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PROJETO CHEGA MAIS! 

 

 

 

Introdução 

Os primeiros passos desta pesquisa apontam, o que os trabalhos de Pelúcio 

(2007) e Arán (2008) já destacam: as travestis e transexuais não estão inseridas nos 

serviços públicos de saúde por questões historicamente já destacadas nas análises 

supracitadas, mas dentre estas questões, o preconceito e a discriminação, são 

certamente, os fatores mais predominantes. Por este motivo, propomos uma intervenção 

que venha contribuir para promover esta inserção e aproximar as travestis e transexuais 

dos serviços de saúde, principalmente os de atenção básica.  

O projeto intitulado de “Chega Mais!”, será proposto em um momento da saúde 

pública do município de Franca bastante propício para realizar a aproximação desta 

população. Está sendo implementada no município a rede de atenção territorial, com a 

ampliação das equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que para além das 

Estratégias de Saúde da Família (ESF), farão parte também das equipes das Unidades 

Básicas de Saúde (UBS).  

A proposta de ampliar a rede de atenção à saúde da família em Franca surge da 

necessidade de aproximar os serviços de atenção básica da comunidade em que se 

inserem. E se beneficiando destas mudanças que o projeto “Chega Mais!” é proposto. A 

intervenção dos ACS objetiva a princípio levar a saúde para mais perto da população, e 

é exatamente isto que propomos, que a saúde seja levada também para mais perto da 

população de transexuais e travestis. População esta que não encontramos nos serviços 

de saúde, mas que estão na comunidade, por muitas vezes se escondendo como forma 

de se proteger da discriminação, dos olhares e da violência que a sociedade produz. 

Que fique bem claro, que não estamos propondo uma intervenção específica, ou 

um grupo específico para as transexuais e travestis, pois é justamente o contrário: 

propomos que a intervenção dos ACS, seja uma ponte, uma via para promover a 

inserção deste grupo nos mais diversos serviços de saúde.  

 

 

 

 



 Objetivos 

 Proporcionar a inserção das travestis nos mais diversos serviços de saúde. 

 Promover o acolhimento desta população. 

 Estimular o cuidado de forma integral. 

 

Método 

Entendemos que o passo que antecede a intervenção neste projeto, é 

proporcionar conhecimento, pois os ACS precisam conhecer a população que será alvo 

da intervenção. E não só os ACS, toda a equipe precisa ser orientada acerca das 

especificidades desta população, pois um dos resultados que esperamos com este 

projeto, é que aumente a demanda desta população nos serviços de saúde, o que refletirá 

no trabalho de todos os profissionais. 

A aproximação com as questões pertinentes às transexuais e travestis, se dará 

por meio de encontros com as equipes de saúde, para apresentarmos e discutirmos as 

questões que envolvem esta população. Serão realizados três encontros, que tratarão dos 

seguintes eixos temáticos: 

1 – Travestis e transexuais: quem são elas?: Trataremos do reconhecimento 

desta população, políticas públicas e direitos da população como o direito de ser 

chamado pelo nome social ou de receber tratamento hormonal para adequação do corpo. 

2 – Preconceito, sentindo na pele: O segundo encontro tratará das questões 

sociais, que interferem na inserção desta população aos serviços de saúde. Por meio de 

dinâmicas de grupo, realizaremos um trabalho de sensibilização acerca das 

problemáticas que esta população enfrenta em seu cotidiano como a discriminação e a 

violência que ganha as páginas policias diariamente. Este encontro pretende abordar os 

limites de ordem pessoal que os profissionais poderão enfrentar no trabalho junto às 

travestis e transexuais, mas que poderão ser superadas no caminho a ser percorrido pelo 

projeto, no cotidiano das intervenções. 

3 – Chega Mais!: Este será o último encontro preparatório, trataremos da 

intervenção de fato. Os primeiros contatos, a aproximação com o território, o 

acolhimento da equipe. O próprio nome do projeto pressupõe que o trabalho dos ACS 

será o de fazer esta aproximação, convidar e ser convidativo, apresentar às travestis e 

transexuais que a UBS também pode ser um local de acolhida, escuta e cuidado. 



Após os três encontros, serão realizadas supervisões trimestrais, para 

acompanhar, monitorar e avaliar o projeto. Além de acolher as dificuldades encontradas 

no percurso da ação e reforçar as intervenções exitosas. 

 

Considerações finais 

Este projeto não pretende criar um grupo específico na unidade, nem 

pretendemos realizar um treinamento acerca das doenças mais ou menos prevalentes, 

pretendemos elaborar uma ação que estimule algo que deveria ocorrer cotidianamente.  

Buscamos superar o modelo dos Agentes de Prevenção, cuja ação é centrada nas 

DST/AIDS, mas trazer para o projeto o olhar e a experiência destes agentes, que são 

membros da comunidade, e qualificar a escuta, o trato, o contato. 

Mas para isto é preciso refletir acerca das questões que estão impedindo esta 

inserção, pois acredito que este possa ser um pequeno passo para promover o convívio 

das travestis e transexuais na comunidade, e ainda mais, promover cidadania, promover 

saúde. 

 

 

 


