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“Eu acredito em Deus, então eu tive também, no meio desse 
processo, um grande diálogo com Deus para tentar ver se Ele 

me aceitava como filho mesmo sendo ‘assim’, e foi algo bem 
doloroso porque, na verdade, as pessoas falavam que Ele 

não me aceitava, mas eu me senti aceito por Ele.”

(DISCURSO DE UM DOS PARTICIPANTES)



Esse livro eu dedico…

A meu querido amigo Antonio Marcos Jorge (Marquinhos), 
um homem cisgênero gay que foi espancado e morto vítima de homo-
fobia no Maranhão.

A Marielle Franco, mulher cisgênero lésbica, ativista LGBT-
QIA+ e defensora dos direitos humanos, assassinada em 2018.

A Dandara Kettley, mulher trans brutalmente assassinada em 
2017 vítima de transfobia em Fortaleza – CE.

A Itaberli Lozano, um adolescente de 17 anos que foi assassi-
nado violentamente pela própria mãe em São Paulo após revelar ser 
gay. Posteriormente o corpo foi carbonizado na tentativa de esconder 
o crime.

E a todos da comunidade LGBTQIA+ que tem suas dores silen-
ciadas e que muitas vezes não tem pra quem pedir socorro.

Que seus algozes sejam punidos com todo o peso da lei.
O Brasil é o país que mais mata LGBT’s no mundo.

Eu dedico ainda esse livro a meu marido Roniel e a nosso filho 
Pedro Victor, que mesmo em meio ao caos da existência, vocês tem 
sido meu porto seguro e minha motivação diária para lutar por mundo 
melhor para todos nós.

“O amOr sempre tem que vencer...“ 



APRESENTAÇÃO

Caro leitor,
De onde ela vem? A homossexualidade. É algo biológico ou é 

algo social? É uma escolha ou é uma condição da própria existência? 
Essa dicotomia tem sido levantada por vários grupos sociais e cien-
tistas. Durante muitos anos, inúmeros pesquisadores tentam definir, 
através de métodos científicos, qual a origem da homossexualidade. 
Todavia, essa busca por uma justificativa de aspecto técnico ofuscou 
uma discussão no âmbito social.

Como essa pessoa se sente e qual o seu desejo? O que a so-
ciedade (e consequentemente por projeção, os profissionais de saú-
de) têm feito para que essas pessoas se sintam desconfortáveis em 
seus corpos? O debate sobre essa premissa aproxima a temática, até 
então analisada por uma ótica tecnicista, de uma compreensão da 
população fora da academia, alcançando uma sociedade em suma 
heteronormativa

O desenvolvimento de políticas públicas voltadas a reparrar 
anos de descaso com a população LGBTQIA+ tem como marca o re-
conhecimento dos efeitos da discriminação e da exclusão no processo 
de saúde-doença da população LGBT, cuja iniciativa cumpri os princí-
pios de  igualdade e justiça social no Sistema Único de Saúde (SUS), 
e preconizado pela Constituição Federal em seu Art. 194, que infere 
a saúde com direito de todos sem distinção de raça, etnia, e gênero, 
também confirmada na Carta dos Direitos Dos Usuários da Saúde.

Desejo que essa leitura seja para você um fator de crescimento 
como profissional e como ser humano.

PROF. DR. JOHNATA DA CRUZ MATOS

“Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que 
lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos 
e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes 

são imprescindíveis”. 
(Bertolt Brech)
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RESUMO
Introdução: Considerando as questões envolvidas com o cuidado 
em saúde da população LGBTQIA+, as instituições de saúde devem 
fornecer um ambiente acolhedor, livre de preconceitos e atenção in-
tegral à população LGBTQIA+, que reconheça suas especificidades 
no momento de prestar ações e serviços correspondentes. Objetivo: 
fazer uma análise a partir de revisão da literatura, acerca da percep-
ção da população LGBTQIA+ em relação ao acolhimento nos serviços 
de saúde. Método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura 
mediante avaliação dos artigos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) 
e incluídos os por meio dos descritores nas bases de dados: LILACS, 
SciELO e BDENF. Utilizou-se a análise de conteúdo e temática para 
interpretar e avaliar a questão metodológica dos artigos. Resultados 
e Discussão: Com a categorização dos achados, surgiram as cate-
gorias 1) Desconhecimento, formação deficiente, e esteriotipização 
da comunidade LGBTQIA+ pelos profissionais e, 2) Acolhimento da 
população transgênero, transexual e travesti. Considerações Finais: 
A maioria dos profissionais de saúde, em especial a enfermagem está 
despreparada para atuar levando em consideração a diversidade de 
gênero dos usuários do serviço de saúde. É importante que ações de 
educação continuada, voltadas para promoção dos direitos do público 
LGBT sejam utilizadas como ferramentas no cotidiano do enfermeiro, 
pois a partir desta implementação os profissionais tornam-se capacita-
dos para atuar frente às demandas da população LGBT.
Descritores: Percepção; Profissionais de Enfermagem; Assistência 
à saúde; Minorias sexuais e de gênero. 

INTRODUÇÃO

A Enfermagem caracteriza-se como uma ciência que atua com 
autonomia, em consonância com os preceitos éticos, legais e filosófi-
cos, exercendo suas atividades através da promoção da integralidade 
do ser humano,  seguindo os preceitos da ética e bioética. Além disso, 
participa diretamente como integrante das políticas públicas de saúde 
(COFEN, 2017), que direcionam o cuidado com o indivíduo dentro da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS), indo de encontro à função da equipe 
de enfermagem no âmbito assistencial, gerando um desafio cotidiano.
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Ao longo de vários anos, a ciência é mencionada no âmbito da 
enfermagem e vem ganhando espaço no que diz respeito ao cuidado 
com o indivíduo. Fundamentada anteriormente por um conhecimento 
empírico, a mesma baseia-se atualmente em estudos e teorias. Tor-
nou-se notório a importância da enfermagem na criação de estudos 
que abordem conhecimentos voltados para a organização de servi-
ços, sistemas, e na gestão de recursos humanos, materiais e efetivi-
dade frente à execução de políticas públicas de saúde (NIETSCHE 
et al., 2018). Quanto ao cuidado, este é executado pelos profissionais 
na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e 
pesquisar (COFEN, 2017). 

Dentre as políticas de saúde já existentes, destaca-se a Po-
lítica Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (PNSILGBT), instituída no ano de 2011, por 
meio da Portaria n° 2.836 de 01 de dezembro,  pelo Ministério da 
Saúde, conquistada mediante muito esforços pelo movimento LGB-
TQIA+, pois os componentes deste grupo por muito tempo foram 
considerados como portadores de patologias desconhecidas (SILVA; 
FINKLER, 2016).

A PNSILGBT, considera a orientação sexual e a identidade de 
gênero como determinantes sociais da saúde e busca a eliminação 
das iniquidades e desigualdades em saúde dessa população. O en-
frentamento de toda a discriminação e exclusão social implica promo-
ver a democracia social, a laicidade do Estado e, ao mesmo tempo, 
exige ampliar a consciência sanitária com mobilização em torno da 
defesa do direito à saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos como 
componente fundamental da saúde (BORTOLETTO, 2019; BRASIL, 
2011a; BRASIL, 2017).

Esta política, tem como marca o reconhecimento dos efeitos 
da discriminação e da exclusão no processo de saúde-doença da 
população LGBT, cuja iniciativa cumpri os princípios de  igualdade e 
justiça social no Sistema Único de Saúde (SUS), e preconizado pela 
Constituição Federal em seu Art. 194, que infere a saúde com direito 
de todos sem distinção de raça, etnia, e gênero, também confirmada 
na Carta dos Direitos Dos Usuários da Saúde (BRASIL, 1988).

Ainda mais, suas diretrizes e objetivos englobam especificida-
des que devem estar sensíveis ao profissional durante o processo do 
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cuidar para que não haja fragmentação e/ou perda de processos es-
senciais para a dignidade humana e sua segurança (BRASIL, 2017).

A despeito da segurança, estudos apontam que no ano de 
2018, no Brasil, cerca de 420 indivíduos do grupo LGBTQIA+ morre-
ram vítimas da homolesbotransfobia, o que corresponde 76% (320) 
homicídios e  24% (100) suicídios (MICHELS; MOTT, 2018). 

O suicídio representa 6% das causas de morte em jovens de 
15 a 29 anos no Brasil, entre os anos de 2011 a 2017. Dentro deste 
grande grupo, abrange o LGBT, que devido às ações discriminatórias 
por parte dos profissionais e à falta de especificidade de atendimento 
às demandas deste grupo, há baixa procura dos serviços de saúde 
(SANTOS et al. 2020).

Considerando as questões envolvidas com o cuidado em saú-
de da população LGBTQIA+, as instituições de saúde devem fornecer 
um ambiente acolhedor, livre de preconceitos e atenção integral à 
população LGBTQIA+, que reconheça suas especificidades no mo-
mento de prestar ações e serviços correspondentes. Contudo, a po-
pulação LGBTQIA+ se encontra marginalizada nos serviços de saúde 
por causa de todo o preconceito e estigma sofrido, associado à falta 
de capacitação dos profissionais de saúde e à falta de sensibilidade 
às suas necessidades, e consequentemente, serviços de má qualida-
de (GOMES et al., 2018; GUIMARÃES, 2018).

A enfermagem como profissão de grande importância nos 
serviços de saúde, tem o papel de se apropriar dos conhecimentos 
necessários para a prestação de cuidados para com essa população, 
tendo em vista que os mesmos se afastam dos serviços de saúde por 
não se sentirem acolhidos e não sentirem que suas demandas sejam 
efetivadas (SOUZA et al., 2011; PIRES, 2009). 

Assim, este estudo tem como objetivo fazer uma análise a 
partir de revisão da literatura, acerca da percepção da população 
LGBTQIA+ em relação ao acolhimento nos serviços de saúde.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa desenvolvida com as se-
guintes etapas: (1) elaboração da questão norteadora e objetivo do 
estudo; (2) definição de critérios de inclusão e exclusão das produ-
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ções científicas; (3) busca de estudos científicos nas bases de dados 
e bibliotecas virtuais; (4) análise e categorização das produções en-
contradas; (5) resultados e discussão dos achados (LISBOA, 2019; 
SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 
2008). 

Para o levantamento da questão norteadora, utilizou-se a es-
tratégia PICo, uma metodologia que auxilia na construção de uma 
pergunta de pesquisa e busca de evidências para uma pesquisa não-
-clínica, onde P = População / Paciente; I = Interesse; e Co = Con-
texto (P: percepção dos profissionais de Enfermagem; I: Atendimento 
ao público LGBTQIA+; Co: Atendimento de qualidade). Desta forma, 
definiu-se a seguinte questão norteadora da pesquisa: “Qual a per-
cepção dos profissionais de Enfermagem no acolhimento ao público 
LGBTQIA+?”. 

Para seleção dos artigos, utilizaram-se como critérios de in-
clusão: artigo original, de abordagem qualitativa, disponíveis na ínte-
gra, publicado nos últimos 5 anos em português, inglês ou espanhol, 
que respondessem ao objetivo do estudo. Foram excluídas as litera-
turas cinzas, bem como publicações repetidas de estudos em mais 
de uma base de dados e os artigos que não responderam à questão 
norteadora do estudo. Justifica-se o estudo dos anos de 2015 a 2020 
pois buscou-se artigos atuais sobre à população LGBTQIA+ que tem 
experienciado processos discriminatórios relacionados ao processo 
saúde-doença em um processo histórico-social, principalmente as 
questões institucionais de saúde.

O levantamento dos dados ocorreu durante o mês de fevereiro 
e março de 2021 nas seguintes Bases de Dados: Base de dados de 
Enfermagem (BDENF); Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS); Medical LiteratureAnalysis and Retrie-
val System Online via Biblioteca Virtual de Saúde (MEDLINE/BVS), 
PubMed, Science Direct e na Biblioteca virtual ScientificElectronic Li-
brary Online (SciELO). 

Buscaram-se os artigos indexados a partir dos Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS): “Percepção”, “Profissionais de En-
fermagem”, “Assistência à saúde”, “Minorias sexuais e de gênero”. 
Utilizaram-se os respectivos termos provenientes do Medical Subject 
Headings (MeSH): “Perception”, “Nurse practitioners”, “Delivery of 
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Health Care”, “Sexual and Gender Minorities”. A operacionalização e 
a estratégia de busca se deram a partir da combinação com operador 
booleano AND e OR, efetuando a busca conjunta e individualmente 
para que possíveis diferenças fossem corrigidas.

Os critérios utilizados para a seleção da amostra foram: arti-
gos que abordem a temática em questão, que atendam aos objetivos 
propostos, publicados em periódicos nacionais ou internacionais, em 
língua portuguesa e inglesa, indexados nas bases de dados citadas 
anteriormente. Os critérios de exclusão foram: textos incompletos (re-
sumos) e falta de relação com o objeto de estudo. 

A partir dos dados encontrados, foi realizada a leitura inicial dos 
artigos selecionados e destacadas as informações relevantes. A apre-
sentação dos resultados e discussão realizou-se de forma descritiva, 
possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão elabo-
rada, de forma a buscar evidências para a prática de enfermagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a leitura dos artigos selecionados, os estudos foram ca-
tegorizados, classificando o conhecimento produzido sobre o tema. 
Os principais achados dispostos nos objetivos e conclusões, estão 
diretamente associados aos profissionais de enfermagem que deve-
riam realizar o atendimento da população LGBTQI+ na rede de aten-
ção integral do SUS.

Desconhecimento, formação deficiente, e esteriotipização da 
comunidade LGBTQIA+ pelos profissionais

De acordo com Sehnem, et al. (2017), o desconhecimento das 
PNSILGBT  é um desafio que dificulta o processo de abordagem e 
cuidado com a pessoa não heterossexual, propiciando um ambiente de 
vulnerabilidade para o usuário. O autor acredita que é necessário uma 
aproximação dos profissionais de saúde com as Políticas Públicas. 

Os profissionais de saúde encontram-se com uma formação 
acadêmica defasada, pois enfatizam a doença visando tecnologias 
duras e uma educação biologicista, desvalorizando todo o processo 
saúde-doença. 
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Diante disso, a PNSILGBT preconiza a construção de estu-
dos e pesquisas destinadas a promoção, proteção e recuperação 
que priorizem a saúde do público LGBT, além do desenvolvimento de 
conteúdos no Módulo de Educação a Distância (EAD) a fim de contri-
buir para a educação continuada do profissional da saúde.

Em concordância, Silva et al. (2016) constatou que os profis-
sionais não são preparados para trabalhar com esse público, pois 
durante as entrevistas do seu estudo, os participantes tinham pouco 
ou nenhum conhecimento nesta área, em virtude de uma formação 
não estruturada para lidar com tal público associada a uma formação 
fragilizada no aspecto de entender o indivíduo como um ser social, 
espiritual e cultural, considerando meramente a figura biológica.

Segundo, Farias et al. (2018), a formação acadêmica é con-
siderada como uma ferramenta crucial para uma assistência livre de 
estereótipos, todavia é perceptível que a enfermagem finaliza sua for-
mação com conhecimento deficente a respeito da PNSILGBT, o que 
traz ao profissional uma sensibilidade e humanização ao prestar os 
cuidados necessários.

A fim de oferecer uma assistência de qualidade voltada ao 
público LGBT é de suma importância que haja atualizações, através 
de publicações, a respeito do assunto, para transmitir uma gama de 
conhecimentos e incentivar a criação de vínculo entre os profissio-
nais de enfermagem e demais equipes multiprofissionais e os mes-
mo desenvolver aptidões convictas acerca deste público (OLIVEIRA, 
et.al 2019).

Sehnem, et al. (2017), mostra que não há espaço no prontuá-
rio para incluir o nome social do público LGBT. Além disso evidenciou 
que os profissionais de enfermagem não são capacitados e incenti-
vados a utilizarem o nome social do indivíduo que adentra ao sistema 
de saúde, outros ainda, possuem resistência em identificá-los desta 
maneira, por receio de serem julgados por preconceito. 

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde assegura aos 
travestis e transexuais a utilização de seu nome social em todo âm-
bito da assistência à saúde, garantindo um atendimento integral e de 
qualidade com amplo acesso ao devido público (BRASIL, 2011b).

Belém et al (2018) e Sehnem et al. (2017) revelam que diante 
da falta de conhecimentos dos profissionais de saúde, surgem di-
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versos pensamentos errôneos a respeito da identidade de gênero 
e identidade sexual, que podem resultar em um padrão de cuidado 
estereótipo e na diminuição da assiduidade com o público LGBT.

Ademais, Belém et al (2018) mostra ainda que os entrevista-
dos em seu estudo, relatam que nas ESF não há espaços acessíveis 
para atender as demandas do público LGBT, levando os profissionais 
de saúde a terem uma atitude de exclusão e discriminação com estes 
usuários.

Vale ressaltar que a PNSILGBT destaca a importância de re-
conhecer a necessidade deste público e com isso garantir um plane-
jamento de uma assistência adequada, além disso é preciso implantar 
uma educação permanente para servidores da saúde, voltada para 
o enfrentamento da discriminação, de orientação sexual e identidade 
de gênero em todos os níveis de gestão do SUS. 

Os profissionais de saúde, em especial os de atenção primá-
ria, generalizam o conceito de orientação sexual através do senso 
comum, consequentemente levando ao surgimento de estereótipos 
que acarretará na diminuição da assiduidade e no desentusiasmo 
dos profissionais de saúde para criação de práticas de atividades vol-
tadas para o público LGBT, uma vez que dentro destes estereótipos 
encontramos considerada taxa de exclusão, discriminação e precon-
ceito com o devido público (BELEM, et al., 2018).

Silva et al. (2016) ressalta que como obstáculos para uma as-
sistência de qualidade encontra-se o preconceito e discriminação. E 
como objeto de combate a essa realidade é necessário um atendi-
mento humanizado com embasamento ético, excluindo seus precei-
tos morais.

A cultura social e a heterossexualidade ainda são utilizadas 
com referência de padrão de normalidade, porém a sexualidade não 
deve ser distinguida pela moral, religiosidade e princípios do profis-
sional da saúde,  posto que diante desse desafio a qualidade da aten-
ção à saúde se torna fragmentada (ARAÚJO; PENNA, 2014).

Certamente a luta contra homofobia e outras formas de discri-
minação colabora direta e indiretamente, com mudanças nos estig-
mas sociais, gerando diminuição nos indices de violencia e exclusão 
na  assistência à saúde (BRASIL, 2018).
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Acolhimento da população transgênero, transexual e travesti 

São incontáveis os desafios que uma pessoa trans sofre no 
seu cotidiano na sociedade. No que concerne aos aspectos relacio-
nados à saúde, de maneira histórica sempre houve impasses para 
esse determinado grupo, contudo, essa população tem ganhado visi-
bilidade e reconhecimento (MONTEIRO; BRIGEIRO, 2019).

Socialmente, as pessoas trans sofrem com inúmeros desres-
peitos relacionados à sua identidade, e por esta razão são distancia-
dos no cuidado e na assistência, por estranhamento de si próprios 
por precisarem dos serviços, bem como dos profissionais que muitas 
vezes são alheios à essa inclusão social (SILVA et al., 2019). 

Rocon et al., (2019) os autores nomeiam o acolhimento rea-
lizado pelos profissionais nos serviços de saúde como inadequado, 
pois impede a inclusão e a realização de uma escuta qualificada da 
população trans usuária destes serviços, destacando que nesse sen-
tido, não há acolhimento ou o mesmo é inadequado conforme o des-
respeito às identidades de gênero da população trans vai se materia-
lizando no cotidiano dos serviços de saúde pelo desrespeito ao nome 
social e outras formas de manifestação de transfobia e travestifobia. 

Ao pesquisar o itinerário de cuidados em saúde das travestis, 
Souza e Pereira (2015) estiveram nos espaços mais procurados pelos 
participantes da pesquisa e puderam perceber que dificilmente buscam 
os serviços de saúde, evidenciando diversos relatos acerca da ausência 
de acolhimento, e assim, a dificuldade de acesso aos serviços. 

Eyssel et al (2017) destacam a importância de que os profis-
sionais estejam cientes sobre os dados de mortalidade e suicídio da 
população transexual e travesti, que ocorrem principalmente devido à 
repressão, ao distanciamento e à discriminação; além disto, algumas 
pessoas trans encontram negações nos serviços, assédio e até mes-
mo violência nas instituições de saúde. 

O acolhimento a pessoas trans realizado nos serviços de saú-
de por profissionais qualificados e empáticos possui grande relevân-
cia, devendo os mesmos, de maneira singular respeitar e entender a 
sua condição sexual ou de gênero. No que se diz respeito ao cuidado 
humanizado, o profissional deve entender com urgência a importân-
cia da inclusão dessa minoria (GONÇALVES et al., 2019). 
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Kruguer (2016) destaca que a maioria dos profissionais de 
saúde não sabe como agir ao se depararem com uma pessoa travesti 
ou transexual, e consequentemente isso limita a prática da promoção 
da saúde integral para essas pessoas. 

Borges e Passos (2021) destacam que a enfermagem como 
protagonista dos serviços de saúde, deve se apropriar de todos os 
conhecimentos necessários para que essa população trans tenha um 
cuidado integral, que por diversas vezes a falta de acolhimento os 
afasta. 

Borges e Passos (2021) ressaltam ainda que uma grande por-
centagem dos profissionais de enfermagem é alheio aos direitos de 
pessoas trans, o que gera exclusão dos mesmos, o que leva a apon-
tar a urgência da necessidade de que estes profissionais atuem num 
cuidado com visão ampla e respeitosa ao se tratar da singularidade 
de cada indivíduo. 

Rosa et al., (2019) apontam a importância da preparação dos 
profissionais de enfermagem visando a realização de um cuidado hu-
manizado para atender a população trans respeitando sua diversida-
de sexual, de gênero, além das demais características das pessoas 
desse grupo, pois a enfermagem é o canal para que as barreiras do 
preconceito e discriminação que este grupo sofre sejam rompidas. 

A transexualidade é algo real e precisa de respeito para que 
os cuidados necessários à essa população sejam atendidos, dessa 
forma, cabe ao profissional enfermeiro a realização de práticas edu-
cativas, de acolhimento, que transcendam a visão de cura da doença, 
a visão apenas patológica e o modelo biomédico, principalmente por 
se tratar de um público que é muito incompreendido que fogem a re-
gra social dos princípios do SUS (DUARTE et al., 2020). 

É importante que o profissional de enfermagem se aproprie em 
conhecer as necessidades deste público, que possa ouvi-los, compar-
tilhar vivências e saberes sobre aquilo que entendem e percebem, para 
que assim possa prestar o cuidado necessário (ROSA et al., 2019). 

Duarte et al., (2020) apontam a assistência de enfermagem a um 
paciente trans como um desafio para os profissionais de saúde, relatan-
do que os mesmos possuem pouco conhecimento em relação a esse 
grupo. Nesse sentido, os autores ressaltam a necessidade urgente do 
que chamam “discurso acadêmico” dentro do currículo de enfermagem 
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sobre as pessoas LGBT, em especial do grupo trans. Desse modo, é 
preciso que durante a formação do profissional de enfermagem seja dis-
cursado sobre identidade de gênero, sexualidade, gênero e sexo. 

Faz-se necessário a criação de diálogos entre o paciente trans 
e o/a enfermeiro (a), para que através disso seja possível abrir oportu-
nidade de um atendimento e acolhimento humanizado que compreen-
da a sua particularidade e complexidade, ocasionando resultados posi-
tivos na atenção ao público trans (BORGES; PASSOS, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do exposto nesta pesquisa, considerando a impor-
tância da comunicação como estratégia de acolhimento a popula-
ção transexual e travesti na assistência de enfermagem, foi possível 
perceber que a maioria dos profissionais de saúde, em especial a 
enfermagem está despreparada para atuar levando em consideração 
a diversidade de gênero dos usuários do serviço de saúde. 

Ressalta-se a relevância da realização de um acolhimento 
humanizado às pessoas transgênero por parte dos profissionais de 
saúde, em especial, o enfermeiro, por ser o profissional protagonista 
dentro da equipe devido ao seu alto grau de interação com o usuário 
do primeiro ao último momento de utilização dos serviços. 

A partir das reflexões elencadas, em meios a tanto desafios 
nota-se a importância de uma formação acadêmica de qualidade que 
incluam em sua grade curricular políticas públicas voltadas para o 
movimento LGBT, especialmente no que tange a igualdade de acesso 
no âmbito da saúde, pois com uma formação frágil, os profissionais 
expressam pouco ou nenhum domínio para atender esse público.

A fim de otimizar esta realidade é importante que ações de 
educação continuada, voltadas para promoção dos direitos do públi-
co LGBT sejam utilizadas como ferramentas no cotidiano do enfer-
meiro, pois a partir desta implementação os profissionais tornam-se 
capacitados para atuar frente às demandas da população LGBT.

Embora exista a PNILGBT, nota-se escassez no âmbito das pes-
quisas científicas relacionadas à temática. Portanto, faz-se necessário 
mais iniciativas que compreendam os direitos do público LGBT em toda 
sua complexidade e dinamicidade dentro da Rede de Atenção à Saúde.
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Espera-se que este estudo possa contribuir para a redução da 
homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, e para que haja melhoria 
na oferta de serviços em saúde a partir da utilização de medidas, tais 
como: a abordagem das questões de identidade de gênero e orien-
tação sexual na base curricular dos cursos de saúde e, a educação 
permanente como ferramenta para promover a conscientização dos 
profissionais de saúde sobre as questões de gênero. 
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RESUMO
Introdução: O público LGBTQIA+ sempre foram e são vítimas de 
muitos olhares estrábicos, sendo julgados pela sociedade em que 
vivem.  Objetivo: Descrever e analisar a aplicação da teoria da adap-
tação de Callista Roy no processo de transição de gênero. Método: 
Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa que envolveu cinco 
pessoas, mulheres e homens auto declarantes transgêneros, e/ou 
em processo de transição de gênero. Os dados obtidos foram traba-
lhados e analisados segundo a técnica de análise temática e de con-
teúdo e organizadas usando a técnica do discurso do sujeito coletivo. 
Resultados: O nível de adaptação de uma pessoa é visto em seus 
estímulos. A partir desses estímulos o indivíduo adotará respostas 
com respostas adaptativas ou ineficazes através dos mecanismos de 
enfrentamento. Através do comportamento relacionado aos modos 
adaptativos, a enfermagem é capaz de identificar de maneira mais 
eficiente de atuar quanto às respostas ineficazes. Considerações 
Finais: A enfermagem possui vários instrumentos de trabalho que 
abrangem a forma de cuidar e as teorias de enfermagem vêm nesses 
instrumentos para teorizar os cuidados de forma científica.
Descritores: Transexualismo, Callista Roy, Teoria da Adaptação.

INTRODUÇÃO

Atualmente, a transição de gênero emerge como temática que 
provoca discussões em diversos grupos sociais. A população trans-
gênera carrega um estigma que decorre principalmente da psiquiatri-
zação da transexualidade. Desde 1994, essa condição está incluída 
na Classificação Internacional de Doenças (CID-10) na seção deno-
minada de Transtornos da Identidade Sexual (AMARAL, 2007).

Em 18 de junho de 2018, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) retirou a transexualidade da lista de doenças mentais de-
clarando que não há evidências de que a transexualidade seja um 
transtorno mental, entretanto a OMS afirmou que doenças como 
ansiedade e depressão podem vir associadas à transexualidade. A 
divulgação ocorreu através da nova Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde que recebeu 
a titulação de CID 11 (WHO, 2018).
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A denominação da transexualidade não ocorreu a partir do 
debate sobre o diagnóstico, mas sim após a primeira intervenção 
terapêutica pública: a cirurgia do ex- soldado do exército america-
no George Jorgensen realizada pelo cirurgião Christian Hamburger, 
em 1952, na Dinamarca. Depois desse acontecimento surgiram no-
vas teorias que levaram os pesquisadores para uma nova definição 
de transexualidade e para a defesa do tratamento dos transexuais 
através de intervenções corporais e hormonais (LIMA; CRUZ, 2016; 
ARAN; MURTA; LIONÇO, 2009).

A transexualidade pode ser definida como um sentimento 
intenso de não-pertencimento ao sexo anatomo/biológico, trazendo 
sentimentos de infelicidade e/ou depressão quanto ao próprio corpo. 
Esse sentimento impõe à necessidade de submeter-se à intervenção 
cirúrgica e tratamento hormonal, a fim de tornar o corpo, tão con-
forme quanto possível ao gênero desejado (ARAN; MURTA, 2009; 
SPIZZIRRI; AZEVEDO; ABDO, 2011).

A transexualidade consiste no fato do indivíduo não se encai-
xar no padrão binário (feminino e masculino) que é determinado ao 
nascimento pelo sexo biológico através de seu órgão genital. Essa 
discordância entre o sexo biológico e seu gênero provoca no indiví-
duo uma constante busca de reconhecimento pessoal e social como 
alguém do sexo oposto, por meio de mudanças hormonais e procedi-
mentos cirúrgicos (ÁVILA; GROSSI, 2010).

O sistema binário como uma associação entre o gênero re-
presentando o sexo, e que as demais características dos sujeitos es-
tão presas a essa determinação binária. A definição do que seja um/a 
homem/mulher de “verdade”, exclui todas as outras formas de ex-
pressão dos sujeitos que transitam entre os gêneros (BENTO, 2012). 

Aspectos comportamentais que são esperados no padrão 
binário, já estão determinados na sociedade. Estas características 
inerentes àqueles que não se encaixam no papel do “ser homem” e 
do “ser mulher” reforçam a desigualdade na sociedade (SILVA, 2015).

A Portaria n°2.803, de 19 de novembro de 2013 veio para 
redefinir e ampliar o Processo Transexualizador no Sistema Único 
de Saúde (BRASIL, 2013). A portaria retrata que, na assistência ao 
usuário(a) transexual, deve haver uma integração das ações e ser-
viços de atendimento por meio da Rede de Atenção Básica e um 
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Serviço de Atenção Especializada no processo de transição de gêne-
ro, e que deverá contar com acompanhamento clínico, cirúrgico, pré 
e pós-operatório, acompanhamento psicológico e hormonioterapia 
(LIMA; CRUZ, 2016).

Para que o processo de transição seja realizado segundo as 
diretrizes do SUS é necessária a atuação de equipe multidisciplinar, 
composta por endocrinologista, cirurgião plástico, psicólogo, assis-
tente social e enfermeiro (ARAN; MURTA; LIONÇO, 2009). O papel 
da enfermagem nesse processo vai além da área clínica e das mo-
dificações físico/corporais vivenciadas pelos trans. Existe uma per-
cepção clara no que concerne à assistência de enfermagem atuando 
de forma direta no processo de transição, além de possibilitar uma 
ampla discussão nas áreas da saúde, porém esta discussão ainda 
tem sido pouco explorada nos cursos de graduação de enfermagem 
(PETRY, 2015).

Nesse sentido, observando todas as dimensões do cuidado, 
percebeu-se o caráter inovador ao aplicar os pressupostos da Teoria 
da Adaptação de Callista Roy ao processo de transição de gênero. 
Para Roy, a enfermagem deve contribuir para uma adaptação com 
êxito nos quatros modos: físico-fisiológico, autoconceito de identifi-
cação, interdependência e desempenho de papel (MASTERS, 2014).

Frente aos desafios para a prática assistencial tem-se a se-
guinte questão norteadora: Como aplicar a teoria da adaptação ao 
processo de transição de gênero? Desse modo, elencou-se como 
objetivos para este trabalho descrever e analisar a aplicação da teo-
ria da adaptação de Callista Roy aplicada ao processo de transição 
de gênero.

MÉTODO

Este estudo consiste em uma pesquisa descritiva com abor-
dagem qualitativa. A amostragem foi realizada por conveniência, ou 
seja, não probabilística, em que os critérios são selecionados inten-
cionalmente, de acordo com os objetivos do estudo (PEREIRA, 2013).

A pesquisa envolveu 5 participantes, sendo incluídos mulhe-
res e homens auto declarantes como transgêneros, e/ou em proces-
so de transição de gênero. Foram excluídos aqueles menores de 18 
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anos e aqueles que ainda estavam em dúvidas acerca do processo 
de transição de gênero.

A coleta de dados foi realizada em locais diversos baseados na 
escolha dos participantes, pois os mesmos não estavam vinculados 
a uma instituição específica, e o discurso dos entrevistados foi 
registrado por meio de gravação de voz. Foi utilizado a modalidade 
de entrevista com o auxílio de um roteiro semiestruturado composto 
de perguntas sobre os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, e 
espirituais vivenciados pelos participantes durante seu processo de 
transição de gênero.

Essa modalidade de entrevista permite, através de pontos de 
interesse, a exploração minuciosa sobre o assunto durante as res-
postas dos entrevistados. Depois de realizar todas as entrevistas foi 
feita a transcrição dos áudios para uma melhor análise de suas res-
postas (GIL, 2002).

Os dados obtidos foram trabalhados e analisados segundo 
a técnica de análise temática e de conteúdo e organizadas usando 
a técnica do discurso do sujeito coletivo. Dessa forma, foi possível 
organizar os resultados com base nas fases adaptativas segundo o 
modelo de Roy.

A participação dos entrevistados foi de maneira voluntária, 
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclareci-
do (TCLE). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
pesquisa registrado sob o nº CAAE 85501918.5.0000.5056.

As entrevistas coletadas neste estudo foram analisadas se-
gundo a técnica do discurso do sujeito coletivo, onde se permite que 
se conheça os pensamentos, representações, crenças e valores de 
uma coletividade sobre um determinado tema utilizando-se de mé-
todos científicos. Os relatos foram agrupados através dos estratos 
dos depoimentos semelhantes em seu discurso, em seguida foram 
redigidos na primeira pessoa do singular, como se uma coletivida-
de estivesse falando. Esse método permite uma análise detalhada 
de um discurso, buscando a seleção do conteúdo relevante de cada 
resposta, configurando assim um sujeito coletivo portador de uma 
opinião social.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os transexuais, em seu processo de transição, passam por 
diversas mudanças biopsicossociais até chegarem ao momento em 
que se sentem perfeitamente confortáveis em seus corpos. Esse pro-
cesso de adaptação pode perdurar de meses a anos, podendo tam-
bém a pessoa nunca conseguir alcançar aquilo que deseja. Durante 
todo esse período o processo de adaptação é não só necessário 
como também extremo.

A enfermagem tem um trabalho importante durante o proces-
so de transição de gênero. O papel do enfermeiro pode se dar desde 
a educação em saúde até mais diretamente, como nas implementa-
ções de cuidados que auxiliam o transexual em sua jornada. As teo-
rias de enfermagem podem e devem ser aplicadas nos cuidados do 
paciente transexual, trazendo um cuidado com embasamento cientí-
fico, sólido e crítico, aprimorando e contribuindo com a melhoria do 
cuidado prestado.

O modelo de adaptação que apreende o paciente como um 
ser holístico que está sempre num processo que inclui a noção de 
estímulos e respostas. A teoria subdivide esses estímulos e respos-
tas em internos e externos, sendo os internos o que fazem parte da 
pessoa, do SER EU, enquanto os externos são incentivos vindos do 
ambiente (ROY, ANDREWS, 2000).

O nível de adaptação representa a forma como conseguimos 
processar os estímulos que recebemos e o comportamento que irá 
gerar após esses estímulos serem processados. Esse comporta-
mento pode ser dividido em quatro categorias ou modos adaptativos: 
físico-fisiológico, autoconceito de identificação, interdependência e 
desempenho de papel (ROY, ANDREWS, 2000).

Observando o modo adaptativo fisiológico

O modo fisiológico diz respeito às respostas físicas das pes-
soas. A meta a ser alcançada por esse modo é a integridade fisio-
lógica ligada às necessidades de oxigenação, nutrição, eliminação, 
atividade e repouso e proteção (BOUSSO, POLES, CRUZ, 2014; 
COELHO, MENDES, 2011).
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As mudanças biológicas afetam, de certo modo, a forma 
como a pessoa se vê e o julgamento de si próprio (MONTEIRO et al, 
2016). As mudanças físicas no corpo do indivíduo afeta direta e indi-
retamente todos os outros modos identificados por Callista Roy, pois 
se tratam muitas vezes de mudanças drásticas que demandará um 
aumento de energia para se adaptar a situação (MASTERS, 2014).

Eu comecei a minha transição sozinha. Recebi informa-
ções de outras transexuais e travestis, foram elas que me 
orientaram a tomar os hormônios, as doses, os horários. 
Como muitas vezes queremos ver as mudanças rapida-
mente, as doses que hormônio que tomávamos eram 
enormes. Cheguei a usar quatro ampolas de perlutan por 
mês, se eu tivesse continuado a usar essas quatro am-
polas por mês eu acho que não estava nem viva mais.

Segundo os participantes, as mudanças biológicas são as-
sustadoras e ocorrem logo no primeiro mês com o processo de hor-
monização. As mulheres transexuais entrevistadas notaram logo no 
primeiro mês mudanças físicas como afilamento dos pelos, apareci-
mento e crescimento dos seios e aumento de gordura nos glúteos. Já 
nos homens trans o aparecimento dos pêlos, mudança na voz e ga-
nho de massa muscular foram notados, entretanto essas mudanças 
não são específicas para todos os transexuais.

Eu fiquei com bastante medo em relação ao surgimento 
dos pelos após a primeira aplicação do hormônio. Eu não 
sabia se iria gostar ou não, e eles começaram a aparecer 
bem no início e eu me apaixonei logo de cara. Eu percebi 
que meus músculos começaram a realçar, e soube que 
se entrasse numa academia iria conseguir ‘pegar’ mús-
culo mais rápido.

Foi compreendido por meio da análise dos dados que o pro-
cesso de hormonização sem acompanhamento médico acaba se tor-
nando um método perigoso no início do processo de transição, pois 
segundo os relatos dos entrevistados, a grande maioria dos transe-
xuais iniciam a hormonoterapia por conta própria, tanto pela baixa 
condições financeiras, quanto também pela demora para conseguir 
consultas e a carência de profissionais médicos endocrinologistas 
especializados para oferecer a prescrição para o organismo de um 
transexual.
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Quando comecei a usar os hormônios meu rosto ficou 
mais inchado, a bochecha começou a saltar mais, o cor-
po começou a ficar mais feminino, as gorduras do bum-
bum, das pernas e dos meus seios começaram a crescer. 
Mas isso tudo é bem pessoal, tenho amigas que quando 
começaram a transição os seios ficaram maiores que os 
meus, e outras que o bumbum ficou maior e quase ne-
nhum seio.

A análise dos dados nos permitiu perceber ainda que a ne-
cessidade da mudança física, todavia, fala mais alto nesse primeiro 
processo, já que quanto mais fisicamente a pessoa se encaixa no 
padrão de masculino e feminino imposto pela sociedade, mais fácil se 
torna seu dia a dia, tanto no trabalho, quanto na vida social. As doses 
altas de medicamentos muitas vezes errados, são comuns no início 
da transição, e se for administrado rapidamente tende a ser fatal.

A enfermagem, devido às particularidades da profissão, é a 
equipe que melhor conhece o paciente. Durante o modo adaptativo 
fisiológico na transição de gênero é papel do enfermeiro observar se 
todas as mudanças físicas e biológicas estão acontecendo de forma 
a manter a saúde física do paciente. Efeitos colaterais da hormonio-
terapia, como trombose de veia profundas, aumento da pressão ar-
terial, alterações hepáticas, devem ser acompanhados de maneira 
rigorosa pela equipe de enfermagem e caso seja necessário, é dever 
do enfermeiro a intervenção das terapias hormonais ou outras inter-
venções que possam melhorar a condição física do paciente, pois 
mesmo sabendo dos riscos, transexuais optam pela continuidade do 
tratamento (PETRY, 2015).

Observando o modo adaptativo de autoconceito

O modo do autoconceito diz respeito à necessidade de inte-
gridade psíquica, relacionada a questões psicológicas e espirituais. 
É levado em consideração o ser-físico representando a forma como 
a pessoa apresenta a imagem corporal. Além do ser-físico, também 
é destacado o ser pessoal/interior, que está relacionado à auto- coe-
rência, ao auto-ideal e ao ser moral-ético-espiritual, que estão rela-
cionados aos sistemas de crença e auto-avaliação (SALDANHA et 
al, 2012).
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A imagem corporal pode ser definida de formas diferentes, 
porém todas elas mostram que o conceito será sempre subjetivo, 
pois ela se refere às percepções, pensamentos e sentimentos sobre 
o corpo e suas experiências. A imagem corporal irá influenciar todo o 
comportamento interno e externo do indivíduo e irá abranger os pro-
cessos fisiológicos, psicológicos e sociais, interagindo entre si e tudo 
aquilo que o indivíduo vive a todo instante (BARROS, 2005).

Eu sempre fui feminina, sempre gostei de andar com as 
minhas irmãs e nunca gostei de andar com os meus ir-
mãos. Eu nunca gostei de brincadeiras masculinas, nun-
ca joguei bola e nunca gostei de nada disso. Meu negócio 
era brincar com as minhas irmãs de boneca, era andar 
com as minhas irmãs. Eu era feliz assim.

A espiritualidade, por sua vez, tem um papel bastante im-
portante nesse conceito, pois junto com a imagem corporal a espi-
ritualidade vem para acrescentar e influenciar no comportamento 
da pessoa. A espiritualidade se faz importante pois busca por uma 
compreensão da própria existência para que se possa ser ou existir 
num senso de unidade. A espiritualidade vem muitas vezes atrelada 
a relações interpessoais, que junto com outros aspectos influenciam 
a imagem corporal (MASTERS, 2014).

Eu acredito em Deus, então eu tive também, no meio 
desse processo, um grande diálogo com Deus para 
tentar ver se Ele me aceitava como filho mesmo sendo 
‘assim’, e foi algo bem doloroso porque, na verdade, as 
pessoas falavam que Ele não me aceitava, mas eu me 
senti aceito por Ele.

O conceito de imagem corporal começa a ser formado ao 
nascer quando o indivíduo é designado seu sexo biológico: homem/
mulher, e com isso vem a representação caricatural e estereotipa-
da de como o homem e a mulher devem-se portar na sociedade e 
quais papéis devem interpretar para os outros. O homem ainda hoje 
na sociedade contemporânea é visto como o líder, aquele que deve 
proteger e prover, brincar e se sujar, correr e fazer esportes, a mulher 
o contrário, àquela que deve se submeter, que deve mostrar delica-
deza, não se impor, ser dona de casa etc. O transexual, aos olhos da 
sociedade, acaba transitando entre os dois grupos fazendo com que 
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a imagem mostrada para seu grupo social seja distorcida (SOUTO et 
al, 2016).

Uma das grandes dificuldades levantadas pelos entrevistados 
foi a aceitação pessoal. É dado grande importância para o processo 
de aceitação dos familiares, amigos e conhecidos quando a pessoa 
se revela transexual. Esse processo é difícil e às vezes doloroso para 
ambas as partes; em alguns casos a aceitação nunca chega, porém 
esquece-se que o indivíduo passou igualmente por uma fase de auto 
aceitação que pode também ter sido igualmente complicada.

De acordo com os extratos coletivos podemos analisar que 
do momento em que a pessoa se descobre transexual até o início 
do processo de transição uma grande adaptação interna se inicia; a 
pessoa percebe que toda sua imagem exterior irá mudar, seus rela-
cionamentos interpessoais, sentimentos, sua forma de agir e se por-
tar, tudo mudará. A auto aceitação pode vir de forma rápida, pois a 
pessoa descobre quem realmente é, porém pode vir também numa 
auto rejeição, pois as dificuldades que serão enfrentadas podem ser 
assustadoras.

Para os participantes, alguns momentos, até mesmo depois 
do início do processo de transição, sentimento de rejeição podem 
ser notados. Durante as entrevistas, os participantes afirmaram que 
existem sentimentos que aparecem periodicamente em relação a 
auto aceitação e se realmente todo o processo vale a pena, pois não 
importa os diversos meios que esse indivíduo se submete, algumas 
pessoas nunca irão vê-los como o gênero que se expressam.

A demora no alcance dos resultados esperados após o início 
da transição também pode ser um fator frustrante. A condição finan-
ceira da pessoa irá interferir diretamente no tempo em que a transi-
ção irá atingir os efeitos desejados. A pessoa que tem uma melhor 
condição financeira poderá ter auxílio de médicos especialistas com 
maior facilidade, iniciando a hormonioterapia de forma correta tendo 
um resultado mais eficaz. Entretanto, se a condição financeira do in-
divíduo for baixa, sendo dependente dos serviços de saúde pública, 
sem o contato com especialistas, o tempo para que os resultados 
da hormonioterapia e da transição em geral sejam satisfatórios será 
maior, podendo tornar o processo ainda mais difícil.
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Todo mundo fala que nós nunca seremos mulheres pois 
nós não engravidamos, não menstruamos, não podemos 
gerar. Mas eu rebato: existem mulheres que não podem 
engravidar, são estéreis por algum motivo, isso faz de-
las menos mulher? Não, e nem por isso ninguém tá lá 
gritando com ela e apontando o dedo falando que ela 
não é e nunca será mulher. Então a minha definição de 
mulher eu já resolvi comigo mesma. Eu sou mulher.

A religião e espiritualidade será um fator importante que pre-
cisará passar por uma adaptação da parte da pessoa trans. Muitas 
vezes a falta de aceitação da família vem ligada à religião. A partir 
do início do processo de transição, os insultos vindos de familiares 
foram constantes, pois segundo eles, aquilo não é algo bem visto 
pela religião.

Entretanto, os participantes dizem que nunca voltariam atrás 
ou parariam o processo de transição, pois acaba se tornando um 
peso se olhar no espelho e ver um corpo que não gostaria de ter ou 
ser tratado por um pronome que não representa aquele que a pessoa 
se expressa.

O trabalho da enfermagem nessa etapa é promover metas 
para facilitar a adaptação relacionada a imagem corporal e o modo 
adaptativo de autoconceito em geral. Promover um ambiente tran-
quilo e seguro para que a pessoa possa se expressar em relação a 
forma como ela se vê é um trabalho essencial do enfermeiro (MAS-
TERS, 2014).

Observando o modo adaptativo de desempenho de papel

O modo de desempenho de papel relaciona-se à interação 
social do indivíduo e o papel que ele exerce na sociedade, como pa-
péis primários, secundários e terciários. A necessidade básica vista 
no modo de desempenho de papel é a integridade social - isto é, a 
necessidade de saber quem é um em relação aos outros, para que se 
saiba como agir (MASTERS, 2014; COSTA et al, 2016).

Cada pessoa desempenha papéis diferentes, sendo eles os 
primários, que determinam a maioria dos comportamentos do indi-
víduo e variam de acordo com a idade, sexo e estágio do desenvol-
vimento. Os secundários são aqueles assumidos pela pessoa para 
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cumprir tarefas associadas a um estágio do desenvolvimento ou a um 
papel primário. Já os terciários são de natureza temporária e escolhi-
dos livremente pelo indivíduo.18 No processo de transição de gênero o 
papel que a pessoa representa na sociedade é mudado por comple-
to. Durante parte da sua vida ela se apresentará de uma forma, um 
gênero, um tipo, em outra parte de sua vida, após a transição, esse 
papel será invertido.

Hoje a minha aparência está de acordo com o meu men-
tal. A transexualidade é quando seu mental não está de 
acordo com que seu físico ou o que as pessoas veem. 
Depois da transição, consegui me relacionar com mais 
pessoas, antigamente eu me relacionava com as pes-
soas excluídas, com poucas pessoas, mas depois da 
transição eu consegui conversar com todos da minha 
sala. Acho que uma das maiores questões do transexual 
é ele se fazer existir, as pessoas não viam antigamente a 
possibilidade de existir uma pessoa transexual.

Ao analisar a forma como passaram a ser tratados pela socie-
dade após a transição, homens trans afirmaram que no estágio em 
que sua aparência se mostrava masculina suficiente para ser acei-
ta pela sociedade, eles passaram a ser mais respeitados. Antes da 
transição do feminino para o masculino, em lugares públicos, festas e 
acontecimentos sociais, homens cis gêneros não mostravam respeito 
pela pessoa, principalmente se estava acompanhado de sua namo-
rada, visto que alguns traços da feminilidade ainda estavam visíveis. 
Quanto mais masculino a pessoa se mostra, mais respeito vindo de 
outros homens o indivíduo terá.

Já mulheres trans afirmaram sofrer mais assédio na rua após o 
início da transição, e quanto mais femininas se mostravam, mais inse-
guras se sentiam perante o machismo da sociedade. Antes da transição 
elas não percebiam a forma como as mulheres são tratadas pela socie-
dade, agora, após o início da transição, muitos dos seus pensamentos e 
ideias foram mudadas pela forma como são tratadas no dia a dia.

O feminismo vem lutando pelo fim da opressão (dominação-
-exploração) das mulheres, buscando a igualdade de oportunidades 
em relação ao gênero masculino. A luta do feminismo mostrou expli-
citamente as formas de opressão vivenciadas pelas mulheres (SAN-
TOS; OLIVEIRA, 2010), e isso inclui as mulheres transexuais, que 
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também sofrem com o machismo no dia a dia. A mídia vem sendo 
um grande inimigo na luta feminista, pois diariamente trás em seus 
meios de comunicação estereótipos de comportamentos masculinos 
e femininos que a grande maioria dos transexuais não se encaixam. 
O movimento também discute outros assuntos pautados na vida da 
mulher como seu papel na sociedade, sua segurança, liberdade de 
escolha e melhor qualidade de vida (SOUZA, 2017), que reflete tam-
bém as lutas dos transexuais.

Simone de Beauvoir em sua famosa frase “não se nasce mu-
lher, torna-se” debateu que o feminino e o masculino não vêm do bio-
lógico e sim é construído socialmente podendo sofrer variações ao 
longo da criação/formação, questionando assim a definição da mu-
lher na sociedade e ao mesmo tempo discordando com o que a mídia 
traz sobre ser mulher. Esse forte papel midiático e a luta feminista 
que busca quebrar esse modelo mostra que uma porção da socie-
dade não quer aceitar a igualdade de gênero pois ainda prezam pela 
permanência do papel histórico do que é ser homem e mulher. A falta 
de informação exata sobre a igualdade de gênero e o feminismo que 
não se vê na mídia é o grande provocador da não aceitação do fe-
minismo e uma grande porção da não aceitação da transexualidade.

Um grande ponto importante é o fato da pessoa trans ter que 
aprender a se portar na sociedade com aquele gênero que é ex-
pressado. Alguns entrevistados relataram que, quando crianças, não 
tinham sido criados da forma como aquele gênero se expressam, 
tiveram que passar por toda uma reeducação e aprendizado para se 
mostrarem da forma como se sentem, desde uma nova forma de se 
vestir, andar, conversar até mesmo uma nova forma de pensar.

Eu vivia um relacionamento lésbico com minha atual 
namorada, e quando nosso relacionamento foi amadu-
recendo, eu percebi que o comportamento sexual e sen-
timental meu para com ela não era relativamente normal 
do comportamento exercido pela comunidade lésbica. Eu 
percebi que os tratamentos e os termos femininos me in-
comodavam. Tive um sentimento de rejeição aos termos 
femininos. Nisso eu comecei a reprimir meus sentimen-
tos.

O mundo visto pelos olhos de homens é diferente daquele 
visto segundo a perspectiva das mulheres. Os participantes homens 
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trans afirmaram que, envolvendo todo o processo de transição, aca-
ba sendo mais fácil para eles, pois as mudanças, mesmo antes do 
início da transição, foram bem mais rápidas do que são para mulhe-
res trans, que envolvem além de um gasto maior, tempo maior para 
chegarem no ideal da transição e adquirirem uma confiança maior 
para se mostrarem na sociedade.

A enfermagem pode criar grupos de apoio para transexuais 
e suas famílias, ajudando-os a lidar com as mudanças que ocorre-
rão durante a transição e prescrevendo intervenções para facilitar a 
adaptação dessas famílias. Transexuais não devem ficar restritos so-
mente a atendimento secundários e terciários nos níveis de saúde, 
eles devem ser acompanhados principalmente na atenção primária, 
e estratégias como essas podem e devem ser feitas por enfermeiros 
(SILVA et al, 2017).

Observando o modo adaptativo de interdependência

O Modo Interdependência é o comportamento relativo às re-
lações de interdependência de indivíduos e grupos. Concentra-se no 
relacionamento de pessoas, suas finalidades e razão. Envolve von-
tade e condições de reciprocidade nas relações afetivas, respeito e 
valor aos outros e aceitá-los. É nesse modo que as necessidades 
afetivas são preenchidas, sendo a necessidade básica a integrida-
de relacional (BOUSSO; POLES; CRUZ, 2014; COELHO; MENDES, 
2011).

Este modo adaptativo foca nas interações relacionadas ao dar 
e receber amor, respeito e valor. A necessidade básica desse modo 
são os sentimentos de segurança em nutrir relacionamentos princi-
palmente com os sistemas de apoio: família e amigos e contexto so-
cial em que se opera (MASTERS, 2014). Um dos grandes problemas 
deste modo é quando o indivíduo se isola de seus grupos sociais 
principalmente pela falta de aceitação deste grupo.

A aceitação é muito difícil, quando uma pessoa tende ser 
atacada, violentada ela pode não ter muito tempo de vida, 
pois ela não se sente pertencer aquele lugar, ela vai cada 
vez mais se degradando, você percebe isso com várias 
pessoas trans que não se fazem presentes em vários lu-
gares, é de convencer as pessoas que independente do 
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que elas achem quem nós somos, merecemos sim estar 
em sociedade. Você nasceu trans, você vai morrer trans. 
Nunca ninguém vai olhar pra você e te considerar uma 
mulher biológica.

Os relacionamentos interpessoais do transexual acabam sen-
do completamente afetados e isso faz com que ele tenha que adap-
tar-se às novas circunstâncias. No ambiente de trabalho, os entre-
vistados relataram que enfrentou bastante dificuldade, desde para 
conseguir um emprego até mesmo serem demitidos após o início da 
transição. Muitas das vezes ao serem demitidos, transexuais rece-
bem razões das empresas que não condizem com a realidade que 
eles vivem no trabalho, como descumprimentos de regras que não 
foram quebradas. Entretanto, nunca é dado o motivo da transição 
como causa para demissão.

A relação familiar sempre é a mais conturbada. A aceitação da 
família é demorada pois todos pensam que a transição será apenas 
uma fase. Quanto mais longo é o processo melhor o familiar perce-
berá que processo não terá volta. Nesse caso, a falta de informação 
do familiar e dos amigos em relação à transexualidade também é um 
fator que impede a rápida aceitação.

A sociedade diz quando nós começamos a transição ‘tudo 
bem ser gay, mas virar mulher já é demais, ser mulher 
você tá querendo muito, você quer enfiar isso na nos-
sa goela abaixo’. Só que eles não pensam que também 
estão querendo forçar goela abaixo que vivemos numa 
situação que não nos é confortável. O que é cômodo pra 
você não é para mim. Eu não quero te fazer engolir nada, 
eu só quero que você me deixe viver minha vida e eu vou 
deixar você viver a sua.

Para os participantes, grupos de apoio nesse caso são im-
portantes para mostrar para quem está iniciando o processo de tran-
sição, que eles não estão sozinhos. O mecanismo de compartilhar 
e receber informações pode ajudar na adaptação e no processo de 
reciprocidade nas relações afetivas. A inserção de familiares nesses 
grupos também poderá ser uma boa iniciativa.

A enfermagem deve levar em consideração que o paciente 
transexual é um ser holístico e prestar seus cuidados tendo em conta 
a multiplicidade de fatos que o envolve. Ao aplicar a teoria de Roy 
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para ajudar esse paciente a se adaptar, o enfermeiro auxiliará no 
enfrentamento das respostas não adaptativas e no suporte das res-
postas adaptativas (SILVA et al, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se a partir da análise dos dados levantados tendo 
como pano de fundo a teoria da adaptação de Callista Roy e sua 
aplicação ao processo de transição de gênero que a enfermagem 
necessita apropriar-se de vários instrumentos de trabalho no cuidar 
por meio do aporte que as teorias de enfermagem oferecem com uso 
de instrumentos para teorizar os cuidados de forma científica. Callista 
Roy afirma que os enfermeiros confiam em técnicas altamente de-
senvolvidas, habilidades interpessoais e intuitivas à medida que ava-
liam e iniciam intervenções envolvendo abordagens como cuidados 
físicos, orientação antecipatória, ensino de saúde, e aconselhamento. 

O transexual em seu processo de transição necessita de um 
cuidado de enfermagem com sensibilidade, respeito e que leve em 
consideração que cada indivíduo é diferente do outro, e o modelo de 
adaptação de Roy estabelece como meta da enfermagem a promo-
ção e adaptação da pessoa nos quatro modos adaptativos, contri-
buindo assim para a saúde do indivíduo.

Os quatro modos adaptativos interagem entre si, quaisquer 
alterações em algum dos modos adaptativos, poderá causar altera-
ções em outro, e durante o processo de transição, todos os modos 
são constantemente alterados. Se aplicada corretamente, o uso do 
modelo de Roy facilitará a adaptação que o transexual enfrenta em 
seu processo de transição.

Houveram limitações para o desenvolvimento deste estudo, 
principalmente com relação a baixa quantidade de fontes teóricas so-
bre a transexualidade. A falta de informação e entendimento sobre 
o assunto é um dos principais motivos de preconceito. Não existe 
divulgação das grandes mídias sobre a transexualidade, entretanto 
os entrevistados se manifestaram bastante receptivos e dispostos a 
responder todas as dúvidas e perguntas, mostrando que a informa-
ção está ao alcance de todos, só precisa ser divulgada.
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RESUMO
Introdução: Este trabalho busca aplicar a Teoria da Promoção da 
Saúde de Nola Pender no cuidado de mulheres lésbicas. A teoria 
consiste em analisar o comportamento prévio à pesquisa e os fatores 
que influenciam nesse comportamento, é composta por característi-
cas e experiências individuais, sentimentos e conhecimentos sobre o 
comportamento e resultado do comportamento referente ao compro-
misso que é demonstrado com a saúde. Método: Estudo descritivo 
com abordagem qualitativa da Teoria da Promoção da Saúde apli-
cada em mulheres lésbicas. Objetivo: Avaliar o comportamento das 
mulheres lésbicas sobre o atendimento de saúde elaborando um mo-
delo de compreensão de suas necessidades de saúde. Resultados 
e discussão: A análise do diagrama utilizado na pesquisa permitiu a 
compreensão dos fatores contribuintes para ação do comportamen-
to, podendo ser utilizado como fator facilitador para uso deste modelo 
para profissionais da saúde que trabalham na assistência. Observa-
-se que entre os fatores que contribuem para o comportamento são: 
preconceito e discriminação, conhecimento insuficiente com o público 
LGBTQIA+ pelos profissionais de saúde, além de fatores familiares e 
pessoais. Considerações finais: O comportamento de saúde desse 
grupo requer atenção tanto pela baixa procura aos serviços como em 
baixa atenção aos programas de saúde e também como seu próprio 
autocuidado, resultando em uma manutenção ineficaz da saúde. 
Palavras-chave: Lésbicas; Pender; Promoção; Comportamento; 
LGBTQIA+.

INTRODUÇÃO

No Brasil, no final dos anos 70, surgiram diversos movimen-
tos em defesa de causas específicas e de liberdade sexual. O Gru-
po Somos, primeiro grupo de afirmação gay foi o percursor da luta 
homossexual, atualmente o movimento LGBTQIA+ agrega lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, transexuais e outras orientações sexuais 
(BRASIL, 2012).

Segundo o Manual de Comunicação LGBTQIA+ (2018), se-
xualidade refere-se ao prazer social e corporal que abrange desde 
o erotismo, o desejo e o afeto, até a saúde, reprodução, uso de tec-
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nologias e exercício do poder na sociedade. São significados, ideias, 
desejos, sensações, emoções, experiências, condutas, proibições, 
modelos e fantasias (REIS, 2018).

Gênero é um conceito usado para distinguir a dimensão bio-
lógica da dimensão social, partindo do princípio de que há machos 
e fêmeas na espécie humana. Significa que homens e mulheres são 
produtos de sua identificação e não somente decorrência da sua ana-
tomia biológica, podendo ser CIS ou TRANS. CIS corresponde ao 
gênero que lhe foi atribuído no nascimento e TRANS corresponde ao 
gênero na qual a pessoa se identifica psicologicamente (REIS, 2018).

Orientação sexual refere-se a atração emocional, afetiva ou 
sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de 
mais de um gênero, relacionando também as relações íntimas e se-
xuais (REIS, 2018). 

Segundo o Manual de Comunicação LGBTQIA+, essas são as 
orientações sexuais descritas na literautura. Assexual: Pessoa que 
não sente atração sexual por nenhum sexo/gênero; Bissexual: Pes-
soa que se relaciona afetiva e/ou sexualmente com pessoas de am-
bos os sexos/gêneros; Gay: Pessoa do gênero masculino que sente 
atração afetiva e/ou sexual por outra pessoa do gênero masculino; 
Heterossexual: Pessoa que sente atração afetiva e/ou sexual pelo 
gênero oposto; Homossexual: Pessoa que sente atração afetiva e/
ou sexual por pessoas do mesmo sexo/gênero, assim pode se re-
ferir a homossexuais femininas (lésbicas) a homossexuais mascu-
linos (gays); Homoafetivo: Usado para descrever relações entre as 
pessoas do mesmo sexo/gênero no âmbito afetivo e legal; Lésbica: 
Mulher que sente atração afetiva e/ou sexual por outra mulher; Pan-
sexualidade: Pessoas que sentem atração afetiva e sexual por outras 
pessoas, independentemente de sua identidade de gênero ou sexo 
biológico (REIS, 2018).

Construir a igualdade valorizando a diversidade e respeitar a 
diversidade sem ferir a igualdade é o desafio lançado para a promo-
ção de todos os direitos humanos em nosso país. Cada ser humano 
reúne características formando um mosaico humano tão diverso e 
interessante que merece e precisa ser respeitado (BRASIL, 2012).

A Organização das Nações Unidas - ONU criou 17 objetivos 
de desenvolvimento sustentável para que todos os países interessa-



47

dos atuem até 2030, dentre eles estão os objetivos 5, 10 e 16 que 
abrangem a população LGBTQIA+ (ONU, 2015).

O objetivo 5 Igualdade de Gênero, busca alcançar a igualdade 
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas assim como eli-
minar todas as formas de violência contra as mulheres (ONU, 2015).

O objetivo 10 Redução das desigualdades, busca promover a 
inclusão social, econômica e política de todos, independentemente 
da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra, tem o objetivo de garantir a igualdade de opor-
tunidades (ONU, 2015).

O objetivo 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes, busca pro-
mover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis, 
prevenir a violência para todas as pessoas, em todos os lugares 
(ONU, 2015).

Ao analisarmos o panorama de saúde das mulheres lésbi-
cas podemos observar, segundo o Relatório do I Seminário Nacional 
de Saúde LGBT no Brasil, de 2013, que a procura das lésbicas aos 
serviços de saúde é baixa por diversos motivos, entre eles o medo 
de discriminação e falta de preparo dos profissionais de saúde para 
atender essas mulheres. Existe uma ideia errônea entre lésbicas e 
até mesmo dos profissionais de saúde, de que essas mulheres não 
estão vulneráveis a infecções sexualmente transmissíveis – IST’s, in-
cluindo HIV/aids. É possível observar também que o índice de uso de 
álcool, drogas e sexo não seguro é maior em mulheres lésbicas do 
que em mulheres heterossexuais (BRASIL, 2013a).

Um outro ponto é que há pouca adesão pelas mulheres lés-
bicas do exame de Papanicolau, que verifica a existência de câncer 
de colo de útero, porque tanto as mulheres como os profissionais de 
saúde acreditam que elas não estão sob risco BRASIL, 2013a).

A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis e Transexuais, instituída pela Portaria nº 2.836, de 
1° de dezembro de 2011, marca o compromisso do SUS com o pro-
cesso de saúde-doença da população LGBTQIA+, contempla ações 
voltadas para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 
saúde (BRASIL, 2012).
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São objetivos da política LGBTQIA+, prevenir cânceres gine-
cológicos (cérvico-uterino e de mamas), ampliar acesso ao serviços 
de saúde, garantir direitos sexuais e reprodutivos, eliminar a estig-
matização fortalecendo a participação da população LGBTQIA+ nas 
conferências e conselhos de saúde abordando diversos assuntos 
entre eles, saúde mental, alcoolismo, drogadição, depressão e sui-
cídio através de ações educativas voltadas a promoção eliminando 
preconceito por orientação sexual, identidade de gênero, raça, cor, 
território, garantindo o respeito aos direitos humanos LGBTQIA+ com 
vista ao alivio do sofrimento, dor e adoecimento relacionados ao as-
pecto psíquico e corporal (BRASIL, 2013b).

A população LGBTQIA+, devido não se encaixar nos padrões 
heteronormativos da sociedade tem seus direitos humanos básicos 
violados, encontrando-se em situação de vulnerabilidade, episódios 
de homofobia manifestam-se desde agressões verbais até episódios 
de violência física com requintes de crueldade. Dados do SUS de 
1980 a 2005 constam que foram assassinados 2.511 homossexuais 
no Brasil, na década de 80, o número de mortes dos homossexuais 
era de 1 caso por semana e esse número passou de um homicídio 
a cada 3 dias nos anos 90 e no início do novo milênio, uma morte a 
cada 2 dias (FERRO; CARDOSO, 2012).

No Brasil, em 2011, ocorreu o reconhecimento da união está-
vel ao equiparar a união homoafetiva à heteroafetiva. Em 2019 o su-
premo tribunal federal decidiu que o distrito federal não tem o direito 
de excluir união homoafetiva do conceito de entidade familiar, reafir-
mando que a união estável entre pessoas do mesmo sexo é conside-
radamente legalmente um grupo familiar, proibindo que casais gays e 
lésbicos sejam excluídos de políticas públicas (BRASIL, 2017).

No Brasil, mesmo com a efetivação de vários direitos, não 
existem motivos apenas para comemoração, inúmeros desafios ain-
da precisam ser enfrentados, entre eles resistência encontrada nas 
ações educativas em torno da temática, parte integrante desse pano-
rama de violações (FERRO; CARDOSO, 2012; BRASIL, 2011).

Um outro desafio é o mercado formal de trabalho, sabemos 
que a principal atividade exercida dentro da sociedade é o trabalho, 
mas este ambiente não oferece oportunidades para todos os mem-
bros sociais, faltam vagas para negros, homossexuais e travestis. 
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Existe um preconceito dentro do mercado de trabalho, o que dificulta 
o acesso do grupo LGBTQIA+ ao mercado formal e por isso é neces-
sário discutir medidas inclusivas para democratização do acesso ao 
trabalho (BRASIL, 2017; BRASIL, 2011).        

O interesse na temática surgiu após experiência de consulta 
de enfermagem em âmbito primário, após perceber dificuldades dos 
profissionais em compreender as relações afetivas do público LGBT-
QIA+, resultando em dificuldade no acolhimento e falta de possíveis 
orientações que poderiam ser repassadas promovendo o auto cuida-
do, dado a percepção e a importância do atendimento feito pelo en-
fermeiro em âmbito primário como porta de entrada no atendimento 
de saúde em sua maior autonomia.

Abordaremos o assunto promoção do autocuidado para lésbi-
cas tendo como base a teorista Nola J. Pender, com uso de seu orga-
nograma, estudando o comportamento das entrevistadas e a relação 
comportamental, identificando os fatores que influenciam o comporta-
mento, permitindo avaliar com o intuito de contribuir nas informações 
e conhecimento dos leitores sobre a importância do olhar ampliado 
sobre o público LGBTQIA+ em especial o público lésbico e a impor-
tância do conhecimento do profissional sobre as condutas que devem 
ser abordadas livres de qualquer preconceito que leva a criar uma 
barreira à promoção da saúde, pelo estudo da inter-relação de três 
pontos principais da teoria de Nola J, Pender: 1. As características e 
experiências individuais, que analisa comportamentos anteriores; 2. 
Os sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se quer 
alcançar e, 3. O comportamento de promoção da saúde desejável, 
cujo objetivo é fornecer de forma clara as intervenções de cada ação. 
Contribuirá assim na compreensão do atendimento e conhecimento 
dos profissionais, favorecendo a melhoria da qualidade do cuidado, 
promovendo a promoção da saúde e compreendendo os problemas 
dos determinantes de saúde (GUIMARÃES; BORGES, 2016).

Após conversas com mulheres lésbicas observamos que es-
sas mulheres não possuem conhecimento suficiente sobre a neces-
sidade da manutenção de sua própria saúde, como a necessidade 
de realizar o exame preventivo de câncer de colo de útero e uso de 
preservativos em todas as relações sexuais. Existe um estigma so-
cial de que essas mulheres não estão susceptíveis a terem IST’s e 
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problemas relacionados a parte ginecológica pelo fato de manterem 
relações sexuais com outras mulheres.

Nesse sentido, presume-se que os profissionais de saúde não 
são capacitados para lidar com a população LGBTQIA+ o que gera 
falta de qualidade no atendimento e satisfação dessas pacientes, 
uma capacitação adequada garantiria um atendimento de maneira 
não estigmatizante ou discriminatória, não se restringindo apenas ao 
fator saúde HIV/aids, necessariamente a IST’s, mas de forma am-
pla e humanizada como um todo, garantindo um atendimento de alta 
qualidade e adesão a algum tipo de tratamento, quebrando qualquer 
obstáculo/barreira estrutural seja ela social ou cultural devido à falta 
de conhecimento.

O atendimento em saúde não deve focar apenas na parte se-
xual, deve-se levar em conta que essas pacientes possuem assim 
como qualquer outro paciente necessidades humanas básicas, confor-
me teoria de Wanda Horta – necessidades de realização pessoal, es-
tima, amor, relacionamento, segurança e fisiológicas (HORTA, 1974).

Este estudo parte do seguinte problema: Qual a percepção 
das mulheres lésbicas sobre o atendimento de saúde, conforme teo-
ria de promoção de saúde de Nola Pender? O objetivo da pesquisa 
é avaliar a percepção das mulheres lésbicas sobre o atendimento de 
saúde, conforme teoria de promoção de saúde de Nola Pender.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, 
na qual teve como objetivo principal elaborar um modelo de com-
preensão sobre atendimento lésbico no âmbito de saúde, tendo como 
base o organograma de Nola J. Pender.

O texto está organizado em 3 partes. Inicialmente em base 
teórica, características e tipologias do estudo. Em seguida é apresen-
tado os procedimentos de coleta, análise e combinação das informa-
ções coletadas, integrando dados qualitativos e quantitativos em um 
organograma/relatório (SANTOS, et al., 2017). 

Os estudos descritivos têm por objetivo determinar a distribui-
ção ou condições relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou 
as características dos indivíduos. Podendo fazer uso de dados secun-
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dários como os dados pré-existentes e primários que são dados cole-
tados para o desenvolvimento do estudo (COSTA; BARRETO, 2003).

A pesquisa qualitativa se preocupa com fatores sociais, nível 
de realidade de forma que não pode ser quantificado, trabalha com 
significados, motivos, crenças, atitudes, valores, aprofundando no 
mundo das relações humanas. A pesquisa qualitativa e quantitativa 
não se opõem elas se complementam, excluindo qualquer divisão 
(SANTOS et al., 2017).

O cenário do estudo foi realizado através de ligações com au-
torização verbal para posterior transcrição. A coleta de dados correu 
em duas fases, entre agosto de 2019 iniciando a montagem do questio-
nário e setembro de 2019 com a finalização das transcrições. A popu-
lação do estudo misto foi composta por 08 mulheres auto declaradas 
lésbica maiores de 18 anos. Foi utilizada a técnica bola de neve no qual 
as participantes foram convidadas de forma aleatória. Tivemos como 
critério de inclusão: mulheres autodeclaradas lésbicas. Tivemos como 
critérios de exclusão: mulheres menores de 18 anos.

Foi realizada entrevista por ligação com autorização verbal 
para gravação e posteriormente transcrição. Tendo a opção de recu-
sar responder alguma pergunta caso sentir-se constrangida. Foi utili-
zado como análise de dados a teoria de Laurence Bardin (2016), que 
tem como etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento 
dos resultados: inferência e a interpretação.

A fase pré-análise é conhecida como uma fase de organiza-
ção do trabalho, em dados definidos. Segundo Bardin (2016), envolve 
a leitura “flutuante” onde os documentos sofrem uma análise prévia, 
formulando hipótese e objetivos. É preciso obedecer às regras de 
exaustão (esgotar a totalidade da comunicação), representatividade 
(os dados representa universo), homogeneidade (os dados da pes-
quisa devem estar de acordo com o tema), pertinência (os documen-
tos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivos da pesquisa) e ex-
clusividade (não devem ser classificado em mais de uma categoria).

A segunda fase de exploração do material representa a defi-
nição de categorias, sendo um sistema de codificação e identificação 
das unidades. Esta exploração do material é uma etapa importante 
pois viabiliza as interpretações e inferências e fase da descrição ana-
lítica a qual se refere ao corpus (material coletado).
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A terceira fase refere-se ao tratamento dos resultados dando 
ênfase nas informações para análise, é o momento de análise refle-
xiva e crítica.

Em seguida, estabelece-se trabalho de campo que consiste 
na elaboração teórica do momento, através de entrevistas, observa-
ções, levantamento de material documental, bibliográfico, instrucio-
nal etc. Relacionando a importância exploratória de confirmação com 
contestar a hipótese e construções de teorias. Por fim, o tratamento 
do material dividindo em ordenação, classificação e análise propria-
mente dita, produzindo confronto entre a abordagem teórica anterior 
com a investigação de campo, produzindo conhecimentos afirmativos 
que provoca questões para ser questionado posteriormente.

Utilizaremos também o discurso do sujeito coletivo de Lefé-
vre e Lefévre  (2017) que é um agregado de opiniões individuais ou 
indiretamente pela união das opiniões, apresenta duas modalidades:

1. Na primeira apresenta opiniões individuais como nas pes-
quisas de questionário onde posteriormente as respostas se 
tornam semelhantes/idênticas ao serem observadas e coloca-
das na categoria.
2. Na segunda modalidade a opinião coletiva é obtida pela 
(suposta) presença direta de um simulacro de coletivo na for-
ma do ou dos pequenos grupos socialmente homogeneizados 
que seriam capazes de produzir a opinião coletiva na medida 
em que são vistos como a coletividade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Comportamentos de promoção de saúde

As entrevistadas relataram manutenção ineficaz da saúde, 
relatos de sexo com múltiplas parceiras, sem uso de proteção de 
barreira e infecções sexualmente transmissíveis – IST’s. 87,5% das 
entrevistadas relataram ter 1 parceira sexual atualmente e 12,5% das 
entrevistadas relataram não ter parceiras sexuais atualmente. 

Quanto ao uso de preservativos 87,5% das entrevistadas rela-
taram não fazer uso de preservativo e apenas 12,5% das entrevista-
das relataram fazer uso de preservativo esporadicamente.
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A existência de um padrão de comportamento de risco na rea-
lização de atividade sexual como a multiplicidade de parceiros e/ou a 
falta de utilização de preservativos, predispõe às IST ‘s. O padrão de 
comportamento de risco em relação à saúde sexual possivelmente 
pode se relacionar com variáveis individuais, familiares, sociais e cul-
turais, como também com a vulnerabilidade a que as pessoas estão 
expostas (MENESES et al,. 2017).

Na amostra 25% das entrevistadas relataram já terem tido IST 
e 75% das entrevistadas relataram nunca terem tido IST. Referente 
a susceptibilidade de contrair uma IST, 25% das entrevistadas rela-
taram que no seu entendimento os homens são mais suscetíveis a 
terem IST’s, 25% das entrevistadas relataram que no seu entendi-
mento as mulheres são mais suscetíveis a terem IST’s e 50% das 
entrevistadas relataram que no seu entendimento ambos os gêneros 
são igualmente suscetíveis a terem IST’s.

As IST’s são todas as doenças que podem ser adquiridas du-
rante a atividade sexual, sendo as mais frequentes a gonorreia, o 
cancro mole, e donovanose, a Síndrome da Imunodeficiência Adqui-
rida (AIDS) e a sífilis (MENESES et al,. 2017).

Sobre o exame preventivo de câncer de colo de útero (pa-
panicolau) 50% das entrevistadas relataram realizar o exame 1 vez 
ao ano, 12.5% das entrevistadas relataram ter feito o exame apenas 
algumas vezes durante a vida e 37,5% das entrevistadas relataram 
nunca terem realizado o exame.

Já a educação na saúde da mulher quanto a periodicidade 
do exame de Papanicolau 62,5% das entrevistadas relataram que 
no seu entendimento o exame de Papanicolau deve ser feito 1 vez 
ao ano, 12,5% das entrevistadas relataram que no seu entendimento 
o exame de Papanicolau deve ser feito 2 vezes ao ano, 12,5% das 
entrevistadas relataram que no seu entendimento caso o exame de 
Papanicolau não tenha apresentado alteração por 2 anos consecuti-
vos a mulher deve fazer o exame de 3 em 3 ano e 12,5% das entre-
vistadas não souberam responder.

Conforme o Ministério da Saúde, o exame de Papanicolau 
serve para detectar alterações nas células do colo do útero e é o prin-
cipal exame para detectar lesões precocemente na genitália feminina 
e fazer diagnóstico do câncer do colo do útero, todas as mulheres 
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que já tiveram relação sexual deve submeter-se ao exame, especial-
mente as mulheres entre 25 a 59 anos (BRASIL, 2015).

Caso o exame de Papanicolau não tenha apresentado altera-
ção após dois anos seguidos, a mulher pode fazer o exame a cada 
3 anos. É fundamental que os profissionais de saúde capacitados 
enfatizem as pacientes sobre o que é o exame e qual a importância 
periódica da realização do mesmo para assim reduzir a mortalidade 
de câncer de colo de útero (BRASIL, 2015).

“Faz bastante tempo que fiz meu preventivo, mais de 5 
anos” D4.

“Tem muito tempo que não vou no ginecologista por de-
sinteresse mesmo” D8.

A orientação dada pelos profissionais de saúde sobre as ne-
cessidades de mulher lésbica realizar exames é primordial, principal-
mente através de um dialogo amplo de cuidados da saúde, não se 
restrigindo apenas ao ato sexual. Deve-se abordar assuntos como 
aplicação de vacinas, acompanhamento de alguma doença crônica 
ou simplesmente uma consulta periódica para sanar dúvidas, sendo 
fundamental para quem quer levar uma vida longa e saudável, livre 
de doenças e agravos preveníveis (REIS, 2018).

“Eu não procuro (os serviços de saúde), só quando acon-
tece alguma coisa grave” D8.

Por muitos anos acreditou-se e reproduziu o mito de que a 
prática sexual entre mulheres não era considerada um ato sexual, 
uma vez que não teria presença do pênis. Atualmente sabe-se que 
a transmissão de infecção sexualmente transmissíveis pode ocorrer 
no contato pele com pele, contato com a mucosa, fluidos vaginais, 
sangue e compartilhamento de acessórios (ANDRADE, 2017).

Pensando nessa realidade e a diversidade de maneiras em 
que ocorre a relação sexual entre mulheres, é necessário realizar 
medidas preventivas, interrompendo pensamentos errôneos sobre o 
não uso de camisinhas para lésbica (ANDRADE, 2017).

“Não faço uso de preservativo, sou lésbica” (espanto ao 
ouvir a pergunta do entrevistador) D6.
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Torna-se, desse modo, a importância de pesquisas sobre o as-
sunto, contribuindo para a não reprodução de preconceito, mitos, além de 
colaborar na implementação das políticas de saúde (FARIAS et al., 2018).

“Não faço uso de preservativo(risos)... Me relaciono com 
uma profissional da saúde, a gente sabe como se preve-
nir de IST´s.” D2

Fatores de influência

Observamos na pesquisa que os fatores que influenciam na 
promoção da saúde das mulheres lésbicas são, problemas pessoais 
e familiares, preconceito e discriminação, falta de conhecimento do 
profissional ao público LGBTQIA+, fenótipo.

Prioridades dos problemas: Conhecimento deficiente; exposi-
ção a IST ‘s, falta de rastreamento de câncer de colo de útero, baixa 
capacitação profissional para atendimento LGBTQIA+, baixa procura 
ao serviço de saúde.

Os tabus e preconceitos sobre a vida sexual e reprodutiva, 
pela constituição de gênero e sexualidade, tem se tornado cada vez 
mais um impedimento para atençao integral de qualidade à lésbica. 
Nessa perpesctiva a Organização mundial da Saúde(OMS) tem im-
plementado ações prioritárias para os serviços de saúde com equi-
dade de gênero e direitos reprodutivos, juntamente com o ministério 
da saúde vem abrangendo a população LGBTQIA+ em suas políticas 
públicas de saúde, entre eles o Brasil sem homofobia: Programa de 
combate a violência e discriminação contra LGBTQIA+ e de promo-
ção a cidadania homossexual, desenvolvido em 2004 e, a Política 
Nacional de Saúde Integral Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais, de 2011 (SOUSA et al., 2014).

Embora o corpo da mulher homossexual seja como o cor-
po de qualquer outra mulher, o acesso á assistência de saúde não 
acontece com a mesma semelhança, diversas vezes a qualidade da 
assistência depende da relação profissional e cliente e o grau de co-
nhecimento do profissional sobre o assunto (SOUSA et al., 2014).

“Ele perguntou se eu tinha relação sexual com homens, 
aí eu falei pra ele que eu tinha acabado de falar que era 
homossexual e ele falou que conhecia muitos homosse-
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xuais que transavam com homens, e eu falei que isso 
não era homossexual e sim bissexual e eu não sou bis-
sexual eu sou homossexual doutor, e se você não con-
segue entender isso eu posso explicar pro senhor” D6.

Observa-se que os profissionais de saúde realizam o atendi-
mento de forma igualitária como se todos fossem heterossexuais. O 
atendimento às mulheres lésbicas, muitas vezes é fragmentado e des-
contextualizado o atendimento, não abordando sua orientação sexual, 
por diversos motivos, entre eles a falta de planejamento do profissional 
de saúde durante seu atendimento, o preconceito, fenótipo ou receio 
do paciente ao relatar, devido a uma experiência negativa sofrida, con-
tribuindo para a vulnerabilidade individual dessas mulheres e para a 
invisibilidade social, que, por sua vez, dificulta o atendimento de suas 
necessidades por parte de programas e políticas públicas, o que refor-
ça a vulnerabilidade social e individual (SOUSA et al., 2014). 

“Como eu não tenho uma aparência feminina, não tenho 
estética sapatão, as pessoas me tratam como mulher he-
tero e aí elas vão seguir aquele protocolo, não há qual-
quer tipo de orientação a respeito do sexo lésbico, eu até 
inclusive tenho a impressão que os médicos nem sabem 
como prevenir, provavelmente eu sei mais de como eu 
me prevenir do que eles” D2.

A discriminação é criada pelo um comportamento precon-
ceituoso prévio relacionado a algo ou alguém. O preconceito é uma 
ideia prévia em relação a algo ou alguém, com base em suas caracte-
rísticas, podendo ou não se manifestar durante um ato (REIS, 2018).

“Quando relato minha orientação sexual, simplesmente 
me ignoram” D5.

Segundo Silva e Rodrigues (2012), nota-se o destaque para 
as dificuldades que o grupo lésbico tem de revelar sua orientação, 
acarretando sérias tensões pessoais, no trabalho, âmbito familiar e 
problemas futuros com a falta de promoção da saúde, principalmente 
associado a falta de preparo do profissional de saúde.                           

“Não relatei minha orientação durante o atendimento por-
que não foi me perguntado e porque minha mãe estava 
junto comigo” D8.
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No entanto, os cuidados devem ser culturalmente apropriados 
aos seus valores e estilos de vida, justificando a utilização de técnicas 
e habilidades durante a entrevista para uma anamnese correta e me-
lhor desempenho das orientações repassadas (SOUSA et al., 2014). 

“Eu não relato a minha orientação sexual, não relato por-
que em geral eu sinto que quando eu digo das minhas 
relações com mulheres, eu sou negligenciada” D2.

Sujeitos envolvidos no processo de cuidar: A mulher, os profis-
sionais de saúde e a família. 

A família é vista como base do sujeito para suas decisões, 
influenciando para revelação de sua orientação sexual perante si e a 
sociedade. Contudo, podem estar também expostos a atos discrimi-
natórios em seus lares, associando a problemas psíquicos (NASCI-
MENTO; COMIN, 2018).

“Antes foi todo um processo de aceitação, meu pai sem-
pre foi muito tranquilo, não teve problema nenhum, mas 
a minha mãe teve que passar por todo um processo lento 
e longo até ela entender que o problema não era comigo, 
era com ela, então enquanto eu fazia terapia ela também 
tomou atitude de buscar ajuda e hoje 6 anos depois é 
tranquilo” D1.

A inclusão da pergunta sobre a orientação sexual da paciente 
é a única forma de saber se uma mulher se identifica enquanto lés-
bica, bissexual, propiciando um novo canal de diálogo. Ao mesmo 
tempo, de acordo com Rodrigues (2011), a decisão de relatar a orien-
tação sexual e a prática sexual no atendimento deve ser reconhecida 
e respeitada como um direito da mulher, respeitando caso opte pelo 
silêncio, porém o ocultamento contribui para a invisibilidade, podendo 
interferir nos cuidados diários necessários.

A falta de capacidade de cuidar de pacientes homossexuais e a 
falta de conhecimento sobre suas necessidades específicas é capaz de 
criar uma barreira, sendo lembrada como uma experiência ruim, interferin-
do na assistência prestada. Tratam a heterossexualidade como o normal 
da sociedade, transmitindo a ideia de que o paciente homossexual é invi-
sível, gerando um sentimento de exclusão, criando uma barreira, que se 
caracteriza pela omissão da orientação sexual (SOUZA; LEANO, 2018).



58

“Eu não relato a minha orientação sexual, não relato por-
que em geral eu sinto que quando eu digo das minhas 
relações com mulheres, eu sou negligenciada” D2.

Cabe aos profissionais de saúde em geral atentar-se quan-
to aos seus próprios preconceitos, os quais podem comprometer a 
qualidade do atendimento e os cuidados prestados, desvinculando-
-se muitas vezes da relação de confiança paciente-profissional. É a 
partir deste enfoque que surge a omissão de prestação de serviços 
por parte dos profissionais da saúde (SOUSA et al., 2014).

Destaca-se que os profissionais de saúde podem contribuir 
para um ambiente acolhedor a partir do diálogo, abordando crenças, 
orientação sexual, preocupações e sexualidade. No entanto, é pre-
ciso capacitação para a identificação das necessidades lésbicas, a 
fim de desenvolver uma desconstrução de ideologias e mitos sobre 
esse grupo para uma melhor manutenção da saúde, desconstruindo 
a ideia que esse grupo não precisa realizar exames de rotinas tanto 
quanto o grupo heterossexual (SOUSA et al., 2014).

Os profissionais de saúde devem oferecer um atendimento 
humanizado, acolhedor aos usuários LGBTQIA+. As dificuldades 
apresentadas deve-se ao déficit de conhecimento no que se refere a 
linguagem adequada (SOUZA; LEANO, 2018)

Existe um receio sobre procurar atendimento de saúde e 
assumir sua orientação sexual para o profissional, instalando um 
sentimento de medo em relação a forma como será acolhida pelo 
profissional de saúde, bem como a conduta posterior do profissional 
(ALBUQUERQUE et al., 2017).

“Eu não gosto muito (de ir em consultas médicas) e re-
latar minha orientação sexual, eu me sinto julgada” D3.

Pesquisas revelam que ao manifestar sua orientação sexual, 
profissionais deram encaminhamento do atendimento o mais rápido 
possível ou não solicitaram exames, comprometendo a assistência e 
a manutenção da saúde, devido a falta de informações repassadas 
de forma clara e objetiva sobre condutas de proteção e exames, en-
tre eles exames ginecológicos, mesmo tendo o risco aumentado de 
câncer de mama e do endométrio devido à alta incidência de nulipa-
ridade (SOUSA et al., 2014).
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“Ah você é lésbica? então não vou passar te passar nada 
(anticoncepcional). Eu queria uma consulta completa 
porque minhas cólicas são muito fortes e ele poderia dar 
entrada com um anticoncepcional pra ver se eu melhora-
va mas na mesma hora que eu falei (orientação sexual), 
ele me ignorou” D4.

“Durante a consulta, relatei minha orientação sexual e 
senti que pelo fato de eu ser lésbica, ele não fez tanta 
questão de passar exames pra mim, não me deu orienta-
ção nenhuma durante a consulta ginecológica” D7.

Grande parte do público lésbico convive com a falta de reco-
nhecimento e aceitação social. Com o intuito de evitar embates, rejei-
ções, aceitações parciais e o isolamento familiar, não assumindo sua 
sexualidade, vivem dentro de situações de invisibilidade (LIMA, 2016).

 
“Não tive apoio familiar no início, minha mãe sabia a mi-
nha orientação sexual, mas meu pai não sabe” D8.
“Atualmente é mais fácil o convívio mas até 2 anos atrás, 
eu namorava escondida porque meus pais não aceita-
vam” D5.

Análise do diagrama do modelo teórico de promoção da saúde 
de NOLA J. PENDER

O modelo de promoção de saúde é formado por 3 componen-
tes que estão subdivididos em variáveis representados no diagrama 
da figura 1.

1. Características e experiências individuais

Compreende o comportamento anterior, comportamento que 
pode ser mudado e os fatores sociais, que são divididos em fatores 
biológicos (idade, índice de massa corpórea), agilidade psicológica e 
socioculturais (VICTOR; LOPES; XIMENES, 2005).

2. Sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento

Formado por variáveis; benefícios para ação, são reforços po-
sitivos que levam a adotar um comportamento; barreiras para ação, 
percepções negativas sobre um comportamento; percebe auto-efi-
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cácia, julgamento das capacidades pessoais de organizar e executar 
ações; sentimentos em relação ao comportamento, reflete o senti-
mento diante dos comportamentos podendo ser negativa ou positiva; 
influências interpessoais, comportamento pode ou não ser influencia-
do por outras pessoas; influências situacionais, o ambiente pode con-
tribuir nas decisões do comportamento e compromisso com o plano 
de ação, comportamento diante os programas de saúde (VICTOR; 
LOPES; XIMENES, 2005).

3. Resultado do comportamento

Refere ao compromisso que demonstra com a saúde; priori-
dade dos problemas refere sobre os comportamentos que requerem 
mudanças imediatas; comportamento de promoção da saúde, obser-
vação final do comportamento das entrevistadas (VICTOR; LOPES; 
XIMENES, 2005).
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Fig. 1 – Diagrama Nola Pender

Fonte: Contruído pelos autores, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo avaliar a percepção das mu-
lheres lésbicas sobre o atendimento de saúde, conforme teoria de 
promoção de saúde de Nola Pender, através dos relatos das mulhe-
res que utilizam os serviços de saúde. Nosso objetivo foi alcançado 
ao avaliar a percepção do grupo lésbico quanto aos atendimentos de 
saúde.
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Observamos que o comportamento de saúde desse grupo re-
quer atenção tanto pela baixa procura aos serviços como em baixa 
atenção aos programas de saúde e também como seu próprio auto-
cuidado, resultando em uma manutenção ineficaz da saúde. 

Os fatores que influenciam esse comportamento são fatores 
internos e externos. Entre eles estão a família, o receio em relatar sua 
orientação sexual, o despreparo dos profissionais de saúde, a falta 
de conhecimento sobre a importância do cuidado com a saúde e o 
desinteresse com o próprio cuidado, problemas pessoais e familia-
res, preconceito e discriminação.

Observa-se a importância dos sujeitos envolvidos nas deci-
sões tomadas pelas mulheres sendo essas protagonistas de suas 
decisões com influência do meio. Os sujeitos envolvidos no processo 
de cuidar são a própria mulher, os profissionais de saúde e a família.

Utilizamos o modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender 
para implementar e avaliar ações de promoção de saúde, o que levou a 
avaliar o comportamento dessas mulheres pelo estudo da inter-relação 
de três pontos principais: 1. As características e experiências individuais; 
2. Os sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se 
quer alcançar; 3. O comportamento de promoção da saúde desejável.

Desta forma sugere-se a utilização do diagrama de Nola Pen-
der para a compreensão dos fatores que contribuem positivamente 
e negativamente o comportamento em saúde, podendo ser utilizado 
como fator facilitador de forma clara e objetiva durante o atendimento, 
para fácil identificação e associação de fatores que provocam uma 
manutenção ineficaz da saúde, podendo ser utilizado posteriormente 
a um plano de ação para comparação e sucesso dos resultados, visto 
o impacto que tais comportamentos podem causar na saúde.
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RESUMO
Introdução: A grande maioria do público transgênero tem anseio, 
quando se trata de serviço de saúde, visto que muitos se sentem sub-
jugados quanto à sua orientação sexual. Objetivo: identificar a per-
cepção do público transgênero acerca dos serviços de saúde públi-
cos e privados além de descrever os principais desafios encontrados 
por esses usuários. Método: pesquisa descritiva com abordagem 
qualitativa envolvendo cinco pessoas transgêneros. Os dados obti-
dos foram analisados de acordo com a técnica de análise temática 
e organizados utilizando a técnica de discurso coletivo. Resultados: 
no acesso ao serviço de saúde as dificuldades encontradas foram a 
recusa dos profissionais em atendê-los, a ausência de especialistas 
e o despreparo dos funcionários. Os hormônios são frequentemente 
iniciados por conta própria e a fila para as cirurgias exige uma espera 
prolongada. No contexto de políticas públicas houve uma evolução 
importante, porém deve ocorrer melhorias. Conclusão: obter acesso 
qualificado à saúde, a hormonioterapia e a realização de procedi-
mentos cirúrgicos juntamente com a evolução de políticas públicas 
são fundamentais para as pessoas trans.
Palavras-chave: Serviços de Saúde para Pessoas Transgênero, 
Acesso aos Serviços de Saúde, Transexuais, Identidade de gênero, 
Enfermagem. 

INTRODUÇÃO

Transgênero é um termo abrangente usado para descrever 
pessoas que não se identificam com o gênero associado ao sexo 
biológico no nascimento. Segundo Jesus (2012), o sexo biológico diz 
respeito a características genitais e reprodutivas, cromossomais e 
níveis hormonais, definido como macho ou fêmea. O gênero é uma 
classificação construída socialmente como homem ou mulher, orien-
ta papeis e formas de expressão, independe do sexo.

Gênero e sexualidade são frequentemente palavras que são 
confundidas como sinônimas, portanto há uma tendência em asso-
ciar orientação sexual à identidade de gênero. Silva et al., (2016) pon-
tua que a identidade de gênero corresponde ao gênero a pessoa se 
identifica, que pode ser o mesmo designado no seu nascimento ou 
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não. Enquanto orientação sexual é a atração afetiva e/ou sexual por 
alguém, classificando-se uma pessoa como heterossexual, bissexual 
ou homossexual, tomando como base o gênero. 

Há uma importante conceituação que diferencia cisgênero 
e transgênero. Jesus (2012) ressalta que pessoas cisgêneros são 
aquelas que se identificam com o gênero que lhes foi determinado no 
nascimento. Já pessoas transgêneros são aquelas que não se identi-
ficam com o sexo que lhes foi atribuído no nascimento. Nesse termo, 
inclui-se as travestis e transexuais.

Travestis são pessoas que se identificam e preferem ser tra-
tadas no feminino, podem utilizar hormônios e realizar cirurgias para 
mudanças de características sexuais secundárias, como implantação 
de silicone. Os transexuais além de não se identificarem com o gê-
nero do sexo biológico, possuem uma forte necessidade de adaptar 
seus corpos ao estado psíquico através de hormonioterapia ou cirur-
gias (JORGE; TRAVASSOS, 2017).

No aspecto biomédico, para ser considerado transexual, o 
sujeito deve apresentar características anatômicas de um sexo bio-
lógico, este sem anomalias físicas, cromossômicas, hormonais e so-
máticas, mas ainda sim existir a percepção pessoal de pertencer ao 
outro sexo (APA, 2014). 

Ainda nesse aspecto, o indivíduo adulto que apresenta discre-
pância acentuada entre o gênero de nascimento e o gênero experi-
mentado/expresso, frequentemente acompanhada de forte desejo de 
livrar-se das próprias características sexuais primárias ou secundárias, 
associado a sofrimento evidente causado por essa discrepância, entre 
outros critérios, definem o diagnóstico de disforia de gênero (APA, 2014).

Pessoas transgêneros enfrentam discriminação em todos os 
aspectos da vida, pois desviam-se do que é considerado padrão na 
sociedade. Isso leva a uma dificuldade no acesso à saúde, prejudi-
cando diretamente a qualidade de vida dessas pessoas. A identidade 
de gênero e a orientação sexual é um determinante social de saúde, 
bem como nos assegura o Ministério da Saúde: 

Compreender a determinação social no dinâmico pro-
cesso saúde-doença das pessoas e coletividades requer 
admitir que a exclusão social decorrente do desemprego, 
da falta de acesso à moradia e à alimentação digna, bem 
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como da dificuldade de acesso à educação, saúde, lazer, 
cultura interferem, diretamente, na qualidade de vida e de 
saúde. Requer também o reconhecimento de que todas 
as formas de discriminação, como no caso das homo-
fobias que compreendem lesbofobia, gayfobia, bifobia, 
travestifobia e transfobia, devem ser consideradas na de-
terminação social de sofrimento e de doença. (BRASIL, 
2013a, p. 13)

O cotidiano de discriminação e violência sofridas por esse 
grupo é um fator de vulnerabilidade, dificultando o acesso à saúde. O 
preconceito se inicia já na infância, quando os indivíduos começam a 
apresentar atitudes ou expressar desejos que diferenciam do padrão 
imposto social e culturalmente na sociedade brasileira. Na adolescên-
cia, o cenário de preconceito se estende à escola e ao âmbito coletivo, 
prejudicando a educação (GUARANHA, 2014; SILVA et al., 2016). 

Na fase adulta, pode se estender para a esfera profissional 
e social, isolando esses indivíduos e dificultando as oportunidades 
de empregabilidade, motivo pelo qual muitos recorrem a prostituição 
como forma de subsistência. Essas condições afetam a moradia, ali-
mentação digna e lazer, impactando a qualidade de vida. A falta de 
compreensão e acolhimento pela sociedade leva essas pessoas a 
viverem na margem, o que também se torna uma barreira ao acesso 
nos sistemas de saúde (GUARANHA, 2014; SILVA et al., 2016).

A Assembleia Geral das Nações Unidas (2011) aponta, em 
seu relatório, que em muitos países pessoas transgêneras enfrentam 
certas dificuldades no seu acesso aos serviços de saúde. A cirurgia 
de redesignação de sexo, quando disponível, é de alto custo e raras 
vezes se dispõe de financiamento público ou de cobertura pelos pla-
nos de saúde. Os profissionais de saúde são frequentemente insen-
síveis quando se trata das necessidades das pessoas transexuais e 
carecem de treinamento profissional necessário.

Cerqueira-Santos e DeSouza (2011) afirmam que há estigma 
generalizado da população em relação às minorias sexuais, espe-
cialmente aos transgêneros. Este, está presente em várias esferas 
sociais e inclusive por profissionais da saúde. Que a priori deveriam 
ter qualificação para lidar com tal demanda. 

Além da dificuldade do acesso à saúde evidenciado, quan-
do se trata de serviços especializados na transição de gênero, em 
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especial os procedimentos cirúrgicos, existem poucas alternativas 
no Brasil. Segundo Caesar (2018) e Brasil (2013b), após 10 anos da 
criação do Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde, 
existem apenas cinco hospitais no país que realizam essas cirurgias 
de transição de gênero pelo SUS, sendo eles em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Goiânia, Porto Alegre e Recife. 

Portanto, os objetivos deste estudo consistem em descrever e 
analisar a percepção do público transgênero acerca dos serviços de 
saúde públicos e privados e descrever os principais desafios encon-
trados por esses usuários. 

MÉTODO 

Esse é um estudo descritivo, de campo, com abordagem qua-
litativa. A coleta de dados foi realizada em locais diversos baseados 
na escolha dos participantes, visto que os mesmos não estavam vin-
culados a uma instituição específica, e o discurso dos entrevistados 
foi registrado por meio de gravação de voz.

Foram incluídos mulheres e homens auto declarantes trans-
gêneros, e/ou em transição. Foram excluídos aqueles menores de 18 
anos e aqueles que ainda estavam em dúvidas acerca do processo 
de transição de gênero. 

A participação dos entrevistados foi de maneira voluntária, 
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclareci-
do (TCLE). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
pesquisa e registrado sob o nº CAAE 85501918.5.0000.5056.

Foi utilizado a modalidade de entrevista com o auxílio de um 
roteiro semiestruturado composto de perguntas sobre os aspectos 
biológicos, psicológicos, sociais e espirituais vivenciados pelos parti-
cipantes durante seu processo de transição de gênero. 

Essa forma de entrevista permite, através de pontos de interesse, 
a exploração minuciosa sobre um assunto durante as respostas dos en-
trevistados (GIL, 2002). Depois de realizar todas as entrevistas foi realiza-
do a transcrição dos áudios para uma melhor análise de suas respostas. 

Os depoimentos colhidos neste estudo foram examinados se-
gundo a técnica de Discurso do Sujeito Coletivo, onde se identifica 
a postura de um grupo relacionado com suas opiniões, posiciona-
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mentos, crenças e convicções sobre um determinado assunto. Os 
diferentes relatos são agrupados por semelhanças em seu discurso, 
posteriormente redigidos usando a primeira pessoa do singular, so-
bressaindo a ideia da coletividade como sujeito unitário. Esse método 
permite uma análise detalhada de um discurso ao eleger o conteúdo 
pertinente de cada resposta, configurando assim um sujeito coletivo 
portador de uma opinião social (LEFEVRE; LEFEVRE, 2014). 

Os resultados encontrados foram organizados de acordo com 
a análise temática, segundo Campos (2004), esse ensaio é com-
preendido como uma escolha própria do pesquisador, baseado pelos 
objetivos de sua pesquisa e indícios levantados através do contato 
com o material estudado. Desse modo, estabelecemos três catego-
rias para nortear a análise dos dados. 

Estas emergiram do próprio discurso dos entrevistados. Os 
elementos escolhidos foram aparecendo conforme cada pessoa nar-
rava seu ponto de vista acerca do assunto questionado, permitindo a 
coleta dos temas mais pertinentes. Essa análise é compatível com o 
que Campos (2004) traz por relevância implícita, onde é identificado 
um tema importante que guarda em si riqueza e valor para o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas categorias estabelecidas, primeiramente é abordado o 
acesso e atendimento, seguido de cirurgias e hormonioterapia, e por 
fim o reconhecimento da evolução do SUS para os transgêneros, 
transexuais e travestis (TTT’s), elencadas a seguir.

Categoria 1 – ‘’Bateram as portas para mim’’: O acesso e atendi-
mento nos serviços de saúde.

Trata do acesso ao sistema único de saúde (SUS) e aos ser-
viços privados de saúde, e as principais dificuldades que essas pes-
soas encontram ao buscar atendimento nesses serviços.

O acesso ao serviço público de saúde é garantido para todos 
perante lei através da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
196, de forma universal e equânime (BRASIL, 1988). O direito de aces-
so à saúde por vezes é negado a população trans conforme o discurso:  
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‘’Bateram as portas para mim no hospital que eu trabalho. 
Eu me identifico com meu crachá e tudo. “Não posso te 
atender de jeito nenhum.’’ ‘’Na rede particular, a gente 
pode hoje em dia, é um pouco mais difícil, mas ainda tem 
possibilidade de você encontrar alguém que não queira 
te atender por você ser trans.’’

A recusa fere um direito básico do cidadão. Esses episódios 
de recusa ocorrem tanto nos serviços públicos quanto nos privados.

Os motivos para essa recusa de atendê-los pode ser trans-
fobia, que é um conjunto de crenças, sentimentos e atitudes negati-
vas incluindo agressão, desprezo e aversão, que se produzem con-
tra pessoas transgêneras, trata-se de discriminação pela identidade 
de gênero. É fundamentada em fortes estereótipos sociais e não 
aceitação da diversidade humana, é um elemento derivado da cul-
tura sexista e heteronormativa predominante na sociedade (HEREK, 
2004; SANTOS; SHIMIZU; MERCHAN-HAMANN, 2014). Para Rocon 
(2018) há uma vasta gama de relatos de transfobia nos atendimentos 
de saúde, caracterizando um quadro de exclusão do acesso à saúde.

Uma outra hipótese é a falta de preparo desses profissionais, 
pois nos cursos de graduação não há um direcionamento a respeito 
das especificidades de pessoas trans, podendo levá-los a falta de 
segurança para realizar esses atendimentos, porém não foram en-
contrados estudos que corroborem com isso.

Ceciliano (2015) revela um déficit do conhecimento sobre a 
Política Nacional de Saúde Integral de LGBT, apenas 31,60% se con-
sideraram totalmente aptos a atender as especificidades de saúde de 
uma pessoa LGBT, em contrapartida 64,9% responderam estarem 
parcialmente aptos, atenderam com dificuldades ou não se conside-
raram aptos para esse atendimento.  

Além da enfermagem, estudantes de graduação de outros 
cursos da saúde também podem não estar preparados para atender 
de maneira adequada essa população, conforme relatado por Matão 
et al (2010), graduandos do curso de medicina também apresentaram 
pouca compreensão acerca dos transexuais. 

‘’Nem todos os profissionais estão dispostos a atender ho-
mens e mulheres trans, então a gente tem que ficar pro-
curando algum que aceite nos atender. Muitas pessoas 
ainda estão despreparadas para lidar com os transexuais.’’
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Essa falta de conhecimento ainda no ambiente acadêmico se 
reflete na vida profissional e pode ser um fator que corrobora para 
esse despreparo, Silva et al (2014) em seu ensaio com profissionais 
enfermeiros encontrou pouco ou nenhuma prática e conhecimento 
destes acerca das travestis, evidenciou-se discursos centrados ape-
nas na aparência, rotulando-as como homossexuais, o que indica 
não haver discernimento sobre identidade de gênero e orientação 
sexual.

O uso e respeito do nome social nos serviços de saúde é um 
dos direitos conquistados pelas travestis e pelos transexuais, assegu-
rado através da Portaria nº 1.820/2009. É o nome cujo preferem ser 
chamados em contraposição ao nome do registro civil, que difere do 
gênero ao qual se identificam. Apesar de ser um direito assegurado 
por lei, é relatado por Rocha (2009), Silva et al. (2016), Rocon et al. 
(2018), desrespeito e a não utilização deste por diversos profissionais 
como recepcionistas, equipe de enfermagem, médicos, entre outros 
profissionais.

Uma estudo sistemático da literatura de 2004 a 2014 sobre 
o acesso da população LGBT aos serviços de saúde em diversos 
países, mostrou que essa população tem um déficit de comunicação 
com os profissionais de saúde devido ao medo de suposições a res-
peito de sua orientação sexual e de situações embaraçosas relacio-
nadas a ela, consequência da conduta homofóbica no atendimento 
(ALBUQUERQUE et al., 2016).

Em razão disso, muitos pacientes preferem não revelar sua 
orientação sexual, o profissional que presta o atendimento acaba tra-
tando eles como heterossexuais, perdendo a oportunidade de rea-
lizar uma adequada educação e prevenção da saúde, além de não 
abordar suas reais necessidades (ALBUQUERQUE et al., 2016).

Ainda que esse estudo esteja interessado na percepção dos 
TTT’s, através de outras pesquisas de Rocha (2009) e Albuquerque 
(2016) nota-se que as dificuldades no acesso à saúde encontradas por 
lésbicas, gays e bissexuais são semelhantes às das pessoas trans.

Para os TTT’s que estão passando pela transição em seus 
corpos e eventualmente podem apresentar características de ambos 
os sexos, ou que utilizem o nome social que é discordante do nome 
descrito em seus documentos, não existe a opção de ‘’não revelar’’ 
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sua identidade de gênero, o que pode ser um fator contribuinte para 
maior discriminação dessa população, tornando-os mais vulneráveis 
a violências em qualquer ambiente, incluindo nos serviços de saúde.

O estudo de Silva et al (2016) demonstra que 50% dos entre-
vistados sofreram violência em serviços de saúde, e que 33,33% dos 
agressores foram os profissionais de saúde. 

Percebe-se então uma importante barreira que é a dificuldade 
de encontrar profissionais dispostos a atendê-los, inclusive no servi-
ço privado, mesmo com a disposição de recurso financeiro, ainda é 
encontrado resistência. Essa recusa fere o direito básico de acesso 
à saúde do usuário, podendo levar a uma piora do quadro patológico 
por falta de assistência profissional adequada, e também provocar 
adoecimento físico e mental. 

Carvalho e Philippi (2013) verificaram em seus estudos algu-
mas dificuldades encontradas pela população LGBT ao buscar os 
serviços de saúde no Distrito Federal. Pontua-se profissionais des-
preparados para lidar com a homossexualidade, piadas e deboches, 
atendimento ginecológico discriminatório, preconceito com os pro-
blemas de saúde, desconhecimento da prática sexual, entre outros 
discursos em que se evidencia a falta de capacitação e ética dos 
profissionais. Importante ressaltar que há dificuldade em sistematizar 
pessoas transexuais nos dados levantados pelas autoras do estudo.

Guaranha (2014) relata o caso de uma travesti que se negava 
a tratar a Aids, como já havia feito outras vezes, pois sabia que seria 
necessária internação em hospital e que acabaria sendo colocada na 
ala masculina. Como não aderiu ao tratamento, ela faleceu em casa, 
sem utilização de nenhum recurso do sistema de saúde. Logo, as 
discriminações sofridas por esse público os levam a não se sentirem 
confortáveis em buscar os serviços, e essa discriminação pode até 
levar esses usuários a óbito.

Categoria 2 – ‘’Um dos pontos mais importantes para um tran-
sexual’’: Hormonioterapia e realização de cirurgias 

Abordamos as fases do Processo Transexualizador (PT) cria-
do pelo SUS e discorremos sobre os procedimentos cirúrgicos que 
podem ser utilizados, além da hormonização para esses pacientes. 



74

O PT constituiu-se de hormonioterapia e cirurgias, incluindo 
a redesignação sexual. Em 2013 foi lançada a Portaria nº 2.803 que 
redefine e amplia o Processo Transexualizador no Sistema Único de 
Saúde (SUS), que foi criado inicialmente em 2008. A nova portaria 
traz consigo a atenção básica como porta de entrada dos usuários 
transgêneros e travestis e a atenção especializada como apoio am-
bulatorial, hospitalar e de urgência, para a realização da assistência 
com maior densidade tecnológica (BRASIL, 2008).

A hormonioterapia é o uso de terapia medicamentosa hormo-
nal que a pessoa trans inicia, podendo ser estrógeno ou testosterona e 
que são utilizados com o intuito de adequar o corpo com o gênero de 
identificação. É a primeira fase iniciada por esses pacientes, podendo 
ou não ser seguida de cirurgias para mudanças de características se-
xuais primárias e secundárias (BRASIL, 2013b; PETRY, 2015).

Os critérios para a realização de cirurgias e a hormonioterapia 
são estabelecidos pela Associação Mundial Profissional para Saúde 
Transgênero (WPAH), entretanto, apesar da WPAH estabelecer algu-
mas condutas na prescrição e tratamento hormonal, esta refere que 
ainda há pouca formação e entendimento na área médica sobre o PT 
(WPAH, 2012), o que pode levar alguns profissionais a não sentirem 
segurança para atender esses pacientes, conforme discutido na ca-
tegoria anterior, como relata:

‘’O médico endócrino que atende pessoas “normais”, 
não me atendeu. Ele falou “não, o seu caso é diferente, 
é específico, não posso te atender de jeito nenhum, não 
posso te prescrever hormônio, não posso. Aqui em Bra-
sília não tem um médico endocrinologista especialista em 
transexuais.’’

Outro fator que vulnerabiliza os TTT’s é o uso de hormônios 
por conta própria. Como eventualmente não encontram médico en-
docrinologista para atendê-los, ou não procuram atendimento devido 
ao quadro de discriminação que sofrem nos serviços de saúde, mui-
tos trans iniciam um processo de hormonioterapia através de infor-
mações colhidas na internet ou por outros membros da comunidade. 

‘’Eu recebi orientação de outras transexuais e travestis 
que frequentavam um grupo comigo, foram elas que me 
orientaram a tomar os hormônios, foram elas que me fa-
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laram a quantidade e teve umas loucas que me falaram 
para usar quatro ampolas de perlutan por mês (contra-
ceptivo injetável também utilizado como suplemen-
tação de estrogênio-progesterona), como no início eu 
estava querendo ver a mudança rápido, então eu usei. 
Se eu tivesse continuado a usar essas quatro ampolas 
por mês eu acho que não estava nem viva mais.’’

O medicamento relatado, Perlutan, é um contraceptivo injetá-
vel mensal que também pode ser utilizado de forma supletiva estró-
geno-progestacional. Deve-se observar hipertensão, histórico fami-
liar de doença vascular, de câncer de mama, entre outros, pois o uso 
de contraceptivos hormonais está associado ao agravamento desses 
fatores de risco. Efeitos adversos como intolerância à glicose, estado 
de hiperinsulinemia, hiperlipidemias podem ser encontrados. O risco 
aumentado de doenças tromboembólicas e trombóticas está bem es-
tabelecido (BOEHRINGER, 2015). 

Portanto, a auto harmonização representa uma ameaça de 
saúde, já que sem acompanhamento profissional, também não há 
realização de exames periódicos nem prescrição da dose adequada 
para cada indivíduo, caracterizando um problema grave que pode 
levar esses usuários a situações críticas (HEMBREE, 2009)

‘’A gente fica à mercê, não temos uma orientação, não 
temos um endocrinologista para nos orientar, é por conta 
própria mesmo, é orientação de um, de outro, de outra, é 
pesquisa que você faz, e você vai indo por conta própria.’’

Além da hormonioterapia, os transgêneros podem optar pela 
cirurgia de redesignação de sexo, que inclui as cirurgias genitais, inti-
tuladas metoidioplastia ou faloplastia quando a transição é de Mulher 
a Homem (MaH) e vaginoplastia na transição de Homem a Mulher 
(HaM), além de cirurgias como mastectomia, implante mamário, entre 
outras (WPAH, 2012).

Essas cirurgias são garantidas pelo SUS como integrantes do 
Processo Transexualizador, entretanto existem apenas cinco hospi-
tais que oferecem o tratamento cirúrgico em todo o Brasil (CAESAR, 
2018; BRASIL, 2013b) ocasionando uma grande demanda e longas 
filas de espera, como relatam os participantes:

‘’A fila para cirurgia é muito grande, geralmente os ho-
mens trans não esperam a fila andar para eles fazerem, 
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eles preferem pagar no particular. Em questão da cirurgia 
pelo SUS demora bastante, em questão de hormônio, eu 
já ouvi dizer que, às vezes, a pessoa vai atrás e não tem 
e às vezes, são tratados com descaso.’’

‘’Os convênios tratam uma mastectomia como uma ci-
rurgia de estética, sendo que é uma cirurgia necessária, 
psicológica, não ser tratado como uma cirurgia estética já 
ajudaria muito porque geralmente quando você solicita a 
mastectomia através de um convênio eles recusam, de-
pois temos que entrar com processo, para talvez depois 
conseguir, sendo que é algo que não é estético, é algo 
necessário como qualquer outra cirurgia. ’’

Apesar do desejo de se submeter a cirurgias não ser um critério 
que define a transexualidade, pois existem pessoas trans que se satis-
fazem apenas com uso de hormonioterapia, em contrapartida, têm pes-
soas trans que para elas, os procedimentos cirúrgicos são necessários 
e vistos como a única maneira de estarem adequadas a sociedade e es-
tarem felizes (SOUZA et al., 2013; PETRY, 2015; GALLI et al, 2013). Galli 
et al., (2013) ainda ralataram através das histórias de vida de transexuais 
que para alcançar a completa sensação de bem-estar com o próprio 
corpo precisaram realizar diversas cirurgias de adequação sexual.

No discurso produzido pelos entrevistados, nota-se essa ne-
cessidade de realizar a mastectomia, que é a retirada de ambos os 
seios, esse procedimento para o homem trans vai além da estética, 
é um fator fundamental para a construção e afirmação de sua iden-
tidade como homem perante a sociedade e a harmonização entre 
corpo e mente (BENTO, 2006; GALLI et al, 2013; SANTOS; SHIMIZU; 
MERCHAN-HAMANN, 2014).

De acordo com a WPAH (2012), o ideal para o atendimento de 
uma pessoa transgênero é uma equipe multiprofissional e multidisci-
plinar, característica também presente na Portaria nº 2.803 do Minis-
tério da Saúde (BRASIL, 2013b). Partindo deste princípio, o transe-
xual MaH (Mulher a Homem) que possua órgãos biológicos/genitais 
pertencentes ao sexo feminino, deve ser atendido por um médico gi-
necologista ou enfermeiro (a) de Saúde da Mulher. Os participantes 
relatam despreparo desses profissionais:

‘’Muitas pessoas estão despreparadas ainda para lidar 
com os transexuais e principalmente na área de gineco-
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logia, onde o homem transexual tem que passar no gi-
necologista querendo ou não, porque ele ainda tem uma 
vagina. Deve-se preparar os médicos para isso, preparar 
a equipe de enfermagem para nos atender e para passar 
informações referentes a auto hormonização.’’

Conforme evidenciado, além do atendimento ginecológico e 
clínico, ao enfermeiro também cabe o papel essencial de educação 
em saúde, principalmente na abordagem medicamentosa, necessi-
tando desse profissional a busca de informação sobre o processo de 
transição de gênero para estarem aptos a prestar uma assistência de 
qualidade centrada nas necessidades desse público.

Categoria 3 – ‘’Pelo menos a gente está lá’’: O reconhecimento 
dos avanços das Políticas Públicas de Saúde no Brasil para as 
pessoas trans

As políticas públicas designadas para a população transgê-
nero vem sendo desenvolvidas no Brasil com o objetivo de possibi-
litar o acesso dessa população aos direitos que diariamente lhe são 
negados. As discussões sobre discriminação por orientação sexual 
e por identidade de gênero e a criação de políticas públicas foram 
influenciadas por conferências e tratados internacionais, além de mo-
vimentos sociais e representantes governamentais (BRASIL, 2015).

No contexto do SUS, os transexuais ganharam visibilidade ao 
longo dos anos desde da criação da Associação de Travestis e Libe-
rados do Rio de Janeiro (ASTRAV) em 1990, perfazendo militância 
em diversos ambientes e conquistando direitos juntamente com a po-
pulação LGBT (POPADIUK; OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017).

O primeiro marco específico no SUS para os trans foi em 
2008 com a implantação do Processo Transexualizador que se refere 
às cirurgias de redesignação sexual para trans femininas. Seguido da 
publicação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que trouxe 
um conjunto de diretrizes com o objetivo de incluir e ampliar a assis-
tência à saúde para os transgêneros (BRASIL, 2013a; POPADIUK; 
OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017).

Existe um reconhecimento por parte dos trans de como a assis-
tência à saúde para eles têm evoluído ao longo dos anos e que o acesso 
ao SUS é difícil também para a população brasileira como um todo.
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“Em relação a saúde, tem as novas diretrizes do proces-
so transexualizador em 2013, aí tem toda a questão do 
processo transexualizador, desde os hormônios, as cirur-
gias, pelo menos a gente está lá, por mais que não seja 
efetivo o serviço, mas a gente tem que pensar no con-
texto do SUS, por mais que haja várias questões de saú-
de mesmo para toda a população em geral, existe uma 
dificuldade de aplicar essas políticas para todo mundo, 
ainda mais no sistema que é gratuito.”

Destaca-se o reconhecimento por parte dessa comunidade de 
que o SUS falha em fornecer assistência não somente a eles, mas grande 
parte da população brasileira possui dificuldades em acessar o Sistema. 

“Então mesmo na dificuldade que é o SUS a gente já está 
incluído porque até um tempo atrás nem isso a gente es-
tava. O SUS é um equipamento muito útil e assim nossa, 
em outros países não existe saúde pública, e no Brasil 
existe mesmo com todas essas questões ainda existe, se 
você chegar aqui vai ter uma assistência, pode demorar 
o atendimento mas pelo menos você tem tudo.” 

O Sistema Único de Saúde na prática tem muitos gargalos e 
necessita de muitas melhorias, mas deve-se reconhecer o seu papel 
na saúde dos transexuais, apesar de não ser o suficiente, o país conta 
com financiamento público na realização da transição de gênero, segun-
do o relatório da Assembleia Geral das Nações Unidas (2011) é raro o 
financiamento público em outros países, grande parte dos transgêneros 
precisam dispor de financiamento próprio para realizar o processo. 

‘’Na saúde pública tem muita coisa para evoluir, primeira 
coisa é identificar que não é uma doença, retirar esse 
caráter patológico da transexualidade, para que possa 
ser tratado de forma natural e não com represálias, com 
técnicas antigas que tentam convencer a pessoa de que 
ela não é aquilo que é.’’

A recente retirada da transexualidade como patologia da lista 
de transtornos mentais da Classificação Internacional de Doenças 
(CID) foi uma importante conquista, pois auxilia os profissionais da 
saúde a reconhecer o transgênero não como um portador de uma 
doença que precisa ser curada, mas como um paciente que possui 
uma condição de disforia de gênero e que precisa adequar seu corpo 
à sua mente (WHO, 2018).
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Em contrapartida, ao mesmo tempo que reconhecem as con-
quistas alcançadas, os entrevistados evidenciam que um dos eixos 
centrais para uma assistência humanizada é a educação continuada 
dos profissionais:

‘’A saúde pública está pecando pois existem muitos trans 
sem tratamento, sem orientação e sem acolhimento. Eu 
acho que precisa abranger mais, deveria ter palestras e 
esclarecimento para as pessoas, pois a maioria é leiga 
nesse assunto.’’

Essa solução apresentada vai de encontro com o que as pes-
soas trans esperam dos serviços de saúde relatado por outras pes-
quisas (ROCON, 2018; ROGERS, 2015).

Pode-se deduzir uma mobilização significativa por parte dos 
profissionais através da inscrição no curso, mostrando que existe um 
interesse, ainda que pequeno, pela enfermagem na compreensão das 
diversidades sexuais e de gênero. A oferta de um curso online é uma 
iniciativa relevante, mas que poderia ser mais divulgada e expandida 
para um maior alcance de todos envolvidos na assistência à saúde.

CONCLUSÃO

Os objetivos da pesquisa foram alcançados, pois foi possível 
estabelecer a percepção acerca das dificuldades encontradas pelas 
pessoas trans no acesso aos serviços de saúde, a percepção delas 
acerca do atendimento prestado, e os pontos mais relevantes da as-
sistência na visão deles.

As pessoas trans sofrem preconceito em todos os âmbitos da 
vida, inclusive na saúde. No acesso ao serviço de saúde, seja ele pú-
blico ou privado, as dificuldades encontradas foram a recusa dos pro-
fissionais em atendê-los, a ausência de especialistas e o despreparo 
dos funcionários. Os hormônios são frequentemente iniciados por 
conta própria e a fila para as cirurgias exige uma espera prolongada. 
No contexto de políticas públicas houve uma evolução importante, é 
recente a inclusão das pessoas trans, porém foi relatado que ainda 
devem ocorrer melhorias. 

A hormonioterapia juntamente com os procedimentos cirúrgi-
cos incluídos no processo transexualizador foram promovidas como 
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peças elementares no processo de transição e no acolhimento, além 
do reconhecimento de um progresso significativo no âmbito político-
-social, mas que deve ser ampliado e aperfeiçoado no futuro. 

Percebe-se a importância de conscientizar os estudantes e 
profissionais de saúde sobre as diversidades de gênero, no intuito de 
minimizar o despreparo relatado e qualificar a assistência para a pes-
soa transgênero. Evocamos o papel do enfermeiro como educador 
em saúde, pois um profissional informado torna-se crucial na mul-
tiplicação de conhecimento para toda a equipe, evitando situações 
onde a falta de conhecimento contribua para a exclusão que essa 
população enfrenta atualmente.
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RESUMO
Introdução: Mulheres lésbicas e bissexuais adoecem principalmente 
devido a problemas relacionados a doenças crônicas, sexualmente 
transmissíveis, uso abusivo de drogas ilícitas, tabaco, álcool e so-
frimento psíquico, e todos esses problemas acabam não sendo le-
vados em consideração junto ao sistema público de saúde. Dessa 
forma são necessários estudos sobre as demandas de saúde dessa 
população, haja vista a vulnerabilidade, consequências do precon-
ceito e discriminação no processo saúde-doença. Objetivo: Analisar 
a invisibilidade da mulher lésbica e bissexual nos serviços de saúde 
por parte da equipe multiprofissional. Método: O estudo foi feito de 
acordo com as seguintes etapas: elaboração da pergunta norteado-
ra, estabelecimento do objetivo; busca na literatura, demarcação de 
critérios de inclusão e exclusão; definição das informações a serem 
extraídas, análise dos resultados e discussão, e apresentação da re-
visão integrativa. As bases de dados utilizadas foram Scientific Ele-
tronic Library Online (SciELO), e Google, com os descritores: “lés-
bicas”, “bissexuais”, “saúde pública”; e com o objetivo de aprimorar 
os achados dessa busca, foi utilizado o marcador booleano ‘and’, 
fazendo a junção entre os descritores. A pesquisa foi executada nos 
meses de dezembro de 2021 a março de 2022. Resultados: Foram 
encontradas 42 publicações, e após a aplicação de critérios de in-
clusão e exclusão, leitura dos títulos e resumos e remoção dos du-
plicados a amostra final foi de 7 artigos selecionados. Com base nos 
resultados foi mostrado que mulheres lésbicas e bissexuais possuem 
políticas de atenção dentro do SUS, entretanto não têm o acolhimen-
to e assistência completa com base em suas necessidades de saú-
de. Conclusão: Logo, é necessário que seja ofertado um espaço de 
acolhimento para que elas falem abertamente sobre sua sexualidade 
e tirem suas dúvidas, bem como deve haver um processo contínuo 
de educação permanente e capacitação para que os profissionais de 
saúde saibam lidar com esse público. 
Descritores: Vulnerabilidade em saúde, Minorias sexuais e de gêne-
ro, Barreiras de acesso aos cuidados de saúde e Serviços de saúde.
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Peixoto et al (2021) mulheres lésbicas, bis-
sexuais e transexuais adoecem principalmente devido a problemas 
relacionados a doenças crônicas, sexualmente transmissíveis, uso 
abusivo de drogas ilícitas, tabaco, álcool e sofrimento psíquico - es-
pecificamente os desencadeados pela violência física na família, no 
trabalho e em lugares públicos.

Tal fatalidade faz com que esse público precise de mais, entre-
tanto vários obstáculos persistem para que seja alcançada equidade 
de gênero no campo da saúde (FERREIRA et al., 2020). Buscando 
reverter tal cenário, foi criada no Brasil a Política Nacional de Saúde 
Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que 
busca promover a saúde integral dessa população, eliminando a dis-
criminação e o preconceito institucional dentro do Sistema Único de 
Saúde (SUS), garantindo os princípios da universalidade, integralida-
de e equidade (POPADIUK; OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017).

Para Silva et al (2020), tal política parte do princípio que há 
resultados catastróficos dos processos de discriminação, violências 
e exclusão sobre a saúde da população sobre essa comunidade e, 
visando sua superação, orienta-se para promoção da equidade em 
saúde.

Apesar a existência de uma política nacional, os serviços ofe-
recidos as essas mulheres são cheias de arestas a serem aparadas, 
e para Alves, Moreira e Prado (2021), isso pode ser observado quan-
do se leva em consideração que muitas delas relatam experiências 
ruins ao procurarem um profissional de saúde, pois a este ainda falta 
conhecimento acerca da saúde da mulher lésbica e bissexual.

Dessa forma, para Cordeiro et al (2021), é necessário que 
se dê maior visibilidade a essa temática, afim de se implementar e 
consolidar políticas públicas, onde se leve em consideração a margi-
nalização e o preconceito. Outrora, ainda são poucos estudos sobre 
essa temática (RUFINO et al., 2018).

Dessa forma, este estudo tem é justificado pela necessidade 
de demandas de saúde dessa população, haja vista a vulnerabilida-
de, consequências do preconceito e discriminação no processo saú-
de-doença e necessidade de visibilidade e atendimento adequado 
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às suas especificidades de saúde. Logo, o estudo tem como objetivo 
analisar a invisibilidade da mulher lésbica e bissexual nos serviços de 
saúde por parte da equipe multiprofissional.

MÉTODO

A presente pesquisa uma revisão de literatura que é desen-
volvida a partir de material já elaborado visando construir uma nova 
teoria, e para isso é adotada uma revisão narrativa, descritiva e quan-
titativa da literatura científica (SOUSA; OLIVEIRA; ALVES, 2021).

As etapas que compõem esta revisão são: identificação do 
tema e seleção da questão de pesquisa, busca nas bases de dados 
digitais, estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de es-
tudos, busca dos textos na íntegra, definição das informações a se-
rem extraídas dos estudos selecionados, categorização e avaliação 
dos estudos incluídos, interpretação dos resultados e apresentação 
da revisão/ síntese do conhecimento (SANTADE, 2020).

Para o desenvolvimento do estudo foi usada a estratégia para 
estruturar a questão de pesquisa foi a PICO: inclui população (P), 
intervenção, exposição ou técnica de diagnóstico (I, E ou T, respec-
tivamente); comparação (C) e o desfecho (O, do Inglês outcomes) 
(CAÑON; BUITRAGO-GOMEZ, 2018).

Para realização do estudo foram adotados os seguintes pas-
sos: elaboração da pergunta norteadora, estabelecimento do objetivo; 
busca na literatura, demarcação de critérios de inclusão e exclusão; 
definição das informações a serem extraídas, análise dos resultados 
e discussão, e apresentação da revisão integrativa.

Scientific Eletronic Library Online (SciELO), e Google Acadê-
mico foram as bases de dados utilizadas, com os descritores: “lésbi-
cas”, “bissexuais”, “saúde pública”; e com o objetivo de aprimorar os 
achados dessa busca, foi utilizado o marcador booleano ‘and’, fazen-
do a junção entre os descritores. A pesquisa foi executada nos meses 
de dezembro de 2021 a março de 2022.

Foram incluídos no estudo artigos que abordam a temática 
em questão, que atendam aos objetivos propostos, publicados em 
periódicos nacionais ou internacionais, nos idiomas português, inglês 
e espanhol, indexados nas bases de dados citadas anteriormente, 
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enquanto que foram excluídos textos incompletos (resumos), estudos 
em outros idiomas, falta de relação com o objeto de estudo, teses e 
monografias.

Desse modo, após a aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão supracitados foram definidos os trabalhos científicos inte-
grantes da amostra a ser analisada, deixando a mais reduzida e ho-
mogênea. O passo seguinte foi a leitura e fichamento dessa produ-
ção bibliográfica em sua integralidade, e os dados relevantes para a 
pesquisa foram extraídos e incluídos em tabelas para sumarizar os 
principais achados, essas tabelas estão apresentadas nos resultados 
e discussão. 

RESULTADOS

Quadro 1. Principais artigos encontrados sobre o atendimento de 
lésbicas e bissexuais no SUS, com autores, ano, objetivo e principais 
conclusões dos trabalhos encontrados. 2022.
AUTORES, 

ANO OBJETIVO CONCLUSÃO

SOUSA; 
BARROS, 

2020

Compreender os atravessamen-
tos e questões presentes na 

saúde sexual e reprodutiva de 
mulheres lésbicas e seu acesso 

à saúde.

As especificidades das mulheres lésbicas 
ainda não são muito observadas, o que 

as tornam invisíveis dentro do sistema, e 
isso as torna mais vulneráveis a fatores de 
risco à sua saúde quando comparadas a 

outras mulheres.

FERNAN-
DES; SO-
LER; LEI-
TE, 2018

Delinear a questão da saúde das 
lésbicas no Brasil a partir de uma 
perspectiva multidisciplinar e com 

forte contribuição de escutas e 
vivências das próprias ao longo 

de suas vidas. 

Faltam ações concretas e eficazes nas 
áreas da saúde, educação, cultura e segu-
rança, bem como legislativas e judiciárias, 
que precisam ser superadas, aperfeiçoa-

das e principalmente cumpridas.

SILVA et 
al., 2021

Identificar as dificuldades e faci-
lidades no acesso das pessoas 
com diversidade de gênero aos 

serviços de saúde.

As dificuldades apontadas foram: não ado-
ção do nome social, preferência por utilizar 
o serviço de saúde privado, invisibilidade 
do atendimento ginecológico às mulheres 
lésbicas e bissexuais e restrição de doa-

ção de sangue por homossexuais.

RODRI-
GUES; 

FALCÃO, 
2021

Discutir, sob a ótica de mulheres 
lésbicas e bissexuais, as relações 

estabelecidas nas consultas gi-
necológicas, as experiências com 
exames e orientações pertinentes 
à sexualidade e as dificuldades 

de negociação de condutas.

As consultas em ginecologia continuam 
centradas em pressupostos heteronormati-
vos, preponderando aspectos reprodutivos 

em detrimento dos aspectos sexuais da 
vida.

LIMA; SAL-
DANHA, 

2020

Analisar a vulnerabilidade em 
saúde sexual e as práticas 

preventivas frente a infecções 
sexualmente transmissíveis (IST) 
nas relações afetivo-sexuais de 

lésbicas.

Inúmeros elementos inerentes à socieda-
de influenciam de maneira mais intensa 
para a situação de maior vulnerabilidade 
à saúde das lésbicas, e podem também 

estar relacionados a elementos individuais 
e sociais.
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MENDES 
et al., 2021

Identificar a assistência de saú-
de para mulheres lésbicas e 

bissexuais realizada na atenção 
básica.

A falta de informação, preconceito ou de-
sinteresse em relação a inclusão e especi-
ficidades dessas mulheres é preocupante, 

e isso implica na falta de um ambiente 
acolhedor para que haja conforto em 

expressar sua sexualidade e sanar suas 
dúvidas.

ALVES; 
MOREIRA; 
PRADO, 

2020

Discutir as políticas públicas de 
saúde voltadas para as mulheres 
lésbicas e bissexuais no Brasil, 
em diálogo com as demandas 

apresentadas pelo movimento em 
sua história.

Existe a necessidade de reformulação 
no cuidado oferecido a essas mulheres 
e criação de formas de resistência para 
manutenção dos direitos conquistados.

SILVA; 
GOMES, 

2018

Explorar como se afiguram as 
especificidades do acesso de 

lésbicas aos serviços de saúde à 
luz da literatura

Apesar dos avanços em relação a políticas 
e protocolos de atendimento a população 
em questão, as diversidades sexual e de 
gênero devem ser amplamente debatidas 

nos espaços sociais, de formação e de 
atenção à saúde.

DISCUSSÃO

A quantificação das publicações foi de 42 publicações, e após 
a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, leitura dos títulos e re-
sumos e remoção dos duplicados a amostra final foi de 7 artigos sele-
cionados, como apresentado no quadro 1, que apresenta os autores, 
ano, objetivo e principais conclusões dos trabalhos encontrados.

Fernandes, Soler e Leite (2018) realizaram um estudo fruto de 
uma parceria entre mulheres lésbicas, feministas e ativistas, para de-
linear a questão da saúde das lésbicas no Brasil a partir de uma pers-
pectiva multidisciplinar, com a finalidade também de romper a barreira 
da invisibilidade, haja vista a ausência de números e políticas públicas.

Enquanto isso, o estudo de Sousa et al (2014) mostrou a rele-
vância do cuidado da equipe multidisciplinar, principalmente a equipe 
de enfermagem, mulheres lésbicas, uma vez que esse tema não era 
foco de pesquisas científicas, e isso reforça a necessidade de políti-
cas públicas que garantam e avaliem atendimento a essa população.

Nesse contexto, Silva e Costa (2020) realizaram um estudo 
que corrobora ao citado anteriormente e reforçaram a existência de 
uma certa fragilidade das práticas assistenciais de atenção à saúde 
a essa parte da população, e sugerem para que tal cenário seja mu-
dado é necessário que se construa uma nova realidade, onde haja 
maior acesso às ações e serviços de saúde, com o fim da cadeia de 
preconceitos, discriminação e exclusão social.
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Enquanto isso, Mendes et al (2021) realizou um estudo para 
identificar a assistência de saúde para mulheres lésbicas e bisse-
xuais realizada na atenção básica, onde foi constatado que a falta 
de informação, preconceito ou desinteresse em relação a inclusão e 
especificidades dessas mulheres é um algo preocupante, haja vista 
não haver um espaço de acolhimento, e isso resulta em um certo 
desconforto em conversar sobre sua sexualidade.

O estudo de Farias et al (2018) concluiu que nesse cenário, 
persiste a necessidade de mais estudos que envolvam a orientação 
sexual lésbica e os cuidados da equipe multiprofissional, bem como 
muitos profissionais assistem às mulheres partindo do pensamen-
to estereotipado de que todas são heterossexuais e, com isso, não 
prestam uma assistência eficaz, pois não as orientam sobre os prin-
cipais cuidados de saúde.

Dessa forma, Cabral et al (2019) mostraram que dentro do 
sistema público de saúde mulheres não foram acolhidas, cuidadas e 
assistidas quanto às suas necessidades de saúde e especificidades, 
e isso retoma a preocupação quanto à falta de assistência dos pro-
fissionais em relação às questões das especificidades das mulheres 
lésbicas e bissexuais. 

Então, Silva et al (2021), por meio de um estudo descriti-
vo-exploratório e qualitativo realizado no interior do Ceará com 26 
participantes, apontam as principais dificuldades desse público ao 
buscarem o SUS, dentre os quais pode-se destacar: não adoção do 
nome social, preferência por utilizar o serviço de saúde privado,  in-
visibilidade  do  atendimento  ginecológico  às  mulheres  lésbicas e  
bissexuais  e  restrição  de  doação  de  sangue  por  homossexuais, 
e tais fatores mostram a necessidade do cuidado equânime e integral 
à diversidade de gênero.

Nesse sentido, Sousa et al (2014) reforçam que essa invisi-
bilidade reflete a falta de estudo sobre essa temática, uma vez que 
pesquisas científicas nesse campo são poucas. Esses autores ainda 
enfatizam que profissionais de saúde, principalmente enfermeiros, 
têm dificuldade em abordar o tema da sexualidade, o que comprome-
te a assistência e priva as lésbicas de seus direitos. 

Porém, com o passar dos anos, de acordo com Pereira et al 
(2017), tem-se buscado diversas ações para promoção ao respeito 



91

à diversidade no campo da saúde, especialmente na forma de como 
a equipe multiprofissional lida com lésbicas e bissexuais, entretanto 
ainda são necessárias mudanças de concepções e práticas por parte 
dos profissionais de saúde para que, além de conhecerem e apro-
priarem das causas prescritas na política

Esse estudo vai de encontro ao de Sousa e Barros (2020), 
onde foi mostrado essa questão e destacado três importantes aspec-
tos relacionados à temática: (in)visibilidade em foco na saúde; acesso 
ao conhecimento e vulnerabilidade às infecções; a relação com os 
profissionais da saúde, e ratificaram a ideia de que mulheres lésbicas 
ainda não são muito observadas, o que as tornam invisíveis dentro 
do sistema. 

Já, para Rodrigues e Falcão (2021), a invisibilidade desse 
grupo encontra-se em um contexto clínico, em que há dificuldades 
na consulta ginecológica para lésbicas e bissexuais, já que elas têm 
temor das mulheres quanto à exposição da orientação sexual, bem 
como o não reconhecimento de sua sexualidade. 

Com o propósito de identificar e analisar as percepções de 
obstáculos e facilitadores do acesso aos serviços de saúde Brown et 
al (2014) entrevistaram 18 mulheres léxicas e bissexuais e mostraram 
que o obstáculo especifico ao acesso a saúde sexual e reprodutiva 
das mulheres não heterossexuais deriva de uma “logica da invisibili-
dade” dessa população como paciente ginecológica, cujo resultados 
são a antecipação da discriminação, a ausência de produção teórica 
e intervenções praticas sobre saúde e sexo entre mulheres,  e tudo 
isso implica em um cenário com maior invisibilidade das léxicas e 
bissexuais.

Lima e Saldanha (2020) realizaram um estudo exploratório e 
descritivo para analisar a vulnerabilidade em saúde sexual e as práti-
cas preventivas frente a ISTs nas relações afetivo-sexuais de lésbicas, 
com 18 participantes mulheres lésbicas, por meio de um questionário 
sociodemográfico e entrevistas semiestruturadas. E foi evidenciado 
os supostos métodos existentes não seriam próprios, específicos ou 
pensados para a prevenção às IST entre mulheres, tendo em vista 
que a maioria destes meios de prevenção seriam adaptações de mé-
todos já existentes ou adaptações de itens que originalmente seriam 
utilizados com outras finalidades.
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Nesse sentido, o estudo de Takemoto et al (2020) revisou o 
risco de ISTs e vaginose bacteriana em mulheres lésbicas, e foi mos-
trado que o histórico de sexo forçado e estigma sexual parecem au-
mentar o risco de ISTs e vaginose bacteriana.

Alves, Moreira e Prado (2020) discutiram as políticas públicas 
de saúde voltadas para as mulheres lésbicas e bissexuais no Brasil 
e por meio da análise de documentos e publicações cientificas des-
tacam que que ainda persiste a necessidade de reformulação no cui-
dado oferecido a essas mulheres e criação de formas de resistência 
para manutenção dos direitos conquistados.

Pereira, Pedrosa e Nascimento (2018) discutiram as dimensões 
do acesso e da atenção integral na rede do SUS levando em considera-
ção a diversidade de gênero e mostraram que as lésbicas enfrentam bar-
reiras no acesso aos serviços de saúde e no atendimento ginecológico.

Silva e Gomes (2021) debateram as peculiaridades do acesso 
de lésbicas aos serviços de saúde e mostraram que as duas princi-
pais temáticas abordadas são as dificuldades do acesso de lésbi-
cas à atenção à saúde e as experiências das lésbicas nos serviços 
de saúde, e que mesmo com os avanços em relação a políticas e 
protocolos de atendimento à população em questão, as diversidades 
sexual e de gênero devem ser amplamente debatidas nos espaços 
sociais, de formação e de atenção à saúde.

CONCLUSÃO

Com base na pesquisa realizada, foi constatado que mulheres 
lésbicas e bissexuais já têm políticas de atenção dentro do SUS, e 
isso é um ganho, haja vista que ao longo dos anos elas ficaram às 
margens de políticas públicas, entretanto isso está muito aquém do 
desejado.

Logo, foi mostrado mulheres lésbicas e bissexuais não têm o 
acolhimento e assistência completa com base em suas necessidades 
de saúde, e isso é fruto da desinformação, preconceito e falta de in-
teresse em relação a inclusão e especificidades dessas mulheres, o 
que representa uma grande preocupação a ser resolvida.

Portanto, sugere-se que seja oferecido um espaço de acolhi-
mento para que essas mulheres falem abertamente sobre sua sexua-
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lidade, o que fará com as suas dúvidas sejam sanadas, e para que 
isso ocorra é necessário que os profissionais de saúde passem por 
um processo continuo de educação permanente e capacitação.
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