pbh.gov.br
Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte Rua Frederico
Bracher Júnior, 103/3º andar/sala 05 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG. CEP: 30.720000 Telefone: 3277-5309 – e-mail: coep@pbh.gov.br
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, Telefone: (31) 35591368,
Email: cep.propp@ufop.edu.br
--------------------------------------------------------------------------------------------------Eu, __________________________________________,
Nome Social: ______________________________declaro que entendi os objetivos, riscos e
benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar. Autorizo ainda a
divulgação da entrevista em qualquer meio existente, sendo garantido o anonimato. Estou ciente
de que serão respeitados os princípios éticos da pesquisa cientifica e as informações obtidas
serão tratadas sigilosamente.
Belo Horizonte, _____ de ______________________ de 2021
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Apêndice II: Roteiro de Entrevista.

Roteiro de Entrevista: “As Mulheres Transexuais e Travestis da Comunidade da Vila
Aparecida: trajetórias e relações sociais sob a ótica do processo de saúde e adoecimento”
Pesquisadora: Gabriela Persio Gonçalves

1) Conte-me um pouco sobre a sua trajetória de vida até aqui.
2) Em algum momento da sua trajetória você se sentiu doente ou adoecida por ser uma
pessoa trans?
3) Elaboração do Ecomapa

102
Apêndice III: Legenda Ecomapas

Quantidade de entrevistadas relacionadas ao tamanho do Círculo:

1

2

3

Relações:
Harmônica

Próxima-Amizade

Violenta

Afastada

Próxima-Hostil

Distante-Violenta

Muito Próxima-Hostil

4

5
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Apêndice IV: Roteiro Podcast

PODCAST - EPISÓDIO I: GÊNERO, SEXUALIDADE, TRANSEXUAIS E TRAVESTIS
TEMA DO PROGRAMETE: LGBTQIA+
PESQUISA E REDAÇÃO: Luísa Lauar e Elisa Bastos
CONSULTORIA: Gabriela Persio Gonçalves
ABERTURA - VINHETA (VHT) - DURAÇÃO 0’30’’
FICHA TÉCNICA
Programa: Viva Mais - O seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania
Pesquisa e redação: Luísa Lauar e Elisa Bastos
Coordenação de produção: Gláucio Santos
Supervisão de edição e sonoplastia: Simei Gonderim
Coordenação de pesquisa: Professora Eloísa Lima
Produção: Sistema UFOP de Rádio, Programa de Extensão Viva Mais
Apoio: Escola de Medicina
Realização: Universidade Federal de Ouro Preto

OFF. LOC.: Olá! Eu sou Luísa Lauar, estudante de medicina do quarto período da UFOP e, no Viva Mais de
hoje, vamos conversar sobre o universo LGBTQIA+, apresentando alguns dos conceitos importantes que
constituem este movimento. LGBT, LGBTQ+, LGBTQIA+, você, certamente, já ouviu alguma dessas siglas,
certo? Mas, afinal, o que significa cada uma delas? Para nos ajudar a responder esta pergunta, convidamos o
advogado Caio Pedra! Seja-bem-vindo, Caio! Conta para a gente sobre o que é importante saber em cada sigla!
SONORA RESPOSTA CAIO PEDRA
OFF LOC: A sigla tem duas partes. A primeira parte da sigla LGB é composta por termos que se referem à
orientação sexual do indivíduo. Mas, o que é isso?
SONORA/RESPOSTA CAIO PEDRA
OFF LOC: Com isso, podemos compreender melhor os conceitos que compõem a parte inicial dessa sigla. A letra
L que representa as lésbicas, ou seja, a mulher que se identifica como mulher e sentem atração sexual e afetiva por
outras mulheres; G que representa os gays, homens que se identificam como homem e sentem atração sexual e
afetiva por outros homens e B que representa os bissexuais, que sentem atração sexual e afetiva por ambos.
OFF LOC: Já a segunda parte da sigla, TQIA+, é composta por termos que se referem ao gênero. Mas, o que é
gênero?
SONORA/RESPOSTA CAIO PEDRA
OFF LOC.: Agora conseguimos completar os conceitos que são representados pela sigla. A letra T da sigla
representa os transexuais, travestis e transgêneros, ou seja, pessoas que não se identificam com os gêneros
masculino e feminino, atribuídos no nascimento com base nos órgãos sexuais. Já a letra Q, questionando ou queer
(que em inglês significa “estranho”) é usada para representar as pessoas que não se identificam com padrões
impostos pela sociedade, por isso transitam entre os gêneros, sem concordar com os rótulos, ou também utilizada
para quem não sabe definir o seu gênero/orientação sexual.
OFF. LOC.: Muitos conceitos, não é mesmo?! Mas calma, vamos devagar! Aproveitando que o Caio Pedra ainda
está aqui conosco, vou perguntar: Caio, muitos de nós já ouvimos falar sobre o chamado “biscoito LGBTQIA+”,
uma metáfora que utiliza um biscoito, em forma de pessoa, para exemplificar, melhor, cada termo do universo
LGBTQIA+ e sobre o que eles dizem respeito, por exemplo, se falam sobre a nossa identidade ou sobre o nosso
desejo afetivo. Você poderia explicar o “biscoito LGBTQIA+” pra gente?
SONORA RESPOSTA CAIO PEDRA
OFF. LOC.: Acho que, agora, consegui entender melhor sobre a sigla e o que cada uma das letras significam. Mas,
ainda fiquei com uma dúvida, é tudo bem separadinho assim? Cada pessoa é uma coisa só e pronto? Como se fosse
uma caixinha?
SONORA/RESPOSTA CAIO PEDRA
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OFF LOC: Isso é verdade! O ser humano é complexo, a nossa identidade e nossa orientação sexual são construídas
ao longo da vida, estamos em constante mudança, não cabemos em rótulos. Falando nisso, um dos principais
símbolos do movimento LGBTQIA+, o arco-íris, representa esta ideia muito bem! Você, provavelmente, já viu
este símbolo em algum lugar, não é?! Caio, você pode comentar mais um pouquinho sobre ele?
SONORA RESPOSTA CAIO PEDRA
OFF. LOC.: Então, falando em cores e diversidade, que tal entendermos alguns conceitos muito importantes como
o gênero e a orientação sexual?! Para isso, vou chamar o psiquiatra e professor da Escola de Medicina da UFOP,
Alexandre Costa Val, que irá responder às nossas perguntas! Seja bem-vindo, Alexandre!
OFF. LOC.: Professor, a primeira dúvida que eu tenho é sobre a diferença entre gênero e sexualidade. Qual a
definição de cada um deles? São, sempre, dependentes um do outro? Como se relacionam?
SONORA PROF. ALEXANDRE
OFF. LOC.: E sobre o gênero, então, o que significam aqueles outros termos relacionados a ele: Papel de gênero,
identidade de gênero e expressão de gênero? Você poderia nos explicar?
SONORA PROF. ALEXANDRE
OFF LOC.: Ok, entendi! Já que você está aqui, vou perguntar mais! Hoje em dia, muito se fala sobre a
transexualidade, uma condição em que o indivíduo possui uma identidade de gênero diferente do seu gênero
atribuído ao nascer. Alguns transexuais decidem modificar os seus corpos, utilizar hormônios ou cirurgias. Mas,
tenho uma dúvida! Para ser transexual, é preciso sempre mudar a aparência física?
SONORA PROF. ALEXANDRE /ALUNA DE MEDICINA
OFF LOC.: Então, as mulheres trans, já que se identificam, tão fortemente, com o feminino, precisam ser,
necessariamente, o protótipo da representação social do feminino? Seria todo homem trans, então, o máximo da
virilidade, do que a sociedade construiu como masculino? E as travestis, são pessoas trans diferentes das demais?
Por que existe este termo?
SONORA PROF. ALEXANDRE /ALUNA DE MEDICINA
OFF LOC.: Entendi! Afinal de contas, nenhuma pessoa é igual, seja cis ou trans, cada pessoa se expressa de forma
distinta. Com este esclarecimento do professor Alexandre, podemos partir para o próximo ponto: a orientação
sexual. Seria todo homem trans, atraído por mulheres e vice-versa? Na verdade, não, a orientação sexual e o gênero
são conceitos bem diferentes! A orientação sexual está no campo do desejo, atração e amor, portanto, o que vai
dizer sobre a sexualidade de alguém é por quem e como o seu desejo afetivo é despertado. Para nos ajudar a
entender melhor esse conceito e quais as esferas que ele abarca, continuaremos com a explicação de Alexandre
Costa Val!
SONORA PROF. ALEXANDRE
OFF LOC.: Professor, e a respeito das pessoas bissexuais? Elas se sentem atraídas por ambos os sexos, masculino
e feminino, por isso, escutamos falar que são pessoas indecisas, promíscuas, que ainda não se encontraram. Isso é
verdade?
SONORA PROF. ALEXANDRE
OFF LOC.: Opa! Muito importante a sua fala! Não podemos sair por aí aceitando tudo o que ouvimos, algumas
ideias são ultrapassadas e podem causar constrangimento para muitas pessoas.
OFF LOC.: E aí? O que achou do episódio de hoje? Muitos conceitos, não é mesmo? Mas não se preocupe, o
principal é saber que existem estes grupos dentro da sociedade, e que é preciso respeitá-los, entendendo que o ser
humano é muito complexo e não cabe em caixinhas ou rótulos, combinado?! Então, até o nosso próximo episódio
da série sobre o universo LGBTQIA+! Te esperamos lá!
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ANEXOS

ANEXO I: Fluxo COVID nos Centro de Saúde
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ANEXO II: Folha de rosto para pesquisa com seres humanos
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ANEXO III: Parecer CEP UFOP
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ANEXO IV: Parecer CEP SMSA
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ANEXO V: Artigo: AS RELAÇÕES SOCIAIS DE TRAVESTIS E MULHERES
TRANSEXUAIS EM FAVELA DE UMA CIDADE METROPOLITANA BRASILEIRA
REGISTRADAS ATRAVÉS DO ECOMAPA

AS RELAÇÕES SOCIAIS DE TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS EM FAVELA
DE UMA CIDADE METROPOLITANA BRASILEIRA REGISTRADAS ATRAVÉS DO ECOMAPA
SOCIAL RELATIONSHIPS OF ‘TRAVESTIS’ AND TRANSEXUAL WOMEN FROM A
‘FAVELA’ IN A BRAZILIAN METROPOLITAN CITY REGISTERED WITH A ECOMAPA
LAS RELACIONES SOCIEALES DE TRAVESTIS Y MUJERES TRANSEXUALES DE
‘FAVELA’ DE UMA CIUDADE METROPOLITANA BRASILEÑA REGISTRADAS POR ECOMAPA
RESUMO
Introdução: A Organização Mundial da Saúde, tem trabalhado com a premissa da equidade com
respeito universal pela dignidade humana, assumindo um compromisso de “não deixar ninguém para trás”, e por
esse motivo, traz um olhar especial para a população de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer e
intersexuais. Sabe-se que a população transexual é especialmente atingida por diversos estigmas sociais que
impactam no seu processo de saúde e adoecimento, entendendo a Atenção Primária à Saúde como um espaço
primordial para a garantia de direitos dessa população, é necessário que os Centros de Saúde intensifiquem os
esforços para acolher essas pessoas, e um passo importante pode ser entender como é seu relacionamento familiar
e sua inserção comunitária. Objetivo: Auxiliar na construção da visibilidade das representações que as mulheres
transexuais e travestis assistidas em um centro de saúde têm sobre suas relações sociais. Métodos: Foram
entrevistadas as travestis e mulheres transexuais moradoras de comunidade assistida pelo Centro de Saúde, sendo
realizadas entrevistas em profundidade com a elaboração de Ecomapa, sistematizados junto das participantes e
posteriormente enviadas para aprovação delas, os ecomapas individuais foram sintetizados em um único Ecomapa.
Resultados: Todas as 5 travestis e mulheres transexuais residindo na área foram entrevistadas. A média de idade
foi de 27,5 anos, sobre a auto-declaração de raça/cor: 1 é branca, 2 pardas e 2 negras. 2 encontravam-se com
vínculo de trabalho formal e 3 sem ocupação. 4 apresentavam ensino médio completo e 1 ensino fundamental
incompleto. Para a maioria das travestis e mulheres trans dessa comunidade, é notável o suporte familiar como
ponto de apoio. No que concerne equipamentos de proteção social, o mais citado foi a Defensoria Pública, uma
Ong e o Centro de Referência da Assistência Social. Todas fazem seu acompanhamento no Centro de Saúde, sendo
que uma referiu estar mais afastada, por não ter demanda. A religiosidade Candomblecista também foi um fator
de suporte para duas das entrevistadas. A maior dificuldade foi com relação à empregabilidade, com relatos
situações de transfobia. Uma das entrevistadas identificou que tem um problema relacionado à drogadição.
Conclusões: Ainda há muito a evoluir em políticas públicas que promovam equidade e saúde para as mulheres
trans e travestis, em especial na garantia de cuidados a saúde, incentivos à empregabilidade trans e combate à
transfobia, porém as mulheres da comunidade estudada e suas famílias nos indicam como o acolhimento e apoio
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podem ser fatores diferenciais nessas trajetórias de vida. Palavras-chave:

Transexualidade, Integração

Comunitária, Atenção Primária à Saúde
ABSTRACT
Introduction: The World Health Organization has been working with the premise of equity with universal respect
for human dignity, making a commitment to “leave no one behind”, and for this reason, it brings a special look to
the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and intersex population. Transsexual population is especially affected
by several social stigmas that impact their health and illness, understanding Primary Health Care as an essential
space for guaranteeing the rights of this population, it is necessary that the Health Care Centers intensify efforts to
welcome these people, and an important step may be to understand their family relationship and community
insertion. Objective: To help build the visibility of the representations that “travestis” and transsexual women
assisted in a health center have about their social relationships. Methods: “Travestis” and transsexual women
living in a community assisted by the Health Care Center were interviewed, in-depth interviews were conducted
with the elaboration of the Ecomap, this was systematized with the participants and later sent for their approval,
the individual ecomaps were synthesized in a single Ecomap.
Results: All 5 “travestis” and transsexual women residing in the area were interviewed. The average age was 27.5
years, on the self-declaration of race / color: 1 is white, 2 brown and 2 black. 2 were formally employed and 3
without employment. 4 had completed high school and 1 incomplete elementary school. For most “travestis” and
trans women in this community, family support is notable. About social protection equipments, the most cited was
the Public Defender's Office, a Non Governamental Organization and the Social Assistance Reference Center. All
had follow-up at the Health Care Center, and one reported being further away, because there was no demand.
Candomblecist religiosity was also a support factor for two of the interviewees. The greatest difficulty was in
relation to employability, transphobia situations were reported. One of the interviewees identified that she has a
problem related to drug addiction. Conclusions: There is still a lot to evolve in public policies that promote equity
and health for “travestis” and trans women, especially in guaranteeing health care, incentives for employability
and combating transphobia, however women in the studied community and their families indicate how welcoming
and support can be differentiating factors in these life trajectories. Key Words: Transsexualism, Community
Integration, Primary Health Care

Introdução
A Organização Mundial de Saúde, através da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável tem
trabalhado com a premissa da equidade com respeito universal pela dignidade humana, assumindo um
compromisso de “não deixar ninguém para trás”, e por esse motivo, traz um olhar especial para a população de
lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer e intersexuais (LGBTQI) (MANANDHAR, 2018). O termo
transgênero é um termo genérico usado para descrever pessoas com uma ampla gama de identidades -incluindo
pessoas transexuais, pessoas que se identificam como terceiro gênero, e outros cuja aparência e características são
percebidas como gênero atípico e cujo senso próprio de gênero é diferente do sexo que foram atribuídos a eles ao
nascimento. Algumas pessoas transgênero procuram cirurgia ou uso de hormônios para trazer seu corpo a um
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alinhamento com sua identidade de gênero, outras não. (W.H.O., 2016). No Brasil se soma a esse termo “quardachuva” a nomenclatura travesti, por ser uma construção identitária latino-americana com relevância social, tanto
por sua marginalidade como força dentro dos movimentos sociais. Apesar da ausência de padronização dos termos
no Brasil, a terminologia “travestis”, “mulheres transexuais”, “homens transexuais” e “pessoas não binárias” tem
sido adotada nas conferências nacionais de Políticas Públicas de Direitos Humanos LGBT (Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgêneros), portanto, o presente artigo utilizará os termos conforme sua
utilização em cada referência citada, quando citação da pesquisadora, utilizaremos LGBTQI, por ser um termo
mais abrangente e em conformidade com as recentes publicações da Organização Mundial de Saúde.
A UNAIDS estima uma população mundial de 0,1 à 1,1% de pessoas transgêneros (UNAIDS, 2014),
contudo esses dados podem ser subestimados, além disso, pessoas transgêneros são afetadas por indicadores
negativos de saúde devido a determinantes sociais multifatoriais, como a marginalização econômica, a
patologização de sua condição, o estigma, a discriminação e a violência, inclusive na dificuldade para acesso aos
cuidados em saúde.(UNAIDS, 2014). No Brasil, mesmo considerando a escassez e falta de qualidade das
informações sobre a população LGBTI+, tanto no que se refere aos dados do Disque 100, quanto nos dados do
Sinan há evidências do aumento de casos de violência contra a população LGBTI+ no país, não totalmente
explicadas somente por uma redução das subnotificações, no que se refere às denúncias de homicídio contra a
população LGBTI+, verifica-se um forte crescimento nos últimos seis anos apontados, saindo de um total de 5
casos, em 2011, para 193 casos, em 2017. Apenas no último ano houve um crescimento de 127%. Contudo, o
SINAN traz apenas dados de Orientação Sexual, e não de identidade de gênero. (Atlas Brasileiro de Segurança,
2019). Um dado alarmante que expressa a mortalidade precoce dessa população, segundo a Organização NãoGovernamental, Transgender Europe,(BALZER; LAGATA; BERREDO, 2016), é que entre janeiro de 2008 a abril
de 2013 registrou-se 486 mortes de transexuais no país. E enquanto estima-se a expectativa de vida de um brasileiro
cisgênero – pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao gênero que lhes foi atribuído no nascimento com
base em seu sexo biológico - em 75 anos, a de um brasileiro transexual não passa de 35 anos. A UNAIDS nos traz
que os principais fatores para que muitas pessoas transgênero sofram com experiências de exclusão social e
marginalização estão relacionadas à: rejeição familiar e violação dos direitos de educação e trabalho; violência,
criminalização e transfobia; falta de reconhecimento de sua identidade de gênero e discriminação nos sistemas de
saúde.
A promoção de projetos direcionados a determinado grupo encontra suporte nos princípios básicos do
SUS que garantem, entre outros conceitos, Universalização e Equidade do atendimento, o que significa que o
acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de características sociais e pessoais,
além de atender as necessidades distintas de cada parcela populacional.
No Brasil, desde o fim da regulamentação do SUS, no final da década de 1980 e início da década de
1990, vem-se construindo uma política de Atenção Primária à Saúde (APS), tornando esse setor o contato
prioritário dos cidadãos com os sistemas de saúde e o principal desenvolvedor de programas de atenção
regionalizada e contínua que promovam prevenção, tratamento e manutenção da saúde. São também os princípios
da APS outros fatores que justificam a criação de atendimento direcionado às demandas da comunidade
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transgênero, uma vez que proporciona um olhar longitudinal, integral e humanizado sobre a situação de saúde
desta parcela da população e que, a partir disso, deve viabilizar caminhos que levem a uma melhora da qualidade
de vida dessas pessoas.
A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT)
(BRASIL, 2012) foi instituída no âmbito do SUS pela Portaria nº 2.836 de 1º de dezembro de 2011, (BRASIL,
2011) com o objetivo de promover a saúde integral LGBT eliminando a discriminação e o preconceito
institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema
universal, integral e equitativo. Essa política tem sua marca no reconhecimento de que a discriminação por
orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde, no processo de sofrimento e
adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social a que está exposta a população de lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais.
Dentro da Política Nacional LGBT, foi instituído pelas Portarias nº 1.707 e nº 457 de agosto de 2008 e
ampliado pela Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013 (BRASIL, 2008), o Processo Transexualizador
realizado pelo SUS que garante o atendimento integral de saúde a pessoas transexual, incluindo acolhimento e
acesso com respeito aos serviços do SUS, desde o uso do nome social, passando pelo acesso a hormonioterapia,
até a cirurgia de adequação do corpo biológico à identidade de gênero e social. Desde o estabelecimento dessa
Política, algumas experiências exitosas no cuidado desta população têm sido destacadas no cenário nacional, como
por exemplo, as atividades e serviços oferecidos pelo Centro de Pesquisa e Atendimento ao Travesti e Transexual
(CPATT) no Paraná e pela rede municipal de saúde Florianópolis, nos quais existe uma responsabilização
fundamental da APS na coordenação do cuidado desses pacientes (ROGERS et al., 2016). Na unidade de saúde
onde foi realizada a pesquisa existe desde 2017 o “Projeto de Atenção Integral à Saúde da População Transexual”,
com o objetivo de integral essa população aos cuidados da APS, atendendo suas principais demandas, inclusive
com realização de hormonização.
Apesar dessas políticas, quando tratamos o tema da transexualidade, observa-se que ainda há uma
disputa para que essa possa escapar da entidade nosológica embasada no modelo biomédico dicotômico de sexogênero, haja vista sua classificação como transtorno mental no CID10 ou ainda como “disforia de sexo” no DSMIV, que reduz essa população em características patologizantes comuns, ignorando suas particularidades históricas,
culturais, sociais e econômicas, dessa forma, ainda há muito a se aprofundar na perspectiva da representação social
da saúde e doença para as pessoas transgênero - seus modos de fazer, pensar e sentir habituais, que se reproduzem
ou se modificam a partir das estruturas e das relações coletivas e de grupos. (MINAYO, 2004). O que essa
população busca na unidade de saúde, e como na narrativa de suas histórias de vida, encontram ou não legitimidade
nos espaços públicos, segundo Douglas, o corpo social limita a forma pela qual o corpo físico é percebido. A
experiência física do corpo é sempre modificada pelas categorias sociais através das quais é conhecida, sustentando
uma visão particular da sociedade.(Douglas, 1971, p118). Sendo assim, justifica-se a busca de trazer os elementos
próprios e as representações, dessas pessoas tão marcadas pela experiência de como seus corpos são vistos
socialmente na perspectiva de ampliar o entendimento de quais suas reais necessidades e demandas no que
concerne às políticas públicas de saúde.
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Métodos:
Pesquisa Qualitativa, com utilização de entrevista qualitativa do tipo aberta em profundidade
(individualmente) com utilização de uma ferramenta de abordagem comunitária, o Ecomapa. (AGOSTINHO,
2007). Foram entrevistadas as Mulheres Transexuais e travestis cadastradas na área de abrangência de um Centro
de Saúde, que assiste ao território de uma Favela de uma cidade metropolitana.
Todas as etapas da entrevista foram gravadas, conforme consentimento livre e esclarecido, por
dispositivo gravador de áudio com posterior transcrição, que foi realizada manualmente pela pesquisadora, os
Ecomapas, que foram elaborados junto das entrevistadas no momento de entrevista como rascunho e
posteriormente transcritos com a utilização do programa Genopro a partir da re-leitura e escuta das entrevistas e
enviados às entrevistadas para validação. Foi feita uma síntese dos 5 Ecomapas em um único, representativo da
comunidade das travestis e mulheres transexuais, o tamanho de cada círculo recebeu o peso da citação nos
Ecomapas individuais.
O projeto de Pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Ouro
Preto, parecer número: 4.366.993 com Anuência do Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, como Instituição Coparticipante, parecer número: 4.442.986.
A pesquisadora é Médica de Família e Comunidade das entrevistadas, acompanhando-as a cerca de 4
anos.

Resultados:
Tabela 1: Descrição das entrevistadas
Pseudônimo
Idade
Raça/Cor

Escolaridade

Ocupação

Flor de Cerejeira

32 anos

Parda

Ens. Médio Completo

Sem ocupação no momento

Vitória Régia

28 anos

Branca

Ens. Médio Completo

Redutora de Danos e

Curso técnico em

Estágio em técnica de

andamento

farmácia

Margarida

26 anos

Parda

Ens. Médio Completo

Sem ocupação no momento

Tulipa

32 anos

Preta

Ens. Médio Completo

Supervisora de Equipe de
Serviços Gerais

Violeta

20 anos

Preta

Ens. Fundamental
Incompleto

Sem ocupação no momento
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Figura 1: Ecomapa Comunitário

Discussão:
Sabe-se que a precariedade de suporte familiar e por conseguinte da vizinhança é um dos fatores que
potenciam o fenômeno de “sinergia de vulnerabilidades”.(CIASCIA; HERCOWITZ; JUNIOR, 2021). Do ponto
de vista das relações afetivo e familiares das entrevistas, 1 relatou essas dificuldades, com relacionamento hostil
tanto na família nuclear como ampliada, contudo, para a maioria das travestis e mulheres trans dessa comunidade,
essa pode ser considerada a exceção e não a regra. É notável como o suporte familiar às mulheres entrevistadas é
um ponto de apoio importante na construção de sua autoestima e fator protetor da transfobia, como relatado por 4
delas. Duas mulheres citaram sua rede de amigos dentro da comunidade e momentos de lazer, uma referiu um
afastamento das atividades de lazer, por conta da Pandemia de Covid-19. No que concerne equipamentos de
proteção social, o mais citado foi a Defensoria Pública, aonde 3 mulheres conseguiram apoio para a retificação do
registro civil, outra instituição de apoio foi a Ong Transvest e o Centro de Referência da Assistência Social
(C.R.A.S.). Todas fazem seu acompanhamento no Centro de Saúde, na Atenção Primária, inclusive com
hormonização, sendo que uma referiu estar mais afastada, por não ter demanda. Durante as entrevistas, ficou claro
que houve dificuldades com o uso do nome social, que foram superadas e que a longitudinalidade foi um atributo
identificado por elas como positivo nesse processo. A religiosidade Candomblecista também foi um fator de
suporte para duas das entrevistadas. Uma dificuldade foi com relação à empregabilidade, pois mesmo as mulheres
que hoje encontram-se com um vínculo de trabalho, durante a entrevista relataram situações de transfobia muito
marcantes, duas não tem procurado e uma relaciona esse processo como muito violento. Uma das entrevistadas
identificou que tem um problema relacionado à drogadição.
Ainda há muito a evoluir em políticas públicas que promovam equidade e saúde para as mulheres
trans e travestis, em especial na garantia de cuidados a saúde, incentivos à empregabilidade trans e combate à
transfobia, porém as mulheres da comunidade estudada e suas famílias nos indicam como o acolhimento e apoio
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podem ser fatores diferenciais nessas trajetórias de vida. É urgente que formemos profissionais “transcompetentes”
(CASSALHA et al., 2020b) que possam construir alternativas junto com essas pessoas.
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