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Sobre as organizações 

O Instituto Promundo é uma organização não-governamental fundada em 1997 no Rio de 

Janeiro, cuja missão é promover masculinidades e relações de gênero não violentas e 

equitativas, no Brasil e internacionalmente. O Promundo trabalha em nível local para: (1) 

pesquisar ideias inovadoras que tenham o potencial de transformar a sociedade; (2) aplicar 

essas ideias em iniciativas pioneiras com grupos comunitários e (3) avaliar o impacto dessas 

ações e (4) disseminar os resultados dessas pesquisas e intervenções para públicos como 

governos (federal, estadual e municipal), organizações e instituições multilaterais reconhecidas.  

O Promundo tem servido como referência para profissionais que trabalham com jovens, no 

desenvolvimento, validação, implementação e avaliação de metodologias e campanhas 

relacionadas à sexualidade e saúde sexual e reprodutiva, paternidade e cuidado, prevenção de 

violência e prevenção de HIV/Aids. Também são realizadas avaliações de impacto dos 

programas e ações desenvolvidas.  

 

O Grupo Conexão G é uma organização da sociedade civil fundada em março de 2006, em 

Nova Holanda, na Maré, por um grupo de jovens, com o objetivo de minimizar preconceitos 

vividos por homossexuais nas comunidades, em uma atuação integrada e abrangente, com foco 

nos Direitos Humanos e na Promoção da Saúde. O grupo tem servido como referência para o 

debate sobre o tema, sendo responsável pela organização de diversos seminários e da I Parada 

Gay realizada em favela, em 2012.  

 

O Grupo Conexão G é parte da Rede de Comunidades Saudáveis, uma iniciativa social por 

comunidades saudáveis, inspirada no direito à saúde e no movimento internacional de 

Comunidades/Cidades Saudáveis, um programa global da Organização Mundial da Saúde. As 

bases para a formação da rede foram lançadas em 10 de maio de 2005, na cidade do Rio de 

Janeiro, por mais de 60 comunidades e o Centro de Promoção da Saúde - CEDAPS por meio de 

um ato público com a assinatura da Declaração de Princípios por Comunidades Saudáveis do 

Estado do Rio de Janeiro. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Aids Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, doença causada pelo HIV 

DST Doenças Sexualmente Transmissíveis 

HIV Sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana 

LGBT Lésbicas, Gay, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

Maré Complexo da Maré 

UPA Unidade de Pronto Atendimento 
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1. Introdução 

 

O projeto de pesquisa “Acesso da população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais) moradora de Favelas aos serviços de saúde” visa compreender as 

dificuldades e as formas de acesso da população LGBT, moradora da favela do 

Complexo da Maré, aos serviços e unidades de saúde, tendo como preocupação 

específica a articulação entre as questões relacionadas à vivência LGBT no acesso à 

saúde e a situação de residência em uma grande favela da cidade do Rio de Janeiro. 

Em crucial debate nos últimos anos, a focalização de ações e políticas para grupos 

específicos gera polêmicas, situando, em muitas discussões, os princípios da igualdade e 

da equidade em campos opostos. Para Costa e Lionço, embora a equidade não seja 

mencionada como um princípio explícito do SUS, ela é “um conceito-chave para 

problematizar os entraves que inviabilizam ou retardam o alcance da universalidade e da 

integralidade, visando superar desigualdades no acesso e no cuidado que, longe do 

ideal, configuram a realidade do sistema”.
1
 Desta forma, é a “problematização dos 

entraves” com o reconhecimento das “desigualdades de condições socioeconômicas, 

sub-representação política e acesso dos indivíduos a políticas e programas sociais” que 

se busca identificar e superar por meio de processos, ações, programas e políticas 

pautados pela noção de equidade.  

A noção de equidade indica que grupos sociais distintos têm demandas distintas em 

saúde, apontando a necessidade de processos que considerem estas especificidades, 

“reconhecendo a relevância das demandas identitárias e da agenda política de grupos 

subalternizados”.
2
 No caso da agenda política da população LGBT, o cenário de 

desigualdades congrega questões vinculadas à marginalização da vivência de 

sexualidades consideradas “transgressoras”, “desviantes” ou “anormais”, segundo o 

modelo hegemônico da heteronormatividade, situação que repercute na não garantia dos 

direitos sexuais e reprodutivos desta população. Isto porque, segundo Mello, Brito e 

Maroja: 

 

                                                           
1
  Costa e Lionço (2006) apud LIONÇO, Tatiana. “Que Direito à Saúde para a População GLBT? 

Considerando Direitos Humanos, Sexuais e Reprodutivos em Busca da Integralidade e da Equidade”. 

Saúde Soc. São Paulo, v.17, n.2, p.11-21, 2008, p. 12. 
2
  Spivak apud MELLO, BRITO E MAROJA, 2012, p. 412. 
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...vivemos um momento em que a dogmática sexual ainda está constitutivamente associada a um tripé 

formado pela defesa: a) da associação entre sexualidade, conjugalidade e reprodução; b) do casal 

exclusivo e mais homogâmico possível em termos raciais, classistas, religiosos, educacionais, etc.; c) de 

normas de gênero que cartesianamente impõem fenotipia e (auto)representação masculina para os homens 

e feminina para as mulheres, respectivamente.
3
  

 

 

A estes fatores podem ser somadas as influências de “lógicas de mercado, 

disputas políticas e embates morais”
4
 sobre a sexualidade de diferentes grupos, que têm 

criado e reproduzido modelos e padrões de hierarquização e, consequentemente, de 

exclusão. Assim, apesar da luta pela equidade, pelo reconhecimento e ampliação de 

direitos, a efetivação de recomendações, políticas e planos esbarra em concepções 

equivocadas sobre identidade de gênero e orientação sexual, práticas de 

patologização/medicalização da sexualidade e manifestações de preconceito no trato 

com a população LGBT no cotidiano dos serviços. Segundo o Ministério da Saúde, “a 

construção da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais está fundamentada nas evidências de preconceitos e 

discriminações que violam direitos humanos desses grupos populacionais.”
5
 

É importante ressaltar que o tema do acesso à saúde pela população LGBT é 

fruto de reivindicações dos movimentos sociais e grupos ligados aos direitos de 

cidadania LGBT, que influenciaram, por exemplo, as Recomendações da 12ª 

Conferência Nacional de Saúde (2004) com questões específicas sobre saúde desta 

população, depois incluídas na Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais, lançada pelo Ministério da Saúde, em 2010.  

Relacionadas à marginalização e ao policiamento da vivência da sexualidade, as 

vulnerabilidades da população LGBT não estão limitadas às exclusões causadas por 

estas interdições, mas são constituídas ainda por outros elementos. Neste sentido, é 

importante a ressalva de Mello, Perilo, Braz, Pedrosa sobre não assunção da orientação 

sexual e da identidade de gênero como características únicas a serem atribuídas a um 

indivíduo, mas é fundamental e necessária a articulação de outros “marcadores sociais” 

– ou atributos, como os autores indicam – a exemplo de idade, raça/cor e classe social.
6
 

Incorporado ao campo da prevenção de HIV/Aids em substituição às noções de grupos 

                                                           
3
 MELLO, BRITO E MAROJA, 2012, p. 413.  

4
 Idem, p. 413.  

5
 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1048, acesso em 26/02/2013. 
6
 MELLO, PERILO, BRAZ, PEDROSA. “Políticas de saúde para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais no Brasil: em busca de universalidade, integralidade e equidade”. Sexualidad, Salud y 

Sociedad – Revista LatinoAmericana, 2011, p. 12.  
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ou comportamentos de risco, o conceito de vulnerabilidade também é importante para 

pensar as políticas direcionadas aos territórios de favelas.
7
  

Para Lionço, as vulnerabilidades a que a população LGBT está submetida 

relacionam-se ao desrespeito aos direitos humanos destes grupos, em especial os 

direitos sexuais e direitos reprodutivos, gerando sofrimento e agravos a saúde, em 

consequência de práticas de normatização da sexualidade.
8
 A autora traz ainda a 

perspectiva de outro eixo fundamental no Sistema Único de Saúde: a integralidade.
9
  

Segundo Mello, Brito e Maroja (2012), embora as ações para a população LGBT 

apresentem um caráter fragmentado, não constituindo políticas públicas nacionais e 

articuladas, é “a área da saúde que tem apresentado um conjunto de iniciativas mais 

sistemático e abrangente para a população LGBT”, beneficiando-se das ações de 

prevenção de DST/HIV/Aids, desenvolvidas desde os anos 1980 entre o público de 

gays, travestis e homens que fazem sexo com homens (HSH), entre as quais o Plano de 

Enfrentamento da Epidemia de Aids e das DST entre a População de Gays, HSH e 

Travestis.
10

 Nesta mesma linha de iniciativas desenvolvidas pela área de saúde no 

campo da prevenção da Aids, pode ser apontado o Plano Integrado de Enfrentamento 

da Feminização da Epidemia de Aids e outras DST, que prevê ações para mulheres 

lésbicas e transexuais. 

Parece ser consenso entre os pesquisadores que a epidemia de Aids e a 

mobilização social criada pelos movimentos gay e lésbico organizaram as respostas em 

saúde com foco na prevenção das DST/Aids.
11

 Se, por um lado, as ações criadas em 

torno da epidemia foram fundamentais para a organização do movimento e a criação de 

reivindicações em saúde, o combate ao estigma e o sucesso da resposta brasileira ao 

                                                           
7
 EDMUNDO, K; MELLO E SOUZA, C; CARVALHO, M. L.; PAIVA, V. Vulnerabilidade ao HIV em 

favela do Rio de Janeiro: impacto de uma intervenção territorial. Rev. Saúde Pública, Dez 2007, 

vol.41(Supl. 2):118-26. 
8
 LIONÇO, T. “Que Direito à Saúde para a População GLBT? Considerando Direitos Humanos, Sexuais 

e Reprodutivos em Busca da Integralidade e da Equidade”, pp. 12-13 e 18. 
9
 “A ‘integralidade’ como definição legal e institucional é concebida como um conjunto articulado de 

ações e serviços de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de 

complexidade do sistema”. PINHEIRO, Roseni. Verbete Integralidade em Saúde – Integralidade como 

princípio do direito à saúde. Disponível em: Dicionário da Educação Profissional em Saúde. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/intsau.html, acesso em 14/03/13. 
10

 Mello, Brito e Maroja (2012), pp. 411 e 421-422. Neste texto, os autores debatem a constituição efetiva 

de políticas públicas para a população LGBT e questionam se ações como promoção de eventos para a 

visibilidade LGBT, a aprovação de leis que instituem o Dia do Orgulho LGBT, “criação de ‘cursos de 

capacitação’ sobre direitos sexuais e combate à homofobia voltados a segmentos profissionais e sociais 

diversos” compõem políticas públicas.  
11

 Ver Mello, Brito e Maroja (2012) e Calderaro, Fernanda (2011). Políticas de saúde voltadas às 

lésbicas: um estudo sobre as possibilidades de reverter um quadro histórico de invisibilidade. 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da PUC-SP. 
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HIV/Aids, também é importante considerar o quanto ações e estruturas criadas para 

enfrentamento à epidemia se sobrepõem ao direito integral à saúde da população LGBT. 

Em que pese a riqueza do movimento social em Aids e suas contribuições para 

pensarmos os avanços e desafios do SUS, evidencia-se também a necessidade de 

“descolar” as ações em saúde para o público LGBT do foco único da prevenção de 

Aids. O princípio da integralidade pressupõe a consideração desta questão, embora, na 

prática, ainda haja muito o que avançar. Retomamos as ponderações de Mello, Perilo, 

Braz, Pedrosa quanto aos atributos envolvidos na noção de saúde integral de qualquer 

sujeito. No caso desta pesquisa, verificamos uma evidente lacuna no que tange a 

articulação entre recortes que pensem especificidades ligadas à vivência LGBT e a 

moradia em territórios de favelas – uma “ausência” tanto nas reivindicações mais 

amplas do movimento social LGBT quanto nas diretrizes de ações e programas em 

saúde.  

 

1.1 Articulação moradia em Favelas-Saúde da população LGBT 

 

O reconhecimento dos fatores de vulnerabilidade da população LGBT a uma 

série de agravos em saúde deve também passar pelo preconceito associado ao território. 

O tema foi considerado, por exemplo, nos objetivos específicos da Política Nacional de 

Saúde Integral da População LGBT, que inclui o “recorte territorial” como um dos que 

deveria ser considerado em ações educativas e materiais didáticos da educação 

permanente dos profissionais de saúde. A “eliminação do preconceito por orientação 

sexual, identidade de gênero, raça, cor e território” (grifo nosso) foi citada 

explicitamente na portaria que instituiu a política, que apresenta como um de seus 

objetivos específicos “fomentar a realização de estudos e pesquisas voltados para a 

população LGBT, incluindo recortes étnico-racial e territorial”.
12

  

Embora alguns estudos tenham foco na “classe social”
13

, a inclusão do recorte 

territorial – especificamente o território favela – vem sendo pouco considerada nos 

debates sobre a saúde da população LGBT ou mesmo no combate à violência 

                                                           
12

 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Portaria_N_2836_011211_LGBT.pdf. 
13

 Ver, por exemplo, GARCIA, Marcos. O cuidado do corpo entre travestis de baixa renda. In: 

INTERNATIONAL RESOURCE NETWORK (Latin America/Caribbean Regional Editorial Board). 

Sexualidades – uma série monográfica sobre sexualidades latino-americanas e caribenha, nº 2, abril 

2008. 
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homofóbica. Tradicionalmente inserido na chamada “classe média”, o movimento 

LGBT apenas recentemente vem incluindo a questão da classe social como um recorte 

em suas pautas e demandas de luta, o que se refletiu também na produção acadêmica 

que visa a analisar estas questões. A despeito do fato de o preconceito e a homofobia 

serem socialmente arraigados em amplas parcelas da sociedade, isto é, não estando 

vinculados a uma classe social, contexto ou grupos determinados, a especificidade da 

vivência LGBT em favelas – pauta de reivindicação e foco de ação da organização 

Conexão G – ainda é um tema invisível e que exige atenção para que mais um estigma 

não recaia sobre a favela. Sendo assim, considerar esse recorte territorial se apresenta, 

ao mesmo tempo, como o desafio de repensar os preconceitos que transformam todas as 

favelas em uma só: um ambiente homogêneo, coeso e, no caso do Rio de Janeiro, 

estigmatizado como locus da violência, da pobreza e do crime. No que tange à vivência 

LGBT em favelas, as discussões do I Encontro da População LGBT, Aids e Favelas, 

realizado pelo Grupo Conexão G, em janeiro de 2012, acrescentam importantes nuances 

ao debate que visa construir mais entendimento sobre a temática LGBT nas favelas.
14

  

 O “recorte territorial” joga luz sobre o que Lionço chama de “caráter amplo e 

silencioso da homofobia, que emerge como prática discriminatória que atravessa 

campos cotidianos da vivência de GLBT, como a família, a vizinhança, a escola e o 

trabalho, partilhando agressor e vítima da mesma rede social, na maior parte das 

vezes”.
15

 

  

2. A Saúde da população LGBT no Brasil: Planos e Políticas 

 

Em uma pesquisa realizada durante a concentração da Parada da Diversidade em 

Pernambuco
16

, em 2006, a modalidade de discriminação mais frequentemente relatada 

foi a ocorrida entre amigos e vizinhos (41,7%). Em seguida, a escola ou a faculdade 

apareceram como locais de exclusão e discriminação (33,5%) e, em 29,7% dos casos, a 

família foi relatada como local de discriminação, seguida de mais seis formas ou locais 

                                                           
14

 GRUPO CONEXÃO G. 1° Encontro da população LGBT moradora de favelas e AIDS - “A favela que 

queremos”. Relatório Técnico, 2012. O relatório final deste encontro e outros documentos do Conexão G 

serão analisados nesta pesquisa. Ver seção “Metodologia” deste relatório.  
15

 LIONÇO, T. “Que Direito à Saúde para a População GLBT? Considerando Direitos Humanos, Sexuais 

e Reprodutivos em Busca da Integralidade e da Equidade”, pp. 14. 
16

 Carrara, S. [et al] Política, Direitos, Violência e Homossexualidade: Pesquisa 5ª Parada da Diversidade 

– Pernambuco 2006. Rio de Janeiro: CEPESC, 2007. 
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de exclusão (ambiente religioso, comércio/locais de lazer, atendimento em delegacias, 

trabalho/emprego, serviços de saúde, impedimento de doar sangue). Com esses dados, o 

estudo conclui que as formas de discriminação mais reconhecidas ou facilmente 

lembradas são as que acontecem em contexto de intimidade (família, amigos) ou entre 

pessoas que se conhecem. A violência estrutural, representada, por exemplo, pelas 

desigualdades sociais geradas por aparatos estatais e instituições como as do setor 

saúde, pode não ser bem reconhecida e relatada enquanto uma forma de violência pela 

população LGBT. A desigualdade em relação às leis ou acesso a espaços e serviços 

públicos surge assim como questão importante para investigação e intervenção. 

Além disso, serviços de saúde devem estar diretamente envolvidos na resposta à 

violência homofóbica existente no Brasil, uma vez que acolhem – com mais ou menos 

qualidade – vítimas desta mesma violência de grande magnitude.
17

 No entanto, 

problemas no acolhimento da população LGBT nos serviços de saúde tem sido pauta do 

movimento e das ONG LGBT em fóruns e reuniões com gestores da saúde pública. 

Entre as questões apontadas pelo movimento e pelas ONG, estão a estigmatização desta 

população (percebida, muitas vezes, apenas a partir da ótica da vulnerabilidade às DST 

e à Aids), elementos de homofobia, transfobia e lesbofobia e desinformação quanto a 

especificidades e direitos desta população. Estas formas de preconceito ou 

desinformação se revelam em questões como falta de integralidade no atendimento, 

culpabilização do/a usuário pela infecção de alguma doença, não-utilização de nome 

social para atendimento às travestis e pelo não reconhecimento dos direitos sexuais e 

reprodutivos desta população, entre outros elementos. 

Segundo o Ministério da Saúde, a Política Nacional de Saúde para a População 

LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) tem o objetivo de construir 

mais equidade no Sistema Único de Saúde (SUS), com seu lançamento relacionado ao 

contexto de implantação do Programa Mais Saúde – Direito de Todos, de 2008, que já 

apresentava metas específicas para o enfrentamento das desigualdades em saúde 

sofridas por populações LGBT, quilombolas, negros, ciganos, profissionais do sexo, 

população em situação de rua e outros grupos. A Política está embasada nos princípios 

                                                           
17

 Dados do Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil coletados no ano de 2011 revelam que 

naquele ano foram noticiadas nos principais jornais brasileiros 478 violações contra a população LGBT, 

envolvendo 478 vítimas e 652 suspeitos, o que aponta o caráter de crime de autoria coletiva de boa parte 

das LGBTfobias noticiadas. Entre as violações, foram notificados 278 homicídios (SEDH, 2012). No 

estado do Rio de Janeiro, um levantamento feito a partir dos boletins de ocorrência registrados em 

delegacias, estimou que dos 92 municípios do estado, 42% tiveram casos de violência contra 

homossexuais. A cidade do Rio de Janeiro registrou 62,5% das ocorrências, seguida pela Baixada 

Fluminense, região no entorno da capital onde se concentraram 15,1% dos casos. 
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da Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 3º, afirma como objetivo do país 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”.
18

  

Entre as ações recomendadas pelo movimento social e organizações LGBT na 

Conferência Nacional de Saúde e depois constantes na Política Nacional foram 

indicadas: 

 Sensibilização dos profissionais a respeito dos direitos de LGBT, com inclusão do tema da livre 

expressão sexual na política de educação permanente no SUS;  

 Inclusão dos quesitos de identidade de gênero e de orientação sexual nos formulários, 

prontuários e sistemas de informação em saúde;  

 Ampliação da participação dos movimentos sociais LGBT nos conselhos de saúde;  

 Garantia dos direitos sexuais e reprodutivos e o respeito ao direito à intimidade e à 

individualidade;  

 Estabelecimento de normas e protocolos de atendimento específicos para as lésbicas e travestis;  

 Manutenção e fortalecimento ações da prevenção das DST/AIDS, com especial foco nas 

populações LGBT;  

 Aprimoramento do Processo Transexualizador;  

 Implementação do protocolo de atenção contra a violência considerando a identidade de gênero e 

a orientação sexual.
19

 

 

 

A portaria que instituiu a Política Nacional de Saúde Integral LGBT no Sistema 

Único de Saúde (Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011) considera, desta forma, 

a “inclusão da orientação sexual e da identidade de gênero na análise da determinação 

social da saúde”, uma vez que a discriminação em função destas tem relação direta 

sobre o processo de saúde-doença ao gerar sofrimento e atua sobre a situação de 

desigualdade aos serviços de saúde.
20

 Os conceitos e pressupostos pelos quais esta 

política foi definida se inserem nas determinações gerais do Sistema Único de Saúde, 

resultado do Movimento de Reforma Sanitária e os já não tão recentes debates sobre a 

ampliação do conceito de saúde. Com base neste conceito vem se situando o combate à 

homofobia na saúde, uma vez que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que “a 

proteção do direito à livre orientação sexual e identidade de gênero não é apenas uma 

questão de segurança pública, mas também de saúde, de direitos humanos e de 

                                                           
18

 BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Saúde Integral LGBT, p. 14. 
19

 Idem, pp.8-9. 
20

 Idem. Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Portaria_N_2836_011211_LGBT.pdf, acesso em 

26/02/2013. 
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cidadania, e também envolve, de maneira significativa, a saúde mental e a atenção a 

outras vulnerabilidades próprias desses segmentos”.
21

 

Para contribuir para o enfrentamento da discriminação e do preconceito da 

população LGBT nos serviços de saúde, a Gerência de DST/Aids da Secretaria de 

Saúde do município do Rio de Janeiro desenvolveu, em 2010, um projeto chamado 

“Acolher para incluir”, em parceria com a sociedade civil, a fim de sensibilizar e 

capacitar profissionais de saúde da Área Programática 5.3 (que envolve os bairros de 

Santa Cruz, Paciência e Sepetiba). Este projeto durou cerca de quatro meses, mas não 

houve prosseguimento para as demais Áreas Programáticas. O Grupo Conexão G foi um 

dos parceiros da iniciativa, conduzindo oficinas com o tema “Contextos de 

Vulnerabilidades: Como superá-los?  - Homofobia em comunidades empobrecidas”. 

O Grupo Conexão G tem recebido destaque por suas ações que denunciam a 

ausência de ações voltadas para a população LGBT moradora de favelas e a 

invisibilidade da violência sofrida cotidianamente, o que inclui agressões físicas ou 

verbais, ameaças e além da precária estrutura ligada à proteção social (saúde, educação, 

assistência social) e segurança pública em espaços como os das favelas do Rio de 

Janeiro. Na área do Complexo de Favelas da Maré, o Grupo Conexão G atesta a pouca 

procura da população LGBT pelos serviços oferecidos pelas unidades de saúde 

motivada por constrangimento e pelo medo de uma possível represália em função da 

associação direta entre população LGBT e Aids feita por alguns moradores da 

comunidade. O preconceito relacionado à infecção pelo HIV/Aids também é uma das 

questões do contexto no qual esse projeto pretende atuar.  

Além de relacionado aos princípios do SUS (universalização, integralidade e 

equidade), à política de Humanização, à Política Nacional de Saúde Integral de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT e ao direito integral à 

saúde da população LGBT, o projeto visa compreender a articulação entre questões 

ligadas à saúde da população LGBT e as questões específicas das favelas como 

território de moradia de parte desta população.   

 

 

                                                           
21

 BRASIL. Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Painel de indicadores 

do SUS, nº 5, Temático Prevenção de violência e cultura de paz – vol. III. Brasília: Organização Pan-

Americana de Saúde, 2008, p. 23. 
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2.1 O Complexo da Maré 

 

O Complexo da Maré, situado na zona da Leopoldina da cidade do Rio de 

Janeiro, é formado por 16 comunidades. Formalmente, porém, a região é reconhecida 

como um bairro a partir do Projeto de Lei nº 2119, válido desde 19 de janeiro de 1994. 

Segundo informações de organizações locais, a Maré possui cerca de 132 mil 

habitantes, distribuídos em cerca de 38 mil domicílios
22

. O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) da região no ano 2000 era de 0,722, o 123º colocado da cidade do Rio 

de Janeiro. 

 

3. Metodologia 

Para a identificação e análise das demandas e desafios relacionados ao acesso da 

população LGBT a unidades, serviços e ações em saúde, a pesquisa foi realizada de 

acordo com as seguintes etapas: levantamento bibliográfico sobre o tema, procurando 

reconhecer as especificidades das lutas e demandas de cada grupo por meio da produção 

acadêmica e de documentos produzidos pelo governo sobre o tema; análise dos 

documentos produzidos pelo Grupo Conexão G; utilização da técnica de grupos focais 

para coleta de dados com grupos LGBT residentes neste conjunto de favelas; e, por fim, 

levantamento de percepções e opiniões de profissionais de saúde em um seminário 

voltado, principalmente, para este público.
23

  

A pesquisa fez uso do conhecimento já produzido na temática pelo setor saúde, 

pela academia e pelos movimentos sociais sobre o tema da saúde da população LGBT, 

procurando articular as questões surgidas com as especificidades do acesso à saúde em 

áreas de favela da cidade do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que não se esperou 

com esta pesquisa, com alcance quantitativo restrito, respostas representativas da 

totalidade dos profissionais de saúde ou da população LGBT da Maré, embora se 

acredite que o trabalho confirme dados já conhecidos sobre a temática. Incluindo 

discussões sobre territorialidade em saúde e informações sobre vivências e percepções 
                                                           
22

 Cf. website da Redes de Desenvolvimento da Maré. Seção A Maré. Disponível em: 

http://redesdamare.org.br/?cat=28, acesso em 20/08/2013. 
23

 Intitulado “Entraves, avanços e caminhos no direito à saúde da população LGBT”, o seminário foi 

realizado no dia 08 de outubro de 2013, no auditório da Fundação Ataulpho de Paiva, e contou com a 

participação de 33 participantes, entre profissionais de saúde (17 entre gestores e profissionais vinculados 

a Unidades Básicas de Saúde), além de representantes de grupos comunitários e de grupos LGBT e 

pesquisadores que se inscreveram espontaneamente após divulgação de convite por e-mails e redes 

sociais. Ver mais sobre o seminário a partir da página 28.  
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da população LGBT da Maré, este documento espera, sobretudo, apontar a importância 

de se atentar para as lacunas existentes neste campo, que se somam aos desafios 

relacionados à promoção do direito à saúde integral da população LGBT. 

Para conhecer a perspectiva da população LGBT e inserir a questão da moradia 

em favelas, foram realizados dois grupos focais, com cinco participantes cada, com 

população LGBT residente na Maré, mobilizada pelo Conexão G, que já desenvolve 

atividades voltadas para esse público. Para estes grupos, os temas-chave incluídos no 

roteiro do grupo focal (ver anexo 10.3) foram: especificidades/demandas em saúde de 

acordo com cada segmento; atendimento/acolhimento na unidade de saúde (barreiras e 

facilidades); acesso a insumos; percepção sobre situação de morador da Maré e 

orientação sexual/identidade de gênero no atendimento em saúde nas unidades locais; 

informações sobre direito à saúde; e atendimento em situação de violência. A todos/as 

participantes dos grupos foi assegurada a confidencialidade das respostas e solicitado, 

antes do início da coleta de dados, a assinatura de um termo de consentimento 

esclarecido (ver anexo 10.2) da pesquisa. 

Também foi realizada uma pesquisa com a população LGBT na II Parada do 

Orgulho LGBT da Maré, que aconteceu no dia 1º de setembro de 2013, organizada pelo 

Grupo Conexão G. A coleta de dados foi feita através de um questionário com 30 

perguntas (ver anexo 10.4) envolveu 49 pessoas que se declararam lésbicas, gays, 

bissexuais ou travestis e moradoras de comunidades, abordadas durante a Feira de 

Saúde, evento integrado à II Parada do Orgulho LGBT da Maré, e que antecedeu a 

Parada propriamente dita. 

Este relatório tem o objetivo de apontar recomendações que, acreditamos, 

podem contribuir para reflexões sobre o atendimento e acolhimento da população 

LGBT nas unidades de saúde e também para a formação em serviço do/a profissional de 

saúde. 

 

4. Limitações da pesquisa 

 

Para o alcance de seus objetivos e metas iniciais, o projeto de pesquisa previu a 

realização de 07 (sete) grupos focais com profissionais de saúde de unidades da Maré e 

de 03 (três) grupos focais com população LGBT moradora da Maré, mobilizada pelo 

Grupo Conexão G. No decorrer do processo de submissão da proposta de pesquisa para 
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aprovação pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio 

de Janeiro (SMSDC), foram enfrentados diversos contratempos que impediram a 

realização dos grupos focais com profissionais de saúde atuantes na Maré, embora 

tivéssemos autorizações das unidades locais para a realização dos grupos. Tais impasses 

tornaram inconciliável o tempo da pesquisa tal como prevista inicialmente e o tempo de 

execução do projeto conforme o edital. Sendo assim, para considerar nosso objetivo 

inicial de conhecer a perspectiva dos profissionais de saúde sobre a questão, foi 

organizado um seminário para agregar profissionais de saúde e população LGBT e, 

assim, levantar as informações e discutir a proposta da pesquisa. 

Outra limitação diz respeito ao alcance de grupos de lésbicas e transexuais. 

Além de o edital no qual este projeto se insere ter sido inicialmente desenhado para 

HSH, gays e travestis, há o limite de atuação do Grupo Conexão G, que tem ações mais 

voltadas a jovens gays e travestis. As informações sobre questões ligadas à saúde de 

lésbicas e transexuais foram levantadas, principalmente, a partir da revisão de literatura 

sobre o tema. 

 

5. Resultados 

 

 Os resultados indicaram que as condições de vulnerabilidade ao HIV/Aids  

vividas pelas populações LGBT moradoras de favelas encontram como fatores 

estruturantes questões ligadas à dificuldade de acesso, pouca confiabilidade no serviço 

oferecido devido a casos anteriores de falhas no sigilo do atendimento e/ou 

discriminação, e concepções de cuidado e proteção que dificultam o “sexo seguro”. A 

seguir, apresentamos as questões preponderantes levantadas nos grupos focais 

realizados com a população LGBT moradora da Maré. 

  

5.1 Perfil dos participantes dos grupos focais 

 

Foram realizados dois grupos focais com a população LGBT na Maré: o 

primeiro teve participação de cinco homens homossexuais, quatro deles com cerca de 

20 anos de idade e um participante com 35 anos; o segundo grupo foi realizado com 

cinco travestis, moradoras da Maré e com idades entre os 30 e os 45 anos. 
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A seguir as percepções sobre a questão da saúde da população LGBT 

provenientes dos debates e comentários surgidos nos grupos focais. 

 

5.2 Diversidade sexual e de gênero 

 

Os motivos que levam a população de travestis e os homens jovens 

homossexuais a buscar serviços de saúde são diferentes. É importante ainda considerar 

os motivos para não se buscar os serviços. Enquanto a população de homens 

homossexuais reproduz o padrão para o gênero masculino, de buscar atendimento em 

situações de maior gravidade, a população de travestis declarou como motivos para o 

atendimento a procura por preservativos, hormônios ou outros serviços relacionados à 

saúde sexual. Reproduzindo comportamentos comuns entre jovens homens 

heterossexuais, o grupo homossexual masculino participante da pesquisa – com idades 

por volta dos 20 anos, à exceção de um participante de 35 – informou o quanto as 

concepções de gênero que associam o homem ao não cuidado também influenciam este 

grupo. Durante o grupo focal, ouviram-se frases como: “Geralmente vou ao posto, em 

último caso, com um problema quando estou quase morrendo” ou “Não procuro. Só em 

caso de morte”.  

A ausência de procura pelo serviço se deve ao que interpretam ainda como um 

“fator cultural”. Além da descrença no funcionamento dos serviços, muitos informaram 

não necessitar deles. “É cultural. A gente acaba desacreditando”, disse um dos rapazes. 

Em ambos os grupos, surgiu uma questão fundamental para o distanciamento dos 

serviços de saúde: o medo de um resultado positivo para o exame HIV. 

 

5.3 Sigilo dos profissionais 

 

Ao mesmo tempo, nem o grupo de jovens homossexuais, nem o grupo de 

travestis demonstraram sentir-se confortáveis para buscar os serviços da comunidade, o 

que foi apontado de forma contraditória na pesquisa realizada durante a II Parada do 

Orgulho LGBT da Maré (ver página 24). Em algumas ocasiões, o receio de frequentar o 

posto de saúde local deveu-se, por vezes, às atitudes dos/as profissionais de saúde que lá 

trabalham, em outras, à possibilidade de encontrar conhecidos na instituição:  
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“O atendimento das pessoas que trabalham no posto é tranquilo. A questão é os 

que estão ali...” (Participante do grupo focal com as travestis) 

 

“Para mim, duas coisas [facilitam o atendimento]: a postura do profissional e do 

não profissional, com respeito ao sigilo e à vizinhança. Não é porque é o 

profissional que fura o sigilo, mas quem está lá: segurança, recepcionista”. 

(Participante do grupo focal com jovens homossexuais) 

 

O respeito ao sigilo proporcionado pelo espaço ou pelos profissionais de saúde 

parece interferir na confiança dos usuários de frequentarem os serviços. O estigma 

relacionado à população LGBT com respeito à aids pode gerar boatos de outros 

frequentadores sobre o status sorológico da população LGBT.  

 

“Eu não faço aqui. Uma amiga fez teste, antes de ela buscar todo mundo já está 

vendo”. (Participante do grupo focal com as travestis) 

 

“As pessoas daqui, principalmente LGBT não frequentam aqui... A proximidade, 

a relação de intimidade dificulta... Não vou porque meu vizinho que tá ali”. 

(Participante do grupo focal com jovens homossexuais) 

 

5.4 O estigma da Aids 

 

O estigma da Aids é comum tanto para o grupo de jovens homossexuais, quanto 

para o grupo de travestis. Os dois grupos mencionaram a falta de cuidado dos/as 

profissionais de saúde e diagnósticos precipitados sobre infecção pelo vírus HIV: 

 

“De vez em quanto, você repara no descaso das pessoas [...]. Com os 

homossexuais. Já olham achando que é doença ruim...”. (Participante do grupo 

focal com as travestis) 

 

“Fui para UPA porque estava com febre. O médico mal me examinou e disse: 

“das duas uma: HIV ou dengue”. Me senti horrível, minha pressão baixou. Ele 

tinha perguntado se eu trabalhava na rua. Preconceito! Fui procurar o médico 

justamente por medo, porque preservativo estoura, fui casada... Saí pior do que 

entrei” (Participante do grupo focal com as travestis) 

 

Entre o grupo formado por cinco travestis, o relato foi da presença mais 

constante nas unidades de saúde a partir da busca por preservativos e hormônios. 

Ambos os grupos, porém, se queixaram do descaso com a saúde pública no país e com a 
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presença do estigma em relação à homossexualidade ou travestilidade. Outro relato 

importante de ser destacado diz respeito à informalidade com que muitos serviços ou 

insumos podem ser oferecidos. Assim como é possível observar entre outras populações 

usuárias de serviços públicos de saúde, uma prática comum diz respeito à obtenção de 

remédios e insumos, a partir das relações de amizade com profissionais de saúde. Uma 

das travestis participantes do grupo focal informou que obtém os hormônios que utiliza 

sem muitas vezes ir até a unidade, uma vez que uma amiga sua, profissional de saúde, 

os leva até ela. 

Um desafio comum às atividades ligadas à prevenção de Aids esteve presente 

também entre as travestis participantes do grupo focal. Embora declarassem conhecer as 

informações necessárias à prevenção, algumas delas fizeram referências à aparência do 

parceiro e aos laços construídos nas relações afetivas como elementos que dificultavam 

o uso do preservativo. Isto quer dizer que, da mesma forma que em outros grupos, os 

vínculos, laços afetivos e de amor, por vezes, acabam sendo empecilhos à adoção de 

práticas mais relacionadas ao “sexo seguro”. Resultados semelhantes foram encontrados 

na etnografia de Pelúcio e Miskolci (2009), para quem uma travesti entrevistada relatou 

que não haveria “lógica” manter nas relações amorosas a mesma postura das relações 

profissionais e que “a maioria das travestis não usa camisinha com seu “amor””.
24

 

Questões e lógicas que deveriam ser reconhecidas e relacionadas pelo setor saúde a 

formas de se discutir e refletir as estratégias de prevenção.  

As travestis enfrentam no cotidiano dos serviços uma associação direta entre sua 

identidade de gênero (e profissão quando se tratam de profissionais do sexo) e a 

possibilidade de infecção pelo vírus HIV, o que se reflete, por vezes violentamente, no 

atendimento em saúde. Como ficou claro no relato apresentado anteriormente de uma 

das travestis participantes do grupo focal: o “diagnóstico” oferecido pelo médico que a 

atendeu em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) – uma das principais “garotas-

propaganda” do atendimento em saúde no Brasil atualmente – dado sem qualquer 

exame prenunciou: “das duas uma: HIV ou dengue”. Uma postura muito crítica em 

relação a esta questão foi debatida pelas travestis participantes do grupo. 

                                                           
24

 A declaração da entrevistada foi: “Eu como profissional [do sexo], eu sou nota dez, entendeu? Mas eu 

como namorada, amante, esposa: zero! Porque você confia no outro, entendeu? Você tem aquele 

momento, poxa! Cê fala, “ah, fui profissional a noite inteira...” (Entrevista concedida em 14/11/2005). 

Apud PELÚCIO, L; MISKOLCI, R. A prevenção do desvio: o dispositivo da aids e a repatologização das 

sexualidades dissidentes. Sexualidad, Salud y Sociedad,  Rio de Janeiro,  n. 1, 2009, p. 148. 
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 No entanto, o maior desafio apontado pelo grupo diz respeito ao conhecimento 

de seus direitos e as possibilidades de vê-los efetivamente garantidos. “Sobre saúde, 

somos bem informadas, não sabemos sobre direitos”. Uma das principais discussões diz 

respeito ao nome social em escolas, unidades de saúde e outras instituições. Se a 

travestilidade aponta diretamente a precariedade da compreensão da maioria das pessoas 

sobre as identidades de gênero, em muitos casos, isso é respondido com violência e 

desconforto pelas pessoas que estão em contato direto com as travestis. Assim, chamar 

o nome masculino no atendimento em saúde, diante de uma sala lotada de outros 

pacientes, é marcar “o desvio” e a “inadequação” que o/a profissional de saúde está 

atribuindo àquela pessoa – situação claramente percebida pelas travestis. Ter 

informações sobre o nome social, reivindicar mais e melhores condições de emprego 

foram temas surgidos na discussão sobre saúde e direitos. 

A recusa dos médicos em chamá-las pelo nome social é um fator que contribui 

para o constrangimento gerado pela falta de privacidade dos serviços. Nesse caso, é 

indiferente se o serviço de saúde é dentro ou fora da comunidade: 

“A gente quer ser chamada pelo nome. Eles não chamam. Mulher é pior. Elas 

resistem mais a nos chamar pelo nome de mulher. Chamam a gente pelo nome 

de homem e todo mundo olha”. (Participante do grupo focal com travestis)  

  

5.5 Questão etária 

 

 Entre fatores que também dificultam a frequência nos serviços foram destacados 

nos grupos a faixa etária, a percepção sobre a qualidade (como apontado anteriormente), 

e a discriminação em relação à classe social. A faixa etária foi mencionada pelos dois 

grupos como sinal de aumento da vulnerabilidade e da violência que sofre a população 

LGBT. Assumir-se, saber seus direitos ou exigir respeito são fatores influenciados pelo 

tempo e pela história de cada um. Nesse sentido, é importante que as ações estejam 

atentas às violências e condições de desigualdade que sofrem pessoas dessa faixa etária: 

 

“As mais novas sofrem mais. São mais desrespeitadas. Elas são de menor, têm 

medo de ir sozinha [...]”(Participante do grupo focal com travestis)  

 

“Já foi tempo em que eu tomava porrada”. (Participante do grupo focal com 

travestis)  
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“Para mim, já é um problema falar [com um profissional de saúde]. Mas uma 

pessoa mais nova, que não se assumiu, não iria. Ficaria retraída... O serviço não 

teria a procura necessária [se não houvesse atenção]”. (Participante do grupo 

focal com travestis)  

 

 

5.6 Acesso e qualidade do serviço oferecido 

 

O acesso aos serviços de saúde encontra barreiras na percepção comum sobre a 

qualidade dos serviços públicos. De modo geral, os serviços públicos são vistos como 

de pouca qualidade e, para além do sigilo ou de questões relacionadas ao público LGBT 

especificamente, as características desse serviço afetam a população de maneira geral, 

de acordo com os/as participantes dos dois grupos focais.  

 

“O que dificulta o atendimento é a demora. Tenho amigas que vão ser atendidas 

seis meses depois”. (Participante do grupo focal com travestis)  

 

“Já vi profissional criticando uma pessoa: ‘nossa, que pessoa relaxada, não se 

cuida’. Fico pensando que pode ser assim comigo também”. (Participante do 

grupo focal com travestis)  

 

 

A visão estereotipada de que a população não entende do cuidado de si mesma, 

reforçada pelo poder biomédico, está relacionada ao distanciamento com o/a 

profissional de saúde e ao tratamento não humanizado. Neste aspecto, surgiu em ambos 

os grupos a percepção sobre a necessidade de equidade no tratamento e melhorias nos 

serviços para toda a população.   

A discriminação em relação à classe social apareceu no grupo de jovens 

homossexuais como tendo um peso bastante grande. Enquanto que, no grupo das 

travestis, a marca corporal foi apontada como fator importante de discriminação, no 

grupo de homossexuais, representado por jovens negros, o fato de serem moradores de 

favelas, “desde que não muito afetados”, foi indicado como influência preponderante 

para o tipo de tratamento que recebem. O “desde que não muito afetados”, porém, nos 

mostra o quanto as concepções tradicionais de gênero produzem controle das formas de 

ser e estar no mundo e explicita algumas das violências sofridas por esta população.  
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“Acham que só porque é morador de favela, acha que você não tem informação 

[...] Os moradores de comunidade ainda sofrem muito preconceito. O principal é 

em relação ao local em que vivem”. (Participante do grupo focal com jovens 

homossexuais) 

 

“Até na novela que busca retratar a comunidade... Só tem ‘favelado’. É uma 

chacota aquela novela, só tem gente que não trabalha, fica na laje, fala alto”. 

(Participante do grupo focal com jovens homossexuais) 

 

5.7 Vulnerabilidades 

 

A discriminação que sofrem é percebida também com a diferença no 

oferecimento dos serviços nas diferentes áreas da cidade. Os serviços de saúde que 

existem fora da comunidade são identificados pelos dois grupos como sendo de melhor 

qualidade, mas foi um fator muito presente na discussão do grupo de jovens 

homossexuais moradores da Maré: 

“Uma UPA na Zona Sul e na Zona Norte, nem se compara [...] Não é só isso. É 

no banco, é em todos os serviços”. 

 

“Eu acho que lá fora tem um atendimento melhor do que na Vila do João”. 

 

“Minha vizinha foi atendida em Ipanema e foi muito bem atendida. Mas lá...” 

 

“Eu só procuro os serviços em caso de morte, porque é uma vergonha o serviço 

público. Quando eu preciso, vou na Tijuca, no hospital Evangélico, porque é 

melhor”. 

 

“Só procuramos serviços públicos em casos graves. A gente acaba 

desacreditando e vai quando não tem jeito”. 

 

5.8 Políticas específicas ou gerais? 

 

Para os grupos não participantes de movimento social, embora haja a 

compreensão dos serviços destinados às populações específicas, tais serviços ou mesmo 

as siglas contribuem principalmente para manter os grupos diferenciados: 

 

“LGBT são abreviações sobre travestis, lésbicas... É tipo sabão em pó. Tudo é 

marca”. (Participante do grupo focal com travestis)  
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 No grupo focal com travestis, um momento importante do debate ocorreu em 

torno da ideia de uma das participantes de “um posto só pra gay”. Ao que outras 

participantes responderam:  

 

“Um serviço desse seria um paradoxo... Nesse caso, defendo unicidade no 

tratamento em geral, porque todo mundo tem comportamento de risco”. 

 

“Acho complicado [um posto gay]. Somos como todos. Eles [os profissionais de 

saúde] precisam ser mais informados sobre os travestis, como querem ser 

tratados. Queremos ser tratados como iguais”.  

 

“Eles precisam ser treinados a tratar todo mundo igual. Um ladrão não ser 

chamado: ‘vem cá ladrão’. Apesar de a gente não ser chamado: ‘vem cá viado’”.  

 

Em sua opinião, serviços especializados parecem também contribuir para o 

estigma da população, além de excluírem a população que não se identifica com o perfil 

do público que o serviço pretende atender: 

 

“Na prática, as pessoas não iriam, porque seriam identificadas [...] Eu participei 

de um grupo que era para jovens em geral. Mas eu e mais alguns gays 

participávamos desse grupo”. 

 

“Tem gente que gosta de homem, mas não se enquadra nesse LGBT. Então, se 

tivesse um programa desses na área de saúde, não iriam”. 

 

As demandas são de mais respeito e tratamento igualitário e, como mencionado 

anteriormente, por informação sobre seus direitos de modo geral: 

 

“Eu não sei, por exemplo, se um policial ou profissional de saúde pode me exigir 

o nome masculino. Eu quero ser identificada com o nome feminino e não sei se 

posso ser tratada com o nome feminino [...] Também não sei se tenho direito a ir 

a um banheiro feminino. No olimpo não tem banheiro GLS. Nos obrigam a ir no 

masculino, cheio de homem, a ficar na fila de entrada e pagar entrada de homem 

[o mesmo para os serviços de saúde]. Fico sempre esperando o segurança me 

dizer onde fico. Aí já chego bêbada”. (Participante do grupo focal com as 

travestis) 

 

 

É importante mencionar que a discriminação por si só traz efeitos graves de 

saúde que devem ser considerados pelos serviços de saúde: pressão alta e ansiedade 

pelo medo de doenças ou violência, alcoolismo, efeitos colaterais de hormônios, 
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complicações cirúrgicas e, até mesmo, complicações relacionadas à tentativa de 

suicídio: 

“Tenho uma amiga que tomou chumbinho por problemas com a família. Ela 

tomou o frasco todo e só passou mal. O médico que atendeu disse que ela teria 

que tomar só três para conseguir”. (Participante do grupo focal com as travestis) 

 

 

No caso das travestis, a discriminação sofrida que as leva a tomar medidas que 

trazem prejuízos à saúde não encontra uma resposta adequada dos/as profissionais de 

saúde. Por outro lado, o desconhecimento em relação aos direitos e a desigualdade que 

enfrentam fazem com que não reconheçam o que poderiam reivindicar dos serviços. 

Embora nos grupos tenham sido relatados fatos graves relacionados ao não acesso a 

hormônios ou a cirurgias de adequação corporal, tais serviços de saúde não aparecem 

como demanda. As travestis parecem se conformar ou atribuir apenas à falta de dinheiro 

os obstáculos que as levam a buscar cirurgiões não capacitados para a colocada de 

silicone ou realização de cirurgias plásticas.  

 

“Eu coloquei no açougueiro mesmo. Me senti um porco. Me deitou na maca 

gelada, deu anestesia local, colocou pano na cara. Eu sentia dor, mandava eu 

calar a boca, porque eu era homem, tinha que aguentar... Dizem: ‘se não calar a 

boca, vai ficar com um peito só’ [...] Algumas já morreram porque colocaram 

silicone injetado”. (Participante do grupo focal com as travestis) 

 

 

6. Resultados das entrevistas na II Parada do Orgulho LGBT da Maré 

 

 Realizada no dia 1º de setembro de 2013, esta pesquisa na II Parada do Orgulho 

LGBT da Maré teve como objetivo ampliar o número de moradores/as de favelas, 

autoidentificados/as como lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual, ouvidos/as no 

que se refere ao acesso à saúde. Como relatado anteriormente, 49 pessoas participaram 

desta pesquisa respondendo a um questionário de 30 questões elaborado pela equipe do 

Promundo.  

 Para traçar um perfil dos/as participantes, as perguntas abrangeram a 

autoidentificação relativa à orientação sexual e identidade de gênero, se residiam na 

Maré (outras comunidades presentes à Parada foram Rio das Pedras e Complexo do 

Alemão), idade, religião e cor/raça: 
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Categorias que mais se identifica (N=49) 

Bissexual  18,4% 

9  

Lésbica  10,2% 

5  

Gay  65,3% 

32  

Travesti  6,1% 

3  

 

  

Morador (a) da Maré (N=49) 

   Bissexual 

(N=9)  

Lésbica 

(N=5)  

Gay 

(N=32)  

Travesti 

(N=3)  

Não  33,3% 

3  

40,0% 

2  

21,9% 

7  

- 

Sim  66,7% 

6  

60,0% 

3  

78,1% 

25  

100%  

3  

 

 

 

Religião (N=49) 

 Bissexual 

(N=9)  

Lésbica 

(N=5)  

Gay 

(N=32)  

Travesti 

(N=3)  

Não tem 

religião  

55,6% 

5  

40,0% 

2  

31,3% 

10  

33,3% 

1  

Católica  11,1% 

1  

40,0% 

2  

18,8% 

6  

66,7% 

2  

Protestante ou 

evangélica  

11,1% 

1  

20,0% 

1  

9,4% 

3  

-  

Espírita ou 

kardecista  

-  -  9,4% 

3  

-  

Candomblé ou 

umbanda  

22,2% 

2  

-  31,3% 

10  

-  
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Cor ou Raça (N=49) 

   Bissexual 

(N=9)  

Lésbica 

(N=5)  

Gay 

(N=32)  

Travesti 

(N=3)  

Branca  33,3% 

3  

20,0% 

1  

28,1% 

9  

-  

Preta ou 

negra  

-  40,0% 

2  

28,1% 

9  

33,3% 

1  

Parda  55,6% 

5  

40,0% 

2  

40,6% 

13  

66,7% 

2  

NR  11,1% 

1  

-  3,1% 

1  

-  

 

 

As questões seguintes trataram diretamente do acesso e da percepção sobre a 

qualidade dos serviços e atendimentos em saúde prestados a esta população. Dos/as 

entrevistas, mais da metade do número de entrevistados/as entre lésbicas (60,0%), 

bissexuais (66,7%) e travestis (66,7%) declarou não ter procurado um posto de saúde ou 

clínica da família na Maré para atendimento nos últimos 12 meses, com exceção dos 

homens gays (46,9%), que compuseram o maior grupo de pessoas entrevistadas. Entre 

os/as que procuraram alguma unidade de saúde, os motivos mais apontados foram 

“fazer exames” ou procurar tratamento odontológico. 

Quanto à qualidade do atendimento, das/os 23 respondentes para esta questão, 

apenas cinco apontaram que foram mal atendidos pelos/as profissionais de saúde (1 

bissexual e 4 gays). Neste aspecto, a avaliação dos/as entrevistados foi bastante positiva, 

conforme a tabela a seguir: 

 

Avaliação satisfatória dos serviços de saúde (N=23) 

     Bissexual 

(N=3) 

Lésbica 

(N=2) 

Gay 

(N=17) 

Travesti 

(N=1) 

Tempo de espera 33,3% 

1  

50%  

1  

47,1%  

8  

100% 

1  

Duração do atendimento 66,7%  

2  

50% 

1  

70,6%  

12  

100%  

1  

Qualidade do 

atendimento 

66,7% 

2  

50%  

1  

76,5%  

13  

100% 

1  

Qualidade do material 

informativo no serviço 

33,3% 

1  

100% 

1  

76,5% 

13  

100% 

1  
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 No entanto, quando indagadas/os se voltariam a utilizar o serviço novamente, a 

soma de resultados menos satisfatórios (“não” e “sim, porque não tem outra opção”) foi 

maior do que o número de respostas para “sim”, sem alguma objeção. 

 

Utilizaria estes serviços de saúde de novo (N=23) 

          

  

   

Bissexual 

(N=3)  

Lésbica 

(N=2)  

Gay 

(N=17)  

Travesti 

(N=1)  

Não  33,3% 

1  

-  

   

5,9% 

1  

-  

Sim, porque ficou 

satisfeita/o  

33,3% 

1  

50,0% 

1  

35,3% 

6  

100%  

1  

Sim, porque não 

tem outra opção 

33,3% 

1  

50,0% 

1  

52,9,% 

9  

-  

Não sabe   

-    

  

-    

5,9% 

1  

  

-  

 

 

Por fim, a pesquisa procurou conhecer, a partir de uma pergunta aberta, as 

recomendações do/a entrevistado/a para melhorar os serviços de saúde para a população 

LGBT em sua comunidade. Questão para a qual surgiram as seguintes respostas (mais 

comuns), que combinaram tanto problemas percebidos quanto recomendações para uma 

resposta mais abrangente do setor saúde no que se refere às demandas da população 

LGBT: 

• “Ir mais pra rua. Saber abordar. Tem gay que não é assumido”; 

• Divulgar: Mais material informativo sobre prevenção de doenças, mais palestras 

sobre o assunto na comunidade (mais palestra para todos); 

• Falta sigilo; 

• Ainda existe muito preconceito; 

• Falta respeito; 

• Atender direito, ser gentil; 

• Ter outros exames periódicos; 

• Mais investimento em saúde e educação. Apoio social como o Conexão G; 

• Mais respeito e serviços públicos para LGBT; 

• Mais médicos que vão nas casas; 
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• Faltam ações de promoção da saúde. 

 

Diante destas respostas, gostaríamos de ressaltar, por um lado, a necessidade 

identificada de mais proximidade entre unidades/serviços de saúde e a população 

(talvez também em aprovação à Feira de Saúde que estava sendo realizada como um 

evento agregado à II Parada do Orgulho LGBT da Maré?) e uma compreensão 

bastante clara por parte de alguns/mas entrevistados/as de saúde como resultado não 

apenas de práticas curativas, ou seja voltada à doença, mas de ações mais amplas, 

ligadas ao que foi denominado “apoio social”, além da demanda por ações 

educativas e de promoção à saúde.   

 

 

7. Ouvindo os/as profissionais de saúde 
 

Para debater a pesquisa e, principalmente, criar uma possibilidade de escuta das 

perspectivas de profissionais de saúde sobre estes temas, o “Seminário Entraves, 

avanços e caminhos no direito à saúde da População LGBT” discutiu, inicialmente, 

algumas questões principais: “Como se dá a relação da população LGBT nos serviços? 

O que identificam como barreiras ou boas experiências?”; “Os profissionais de saúde – 

vocês – se sentem preparados para atender a essas especificidades, as demandas?”; “O 

que é importante para melhorar esse atendimento?”; e ainda como veem a questão do 

sigilo, a partir dos relatos mencionados pelos/as participantes dos grupos focais 

realizados.  

Em seguida, uma mesa de debates e a apresentação das recomendações da 

pesquisa encerraram o diálogo entre profissionais de saúde, gestores, representantes de 

grupos LGBT e pesquisadores/as presentes ao seminário (vide programação no Anexo 

10.5). Nesta seção foram privilegiadas as declarações de profissionais de saúde
25

, 

quando possível, identificados/as em suas profissões ou cargos, principalmente no 

primeiro momento do debate. 

 Se por um lado, a primeira profissional de saúde a se manifestar (Agente 

Comunitária de Saúde - ACS) indicou uma mudança e uma maior abertura à população 

LGBT nas unidades de saúde – fato atribuído por ela à maior visibilidade conquistada 

                                                           
25

 As declarações foram coletadas por duas profissionais do Instituto Promundo responsáveis pela 

relatoria de todo o seminário. 
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por este grupo (“As pessoas estão comentando, estão aparecendo mais. Acho que hoje 

na unidade de saúde é mais natural, mais comum”), outra ACS apontou “uma 

perspectiva um pouco diferente”, de acordo com suas próprias palavras. Segundo esta 

profissional, uma das grandes queixas dessa população é o acolhimento: “Até há pouco 

tempo, saúde do homem homossexual não existia. Falar que já está familiarizado com o 

assunto é diferente de estar preparado para lidar com o assunto”. A ACS confirmou a 

existência de algumas resistências de profissionais “mais antigos”, principalmente, e 

também da população LGBT que não procura o serviço “por não estar acostumada a ser 

bem atendida”. 

Um psicólogo, integrante do movimento social de combate à tuberculose, 

sublinhou que as justificativas para dificuldades no atendimento em saúde se repetia 

quando se tratava de outros públicos, como população em situação de rua. Para ele, isto 

é um indicativo de quanto “tudo o que foge a um determinado padrão gera dificuldade”.  

 

7.1 Formação dos/as profissionais  

 

No debate entre “aceitar” [a orientação homossexual] e “saber atender”, isto é, 

“estar preparado para lidar com o assunto”, o tema da capacitação foi o item seguinte, 

também conforme a pergunta levantada pela facilitadora do Promundo. Um entrave 

seria a falta de abordagem dos temas relativos à diversidade sexual nos currículos da 

formação inicial dos/as profissionais – problema apontado em outras categorias, como a 

dos/as profissionais de educação, por exemplo.  

A defasagem na formação inicial aconteceria não apenas com agentes 

comunitários de saúde, mas também enfermeiros/as, médicos/as e outros/as 

profissionais: “É preciso pensar em todos que estão atendendo, preparar todo o serviço, 

desde o laboratório até quem fez a coleta”. O despreparo não estaria relacionado apenas 

à questão da diversidade sexual, conforme indicado por uma agente comunitária de 

saúde e pelo psicólogo citado acima. Teria a ver com lidar com diferenças, com 

especificidades e não hierarquizar grupos e pessoas: “Fica sempre a dificuldade de ver o 

outro como ser alienígena. Como trabalhar isso? Cada espaço tem que pensar essa 

estratégia”. Nas palavras de uma agente comunitária de saúde: “O assunto chama muito 

a atenção da gente porque eu já presenciei muitos atendimentos. E a questão do 

despreparo vem de ambos os lados. A meu ver, o homossexual é tratado de maneira 
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bastante preconceituosa. É importante ter sensibilidade, generosidade... Muitos 

homossexuais se sentem excluídos, na medida em que chegam na unidade e são vistos 

como aberração. É importante ter um curso que capacite essas pessoas [profissionais] a 

ter um outro olhar para o atendimento.” 

Os entraves também estariam relacionados a uma “nova concepção de saúde”, 

nas palavras de uma agente comunitária de saúde, ainda não totalmente apropriada pelo 

setor saúde. Para elas, ainda está acontecendo um processo de aprendizado para uma 

saúde mais próxima, mais pessoal, e é a Estratégia de Saúde da Família e também 

projetos que se aproximam da população – foi citado o RAP da Saúde
26

 – que estão 

atuando de acordo com este “novo modelo”.  

As agentes comunitárias de saúde, e outros/as participantes presentes, foram 

firmes quanto a necessidade de médicos/as – nunca presentes aos encontros ou eventos 

de formação – serem atualizados e integrados nestas capacitações. A relação de poder 

estabelecida entre estes profissionais e demais membros das equipes de atenção básica, 

principalmente, ou pacientes foi tema importante da discussão.
27

 Ressaltou-se ainda que 

alguns/mas médicos/as têm pouco contato com informações referentes ao 

funcionamento, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, gerando um 

distanciamento entre estes profissionais e suas práticas e a saúde pública.   

O desequilíbrio de poder foi apontado também em relação a outros profissionais 

de saúde e a população, em uma referência mais direta a agentes comunitários de saúde, 

ou seja, pessoas moradoras das comunidades agora integradas ao sistema. Algumas 

falas deram conta de que o jaleco branco pode “transformar” a/o vizinho/a em uma 

pessoa distante, com pouca identificação ou vínculo com o/a usuário/a. 

 

7.2 Vínculo, preconceito, silêncios 

 

 O contato com o/a usuário/a e a necessidade de estabelecimento de vínculos 

surgiram como possibilidades e, ao mesmo tempo, desafios no atendimento em saúde da 

população LGBT, atendimento muitas vezes transpassado pelo silêncio em relação à 

                                                           
26

 “O projeto Rede de Adolescentes Promotores da Saúde, RAP da Saúde, é da Coordenação de Políticas 

e Ações Intersetoriais, da Superintendência de Promoção da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil do Rio de Janeiro em parceria com o CEDAPS, Centro de Promoção da Saúde. Foi lançado 

em 2007.” Disponível em http://rapdasaude2.blogspot.com.br/, acesso em 23/10/13. 
27

 No que toca principalmente ao processo transexualizador via SUS e a despatologização das identidades 

trans, pesquisadores/as vem chamando atenção para a influência dos pareceres do Conselho Federal de 

Medicina nas portarias que tratam desta questão. 
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orientação sexual ou identidade de gênero. Um silêncio compartilhado pelo/a 

profissional – inibido/a diante de um “assunto polêmico” e para o qual não se sente 

preparado/a – e para o/a paciente, receoso/a quanto à possibilidade de sofrer preconceito 

ou discriminação. O relato de uma enfermeira foi ilustrativo neste aspecto: 

 

“Atendia muitas mulheres grávidas que eram lésbicas. Acho que é uma 

questão de contato. Eles não se sentem livres para falar e a gente não se sente a 

vontade de perguntar para não ofender. Com o tempo, elas acabam se abrindo, se 

sentiu a vontade para falar, confiar. Com o vínculo de estar atendendo 

constantemente, ajuda. Faço preventivo de mulheres que são lésbicas. Outros 

homossexuais, mas não falam. O vínculo facilita esse contato.” 

 

 Uma fala com conteúdo semelhante foi a de um agente comunitário de saúde: 

“Existem mecanismos de defesa dos lados. É uma questão de contato. 

Muitos têm vergonha de falar e a gente de perguntar. Um não toca no assunto e o 

outro também não. Importante gerar um ambiente confiável, criar vínculo, 

conhecer o profissional. Há mecanismos de defesa dos dois lados, por causa do 

medo, do preconceito.” 

 

O silêncio
28

 também surgiu como algo negativo na fala de um jovem militante 

LGBT presente ao evento, que apontou a necessidade de “políticas que estimulem essa 

questão de falar sobre isso”. Esta reflexão conduziu à discussão sobre o saber ou não a 

orientação sexual do/a paciente para fazer um bom atendimento e quais as relações entre 

estas questões e a integralidade em saúde. Se o atendimento deve olhar o indivíduo 

como um todo, e não rotulado a partir de sua doença, a mesma postura deveria valer 

para a questão da orientação sexual? E a heterossexualidade não é - apesar dos silêncios 

que podem cercá-la - também diversa?   

Dois profissionais indicaram seus pontos de vista: “Eu pergunto sim com relação 

à sexualidade ou religião porque a gente precisa pautar nossas ações mediante 

informações. A assistência de saúde precisa ser pautada em algumas coisas e saber em 

relação à religião e sexualidade tem a ver com isso.” E outro: “Na verdade todo mundo, 

em algum momento, cai nessa peneira. Não adianta um protocolo que diz faça assim ou 

assado. É importante estar aberto para entender o outro. É um trabalho permanente.” 

                                                           
28

 Essa discussão foi posteriormente tratada pelo palestrante Marcos Nascimento (CLAM/IMS/UERJ) na 

mesa redonda posterior ao debate com profissionais de saúde. O silêncio aparece como marca da negação 

dos preconceitos da sociedade brasileira em relação a diversos grupos. Para Marcos, um “silêncio 

aprendido”, que precisa ser quebrado para o que é necessário colocar as questões, as dificuldades. 
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 Um debate que indica o quanto o tema da equidade em saúde, da integralidade e 

da criação de políticas específicas precisa ser amadurecido, discutido e refletido também 

com profissionais de saúde que podem possuir uma diversidade de pontos de vista em 

relação ao tema.  

 O tema do silêncio veio relacionado ainda à influência da religião de alguns 

profissionais e à resistência quanto aos direitos da população LGBT. Apesar das 

ressalvas de que há pessoas religiosas que fazem um atendimento laico, a religião como 

um fator que, geralmente, cria barreiras nos serviços de saúde foi reafirmada. 

 

 

7.3 Sigilo 

 

O último tema deste debate foi a falta de sigilo no atendimento, problema 

apontado tanto pelos/as participantes dos grupos focais realizados quanto pelos/as 

entrevistados/as durante a II Parada do Orgulho LGBT da Maré. Os relatos de vários 

casos de quebra de sigilo – em relação ao teste anti-HIV, mas também em relação a 

outros exames ou diagnósticos – surgiram na plenária. Uma representante comunitária 

relatou um episódio ocorrido com ela e concluiu: “Eu não faço um exame da clinica da 

família porque tenho pavor. Elas falam da vida de todo mundo. As ACS sabem e falam 

da vida de todo mundo. Eu já falei lá na unidade e era importante fazer uma capacitação 

para elas.” 

A capacitação dos/as profissionais, mais uma vez apontada por alguns dos 

presentes, foi refutada neste caso como possibilidade de resolução deste problema. 

“Ética não depende só de formação. É preciso viver na prática. Tem uma série de 

fatores que estão interligados e que não passam só pela formação”. O reestabelecimento 

de vínculos com a comunidade, o respeito aos códigos de ética de cada profissão e a 

inadequação de se atribuir a prática da falta de sigilo apenas aos agentes comunitários 

de saúde foram aspectos levantados nesta discussão.   

   

8. Considerações finais e recomendações 
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Em discursos informais, profissionais de saúde – e profissionais outras áreas 

ligadas à gestão e implantação de políticas sociais – hesitam em considerar a relação 

entre suas opiniões e percepções “pessoais” e sua prática profissional cotidiana. Como 

se a atuação profissional pudesse ser imune a estereótipos, concepções desiguais de 

gênero, hierarquizações das sexualidades e orientações sexuais. Desta forma, 

recomendações para a ampliação do direito à saúde devem considerar, por um lado, as 

negações e resistências à discussão do tema e as necessidades já apontadas de formação 

profissional que considerem o diálogo, o questionamento das normas de gênero e o 

respeito à diversidade sexual. 

É preciso reconhecer que a população LGBT é formada por uma multiplicidade 

de orientações e identidades de gênero e que a busca ou demanda pelo serviço vai ser 

influenciada por estas. No caso específico das mulheres lésbicas, homens e mulheres 

transgêneros e bissexuais – grupos para os quais as recomendações deste estudo foram 

baseadas somente em revisão de literatura sobre o tema, conforme apontado na seção 

Limitações do estudo – é importante indicar as desigualdades de acesso aos serviços, a 

invisibilidade da orientação sexual das mulheres e a sistemática presunção de 

heterossexualidade, orientando as situações de atendimento.
 29

   

Os serviços de saúde também devem dar atenção aos problemas provenientes de 

agressão física (Medrado & al, 2008), que podem ser sinais de violência sofrida por 

homofobia. Se assim confirmado, sua notificação é um instrumento importante para o 

atendimento integral a esta população e, de uma forma mais ampla, para o 

enfrentamento da homofobia.  

O atendimento respeitoso e acolhedor e demais direitos relacionados à saúde, 

que se referem a toda a população, devem estar visíveis em todos os postos ou outras 

unidades de atendimento, em locais de grande visibilidade, com destaque para as 

populações mais discriminadas, incluindo a LGBT, para que tais grupos tenham 

instrumentos no momento para exigir seus direitos. 

 

Entre as questões principais surgidas durante o processo desta pesquisa, 

apontamos: 

 

Questões estruturais 
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 REDE FEMINISTA DE SAÚDE. Dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas – Promoção da Equidade e da 

Integralidade. Belo Horizonte: Autor, 2006. 
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• Vulnerabilidades associadas ao território: desigualdade de acesso, preconceito, 

violência estrutural, outras violências; Vulnerabilidade diferencial: pessoas de 

um mesmo grupo afetadas de modo diferente, dependendo de outros fatores 

estruturais; 

• Categorias organizadoras das relações sociais: gênero; orientação sexual; 

raça/etnia; classe social, influenciando percepções e práticas;  

 

Práticas dos/as profissionais de saúde 

• Falta de sigilo e confidencialidade; 

• Significados negativos atribuídos a determinadas práticas sexuais e grupos; 

• Estigma da Aids – culpabilização do indivíduo; 

• Visão de que a população não entende do cuidado de si mesma: distanciamento 

no atendimento; 

• Desinformação quanto a especificidades e direitos desta população; 

• Falta de preparo técnico em relação aos corpos e orientações sexuais “não 

heterossexuais”; 

• Não reconhecimento dos direitos sexuais da população LGBT; 

• Influência religiosa; 

• Desconhecimento das demandas e práticas em saúde das mulheres que fazem 

sexo com mulheres: pré-noção de sexo que “não oferece riscos” (compartilhado 

pelas próprias mulheres);  

•  Presunção da heterossexualidade ou da homossexualidade; bissexualidade 

invisível; 

• Desconhecimento quanto aos conceitos de identidade sexual e identidade de 

gênero; 

• Patologização da travestilidade e da transexualidade: diagnóstico de “transtorno 

de idade”, “realizado com base nos sistemas de sexo e gênero, convertendo-se 

num sistema regulador da sexualidade. 

 

Para população LGBT 

• Homens jovens homossexuais: reprodução do padrão para o gênero masculino, 

de buscar serviços apenas em situações de maior gravidade 

• Questão etária – mais jovens, mais vítimas de discriminação e violência; 

• Descrença no funcionamento dos serviços; 
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• Medo de um resultado positivo para o exame HIV; 

• Travestis: possuem informações necessárias à prevenção, mas referências à 

aparência do parceiro e aos laços construídos nas relações afetivas como 

elementos que dificultavam o uso do preservativo; 

 

Outras lacunas 

• Produção de conhecimento na área de saúde sobre população LGBT: mais 

centrada nas questões ligadas à vulnerabilidade ou prevenção das DST/Aids do 

que a outras questões de saúde.  

 

Garantir direitos 

Importante reafirmar, no que toca ao acesso à saúde da população LGBT, que 

devem ser respeitados os princípios do SUS: 

• Equidade: a atenção à saúde da população LGBT deve ocorrer de acordo com as 

diferentes necessidades de cada pessoa ou grupo. A atenção às diferenças 

compensa desigualdades; 

• Integralidade: cada sujeito, independente de gênero, orientação e identidade 

sexual, classe social, faixa etária, raça/etnia devem ser considerados como um 

todo, considerando-se o conjunto de seu contexto social. 

• Universalidade: todos/a, independentemente de raça, crença, cor, situação de 

emprego, classe social ou quaisquer outras características têm direito à saúde e 

ao acesso aos serviços públicos e gratuitos de saúde. 

 

E também que sejam garantidos os Direitos Sexuais, conforme estabelecido na 

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

Transexuais, em normas jurídicas internacionais e nos Princípios de Yogyakarta sobre a 

Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em relação à Orientação 

Sexual e Identidade de Gênero
30

: 

                                                           
30

 Incentivado pela Comissão Internacional de Juristas e o Serviço Internacional de Direitos Humanos, um 

grupo de especialistas em direitos humanos elaborou em Yogyakarta (Indonésia), em 2006, os Princípios 

de Yogyakarta que, “tratam de um amplo espectro de normas de direitos humanos e de sua aplicação a 

questões de orientação sexual e identidade de gênero. Os Princípios afirmam a obrigação primária dos 

Estados de implementarem os direitos humanos.” Princípios de Yogyakarta - Princípios sobre a 

aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade 

de gênero. Disponível em: http://www.clam.org.br/pdf/principios_de_yogyakarta.pdf, acesso em 

19/08/13. 
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• Não discriminação e a não violência; liberdade de orientação sexual, identidade 

e expressão de gênero; 

• Liberdade e autonomia de homens e mulheres sobre seu corpo, em qualquer fase 

da vida; 

• Acesso às informações corretas e em linguagem adequada, à educação formal de 

boa qualidade, à segurança alimentar e nutricional, a ambientes seguros e 

saudáveis; 

• Fortalecimento de ação comunitária e participação social; 

• Reorientação do sistema de saúde para ações preventivas e humanizadas; 

 

A partir destas perspectivas, cabe ao setor saúde investimentos de ordem técnica 

(investimento na formação dos profissionais, mudança na abordagem dos serviços, 

reorganização de horários e espaços) e de ordem subjetiva (promover ações que 

estimulem a mudança de atitudes de profissionais a respeito da diversidade sexual e 

valores relacionados à sexualidade). Fundamental ainda que os processos de formação 

façam saber legislações e recomendações para atendimento e tenham dispositivos e 

órgãos responsáveis pelo monitoramento do cumprimento destas.  

As recomendações abaixo estão relacionadas aos resultados provenientes dos grupos 

focais realizados, do levantamento bibliográfico sobre o tema de acesso à saúde pela 

população LGBT, do seminário “Entraves, avanços e caminhos no direito à saúde da 

População LGBT” e da pesquisa realizada na Parada LGBT da Maré. De uma forma 

geral, dizem respeito a questões ligadas a acesso, integralidade no atendimento, 

capacitação dos profissionais, articulação de políticas já existentes e garantia de 

sigilo/confidencialidade, além de outras indicações para a criação de serviços amigáveis 

para a população LGBT moradora de favelas.  

Para serem alcançadas demandam o protagonismo da gestão pública de saúde, 

em diálogo constante com a sociedade civil:  
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Eixo Recomendações Documentos oficiais de 

referência 

Especificidade do 

atendimento a cada 

grupo populacional – 

Universalidade  

Fazer conhecer e valer nas unidades de 

saúde a Política Nacional de Saúde 

Integral da População LGBT, assim 

como a Carta de Direitos dos Usuários 

do SUS, ainda desconhecidas por parte 

dos/as profissionais 

 

Considerar as demandas específicas de 

cada segmento da população LGBT para 

garantia da saúde integral, que inclui, 

além de HSH e travestis, mulheres e 

homens trans, lésbicas e bissexuais.  

 

Promover e divulgar – inclusive para o 

movimento social LGBT de favelas – 

pesquisas sobre as especificidades em 

saúde desta população  

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

Fortalecer estratégias comunitárias 

específicas de prevenção de HIV/Aids 

para gays, HSH, travestis, lésbicas, 

mulheres e homens transgêneros e 

bissexuais. 

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

A nível do pessoa em saúde: Considerar 

a diversidade sexual no caso de 

atendimento a mulheres e homens, não 

pressupondo a 

heterossexualidade/homossexualidade de 

nenhum paciente, o que demanda 

implementação de programas de 

capacitação (conforme ponto adiante) 

Política Nacional de 

Saúde Integral de 

Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

 

Garantir a realização do processo 

transexualizador no âmbito do SUS com 

divulgação da portaria referente 

Política Nacional de 

Saúde Integral de 

Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

 

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

 

Portaria nº 859/SAS/MS 

de 30 de julho de 2013
31

 

Cabe ao gestor demandar as unidades a 

implementação de mudanças 

 

                                                           
31

 A Portaria foi revogada no mesmo dia de sua publicação (31/07/13) pelo Ministério da Saúde.  Para a 

suspensão dos efeitos da Portaria nº 859, o Ministério da Saúde publicou uma nova portaria (Portaria nº 

1.579, de 31 de julho de 2013), cujo artigo 1º informa: “Ficam suspensos os efeitos da Portaria nº 

859/SAS/MS de 30 de julho de 2013, até que seja definido os protocolos clínicos e de atendimento no 

âmbito do processo transexualizador.” Cf. em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1579_31_07_2013.html, acesso em 19/08/13. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1579_31_07_2013.html
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institucionais que promovam um 

ambiente de respeito e de combate à 

homofobia nas unidades de saúde, por 

exemplo, com afixação e divulgação de 

materiais alusivos à diversidade sexual  

 

Divulgar melhor os serviços já existentes 

nas unidades, com a elaboração de um 

material/campanha sobre o acesso da 

população LGBT às unidades de saúde, 

principalmente em áreas de favelas e 

com participação de atores locais, para 

chamar a atenção da população LGBT 

local para o que as unidades estão 

fazendo em prol de melhor atendimento e 

acolhimento 

 

Criar banheiros privados nas unidades, 

que não sejam separados por gênero 

 

 Ampliar o debate sobre a questão da 

reprodução assistida vinculada a esta 

população no âmbito do SUS 

 

Integralidade como 

princípio do SUS 

Não restringir ações e serviços para a 

população LGBT aos relacionados ao 

HIV/Aids, a fim de garantir a 

integralidade do cuidado e atenção à 

saúde 

 

Fomentar a realização e divulgação de 

ações em áreas como saúde mental 

Lei 8080/90 

 

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

Considerar as possibilidades de parceria 

entre organizações comunitárias e 

unidades de saúde para a troca de 

experiências e levantamento de 

demandas e necessidades comunitárias 

 

Criar Grupo de Trabalho envolvendo 

representantes de todas as unidades de 

saúde do território e outras organizações 

locais atuantes em áreas diversas como 

saúde e sexualidades, diversidade sexual 

e gênero, educação, cultura, classes 

sociais e trabalho e renda, e 

representantes da população de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais, para melhor articular atores 

no cumprimento das recomendações 

geradas pela pesquisa 

 

Criar instrumentos de monitoramento e 

acompanhamento das unidades sobre o 

acolhimento da população LGBT e da 

execução das recomendações da Política 

Nacional e pesquisas existentes na área 

 

Criar formas de atendimento e  
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notificação dos problemas provenientes 

de agressão física e aprimoramento de 

notificação dos casos de violência 

sofridos pela população LGBT, 

conforme orientação de “implementação 

do protocolo de atenção contra a 

violência considerando a identidade de 

gênero e a orientação sexual”  

Política Nacional de 

Saúde Integral de 

Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

 

Inspirar-se na Lei 

10.778/03 – Lei de 

Notificação 

Compulsória de 

Violência contra a 

mulher 

Articular políticas voltadas para público 

LGBT, população negra e em situação de 

pobreza, saúde mental e idoso para dar 

respostas mais efetivas à situação de 

vulnerabilidade ao HIV/Aids pela 

população LGBT moradora de favelas. 

Política Nacional de 

Saúde Integral de 

Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

 

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

 Oferecer atividades mais próximas da 

população, como ações educativas e de 

promoção à saúde, planejadas de acordo 

com as realidades locais.   

 

Formação de 

profissionais de saúde 

Criar formas de autoavaliação da unidade 

de saúde para conhecer os serviços que 

são prestados ou não à população LGBT, 

deficiências e práticas bem sucedidas 

 

 

Capacitar profissionais quanto a questões 

ligadas a identidade de gênero/orientação 

sexual, contextualizando a discussão 

sobre a saúde da população LGBT com 

os conhecimentos já produzidos sobre 

gênero/sexualidade – com particular 

atenção sobre a produção da 

heteronormatividade, das masculinidades 

hegemônicas – e da “repatologização das 

sexualidades dissidentes”
32

 a partir do 

surgimento da Aids. Incluir nas 

capacitações formas de contato e 

conhecimento das demandas reais da 

população LGBT. 

 

 

Política Nacional de 

Saúde Integral de 

Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

 

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

Especialmente no que toca profissionais 

médicos/as, exigir sua participação em 

espaços/atividades de atualização e 

formação 

 

                                                           
32

 Expressão cunhada por PELÚCIO E MISKOLCI (2009) para discutir a utilização do “dispositivo da 

aids” para a intensificação de velhos preconceitos e a atribuição de novos estigmas à população 

homossexual e às travestis. 
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Ampliar a escala de profissionais 

sensibilizados e capacitados nas 

temáticas em questão, o que inclui não só 

a participação de gestores e profissionais 

diretamente ligados ao atendimento, mas 

Agentes Comunitários de Saúde, 

recepcionistas, vigilantes etc 

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

Respeito ao sigilo e à 

diversidade - 

universalidade  

Fazer cumprir a obrigação de todo 

profissional de saúde no que diz respeito 

ao sigilo no atendimento, instituindo 

formas de monitoramento do 

cumprimento ou não desta questão 

 

Considerar, especialmente, a questão da 

confidencialidade no atendimento à 

população LGBT adolescente e jovem 

Carta de Direitos dos 

Usuários da Saúde 

(Portaria nº 1.820, de 13 

de agosto de 2009) 

 

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

Garantir que todos os profissionais 

conheçam e cumpram o direito dos/as 

usuários/as travestis e transexuais acerca 

do nome social 

Carta de Direitos dos 

Usuários da Saúde 

(Portaria nº 1.820, de 13 

de agosto de 2009) 

 

Plano Nacional de 

Enfrentamento da 

Epidemia de Aids e das 

DST entre gays, HSH e 

travestis 

 

Informação sobre 

direitos 

Produzir material informativo voltado à 

população LGBT sobre seus direitos no 

acesso à saúde, além de afixar cartazes 

no local para que tais direitos estejam 

visíveis durante o atendimento. 
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10. Anexos 

 

10.1 As organizações 

 

O Instituto Promundo é uma organização não-governamental fundada em 1997 

no Rio de Janeiro, cuja missão é promover masculinidades e relações de gênero não 

violentas e equitativas, no Brasil e internacionalmente. O Promundo trabalha em nível 

local para: (1) pesquisar ideias inovadoras que tenham o potencial de transformar a 

sociedade; (2) aplicar essas ideias em iniciativas pioneiras com grupos comunitários e 

(3) avaliar o impacto dessas ações e (4) disseminar os resultados dessas pesquisas e 

intervenções para públicos como governos (federal e estadual), organizações e 

instituições multilaterais reconhecidas.  

O Promundo tem servido como referência para profissionais que trabalham com 

jovens, no desenvolvimento, validação, implementação e avaliação de metodologias e 

campanhas relacionadas à sexualidade e saúde sexual e reprodutiva, paternidade e 

cuidado, prevenção de violência e prevenção de HIV/Aids. Também são realizadas 

avaliações de impacto dos programas e ações desenvolvidos. Estas avaliações partem da 

Escala de Equidade de Gênero para Homens (GEM Scale, na sigla em inglês) – 

desenvolvida, em 2002, pelo Instituto Promundo em conjunto com a organização 

Population Council/Horizons Program – e da Escola de Equidade de Gênero para 

Mulheres – desenvolvida em conjunto com a World Education - para mensurar atitudes 

em relação às masculinidades, normas de gênero e homofobia. 

O surgimento do Conexão G está relacionado a uma das ações do Promundo: o 

projeto Jovens pela Equidade de Gênero - JPEG, desenvolvido em três comunidades 

com o objetivo de elaborar uma campanha para a promoção do empoderamento de 

mulheres jovens. A criação da campanha partiu de um processo de reflexão em que 

temas como direitos sexuais e direitos reprodutivos, violência e diversidade sexual 

fizeram parte do programa, por apoiarem o questionamento de normas sobre o que é ser 

homem e ser mulher, que geram desigualdades e vulnerabilidades à violência e a 

doenças. Gilmar Santos da Cunha, um dos fundadores do Conexão G, foi um dos 

participantes do JPEG. A identificação com o tema da diversidade sexual fez com que, 
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durante o desenvolvimento da iniciativa, Gilmar criasse um braço do projeto com um 

grupo de jovens LGBT em Nova Holanda.  

O Grupo Conexão G é uma organização da sociedade civil fundada em março de 

2006, em Nova Holanda, na Maré, por um grupo de jovens, com o objetivo de 

minimizar preconceitos vividos por homossexuais nas comunidades, em uma atuação 

integrada e abrangente, com foco nos Direitos Humanos e na Promoção da Saúde. O 

grupo tem servido como referência para o debate sobre o tema, sendo responsável pela 

organização de diversos seminários e da I Parada Gay realizada em favela, em 2012. Na 

proposta que aqui apresentamos, a parceria com o grupo será fundamental por sua 

experiência e destaque na causa LGBT de moradores de favelas e capacidade de 

mobilização de parceiros comunitários. O Grupo Conexão G é parte da Rede de 

Comunidades Saudáveis, uma iniciativa social por comunidades saudáveis, inspirada no 

direito à saúde e no movimento internacional de Comunidades/Cidades Saudáveis, um 

programa global da Organização Mundial da Saúde. As bases para a formação da rede 

foram lançadas em 10 de maio de 2005, na cidade do Rio de Janeiro, por mais de 60 

comunidades e o Centro de Promoção da Saúde - CEDAPS por meio de um ato público 

com a assinatura da Declaração de Princípios por Comunidades Saudáveis do Estado do 

Rio de Janeiro. 
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10.2 Consentimento declarado  

 

CONSENTIMENTO DECLARADO 

PESQUISA SOBRE ACESSO À SAÚDE PELA POPULAÇÃO LGBT 

 

O PROMUNDO é uma ONG brasileira que trabalha com projetos e pesquisas 

relacionados à saúde de homens e mulheres e à promoção da equidade de gênero. Uma 

de nossas ações atuais é o projeto “Acesso da população LGBT moradora de Favelas 

aos serviços de saúde”, desenvolvido em parceria com o Grupo Conexão G, que tem o 

objetivo de gerar informações sobre o acesso da população LGBT moradora de favelas 

a espaços e serviços públicos de saúde.  

 

Neste grupo focal, nosso objetivo é conhecer as informações e percepções da 

população LGBT sobre estes serviços. Sua PARTICIPAÇÃO é completamente 

voluntária. Sinta-se à vontade para recusar, sem que isso cause qualquer transtorno. 

Algumas das perguntas tratam de assuntos pessoais e íntimos.  Você tem todo o direito 

de me avisar que não quer responder.   

 

As informações relatadas serão confidenciais. Isto quer dizer que seu nome jamais será 

usado em nenhum relatório ou outro documento, nem mencionado por nós em eventos 

ou apresentações sobre a pesquisa.  Caso venhamos a usar alguma informação que tenha 

nos relatado, esta não será identificada com seu nome ou quaisquer detalhes sobre sua 

vida. 

 

Em caso de algum esclarecimento adicional, pode ligar para o PROMUNDO e falar 

com Márcio Segundo, Vanessa Fonseca ou Danielle Lopes (2544-3114). 

 

Caso concorde em participar do grupo focal, peço-lhe que preencha as seguintes 

informações em letra de forma: 

 

1. Nome Completo: _________________________________________ 

2. Data de nascimento: ______________________________________ 

3. Telefone de contato: ______________________________________ 

4. Endereço: ______________________________________________ 

 

Eu li e entendi as informações contidas neste formulário e concordo em participar 

do grupo focal. 

 

Assinatura: _______________________________ Data: ___________ 
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10.3 Roteiro de grupo focal para população LGBT 

 

Grupo 1: População LGBT moradora da Maré 

Temas-chave: especificidades/demandas em saúde de acordo com cada grupo; 

atendimento/acolhimento na unidade de saúde (barreiras e facilidades); acesso a insumos; 

percepção sobre situação de morador da Maré + orientação sexual/identidade de gênero no 

atendimento em saúde nas unidades locais; informações sobre direito à saúde (direitos e 

controle social); atendimento em situação de violência. 

 

Gênero e identidade 

 

1. Como percebem questões ligadas à sigla LGBT e orientação sexual/identidade de gênero? 

Tem diferenças? 

 

Saúde 

 

2. Quais são os principais motivos que os levam a buscar ajuda nos postos de saúde da Maré? 

São as mesmas questões para toda essa população (L, G, B, T)?  

 

3. Como se dá a relação da população LGBT com as unidades de saúde? São bem recebidos? Há 

diferença de tratamento em relação à idade (adolescentes/jovens e adultos) da população?  

 

4. O que facilita o atendimento da população LGBT nos serviços de saúde? Quais são as 

principais dificuldades enfrentadas pela população LGBT nesses serviços?  

 

5. Além das unidades de saúde, quando têm problema de saúde a quem recorrem? (explorar a 

rede de apoio deles: amigos? conhecidos? ONGs?) 

 

6. Vocês têm conhecimento de pessoas LGBT com problemas de depressão, tentativas de 

suicídio, uso de drogas ilícitas, hormônios e anabolizantes? Como as unidades de serviço 

respondem a essas demandas? 

 

7. Quais ações de prevenção das DST/Aids são realizadas na unidade com foco na população 

LGBT? 

 

8. Além das unidades de saúde, no caso de alguma dúvida sobre prevenção ou para busca de 

preservativos, frequentam algum grupo de apoio? 

 

9. Conhecem alguém que tenha feito algum processo de mudança corporal? Existem pessoas na 

Maré que gostariam de fazer? Como fazem, no caso das travestis? Usam os serviços de 

bombadeiras? Ou algum outro “serviço” que não o médico? 

 

10. Existem obstáculos para o acesso desta população às unidades de saúde (pensando 

especificamente em relação a situações de violência)? 

 

Direitos 

 

10. Vocês têm conhecimento de leis e políticas (nome social, p.ex.) voltadas à população 

LGBT? Têm conhecimento de como são implementadas nas unidades de saúde da Maré e na 

comunidade em geral? 
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11. O que vocês entendem por homofobia? Acreditam que exista homofobia na Maré (pensar 

nos cotidianos de vivência: família, vizinhança, escola, bailes, bares, nos próprios serviços de 

saúde etc)? E na cidade como um todo? 

 

12. Já passaram por alguma situação específica de discriminação em que acreditam tenham sido 

devido a sua orientação sexual/identidade de gênero? O que fizeram na situação? Denunciaram?  

 

13.Consideram que a população LGBT sofre violências? Que tipos, em quais locais e situações? 

Essas violências têm uma boa resposta no serviço de saúde? 
 

 

10.4 Questionário aplicado na II Parada do Orgulho LGBT da Maré 

 

II Parada do Orgulho LBGT na Maré 

Pesquisa “Acesso aos Serviços de Saúde pela População LGBT” 

 

Meu nome é (entrevistador/a). Gostaria de fazer umas perguntas sobre como cuida de 

sua saúde. Queria deixar claro que sua participação é voluntária, poderá recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou se retirar quando quiser. A entrevista deve durar 

aproximadamente 7 (sete) minutos. Você aceita responder essas perguntas? 

1   Sim (Prossiga) 

0   Não (agradeça e nem comece a entrevista) 

99 Não quer responder (agradeça e nem comece a entrevista) 

 

Vou fazer algumas perguntas sobre orientação sexual, sexualidade e acesso aos serviços 

de saúde da comunidade da Maré. 

 

1. Levando em consideração sua sexualidade, com qual dessas categorias você mais 

se identifica? 

1   Bissexual 

2   Lésbica 

3   Entendido 

4   Gay 

5   Heterossexual/ Simpatizante (agradeça e encerre a entrevista) 

6   Transexual 

7   Travesti 

8   Outra (especifique) ___________________________________________________ 

99 Não quer responder 

 

2. Você é morador do Complexo da Maré? 

1   Sim. Qual comunidade da Maré? _____________________________ (Passe a 4) 

0   Não 

99  Não quer responder 

 

3. Você é morador de outra comunidade/favela? 

1   Sim. Qual comunidade? ______________________________________________ 

0   Não (agradeça e encerre a entrevista) 

99  Não quer responder 
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4. Quantos anos você tem? 

 _______anos completos  

99  Não quer responder 

 

5. Qual a sua religião? 

1    Católica 

2    Protestante ou Evangélica 

3    Espírita ou Kardecista 

4    Candomblé ou Umbanda 

5    Outra. Qual?__________________________________________________ 

0    Não tem religião  

99  Não quer responder 

6. Qual é a sua cor ou raça?  

1   Branca 

2   Preta/negra 

3   Parda 

4   Outros (especifique) ____________________________________________ 

99 Não quer responder 

 

7. Qual é a sua escolaridade? 
1   

2   

3   

4   

5   

6  ________________ 

7   

8   

99  Não quer responder 

 

8. Atualmente, você exerce alguma atividade que lhe dê dinheiro? 
1    Sim. Quanto você ganha por mês? R$ ____________,00 

0    Não exerce no momento (Passe a 10) 

99  Não quer responder 

 

9. Qual (is) atividade (s) que lhe dá dinheiro você exerce? 
____________________________________________ 

99  Não quer responder 

 
10. Nos últimos 12 meses, você procurou algum Posto de Saúde ou Clínica da Família na 

Maré para seu próprio atendimento? 
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(ENTREVISTADOR (A), pode marcar mais de uma alternativa) 

1    Sim, um posto de saúde 

2    Sim, uma Clínica da Família 

0    Não (Passe a 23) 

97  Não lembra (Passe a 23) 

99  Não quer responder 

 

11. A última vez que buscou esses serviços de saúde, qual foi o principal motivo que o levou 

até lá? 

______________________________________________________________________ 

99  Não quer responder 

 

Devido à sua orientação sexual, você já passou por algumas das situações abaixo 

no serviço de saúde da Maré? 

 

Cod. 
Situações Sim Não Não lembra NQR 

12. Ter sido mal atendido (a) por profissionais de saúde? 1  0  97  99  

13. Ter sido impedido de doar sangue? 1  0  97  99  

14. Alguma outra situação? (especifique) 

___________________________________________ 
1  0  97  99  

Vou ler alguns itens sobre sua última visita ao serviço de saúde para você avaliar esses 

serviços: 

 

Cod. Itens Satisfatório Insatisfatório Não 

sabe 

NQR 

15. Tempo de espera 1  0  98  99  

16. Duração do atendimento 1  0  98  99  

17. Qualidade do atendimento 1  0  98  99  

18. Qualidade do material 

informativo no serviço 
1  0  98  99  

 

19. Você utilizaria estes serviços de saúde de novo? 

(ENTREVISTADOR (A), leia todas as alternativas e marque apenas uma) 

1    Sim, porque ficou satisfeito/a (Passe a 21) 

2    Sim, porque não tem outra opção (Passe a 21) 

0    Não 

98  Não sabe 

99  Não quer responder 
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20. Qual é a principal razão para não utilizá-lo outra vez? 

1    Mau atendimento 

2    Vergonha 

3    Outros (especifique) _________________________________________________ 

99  Não quer responder 

 
Você já foi a algum serviço de saúde da Maré pedir camisinhas e/ou gel lubrificante? Se sim, 

conseguiu? 

 

Cod 
Pegou? FOI? Conseguiu? NR 

  Não Sim =>>> Sim Não - 

21. Camisinhas 0  1  3  4  99  

22. Gel  0  1  3  4  99  

 
 

23. Quando utiliza algum serviço de saúde, você prefere ser atendido por quem? 

1    Homem 

2    Mulher 

3    Tanto faz 

99  Não quer responder 

 

 

24. Você já fez o teste do HIV? 

1    Fiz nos últimos 12 meses  

2    Fiz há mais de 12 meses 

0    Nunca fiz (Passe a 28) 

99  Não quer responder 

 

25. O teste foi realizado em um serviço de saúde na ou fora de sua comunidade? 

1    Foi feito em serviço de saúde na comunidade 

2    Foi feito em serviço de saúde fora da comunidade 

97  Não lembra  

99  Não quer responder  

 

26. Quais motivos te levaram a optar em fazer o teste na ou fora da Maré? 

(ENTREVISTADOR (A), após a resposta, Passe a 29) 

_______________________________ _______________________________________ 

99  Não quer responder 
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27. O que faz com que nunca tenha realizado o teste de HIV? 

______________________________________________________________________ 

99  Não quer responder 
 

28. Você poderia me dizer qual é (ou foi) o seu sexo de nascimento? 

1    Homem 

2    Mulher 

99  Não quer responder 

 

29. Quais recomendações você me daria para melhorar os serviços de saúde para a 

população LGBT em sua comunidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

SOMENTE PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS 

  

30. Você usa ou já usou hormônio ou silicone? 

1    Sim, hormônio 

2    Sim, silicone 

3    Ambos 

0    Nenhum dos dois  

99  Não quer responder 

 

31. Você já recebeu orientações sobre cuidados no uso do hormônio ou silicone? 

(ENTREVISTADOR (A), pode marcar mais de uma opção) 

1    Sim, de serviço ou profissional de saúde da Maré 

2    Sim, de grupos de militância/ONGs 

3    Sim, de outra travesti ou transexual 

4    Sim, de outra fonte (Qual?) ____________________________________________ 

0    Não recebeu 

97  Não lembra 

99  Não quer responder  
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10.5 Programação Seminário Entraves, avanços e caminhos no direito 

à saúde da população LGBT 
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10.6 Lista de presença do seminário 

 


