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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - CEDESS 

MODALIDADE PROFISSIONAL 

 

PRODUTO TÉCNICO  FINAL 

 

INFOGRÁFICO COMO INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO JUNTO A 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES NO ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA A 

PESSOAS TRAVESTIS E TRANSEXUAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A partir do desenvolvimento da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação, 

modalidade profissional (MP), em Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), Campus Baixada Santista, foi idealizado um produto técnico no intuito de se 

produzir uma intervenção na realidade investigada, intitulado como “Sou trans sim! E daí? Você é 

profissional da área da saúde? Saiba como acolher e atender de forma humanizada a população de 

Travestis e Transexuais.” 

Este produto tem a proposta de impactar visualmente os trabalhadores dos serviços de saúde, 

que atuem direta ou indiretamente com a população de travestis, homens e/ou mulheres transexuais, 

sob o prisma da educação em saúde na comunidade, linha de pesquisa na qual estamos inseridas. Na 

perspectiva de uma educação emancipatória e transformadora das desigualdades, conforme preconiza 

o Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS), o “Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de processos educacionais voltados para a promoção da saúde, bem como 

para a prevenção, proteção e cuidados no plano individual e coletivo.” 

Dessa forma, a partir da realização de uma pesquisa qualitativa, com abordagem hermenêutica 

crítica e narrativa, intitulada “Humanos ou cobaias? Trajetórias de cuidado e o desafio do direito à 

saúde de pessoas travestis e transexuais”, realizada com travestis, homens transexuais e mulheres 

transexuais, inseridos no ambulatório de saúde integral destinado a esta população, do hospital 

Guilherme Álvaro na cidade de Santos, estado de São Paulo, propomos a elaboração de um 

infográfico, com o intuito de ampliar o alcance mais amplo que a própria produção da dissertação, 

podendo circular por redes virtuais e ocupando murais de serviços de saúde. 



4  

As falas dos participantes inspiraram as informações constantes no material final e visam 

incidir sobre dificuldades narradas e produzir avanços para a garantia do acesso à saúde desta 

população, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo este o objetivo principal do estudo. 

Entrevistas semiestruturadas foram áudio gravadas, transcritas e posteriormente, tratadas e 

analisadas, construiu-se uma unidade narrativa de onde captamos os principais dilemas que afetam 

ou não o acesso a saúde desta população em diálogo com uma revisão sistemática da literatura, 

apresentada no formato de dissertação. 

Acreditamos que trazer a luz as expectativas das travestis, dos homens e mulheres transexuais 

quanto ao acolhimento e assistência pretendidos nos serviços, como garantia dos direitos à saúde 

poderemos sensibilizar os trabalhadores da área da saúde, impactando positivamente na assistência. 

Aqui há um esforço para que possamos fazer valer o preconizado pela política pública de saúde LGBT, 

como segue: 

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

(LGBT), instituída pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.836, de 1º de 

dezembro, garante às mulheres transexuais, as travestis e aos homens trans o direito à saúde 

integral, humanizada e de qualidade do Sistema Único de Saúde, tanto na rede de atenção 

básica como nos serviços especializados. (BRASIL, 2016, p.5). 

Além das formas clássicas de abordagem dos trabalhadores para uma formação em saúde, 

acreditamos que através do infográfico atingiremos um número maior de pessoas, as quais terão a 

oportunidade de entrar em contato com o tema transexualidade, motivo de desconforto para muitos 

trabalhadores, fazendo-os pensar sobre o assunto, levando-os a reflexão, possibilitando as mudanças 

em suas práticas assistenciais. 

De acordo com VECCHIATTI, 

O ser humano parece ter uma grande dificuldade em aceitar aquilo que não entende; aquilo 

que, por ser diferente, não está acostumado a lidar. Destarte, pessoas pertencentes a grupos 

minoritários nas sociedades, são comumente discriminadas pelas maiorias. (2008, p.184) 

Persigamos a integralidade, a equidade e a universalidade na assistência, com o auxílio dos 

colaboradores da área da saúde, injetando meios para sensibilizá-los e qualificá-los, pois a pouca 

experiência dos serviços de saúde e dos profissionais em relação ao tema da saúde de pessoas 

transexuais, faz com que esta população se sinta muitas vezes como cobaias, o que constitui uma 

barreira à assistência por esta população. 
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2. OBJETIVOS 

1. Fomentar a discussão sobre o tema nos serviços de saúde, sensibilizando os 

trabalhadores que atuam nas unidades de assistência a população de travestis, mulheres transexuais 

e homens transexuais. 

2. Ampliar a disponibilidade do acolhimento e assistência a população de travestis e 

transexuais, visando atender aos princípios do SUS, no que concerne a universalidade, integralidade 

e equidade. 

3. Atender ao preconizado na Política Pública de Saúde LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais), garantindo o acesso à saúde. 
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3. PÚBLICO ALVO 

Profissionais que atuam nas unidades de serviço à saúde, desde o ambulatório específico a 

saúde de travestis e transexuais, como em outras unidades pertencentes a diferentes redes de atenção 

à saúde, que prestem serviços direta ou indiretamente à esta população. 



7  

4. MÉTODO 

4.1. O uso do infográfico como produto técnico 
 

De uma forma simples, didática e clara, entendemos ser possível através da utilização do 

infográfico, poder comunicar aos profissionais da saúde, as informações consideradas importantes 

pelos sujeitos desta pesquisa, segundo dados que foram colhidos. Este material tem o propósito de 

alcançar trabalhadores ou até mesmo usuários do serviço, que estejam circulando pelo SUS, ou mesmo 

ao público que acessar a informação on-line, de maneira a sensibilizá-los e envolvê-los na temática 

proposta. 

De acordo com SATO, 

Os infográficos são recursos gráficos que conjugam imagens, palavras e símbolos de forma 

integrada, visando facilitar a assimilação de determinada carga informativa e enriquecer a 

experiência do receptor com tal conteúdo, numa relação em que tanto elementos visuais 

quanto verbais possuem valor de informação, atuando em sincretismo. (SATO, 2017, p. 45) 

Esta ferramenta estará contemplando informações, que sob o ponto de vista das pessoas 

transexuais, podem transformar concepções preestabelecidas no que concerne a este tema, circundado 

de preconceitos, discriminação e violências de várias ordens. 

O infográfico é um tipo de Design de Informação, cujo objetivo 

vai além de mera exposição de dados, implicando na eficiente exposição de conteúdo. Isso 

se dá através do processamento sistematizado e da apresentação clara de dados ou conceitos 

complexos, de forma tal que facilite a percepção, assimilação, retenção e uso da informação. 

(SATO, 2017, p. 35) 

Com o uso desta ferramenta, onde há a fusão de texto e imagem, temos a expectativa de poder 

intervir na realidade atual. 

Utilizamos para a confecção do Infográfico apresentado, uma plataforma denominada Canva, 

que disponibiliza alguns modelos de design gráfico de fácil utilização e acesso. Quanto às ilustrações 

inseridas no corpo do material, foram criadas especialmente para este produto técnico, sendo o seu 

uso devidamente autorizado. Para o jornalista Soares, “O Canva é um serviço online que tem como 

objetivo ser uma ferramenta descomplicada para criação de peças de design e edição de imagem.” 

Dada a importância de um produto técnico, construído com base nos resultados dos dados 

colhidos em uma pesquisa cientifica desenvolvida no próprio serviço, pretendemos apresentar este 

Infográfico a Diretoria Técnica do Hospital Guilherme Álvaro e a Coordenadoria de Saúde 

pertencente a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, para que o material possa ser amplamente 

divulgado entre as Instituições de Saúde sob a sua jurisdição. 
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Trata-se de um material cujo potencial informativo poderá também ser divulgado às 

secretarias da saúde dos municípios, digitalmente ou impressos, como forma de atingir todos os 

servidores, beneficiando a população de travestis e transexuais. 

De forma coerente com todo o percurso metodológico participativo, o conteúdo do material 

desenvolvido foi submetido a avaliação da Associação Nacional de Travesti e Transexuais (ANTRA) 

e pela Senhora Taiane Miyake, presidente da Comissão de Diversidade Sexual de Santos, para 

contemplar outras nuances as quais não foram alcançadas pela pesquisa em razão das limitações. 
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