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RESUMO 

A presente pesquisa visou compreender as principais dificuldades e avanços para a garantia do acesso 

à saúde, no contexto da Política Pública de Saúde, sob a ótica das pessoas travestis e transexuais que 

utilizam o ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais do Hospital Guilherme Álvaro, 

no município de Santos - SP. Mapeamos a demanda pelo processo transexualizador, bem como as 

condições socioeconômicas e culturais desta população. Foi abordada a problemática acerca do 

preconceito, discriminação e violência sofridos por pessoas transexuais em seus cotidianos, sobretudo 

no que concerne a assistência e acolhimento no serviço de saúde. Trata-se de pessoas que se 

expressam no mundo de acordo com o gênero o qual se identificam, independente do sexo biológico 

o qual nasceram, as tornando alvo de violência de toda ordem e situações vexatórias, por estarem em 

desacordo com os padrões cisheteronormativos que regem a nossa sociedade. Inicialmente, foi 

realizada uma revisão sistemática da literatura, como um esforço metodológico, no intuito de se 

identificar as temáticas que têm sido exploradas na tradição da própria saúde. Optamos por uma 

pesquisa qualitativa, sob o referencial da hermenêutica crítica e narrativa, por meio da reconstrução 

das trajetórias de cuidado. Detectamos neste estudo, que sob o ponto de vista das pessoas transexuais, 

a existência do ambulatório específico, soa como um ganho social importante, proveniente dos 

movimentos entre a população interessada e a Comissão de Diversidade Sexual de Santos. Por ser 

vinculado exclusivamente ao SUS, mesmo que não possuam verba própria para custear as consultas, 

exames e tratamentos, é possível manterem-se no serviço, tornando-o um importante protagonista em 

termos de garantia da saúde como direito a todos. Identificamos como principais avanços no acesso à 

saúde, a assistência prestada pelos profissionais que atuam diretamente no ambulatório específico, 

propiciando a aquisição de laudos para a retificação do prenome e sexo judicialmente, aquisição dos 

hormônios e realização das cirurgias, exceto a de redesignação sexual. Constatamos que as pessoas 

transexuais veem a transfobia, preconceito, discriminação, violência e o não uso do nome social como 

fatores importantes que o impedem de acessar à saúde, ou mesmo se vincularem a ele. São tratados 

com descaso e muitas vezes sequer são ouvidos. Sentem-se como se fossem cobaias, em razão do 

desconhecimento técnico e prático dos profissionais ao lhe darem com esta temática. Os entrevistados 

salientam, que ainda a maior barreira é o (des)acolhimento e a (des)assistência. Verificamos que a 

garantia do direito à saúde depende das relações entre os profissionais da saúde e as pessoas 

transexuais, através do reconhecimento desta população e das suas singularidades, bem como a 

implementação e o fortalecimento da política pública de saúde LGBT. Temos o desafio de garantir 

os direitos à saúde desta população, injetando meios que sensibilizem e qualifiquem os profissionais, 

perpassando as barreiras citadas neste estudo, investindo em um acolhimento humanizado, livre de 

discriminação, preconceito e violência, de maneira a fluir os projetos de felicidade de cada pessoa 

atendida. 

 
Palavras-Chave: Transexualidade. Procedimentos de readequação sexual. Identidade de gênero. 

Acolhimento. Direito à saúde. 



 

ABSTRACT 

This research aimed to understand the main difficulties and advances to ensure access to health in the 

context of Public Health Policy, from the perspective of transvestites and transsexuals that use the 

Health Clinic for transvestites and transsexuals of the Guilherme Álvaro Hospital, in the city of Santos 

- SP. We mapped the demand for the transsexualization process, as well as the socioeconomic and 

cultural conditions of this population. The issue of prejudgment, discrimination and violence suffered 

by transsexuals in their daily lives was addressed, especially with regard to assistance and shelter in 

the health service. These are people who express themselves in the world according to the gender 

which they identify themselves, regardless of the biological sex they were born with, making them 

targets of violence of all kinds and vexatious situations, because they are in disagreement with the 

cisheteronormative standards that govern our society. Initially, a systematic literature review was 

conducted as a methodological effort in order to identify the themes that have been explored in the 

tradition of health itself. We determined for a qualitative research, under the reference of critical and 

narrative hermeneutics, through the reconstruction of care trajectories. In this study, we detected that 

from the point of view of transsexuals’ people, the existence of the specific outpatient clinic sounds 

like an important social gain, coming from the movements between the interested population and the 

Sexual Diversity Commission of Santos. For being exclusively linked to SUS, even not have their 

own funds to pay for doctor’s visits, exams and treatments, it is possible to remain in the service, 

making it an important protagonist in terms of guaranteeing health as a right for all. We identified as 

the main advances in access to health, the assistance provided by professionals who work directly in 

the specific outpatient clinic, providing the acquisition of reports for the rectification of the first name 

and sex judicial process, acquisition of hormones and performance of surgeries, except for sexual 

reassignment. We attested that transsexuals’ people see transphobia, prejudgment, discrimination, 

violence and the nonuse of the social name as important factors that prevent them from accessing 

health, or even associating to it. They are treated with indifference and are often not even listened. 

They feel as if they were guinea pigs, due to lack of technical ignorance and practical knowledge of 

the professionals when they are approach with this theme. Interviewees emphasize that, the biggest 

barrier is the (de)user embracement and (de)assistance. We verified that the guarantee of the right to 

health depends on the relationships between health professionals and transsexuals’ people, through 

the recognition of this population and its singularities, as well as the implementation and 

strengthening of the LGBT public health policy. We have the challenge to ensure the rights to health 

of this population, injecting ways to raise awareness and qualify professionals, overcoming the barriers 

mentioned in this study, investing in a humanized user embracement, free of discrimination, 

prejudgment and violence, in order to flow the happiness projects of each person assisted. 

 
Keywords: Transexuality. Sex Reassignment Procedures. Gender Identity. User Embracement. Right 

to health. 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Demanda pelo processo transexualizador................................................................. 52 

Tabela 2. Distribuição do grupo estudado de acordo com a forma com a qual se identificam em 

relação ao gênero ...................................................................................................................... 53 

Tabela 3. Distribuição do grupo estudado segundo a faixa etária ............................................ 54 

Tabela 4. Distribuição do grupo estudado de acordo com a raça/cor ....................................... 55 

Tabela 5. Distribuição do grupo estudado de acordo com a motivação pela busca do serviço 57 

Tabela 6. Distribuição do grupo estudado de acordo com o levantamento sobre a utilização 

prévia de hormônios ................................................................................................................. 58 

Tabela 7. Distribuição do grupo estudado de homens transexuais de acordo com o 

levantamento sobre o tipo de hormônio utilizado .................................................................... 59 

Tabela 8. Distribuição do grupo estudado de mulheres transexuais de acordo com o 

levantamento sobre o tipo de hormônio utilizado .................................................................... 60 

Tabela 9. Distribuição do grupo estudado de mulheres transexuais de acordo com o uso de 

silicone industrial ..................................................................................................................... 60 

Tabela 10. Distribuição do grupo estudado de acordo com o meio de acesso à saúde ............ 61 

Tabela 11. Distribuição do grupo estudado quanto a forma com a qual souberam do 

atendimento no HGA ............................................................................................................... 63 

Tabela 12. Distribuição do grupo estudado quanto as pessoas que recebem apoio familiar ... 63 

Tabela 13. Distribuição do grupo estudado quanto ao grau de instrução ................................. 64 

Tabela 14. Distribuição do grupo estudado quanto ao trabalho ............................................... 66 

Tabela 15. Distribuição do grupo estudado de acordo com o rendimento ............................... 67 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Demanda pelo processo transexualizador ................................................................... 52 

Gráfico 2. Distribuição do grupo estudado de acordo com a forma com a qual se identificam com 

relação ao gênero ......................................................................................................................... 54 

Gráfico 3. Distribuição do grupo estudado segundo a faixa etária .............................................. 55 

Gráfico 4. Distribuição do grupo estudado de acordo com a raça/cor ......................................... 56 

Gráfico 5. Distribuição do grupo estudado de acordo com a motivação pela busca do serviço .. 57 

Gráfico 6. Distribuição do grupo estudado de acordo com o levantamento sobre a utilização 

prévia de hormônios ..................................................................................................................... 58 

Gráfico 7. Distribuição do grupo estudado de homens transexuais de acordo com o levantamento 

sobre o tipo de hormônio utilizado .............................................................................................. 59 

Gráfico 8. Distribuição do grupo estudado de mulheres transexuais e travestis de acordo com o 

levantamento sobre o tipo de hormônio utilizado ........................................................................ 60 

Gráfico 9. Distribuição do grupo estudado de mulheres transexuais e travestis de acordo com o 

uso de silicone industrial .............................................................................................................. 61 

Gráfico 10. Distribuição do grupo estudado de acordo com o meio de acesso à saúde ............... 62 

Gráfico 11. Distribuição do grupo estudado quanto a forma com a qual souberam do atendimento 

no HGA ........................................................................................................................................ 63 

Gráfico 12. Distribuição do grupo estudado quanto as pessoas que recebem apoio familiar ...... 64 

Gráfico 13. Distribuição do grupo estudado quanto ao grau de instrução ................................... 65 

Gráfico 14. Distribuição do grupo estudado quanto ao trabalho ................................................. 66 

Gráfico 15. Distribuição do grupo estudado de acordo com o rendimento ................................. 67 



 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1. Artigos selecionados para a revisão de literatura Período de 2013 a 2018 exibidos em 

ordem decrescente .............................................................................................................................. 27 

Quadro 2. Identificação dos participantes da pesquisa ...................................................................... 67 

Quadro 3. Meu caminho... Minha história ......................................................................................... 70 

Quadro 4. Minhas relações nesta história toda .................................................................................. 75 

Quadro 5. “Ser transexual” nesta sociedade ...................................................................................... 77 

Quadro 6. As pessoas não sabem o que se passa ............................................................................... 79 

Quadro 7. Readequação de gênero ..................................................................................................... 81 

Quadro 8. Saúde como direito:  mudanças possíveis ......................................................................... 81 

Quadro 9. Acolhimento acolhedor: construindo relações no SUS ..................................................... 82 

Quadro 10. (DES)Informações .......................................................................................................... 84 

Quadro 11. Cobaias? .......................................................................................................................... 86 

Quadro 12. O que os profissionais não sabem ................................................................................... 87 

Quadro 13. Falta educação, conhecimento, interesse, verba, mas acima de tudo, humanização!!! .. 89 

Quadro 14. Cidadania e respeito ........................................................................................................ 90 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Representação esquemática do processo de pesquisa para revisão de literatura ...... 28 

Figura 2. Representação esquemática do processo hermenêutico da compreensão ................. 51 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

AMTIGOS - Ambulatório de Transtorno de Identidade de Gênero e Orientação Sexual 

ANTRA – Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

CID – Código Internacional de Doenças 

CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

CRT – Centro de Referência e Treinamento 

DRS – Departamento Regional de Saúde  

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis 

GGB – Grupo Gay da Bahia 

GLS – Gays, Lésbicas e Simpatizantes 

HC - Hospital das Clínicas 

LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

OEA – Organização dos Estados Americanos 

OMS – Organização Mundial da Saúde 

OPAS – Organização Pan Americana de Saúde 

STF - Supremo Tribunal Federal 

SUS – Sistema Único de Saúde  

T – Travesti/Transexual  

TODXS - Todos/Todas 

TRANS – Travesti/Transexual 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 17 

1.1. Entendendo a diversidade dos corpos e suas identidades 17 

1.2. O (estigmatizado) mundo trans 21 

2. OBJETIVOS 26 

2.1. Objetivo geral 26 

2.2. Objetivos específicos 26 

CAPÍTULO 1 - TRANSEXUALIDADE E SAÚDE: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA INTERNACIONAL 27 

1.1. Preconceito, discriminação e relações familiares 31 

1.2. Barreiras socioeconômicas e financeiras 32 

1.3. Transfobia como barreira ao acesso à saúde 32 

1.4. Desatualização profissional e o conservadorismo social 33 

CAPÍTULO 2 - PERCURSO METODOLÓGICO 35 

2.1. Historicidade: o meu ponto de partida 36 

2.1.1. Movimentos Sociais: novas tradições para além da saúde 39 

2.1.2. Um ambulatório para chamar de seu: lugar de conquista, de trabalho e um locus para 

pesquisa 42 

2.2. Campo do estudo 46 

2.2.1. Buscando participantes protagonistas 46 

2.2.2. Colheita dos dados 49 

CAPÍTULO 3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 52 

3.1. Estudo exploratório de caracterização da população demandante pelo processo 

transexualizador no ambulatório de assistência integral a travestis e transexuais 52 

3.2. As pactuações propostas e os encontros com os participantes 68 

3.3. Eixos de Análise: Identificando os Núcleos Argumentais 70 

3.3.1. Eixo: Trajetórias de vida 70 

3.3.2. Eixo: Percepção do acesso à saúde 81 

3.3.3. Eixo: O serviço especializado 85 

3.4. A construção e a validação da narrativa 92 

3.4.1. Uma narrativa coletiva 94 

CAPÍTULO 4 - A INTERFACE ENTRE A NARRATIVA E OS ACHADOS 

NA REVISÃO DA LITERATURA 101 

4.1. Contribuições para a revisão das práticas 104 



 

4.1.1 Existem seres humanos diferentes de você. Somos seres humanos. Acolhe o ser humano! 

  104 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 107 

REFERÊNCIAS 112 

Anexo I - Termo de Consentimento Livre E Esclarecido 119 

Anexo II - Comitê De Ética e Pesquisa UNIFESP 122 

Anexo III - Formulário ao Comitê de Ética do Hospital 126 

Anexo IV - Carta de Apresentação do Projeto de Pesquisa Hospial Guilherme Álvaro 127 

Anexo V - Carta de Autorização para Coleta de Dados 128 

Anexo VI - Termo de Compromisso de Cumprimento das Resoluções 129 

Anexo VII - Orçamento da Pesquisa 130 

Apêndice I - Dados socioeconômicos dos pacientes atendidos no ambulatório de saúde integral 

a travestis e transexuais do Hospital Guilherme Álvaro 131 

Apêndice II – Roteiro de Entrevista 134 

Apêndice III - Transcrição das Entrevistas 135 

Apêndice IV - Narrativa Preliminar 204 

Apêndice V – Produto Técnico da Dissertação 213 



17  

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Entendendo a diversidade dos corpos e suas identidades 

Buscando compreender a diversidade dos corpos e suas identidades, que se apresentam como 

forma de expressão do gênero de um indivíduo na sociedade, transcorreremos o universo das travestis, 

das mulheres e homens transexuais. 

É imprescindível entendermos sobre quem estamos falando. Quem são estas pessoas que estão 

ocupando os espaços nos serviços de saúde? Esta pluralidade de seres que nos mostram diariamente 

que as mudanças políticas, sociais e científicas estão ocorrendo, tornando necessária à nossa 

readaptação frente a estas alterações. 

Para a concepção destas vivências, é fundamental balizarmos conceitos que circundam a 

temática da travestilidade e transexualidade. Para tal, pontuamos inicialmente a visão biotecnicista 

presente inclusive nas práticas assistenciais, que nos leva ao entendimento do sexo biológico, como 

sendo um “conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais, capacidades reprodutivas e 

características fisiológicas secundárias que distinguem ‘machos’ e ‘fêmeas”. (BRASIL, 2014, p.10). 

Na educação recebida desde a infância, no ambiente familiar é mencionada a existência dos 

sexos feminino e masculino. Partem do pressuposto que as pessoas nascem homens e mulheres em 

função da genitália. Na escola, esta realidade não é questionada frente a uma cultura 

cisheteronormativa1 que mantém a teoria biológica da existência de apenas dois gêneros: masculino 

e feminino. A igreja reforça este padrão como verdade absoluta, fortalecendo a existência exclusiva 

do homem e da mulher. Todavia, 

crescemos e nos criamos reconhecendo-nos e aos outros dentro dessa referência. A 

possibilidade de existência de outras categorias sexuais e de gênero parece irreal, o que 

estimula o preconceito e a dificuldade de entendimento de variações, diferenças e 

particularidades. (SAADEH, 2004, p. 3). 

As variações aqui citadas, são alusivas às identidades de gênero, atribuídas a percepção que 

cada indivíduo tem de si ao se expressar no mundo, em relação ao gênero masculino, feminino ou 

ambos, compreendendo gênero como uma identidade socialmente construída. 

 
1 Cisheteronormativa: conceito que faz referência a um conjunto de relações de poder que normaliza, regulamenta, 

idealiza e institucionaliza o gênero, sexo e a sexualidade em uma linha ilógica e estritamente horizontal. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672017000601235&lng=en&tlng=en>. Acesso em: 

10 set. 19. p. 1306. 
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Vale ressaltar que a identidade de gênero não diz respeito à orientação sexual2. A “Identidade 

de gênero é a percepção íntima que uma pessoa tem de si como sendo do gênero masculino, feminino 

ou de alguma combinação dos dois, independente do sexo biológico” (BRASIL, 2014, p. 13), de 

forma que não devemos cometer o equívoco de confundir com o termo orientação sexual. Homens e 

mulheres transexuais podem ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais, dentre outras tantas 

orientações sexuais existentes. 

A “pessoa cuja identidade de gênero coincide com o sexo biológico. Aquelas que são 

biologicamente mulheres e possuem identidade de gênero feminina ou biologicamente homens e 

possuem identidade de gênero masculina”, denomina-se cisgênero. (BRASIL, 2014, p.16) 

Para mulheres e homens que não se identificam com seu sexo biológico, nem com as 

atribuições socioculturais que lhes são impostas em razão do gênero de nascimento, é designado o 

termo mulher transexual e homem transexual, respectivamente, podendo em ambos os casos 

exercerem suas identidades de gênero feminina ou masculina de acordo com seu bem-estar 

biopsicossocial. (BRASIL, 2016, p. 7). 

No caso da travesti, ela 

se relaciona com o mundo no gênero feminino, no que diz respeito às aparências e formas 

assumidas por meio do uso de hormônios feminilizantes e/ou aplicações de silicone, tendo 

como característica marcante a mistura das características femininas e masculinas em um 

mesmo corpo. Identificam-se como travestis e reivindicam a legitimidade de sua identidade 

para além dos parâmetros binários do masculino ou do feminino. (BRASIL, 2016, p. 8). 

A partir dos fundamentos descritos, passaremos a nos reportar as travestis, homens e mulheres 

transexuais neste estudo, como pessoas transexuais ou pessoas trans. 

Embora haja conceitos diversos que nos norteiam para distinguirmos pessoas transexuais, há 

algumas controvérsias entre o entendimento dos pesquisadores, profissionais da saúde, ativistas e das 

próprias pessoas trans sobre esta temática. De acordo com Bento (2008, p.182), “[...] há uma 

pluralidade de interpretações e de construções de sentidos para os conflitos entre o corpo, sexualidade 

e a subjetividade nessa experiência.” 

Outrora denominada como transexualismo, a transexualidade era considerada uma doença 

 

2Orientação sexual: Capacidade de ter, sentir ou desenvolver atração e/ou relação emocional, afetiva ou sexual por 

outra(s) pessoa(s) a orientação sexual pode ser: Heterossexual, Homossexual, Bissexual, Assexuado, Pansexual. 

BRASIL, 2016, p.6. 
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mental, relacionada a sexualidade e não ao gênero3. (Martinelli, 2019). O Conselho Federal de 

Medicina através da resolução 1955/20104 considera “ser o paciente transexual portador de desvio 

psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação 

e/ou autoextermínio.” (CFM, 2010)  

De acordo com Rocha (2012, p.168), 

A transexualidade consiste em uma experiência frustrante do ser humano em não ver mente 

e corpo se harmonizarem. O transexual, além da angústia de se sentir preso em um corpo que 

reconhece não ser seu, encontra-se sujeito ao forte preconceito da sociedade, que o exclui das 

relações sociais por considerá-lo um “ser estranho”. (ROCHA, 2012, p. 168). 

Tais definições fazem com que as pessoas transexuais sejam tratadas como portadoras de 

doença, tanto por alguns pesquisadores e ramos da ciência, como por alguns trabalhadores do Sistema 

Único de Saúde- SUS. Esta resistência pela despatologização da transexualidade, vem de encontro ao 

temor de alguns ativistas e profissionais da saúde “pela perda dos direitos conquistados como por 

exemplo, no Brasil, a garantia de acesso gratuito ao processo transexualizador pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS).”, o qual viabiliza as cirurgias de transgenitalização e a dispensação dos hormônios de 

alto custo utilizados por homens transexuais. (BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 574). 

A despeito de alguns autores que nutrem esta visão patologizante sobre as travestilidades e 

transexualidades, ativistas comprometeram-se fortemente em desconstruir esta perspectiva. Este 

processo de luta, gerou em maio do ano corrente, a retirada da transexualidade do quadro das doenças 

mentais, por meio da atualização do CID5 11, que passa a vigorar a partir de janeiro de 2022, sendo a 

definição retificada para `Incongruência de gênero6, na categoria relativa a saúde sexual, reafirmando 

que as pessoas travestis e transexuais não sofrem de nenhum transtorno que afete o seu discernimento, 

Pelo contrário, estão seguras de sua identidade e configuram um grupo em condição relativa 

à saúde sexual. Quando, e se considerarem pertinente, podem buscar auxílio médico e 

multiprofissional em seu processo de afirmação de gênero, através do acolhimento 

psicoterápico, atendimento social e jurídico, adequação hormonal e procedimentos 

cirúrgicos. (SCIO EDUCATION, 2019) 

Butler (1990 apud BENTO 2008 p. 20) menciona que “transexualidade, travestilidade, 

 

3 Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/18/apos-28-anos-transexualidade-deixa-de-ser-classificada-

como-doenca-pela-oms_a_23462157/>. Acesso em: 10 set. 19. 

4 Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm>. Acesso em: 10 set. 19.  

5 Classificação Internacional das Doenças 

6 Tradução livre 
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transgênero, são expressões identitárias que revelam divergências com as normas de gênero uma vez 

que estas são fundadas no dimorfismo, na heterossexualidade e nas idealizações.” 

Ainda que pessoas transexuais manifestem a necessidade de realizar modificações corporais, 

nem todos eles têm esta necessidade. (BRASIL, 2014). Todavia, para os que anseiam em readequar 

seus corpos ao que sentem de acordo com as normas de gênero, foi implementado o processo 

transexualizador, através da portaria 2.803/2013, com o objetivo de “atender as pessoas que sofrem 

com a incompatibilidade de gênero, quando não há reconhecimento do próprio corpo em relação à 

identidade de gênero (masculino ou feminino).” (BRASIL, 2017) 

A proposta visa garantir a integralidade dos cuidados a estes usuários, no que tange a 

construção de suas subjetividades, salientando que se trata de pessoas as quais não apresentam 

problemas de saúde, porém requerem atenção. O atendimento deve ser executado por uma equipe 

multiprofissional e através de tecnologias e biotecnologias para modificações corporais, se produzem 

as intervenções através de ações, tais como o acompanhamento clínico, hormonioterapia e cirurgia 

de redesignação sexual, para os casos que desejarem, com o acompanhamento pré e pós-operatório. 

Ainda que o processo transexualizador seja um direito adquirido, o acesso aos procedimentos 

requeridos por algumas pessoas trans, ainda pode ser muito marcada pela patologização no processo 

de inserção destas pessoas no percurso de cuidado. 

De acordo com Miguel Missé (2011 apud BENTO; PELÚCIO, 2012, p. 574), 

lutar pela despatologização é defender que nossas identidades fazem parte da diversidade e 

que temos direito a modificar nosso corpo quando assim decidirmos. Reivindicar um livre 

acesso aos hormônios ou às cirurgias é a parte central da luta, não um detalhe, não é uma 

segunda parte da luta: é uma luta em si mesma. 

Ademais, há que se saber que “a Constituição Federal de 1988 não condiciona o acesso à saúde 

pela existência de uma patologia prévia.” (ROCON et al. 2016, p.4). Devemos considerar, conforme 

preconizado pelo SUS que “o direito à saúde implica também na garantia ampla de qualidade de vida, 

em associação a outros direitos básicos, como educação, saneamento básico, atividades culturais e 

segurança. (BAHIA7, 2018). 

1.2. O (estigmatizado) mundo trans 

 
7 Lígia Bahia, pesquisadora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

analisa a importância de ter a saúde como um direito constitucional no Brasil. 
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Muitas pessoas transexuais estão expostas a diversas formas de violência e discriminação nas 

ruas, no trabalho, na escola, sendo excluídas inclusive do convívio familiar, causando um impacto 

negativo em suas vidas. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA, descreve em 

seu dossiê sobre violência publicado em 2018 que: 

estima-se que 13 anos é a idade média que pessoas LGBT+ são expulsas de casa pelos pais. 

Sem uma estrutura familiar, acabam por se deixar levar pela pressão religiosa ou ainda pela 

vergonha de ter um membro da família que irá enfrentar diversos desafios em seu dia a dia. 

Neste contexto, a própria família se torna algoz dessas pessoas e a ignorância é um dos 

principais fatores desta intolerância. (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p.45) 

Pressupomos então, que as pessoas transexuais ao serem atendidas nas instituições de saúde, 

serão acolhidas de forma humanizada, o que é um paradoxo, pois ao serem recebidas nem sequer são 

ouvidas, sendo afrontadas e desprezadas, tendo as suas vozes caladas e sendo obrigadas a suportar as 

mais duras humilhações e o descaso. 

Na maioria dos casos, os serviços de saúde não rompem o ciclo da violência simbólica contra 

as travestis. Uma vez que os profissionais de saúde não tiveram, em sua formação, 

ferramentas que lhes possibilitem compreender o universo travesti, é de se esperar que haja 

dificuldade no acolhimento e situações de constrangimento durante os atendimentos. Esse é 

um dos aspectos de um amplo quadro de estigma, preconceito e abjeção envolvidos na situação 

de acolhimento das travestis nos serviços. (SOUZA, et al. 2015, p.772) 

Segundo o Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS8 de São Paulo (2016), “as 

principais queixas estão: humilhações por recepcionistas e servidores públicos; Descaso, pressa e até 

recusa no atendimento; Dificuldades para atendimentos específicos (hormonioterapia e retirada de 

silicone, por exemplo)”. Em alguns locais lhes é cerceado até mesmo o uso do banheiro conforme o 

gênero o qual se identifica. 

De acordo com Vecchiatti (2008, p.184), “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”. 

O direito à atenção integral à população trans no ato de cuidar é um processo que vem sendo 

construído nos serviços de saúde, porém com alguns percalços. O olhar para o outro sem que haja uma 

barreira, um incômodo, um desconforto pessoal ainda é muito presente nos colaboradores da rede 

pública e privada de saúde, em quaisquer que sejam a profissão ou posição da pessoa prestadora da 

assistência. Saadeh (2004, p.4) alerta que “a origem do preconceito é a ignorância, a visão particular 

 
8 CRT - Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP Disponível em: 

<http//www3.crt.saude.sp.gov.br/travestirespeito/index.php?pags=travestis>. Acesso em 30 jun. 2018. 
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e tendenciosa a partir dos próprios e restritos referenciais.” 

A moral, os costumes, a cultura e crenças dos profissionais, ainda interferem no acolhimento 

e na assistência da população de pessoas transexuais, gerando atitudes inoportunas e constrangedoras 

dentro de instituições preconceituosas, molestando as pessoas transexuais como lâminas afiadas, 

ceifando a pouca esperança que carregam consigo, causando-lhes uma profunda depressão e como 

consequência o aumento de casos de suicídio entre esta  população. (ANTRA, 2018, p.55). 

Apesar de o suicídio ser um tema complexo, trata-se de uma situação evitável que devemos 

problematizar, reconhecendo a situação de maior vulnerabilidade dessa população. Merece, portanto, 

um maior desvelo das entidades de saúde, sobretudo quando nos deparamos cotidianamente com 

situações de morte de nossos pacientes por esta causa, proferindo sobre nós enquanto serviço de 

saúde, toda a nossa incapacidade de reconhecer, além das demandas explicitadas, as reais 

necessidades do indivíduo e a urgência do seu sofrimento. 

Vale ressaltar diante de tal infortúnio, a importância de um serviço atento e responsável no 

acolhimento das pessoas trans, pois é crescente o número de casos concernentes à população de 

travestis e transexuais que cometem suicídio, comportamento este que de acordo com a Organização 

Pan Americana de Saúde - OPAS e Organização Mundial de Saúde - OMS9, “está fortemente 

associado ao enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abusos ou perdas e um senso de 

isolamento.” (OPAS, 2018). 

Discursos de ódio e violência por parte dos servidores públicos ou qualquer cidadão contra a 

população de Travestis e Transexuais não devem ser tolerados. A Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos - CIDH, reitera que, “a luz das obrigações estatais de garantir que, quando exercem 

a liberdade de expressão, não ignorem os direitos humanos”. (CIDH, 2015, p. 156). 

Travestis e transexuais sempre estiveram na ponta de lança dos preconceitos e das 

discriminações existentes no Brasil com a população LGBT. Isso ocorre porque essa 

população ostenta uma identidade de gênero diversa da imposta pelos padrões 

heteronormativos, em que homem é homem e mulher é mulher, e qualquer coisa que fuja 

dessa norma é encarada com estranhamento. No caso de trans, esse estranhamento se traduz 

em assassinato dessa população. (BRASIL, 2015, p.9) 

De acordo com o proposto pela diretriz do SUS, inerente à Universalidade na assistência, o 

 

9 Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde. Disponível em: 

<www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5671:folha-informativa- 

suicidio&Itemid=839>. Acesso em 18 jun. 2019. 

 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5671%3Afolha-informativa-
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acesso à saúde deve ser garantido a todos, como um direito de cidadania. 

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) 

No Brasil, devido à falta de denúncias e estatísticas oficiais, não possuímos dados fidedignos 

que nos apontem os indicadores de violência seguida ou não de morte pelas quais sofrem esta 

população, os tornando invisíveis aos olhos do estado. Conforme relatório da CIDH (2015, p. 81-82), 

“[...] muitos casos de violência contra pessoas LGBT não são denunciados, pois muitas pessoas temem 

represálias e não querem se identificar como LGBT, ou não confiam na polícia ou no sistema judicial”. 

Tal documento refere ainda que os mecanismos de coleta de dados nos países da Organização dos 

Estados Americanos- OEA, são muito precários. 

De acordo com o Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais de 2018, 

publicados pela ANTRA, 

As mortes continuam aumentando nas camadas mais vulnerabilizadas da população Trans. 

Moradoras de periferia, negras, e com baixa escolaridade. São especificidades dessas vítimas 

já tão excluídas socialmente, que as vezes só ganham notoriedade em mídias quando ocorre 

a letalidade, e quase sempre o apagamento das suas identidades sociais aniquila ainda mais 

aquele corpo estendido mortalmente. É um assassinato duplicado. Tira-se a vida e depois 

mata-se novamente sua existência quando não se respeita a forma e aparência que aquela 

pessoa construiu durante toda a sua vida. (BENEVIDES; NOGUEIRA, 2019, p.40) 

A aquisição de alguns dados sobre a violência, frequentemente são disponíveis apenas através 

da literatura cinzenta, que compreendem publicações de sites de grupos organizados pela questão do 

combate à violência à população LGBT, tal qual o banco de dados do Grupo Gay da Bahia (GGB), 

mencionado pelo Blog O Dia10, que constata o número de mortes da população LGBT no Brasil, 

através da sua publicação de 2015: 

Houve 318 assassinatos em 2015, o que significa uma morte a cada 27 horas[...], [...] 52% 

eram gays, 37% travestis, 16% lésbicas, 10% homossexuais [...] proporcionalmente os 

travestis e transexuais os mais vitimizados[...]. Enquanto no Brasil 119 trans foram mortas, 

apenas 21 trans norte-americanas foram assassinadas no ano passado. [...] Segundo 

organismo de direitos humanos internacionais, mais da metade dos assassinatos de 

transexuais no mundo ocorrem no Brasil. 

O Brasil é o líder no ranking de assassinatos de pessoas trans no mundo, sendo que de acordo 

 
10 Blog O Dia. Disponível em: <http://blogs.odia.ig.com.br/lgbt/2016/01/28/relatorio-do-grupo-gay-da-bahia-

aponta-que-318-lgbts-foram-assasinados-no-brasil-em-2015/>. Acesso em: 7 out. 2017. 

 

 

http://blogs.odia.ig.com.br/lgbt/2016/01/28/relatorio-do-grupo-gay-da-bahia-
http://blogs.odia.ig.com.br/lgbt/2016/01/28/relatorio-do-grupo-gay-da-bahia-
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com o Dossiê publicado em 2018 pela ANTRA, “53% foram cometidos por armas de fogo, 21% por 

arma branca e 19% por espancamento, asfixia e/ou estrangulamento.” (BENEVIDES; NOGUEIRA, 

2019, p.22). Ainda no mesmo relatório referem que: 

A associação que mais se repete é entre a agressão física, tortura, linchamento, afogamento, 

espancamento e facadas. 83% dos casos os assassinatos foram apresentados com requintes 

de crueldade como uso excessivo de violência, esquartejamentos, afogamentos e outras 

formas brutais de violência. (ANTRA, 2018, p. 23) 

A boa notícia para a população LGBT é que, como forma de assegurar os seus direitos, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu a tese de que “racismo é uma desumanização inferiorizante 

de um grupo social relativamente a outro, no contexto de relações de poder entre grupo dominante e 

grupo dominado.” (ANTRA, 2019). Desta maneira, no conceito de racismo, se enquadrou a homofobia 

e a transfobia no crime de discriminação por raça. Diante do exposto, foi publicada a decisão sobre a 

criminalização da homotransfobia, através da Lei Federal 77116/89.11
 

Em decorrência de toda fragilidade vivenciada pelas pessoas transexuais, onde estão incluídas 

as dificuldades de acesso aos serviços de saúde, temos como principais perguntas de pesquisa: Como 

se tem produzido o acesso à saúde desta população? Quais as dificuldades e facilidades 

(potencialidades?) encontradas para o acesso à saúde sob a ótica das travestis e transexuais? São estas, 

questões relevantes para a o desenvolvimento deste estudo, que poderá contribuir para o avanço da 

assistência dessa população, conforme o preconizado pelas diretrizes do SUS - Universalidade, 

Equidade e Integralidade e pela Política Pública de Saúde LGBT. 

 
11 Lei Federal n.77116/89 - Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação, ou preconceito de raça, cor etnia, 

religião ou procedência nacional. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

● Compreender as principais dificuldades e avanços para garantia do acesso à saúde da 

população de travestis, homens transexuais e mulheres transexuais, no contexto da política 

pública de saúde, em um ambulatório de saúde integral à travestis e transexuais na cidade 

de Santos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

● Mapear a demanda pelo processo transexualizador neste serviço. 

 
● Caracterizar as condições socioeconômicas e culturais das pessoas atendidas; 

 
● Reconstruir a trajetória de cuidado em saúde das pessoas envolvidas no processo 

transexualizador do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais. 
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CAPÍTULO 1 - TRANSEXUALIDADE E SAÚDE: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DA LITERATURA INTERNACIONAL 

Esta revisão da literatura científica foi realizada inicialmente, como um esforço metodológico 

no intuito de se obter o estado da arte, identificando as temáticas que têm sido exploradas na tradição 

da própria saúde, para melhor compreensão do objeto de pesquisa, subsidiando a preparação da etapa 

empírica e qualificando a análise dos achados, por meio do diálogo com autores que já se debruçaram 

sobre o tema. 

Foram encontrados artigos de potencial relevância produzidos em alguns estados dos Estados 

Unidos da América, Iran e Suécia, publicados nos últimos cinco anos, compreendendo o período de 

2013 a 2018, utilizando-se o descritor ‘Transgender Medical Care’ (Cuidados de Saúde à 

Transgêneros), haja vista a dificuldade encontrada para obtenção de material nacional na temática 

proposta, após vários ensaios em diferentes bases de dados. 

Os métodos utilizados pelos autores dos artigos consultados abarcaram pesquisas qualitativas, 

quantitativas e revisão bibliográfica e os tipos de estudo foram os empíricos e teóricos. A base que 

apresentou escopo mais amplo foi a coleção principal Web Of Science, de perfil interdisciplinar e 

reconhecido rigor metodológico, conferindo a autenticidade das fontes que propiciam o confronto e 

melhor interpretação do problema de pesquisa proposto - a questão do acesso à saúde de pessoas 

travestis e transexuais. 

Foram delineados os critérios de inclusão de acordo com a sistemática subsequente: 

Figura 1. Representação esquemática do processo de pesquisa para revisão de literatura 

Data da Busca 25/03/2018 
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Fonte: Elaborado pela autora 

Os resumos dos sessenta e nove artigos foram classificados e avaliados, sendo selecionados 

dezessete, os quais exploraram temas pertinentes a dialética proposta neste estudo, tratando de questões 

inerentes ao acesso ao sistema de saúde, como discriminação, preconceito, estigma, violência verbal, 

física e sexual, ausência do núcleo parental durante o processo transexualizador como forma de apoio, 

e a necessidade de estratégias de educação permanente. 

Os critérios de exclusão foram alusivos à conteúdos mais específicos, portanto menos 

relevantes para o avanço da discussão que estamos tratando, os quais fazem menção ao trabalho com 

crianças e adolescentes, doenças sexualmente transmissíveis, transexuais encarcerados, incidência de 

doenças em indivíduos com comportamento de risco e em uso de drogas, além de estudos duplicados. 

Quadro 1. Artigos selecionados para a revisão de literatura  

Período de 2013 a 2018, exibidos em ordem decrescente 
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Artigos Autor Ano de Publicação 

Barriers to Gender-Affirming Care for 

Transgender and Gender Nonconforming 

Individuals. (Barreiras aos cuidados de 

afirmação de gênero para transgêneros e 

indivíduos não-conformes de gênero.) 

Puckett, Jae; Cleary, Peter; 

Rossman, Kinton; Mustanski, 

Brian; Newcomb, Michael 

2018 

Life experiences of sexual minorities in Iran: 

limitations, adaptations and challenges. 

(Vivências de minorias sexuais no Irã: 

limitações, adaptações e desafios.) 

Mohammadi, Naima 2018 

Economic Challenges Associated with 

Transphobia and Implications for Practice 

with Transgender and Gender Diverse 

Individuals. (Desafios Econômicos 

Associados à Transfobia e Implicações para 

a Prática de Transgêneros e Gêneros com 

Diversos Indivíduos). 

Mizock, Lauren; Hopwood, 

Ruben Brown, Ronald T. 

(editor); Borden, Kathi A 

2018 

Perceived Barriers and Facilitators to Health 

Care Utilization in the United States for 

Transgender People: A Review of Recent 

Literature. (Barreiras Percebidas e 

Facilitadores à Utilização de Cuidados de 

Saúde nos Estados Unidos para Pessoas 

Transgêneros: Uma Revisão da Literatura 

Recente). 

Lerner, Justin E.; Robles, 

Gabriel 

2017 

Negotiating the (bio)medical gaze – 

Experiences of trans-specific healthcare in 

Sweden. (Negociando o olhar biomédico: 

Experiências de cuidados de saúde trans 

específicos na Suécia). 

Linander, Ida; Alm, Erika; 

Hammarström, Anne; 

Harryson, Lisa 

2017 

Discrimination and Delayed Health Care 

Among Transgender Women and Men: 

Implications for Improving Medical 

Education and Health Care Delivery 

(Discriminação e atraso na atenção à saúde 

entre mulheres e homens transgêneros: 

implicações para melhorar a educação 

médica e a prestação de serviços de saúde) 

Jaffee, D., Kim; Shires, A., 

Deirdre; Stroumsa, A., 

Daphna 

2016 
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Barriers to healthcare for transgender 

individuals. (Barreiras na saúde para 

indivíduos transgêneros). 

D., Joshua; Coleman, D., Eli; 

Feldman, D., Jamie; Garofalo, 

D., Robert; Hembree, D., 

Wylie; Radix, D., Asa; 

Sevelius, D., Jae 

2016 

The Impact of Discrimination on the Mental 

Health of Trans *Female Youth and the 

Protective Effect of Parental Support. (O 

impacto da discriminação na saúde mental 

das jovens trans *femininas e o efeito 

protetor do apoio dos pais.) 

Wilson, Erin; Chen, Yea- 

Hung; Arayasirikul, Sean; 

Raymond, H; Mcfarland, Willi 

2016 

Discriminatory Experiences Associated with 

Posttraumatic Stress Disorder Symptoms 

Among Transgender Adults. Experiências 

discriminatórias associadas a sintomas de 

transtorno de estresse pós-traumático entre 

adultos transgêneros.) 

Reisner, Sari L.; White 

Hughto, Jaclyn M.; Gamarel, 

Kristi E.; Keuroghlian, Alex 

S.; Mizock, Lauren; 

Pachankis, John E. Tracey, 

Terence J. G. 

2016 

Transgender stigma and health: A critical 

review of stigma determinants, mechanisms, 

and interventions. (Estigma e saúde 

transgêneros: Uma revisão crítica dos 

determinantes, mecanismos e intervenções 

do estigma.) 

White Hughto, Jaclyn M.; 

Reisner, Sari L.; Pachankis, 

John E. 

2015 

Assessing access to care for transgender and 

gender nonconforming people: A 

consideration of diverity in combating 

discrimination. (Avaliação do acesso a 

cuidados para pessoas trans e sem gênero: 

uma consideração da diversidade no combate 

à discriminação.) 

Cruz, Taylor M. 2014 

Being Transgender. (Sendo transgênero.) Levitt, Heidi M; Ippolito, 

Maria R 

2014 

Managing uncertainty a grounded theory of 

stigma in trangender health care. 

(Gerenciando a incerteza: uma teoria 

fundamentada do estigma nos encontros de 

saúde transgêneros.) 

Poteat, Tonia; German, 

Danielle; Kerrigan, Deanna 

2013 
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Transgender Patient Perceptions of Stigma in 

Health Care Contexts. (Percepção do estigma 

do paciente transgênero em contextos de 

atenção à saúde.) 

Kosenko, Kami; Rintamaki, 

Lance; Raney, Stephanie; 

Maness, Kathleen 

2013 

Female-to-Male Transmasculine Adult. 

(Feminino para masculino: Saúde do homem 

transexual adulto.) 

Reisner, Sari L; Gamarel, 

Kristi E; Dunham, Emilia; 

Hopwood, Ruben; Hwahng, 

Sel 

2013 

Gender violence revisited: Lessons from 

violent victimization of transgender 

identified individuals. (Violência de gênero 

revisitada: Lições da vitimização violenta de 

indivíduos identificados transgêneros.) 

Jauk, Daniela 2013 

Progress on the road to better medical care 

for transgender patients. (Progresso no 

caminho para melhores cuidados médicos 

para pacientes transgêneros.) 

Gardner, H., Ivy; Safer, D., 

Joshua 

2013 

1.1. Preconceito, discriminação e relações familiares 

As descobertas encontradas nos artigos que deram base a esta revisão, dão ênfase às questões 

vivenciadas pela população de transexuais. De acordo com os estudos, em razão da disforia de gênero, 

pessoas transexuais não se reconhecem em seu próprio corpo, o que resulta em intenso sofrimento. 

Elas passam por mudanças corporais externas, relativas às características secundárias desejadas, 

mesmo antes do início da readequação de gênero, ficando expostas a comportamentos 

discriminatórios, rejeição, preconceito, violência incluindo o abuso físico, verbal e sexual, em suas 

relações sociais, no trabalho, no núcleo familiar e nos serviços de saúde. Jauk (2013) refere que há 

um aumento do risco de vitimização nos períodos em que os indivíduos estão passando pela fase de 

readequação ou ainda tem a aparência de gênero ambíguo. Segundo ela, os homens transexuais têm 

mais passibilidade dos que as mulheres transexuais. 

Consta em um estudo realizado em 2016, que a discriminação sofrida por pessoas transexuais 

podem trazer efeitos deletérios a saúde mental, tais como sofrimento psíquico, sintomas de Transtorno 

do Estresse Pós Traumático (TEPT) e estresse relacionado a pensamentos suicidas, havendo uma 

probabilidade menor de ocorrer nos indivíduos que contam com a aceitação parental da sua condição 

de indivíduo transgênero. (WILSON et al. 2016). 
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Em um recente estudo qualitativo conduzido no Iran, Naima (2018) refere que pessoas 

transexuais necessitam do apoio da família, a qual tem papel significativo para ajudar as pessoas 

transexuais a se ajustarem à nova identidade, o que nem sempre ocorre, aflorando nestes indivíduos 

um alto nível de estresse, a depressão, o sofrimento mental, o que impacta negativamente em suas 

vidas emergindo inclusive pensamentos suicidas. 

1.2. Barreiras socioeconômicas e financeiras 

Safer et al. (2016), mencionam em seu artigo outras barreiras que os transexuais também devem 

transpor, dentre elas as financeiras e socioeconômicas, posto que algumas pessoas transexuais não 

possuem o apoio da família, sendo exposta a vida extra proteção familiar. 

Sob a percepção da literatura, grande parte é negligenciada pela família, saindo em busca da 

sobrevivência fora de casa, nem sempre obtendo sucesso. Desempregados, não conseguem ser 

inseridos no mercado de trabalho e muitos que tinham emprego, acabam sendo demitidos. Poteat et 

al. (2013, p.23), relatam em seu artigo realizado em um centro de saúde LGBT nos Estados Unidos 

que 

Um estudo nacional encontrou o dobro da taxa de desemprego entre as pessoas transgênero, 

em comparação com a população em geral. Não é de surpreender que as pessoas transexuais 

também tenham menos probabilidade do que a população geral de ter seguro de saúde e 

menos probabilidade de ser segurado por um empregado12. 

Ainda, em um estudo realizado em 2018 sobre os desafios econômicos associados à transfobia, 

há referências sobre as dificuldades enfrentadas quanto à obtenção de um salário digno, ainda que 

tenham as habilidades e educação necessárias para o cargo. (MIZOCK et al. 2013). 

1.3. Transfobia como barreira ao acesso à saúde 

Foram verificados nestes estudos, que são frequentes os maus tratos sofridos durante a 

trajetória de vida dos indivíduos transexuais. Nos serviços de saúde este comportamento é 

intensificado, seja pelo desconhecimento sobre o tema, ou pelas limitações pessoais dos profissionais, 

gerando uma (des)assistência, estabelecendo barreiras ao acesso à saúde. Com isso, esta população 

que apresenta uma vulnerabilidade intrínseca tende a não buscar o acompanhamento com a equipe, 

se responsabilizando pelo próprio cuidado. Mesmo que as pessoas transexuais consigam acessar os 

serviços de saúde, os cuidados ainda ficam bem longe do ideal. (POTEAT et al. 2013) 

 

12 Tradução livre 
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Segundo os autores, a recusa dos prestadores de cuidados em saúde gera um desconforto nestes 

usuários que ficam extremamente sensibilizados. Afirmam ainda, que os cuidados prestados são 

abaixo do esperado, como se os profissionais estivessem sendo forçados a prestação da assistência, 

além dos abusos verbais sofridos. (KOSENKO et al. 2013). 

Isto posto, ainda destacam que as pessoas transexuais tendem a adiar ou a não procurar o 

serviço de saúde adequado às suas necessidades, buscando informações por vias não oficiais e 

utilizando os hormônios em um processo de automedicação e autocuidado, o que é extremamente 

prejudicial, principalmente a longo prazo. 

Essas barreiras obrigaram os usuários a assumirem a responsabilidade pelo próprio processo 

de cuidado, através da solicitação de hormônios do exterior, adquirindo conhecimento 

médico e encontrando apoio alternativo. Com base nas experiências dos participantes, pode-

se argumentar que a mudança de responsabilidade dos prestadores de cuidados para os 

usuários está ligada à falta de recursos dentro dos cuidados trans específicos. (LINANDER 

et al. 2017, p.9).13
 

Estudos alertam a importância de uma investigação sobre algumas prioridades, como a 

capacidade do sistema de saúde para fornecer cuidados adequados aos indivíduos transexuais. 

(SAFER, et. al. 2016). 

1.4. Desatualização profissional e o conservadorismo social 

Nos currículos de cursos superiores da área da saúde nas universidades brasileiras, não está 

presente a necessidade da realização de discussões acerca da temática da transexualidade. De acordo 

com um estudo realizado pela Universidade da Pensilvânia em 2016, é de vital importância o 

treinamento de médicos sobre assuntos referentes a transexualidade, para que possam ofertar cuidados 

apropriados e sensíveis a esta população. (JAFFEE et al. 2016). 

Nos resultados de um estudo realizado na Universidade de Boston (GARDNER, et al. 2013), 

há relatos de pessoas transexuais sobre a falta de qualificação dos profissionais que prestam 

assistência, indicando ser esta uma das principais barreiras para a assistência. 

Em suma, estudos mostraram a necessidade de se respeitar e valorizar os indivíduos 

transexuais unicamente pelo que eles são, abrandando os perigos reais experimentados em seus 

cotidianos. Being Transgender, foi um estudo realizado em diferentes regiões dos Estados Unidos 

onde os autores destacaram a importância social de mudanças sociais. (LEVITT, H. M.; IPPOLITI, M. 

 
13 Tradução livre 
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R., 2014). 

Ao contemplarmos os achados nesta revisão sistemática, podemos notar que há algumas 

limitações nos estudos como um número baixo de participantes nas pesquisas e a maioria delas inclinou-

se a avaliar as percepções dos pacientes sobre as dificuldades no acesso à saúde com relação ao apoio 

parental, dificuldades financeiras e a transfobia, não fazendo menção ao acolhimento e a humanização na 

assistência. No tocante às barreiras de acesso aos serviços apontam, sobretudo, a necessidade da inclusão 

do tema “transexualidade” nos cursos superiores da área médica, como mediadores de uma assistência 

adequada a estas pessoas vulnerabilizadas pelo preconceito e a discriminação. 
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CAPÍTULO 2 - PERCURSO METODOLÓGICO 

Na perspectiva de uma melhor interpretação das particularidades, sensações, experiências de 

cada sujeito dentro da sua busca aos cuidados de saúde, suas relações entre seus pares, familiares e os 

próprios profissionais da saúde, buscamos compreender toda a subjetividade que envolve cada ato, 

esmiuçando suas trajetórias de cuidado, através da estrutura da pesquisa qualitativa, com uma 

abordagem metodológica hermenêutica crítica narrativa. 

De acordo com MINAYO (2011, p. 623), “compreender é exercer a capacidade de colocar-se 

no lugar do outro, tendo em vista que, como seres humanos, temos condições de exercitar esse 

entendimento.” Ainda segundo ela, “toda compreensão é parcial e inacabada, tanto ao nosso 

entrevistado, que tem um entendimento contingente e incompleto de sua vida e de seu mundo, como 

a dos pesquisadores, pois também somos limitados no que compreendemos e interpretamos.” 

Para tal compreensão, sincronizamos pesquisado e pesquisador, para que as histórias 

pudessem ser amplamente narradas, ouvidas, divididas, costuradas, cerzidas, remendadas aqui e ali, 

concebendo trajetórias de vida que nos levassem a compreensão da profundidade de seus mundos, 

nos aproximando do entendimento que tanto buscamos neste estudo, a fim de sensibilizarmos os 

profissionais e todas as pessoas envolvidas na assistência destes usuários, para que haja de fato uma 

mudança social. 

Considerando esta aproximação inevitável entre os sujeitos na abordagem qualitativa, mais 

que um caminho de pesquisa, a perspectiva Hermenêutica de Gadamer14 nos propõe uma postura 

filosófica que reconhece a historicidade do pesquisador e que orienta a própria construção das 

perguntas de pesquisa. A história efeitual seria então um processo a ser explicitado por quais 

motivações e sob quais preconceitos e valores se dá esta construção num certo momento da 

experiência do sujeito que deseja melhor compreender um fenômeno. Essa explicitação requer uma 

apresentação do ponto de partida do pesquisador e da transformação das suas pressuposições em 

questão, a buscarem nos contextos reais sua confirmação ou não. (ONOCKO-CAMPOS, 2006; 

 
14 O filósofo alemão Hans-Georg Gadamer (1900-2002), autor de “Verdade e método: esboços de uma hermenêutica 

filosófica”, é um dos autores mais importantes acerca da hermenêutica contemporânea. Gadamer, lastreado em 

estudoenomenológicos, entendia que a tradição não podia mais se apoiar nas interpretações metafísicas da razão. Daí 

que os estudos gadamerianos estão voltados para a consciência histórica, em que a historicidade do sentido tem papel 

relevante na autocompreensão que o ser humano alcança como participante e intérprete da tradição histórica. 



35  

SURJUS, 2014). 

“Mas tais preconceitos, tais ideias, ou crenças preconcebidas, segundo Gadamer, não devem 

ser vistos negativamente, pois é preciso que tenhamos a consciência de que são pontos de partida para 

as nossas conclusões vindouras.” (VILLELA, 2012). 

Desta feita, seguimos algumas etapas que consistiram em: a) Explicitação da historicidade da 

própria pesquisadora para melhor compreender o destaque do objeto de pesquisa e seus compromissos 

com o campo de estudo; b) um estudo exploratório da caracterização da população que tem 

demandado pelo processo de redesignação sexual no Ambulatório de assistência integral a travestis e 

transexuais desde o início do serviço em março de 2015 à maio de 2018; c) o convite e os encontros 

para a realização de entrevistas individuais; d) a análise por meio da identificação de núcleos 

argumentais; e) a construção de uma narrativa coletiva; f) a validação pelos participantes. 

2.1. Historicidade: o meu ponto de partida 

Inicio aqui um processo de imersão em meu passado como profissional de enfermagem, para 

identificar a essência do que me trouxe aos questionamentos inerentes à esta pesquisa. 

Enfermeira, trabalhadora da área da saúde desde 1989, posso dizer que meu contato com os 

enfermos vai além de procedimentos técnicos. Em todo meu percurso profissional nunca aceitei os 

maus tratos aos usuários e seus familiares, situação esta corriqueira nos nosocômios, sobretudo em 

entidades públicas. Considero que cada profissional da área da saúde que assume o ser humano para 

prestar assistência, cabe não somente propiciar o que sua especificidade requer. Temos o propósito 

de tentar amenizar as dores físicas e psíquicas, de acordo com os pressupostos científicos, éticos, 

legais e os direitos humanos, afinal tratam-se de pessoas que adentram em nossas vidas suplicando 

pelo acalento de suas mazelas, causadas pelos seus corpos ou mentes em sofrimento, carecendo de um 

momento de atenção e cuidado. 

No início da minha carreira, tive a possibilidade de trabalhar em Instituições públicas e 

privadas e logo tive a percepção de que meu perfil profissional era compatível ao trabalho proposto 

pelo SUS (Sistema Único de Saúde), onde lançando mão dos meus conhecimentos em enfermagem e 

de uma postura humanizada, poderia fazer a diferença na vida das pessoas. 

Prestei concurso público no final da década de noventa e fui convocada a prestação de serviços 

como enfermeira assistencial em um hospital Psiquiátrico na cidade de São Paulo, onde eu vivia na 
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época. Foram dias intensos que corroboraram com minhas crenças de (des)assistência médico 

hospitalar. Embora comoventes, as situações vivenciadas ali só me impulsionaram pela luta por cuidar 

das pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de sua autonomia e dignidade, para que fossem 

inseridas em um processo chamado vida. 

Em meados do ano de dois mil e oito, solicitei a minha transferência para Santos, iniciando 

minhas atividades no ambulatório geral do hospital Guilherme Álvaro, trabalhando junto a todas as 

especialidades. 

Neste ínterim, fora das paredes da instituição, conheci uma pessoa transexual e nos tornamos 

amigos. Eu não sabia na época o que significava. A primeira vez que ouvi falar sobre esta questão, foi 

no ano de dois mil e seis, quando em uma especialização que cursava na UNIFESP de São Paulo, 

sobre o programa de saúde da família, uma das nossas professoras abordou o tema em sala, de forma 

muito interessante, levando uma convidada, mulher transexual. Não nos aprofundamos no tema, de 

maneira que caiu no esquecimento. 

Este amigo, referia não se sentir bem consigo mesmo, que ao se olhar no espelho não 

reconhecia sua imagem, era como se não pertencesse ao corpo o qual nasceu. Convivi muito próximo 

a ele e seus familiares durante todo o seu longo processo de reconhecimento de si até a atualidade. 

Coabitar consigo diariamente, o levava a uma tristeza profunda. Não queria sair mais de casa, 

seus parentes não o entendiam e os serviços de saúde do local onde morava o diagnosticaram como 

portador de depressão e ansiedade, o que o levou ao uso de antidepressivos e ansiolíticos em grande 

quantidade, porém sem efeito algum. Apático, trazia no olhar apenas o sofrimento e lágrimas. 

Pensamentos suicidas eram constantes. Já não conseguia mais ir para o trabalho, pois o simples ato 

de levantar da cama já era um grande pesar. Depois de muitas conversas, se lembrou de uma entrevista 

que viu na televisão, onde a apresentadora descreveu perfeitamente todo o sentimento que tinha em 

relação a si e ao seu corpo. Iniciou uma busca na Internet e então começou a nomear os acontecimentos. 

Mais seguro e entendendo os passos que deveria seguir, foi em busca de um serviço de saúde que 

pudesse o orientar. 

Adequar seu corpo da forma com a qual realmente se sentia foi seu maior desejo e 

ansiosamente iniciou sua hormonização com o acompanhamento particular de uma endocrinologista. 

Sua mãe não aceitava, e entre os sentimentos de fúria e aversão aquela situação, o expulsou de casa, 



37  

embaixo de uma chuva de frases que o marcaram: “se é para ser assim, prefiro que vá embora!”, “ 

quer ser homem?”, “eu tive uma filha, você matou minha filha!”. Toda esta tensão veio acompanhada 

da demissão do emprego e o esmorecimento das relações que tinha com o padrasto, a irmã e a sobrinha, 

até o desligamento completo da família. 

Sem rumo, foi em busca de recolocação profissional. Embora apresentasse um currículo de 

excelência em sua área, bastava apresentar nas entrevistas de emprego seus documentos, cujo nome 

social e o nome do registro eram incompatíveis, para findar ali a participação no processo seletivo. 

Sem trabalho e apoio parental, iniciou-se então a busca pela sua readequação nos serviços públicos da 

região onde foi morar. 

No ímpeto de o ajudar, além de ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o assunto 

e entender o funcionamento dos serviços no que tange a esta temática, eu o acompanhei em todas as 

suas tentativas. 

A saga teve início em uma unidade com Estratégia de Saúde da Família na cidade de Praia 

Grande, onde residia. Foi o primeiro entrave. Anexados às paredes da unidade, havia alguns cartazes 

do Ministério da Saúde com informações sobre transexualidade e o uso do nome social15. Foi um 

conforto momentâneo, até indagar os profissionais sobre a questão, gerando um conflito, posto que 

se recusaram a chamá-lo pelo nome social o qual tinha direito e não sabiam o que fazer no momento 

da consulta. 

Toda a conversa acontecia no saguão da unidade, onde outras pessoas aguardavam para serem 

atendidas, gerando um constrangimento geral dada a situação a qual fora exposto. Tentou argumentar 

com a enfermeira e os agentes comunitários de saúde, sem sucesso. Finalizaram sendo intolerantes e 

retirando os cartazes anexados ali. Como é de conhecimento, as pessoas cadastradas na Estratégia de 

Saúde da Família não têm outra alternativa, senão retornarem à unidade a qual pertence o seu 

endereço para o atendimento em saúde. Após muita resistência, reclamações nas ouvidorias e maus 

tratos nos serviços, conseguiu enfim ser atendido. Chegou a receber uma resposta da ouvidora que 

disse: “Nome social não existe! Isto que você quer usar é nome fantasia.”, “Falsidade ideológica é 

crime!!!” 

 
15 Nome social é aquele pelo qual as travestis, as mulheres transexuais e os homens trans preferem ser chamados 

(as), cotidianamente, refletindo sua identidade de gênero, em contraposição aos nomes de registro civil determinados 

no nascimento, com os quais não se identificam. (Brasil, 2016, p.11) 
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Foi encaminhado ao endocrinologista de uma unidade de assistência secundária da região, o 

qual disse: “...eu não atendo este tipo de gente, vou te encaminhar para o Hospital das Clínicas.” 

No Hospital das Clínicas foi atendido pela equipe de psicólogos, os quais referiram que deveria 

voltar semanalmente durante dois anos, para que pudessem definir se de fato se enquadrava no 

diagnóstico de transexualidade. Apresentando dificuldade financeira e tendo todos os seus direitos 

violados, não conseguiu cumprir a árdua imposição de provar à eles que ele era quem dizia ser, um 

homem, ficando por quase três anos, entre idas e vindas, buscando por uma assistência adequada. 

Testemunhei a marginalização a qual aquele ser humano passou. Foi um cenário que me 

remeteu ao hospital psiquiátrico dos idos anos de 1999, tendo como discrepância estar livre das grades 

manicomiais. Era um retrocesso. A julgar pela dificuldade, o desrespeito, o descaso e toda a violência 

vivida em toda esta caminhada para obter acesso aos serviços de saúde, eu só pensava: Será que este 

cenário é reproduzido na vida de tantas outras pessoas transexuais? Era esta a lógica assistencial 

promovida pelo SUS para pessoas transexuais? 

Me senti encorajada a atuar em benefício destes seres tomados como abjetos, cidadãos que 

têm seus direitos humanos básicos subtraídos, que merecem ser respeitados e ter acesso integral à 

saúde, livre de preconceitos, humilhações, discriminação e tudo que possa subjugar e excluir o ser 

humano. Dei início aos estudos sobre transexualidade, me aprofundando nesse tema e buscando 

subsídios nas comissões de diversidade as quais encontrei na Internet. 

2.1.1. Movimentos Sociais: novas tradições para além da saúde 

A luta pelos direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais- LGBT 

no Brasil, surgiu no início da década de 70, momento este marcado pela ditadura civil- militar, e 

pautava inicialmente os interesses voltados a população de homens homossexuais e ativistas da época, 

que compunham o Grupo Somos. Era um coletivo comprometido com a luta pelo reconhecimento, 

pelo respeito, pela visibilidade, por se expressarem de acordo com suas sexualidades, pela inclusão 

social e o combate às desigualdades. Aliados ao 

movimento feminista e ao movimento negro, a “primeira onda” do movimento homossexual 

continha propostas de transformação para o conjunto da sociedade, no sentido de abolir vários 

tipos de hierarquias sociais, especialmente as relacionadas a gênero e a sexualidade. 

Pertencem a esta fase o grupo Somos de afirmação Homossexual, de São Paulo, e o jornal 

Lampião da Esquina, editado no Rio de Janeiro, que promoviam a reflexão em torno da 

sujeição do indivíduo às convenções de uma sociedade sexista, gerando espaços onde a 

diversidade sexual podia ser afirmada. (FACCHINI, 2011, p.188) 
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Posteriormente, uniram-se a esta força, mulheres lésbicas e travestis, ocorrendo a alteração na 

nomenclatura do movimento, que passou a ser chamado de Gays, Lésbicas e Simpatizantes - GLS. A 

participação propriamente dita, de pessoas trans, se intensificou na década de 80 com o advento da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS, em um movimento de intervenção, com vias a se 

instaurar medidas preventivas necessárias na época, como proteção à saúde das travestis. Em 1995, 

após muita luta, foi possível a inserção da letra T (travesti/transexual) na sigla vigente, até mesmo 

por entenderem ser GLS uma sigla excludente, sendo substituída por LGBT - Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais. 

O termo transexual no Brasil, foi propagado pelo movimento de Travestis e Transexuais, que 

buscavam pela visibilidade e garantia de direitos desta população, sendo que em 1992 foi fundada a 

Associação de Travestis e Liberados - ASTRA, sendo alterado para Associação Nacional de Travestis 

e Transexuais - ANTRA, no ano de 2002. 

Via de regra, “[...] a demanda dos movimentos organizados LGBT envolve reivindicações nas 

áreas dos direitos civis, políticos, sociais e humanos.” (BRASIL, 2013, p.10). Além disso, são 

mediadores das discussões junto à sociedade e o governo, visando a construção de políticas públicas 

que atendam às necessidades desta população. 

Várias foram as conquistas desde então, como a Política Nacional de Saúde Integral de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, publicada em 2013, com o intuito de “Promover a 

saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a discriminação e o 

preconceito institucional, bem como contribuindo para a redução das desigualdades e a consolidação 

do SUS como sistema universal, integral e equitativo.”(BRASIL, 2013, p.18) 

O casamento e a adoção por pessoas homossexuais, alteração do nome civil e sexo nos 

documentos oficiais para transexuais, o processo transexualizador e a constituição de Comissões de 

Diversidade Sexual no País, foram outros grandes avanços para garantia de direitos e inclusão social. 

Através do decreto municipal n° 6412 de 2013, criou-se a Comissão de Diversidade Sexual 

da cidade de Santos, cujo objetivo é “... oferecer subsídios na formulação e implantação das políticas 

públicas para a diversidade sexual.” (Santos, 2013). Trata-se de uma comissão extremamente atuante 

nos órgãos da saúde e educação, desempenhando também um importante papel informativo nas 

cidades circunvizinhas, fortalecendo a população LGBT e empenhando-se em fazer valer os seus 
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direitos. 

Chegou ao conhecimento desta Comissão, que havia uma demanda na Baixada Santista para 

obtenção de cuidados à saúde de travestis e transexuais, todavia não existia um serviço ou mesmo 

profissionais habilitados para esta especialidade de atendimento, sendo que os munícipes residentes 

em Santos e toda região do litoral Sul, Guarujá e Bertioga que careciam dessa assistência, eram 

privados ou eram encaminhados ao AMTIGOS1613, vinculado ao Hospital das Clínicas e o CRT17 –, 

ambos na cidade de São Paulo. 

Era vasta a lista de espera nestes locais de referência, o que os afligia devido a ânsia pelo 

tratamento e as transformações que tanto almejavam. Ademais, questões sociais eram fator de 

adiamento do processo, pois quando conquistavam a tão sonhada consulta, muitos eram obrigados a 

submeter-se aos benefícios inerentes ao transporte, oferecidos pelas prefeituras, os quais nem sempre 

estavam disponíveis, de forma que não chegavam a iniciar ou não davam continuidade ao tratamento, 

fazendo com que a única opção fosse a automedicação através da compra de hormônios de maneira 

inadequada e no caso das travestis e mulheres transexuais, a utilização de meios pouco convencionais 

para transformação do corpo, como a inserção de silicone industrial. 

No intuito de reconhecer esta população, buscando garantir o cuidado em saúde, a Sra. Taiane, 

presidente da comissão, teve a iniciativa de promover encontros entre os representantes das secretarias de 

saúde do Estado de São Paulo e das secretarias de saúde de alguns municípios da Baixada Santista, o 

que gerou inúmeras discussões fomentando a importância da atenção, acolhimento e assistência a 

população de travestis e transexuais residentes em toda a Baixada Santista. 

2.1.2. Um ambulatório para chamar de seu: lugar de conquista, de trabalho e um locus 

para pesquisa 

Instituiu-se então, em março de 2015, o Ambulatório de Saúde Integral a Travestis e 

Transexuais no Hospital Guilherme Álvaro, localizado na cidade de Santos no estado de São Paulo, 

que funciona uma vez por semana, no período da tarde, junto ao ambulatório de endocrinologia, com 

vista a garantir o processo transexualizador, exceto a cirurgia de transgenitalização, cuja magnitude 

do procedimento requer um atendimento mais especializado, sendo encaminhado para tanto, ao 

 
16 Ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual. 

17 Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS - SP 
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Hospital das Clínicas em São Paulo. 

A equipe foi composta na ocasião por um médico endocrinologista que é o coordenador do 

ambulatório, uma psicóloga do hospital e os demais membros eram vinculados à prefeitura de Santos 

e à DRS IV18, e foram cedidas voluntariamente à prestação de assistência no ambulatório, apenas no 

dia de seu funcionamento. Eram elas a assistente social e a médica endocrinologista, respectivamente. 

Requeri a minha inserção na equipe, para a realização das consultas de enfermagem e o que 

mais coubesse, pois até então desconhecia a função do enfermeiro em um ambulatório de cuidados à 

transexuais, uma vez que a literatura nacional não faz menção quanto ao proceder do profissional 

desta categoria. Fui autorizada pela minha chefia na época a prestar serviços ali fora do meu horário 

de trabalho normal. No período da manhã, eu era a enfermeira da Equipe Multiprofissional de Terapia 

Nutricional e a tarde voluntariamente, no ambulatório que chamávamos de ambulatório trans. 

Meu primeiro passo foi organizar os treinamentos as equipes da recepção, registro geral, 

laboratório e setor de exames a respeito do uso do nome social, uma vez que se trata de usuários do 

hospital, não somente do ambulatório trans. Foram alguns dias de capacitação, cujo auxílio recebi de 

um psicólogo e uma assistente social da prefeitura de Santos, além da presidente da Comissão de 

Diversidade. 

Desde o início da minha participação no ambulatório, tinha algo que me inquietava com relação 

aos componentes da equipe. Embora as profissionais cedidas pela prefeitura fossem exímias e 

apaixonadas pelo trabalho que desenvolviam, questionei o porquê de não haver profissionais do 

próprio hospital atuando no local. Fui informada que as pessoas lotadas na unidade declinaram ao 

convite de trabalhar neste ambulatório, motivo pelo qual os profissionais que estavam ali, foram 

trazidas de serviços externos. Fiquei perplexa, pois não entendia como profissionais da área da saúde, 

concursados, poderiam se recusar a prestar assistência a esta população? Como poderiam selecionar 

quem querem tratar? 

Este foi um fator que impactou negativamente o ambulatório, no que tange a assistência dos 

usuários. Com a aposentadoria da psicóloga, sem a qual o início do processo transexualizador não é 

possível, de acordo com os critérios estabelecidos pela portaria 457/ 2008 do Ministério da Saúde19, 

 
18 Diretoria Regional de Saúde IV – Baixada Santista 

19 Portaria n. 457, de 19 de agosto de 2008. O usuário que procure o sistema de saúde demandando amparo para sua 
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e sem alguém que se dispusesse a substituí-la, houve um decréscimo no número de primeiras 

consultas. 

Tão logo iniciei meu trabalho no ambulatório trans, circulando pelas dependências do hospital, 

com frequência podia ouvir pelos corredores: “Estas pessoas são muito difíceis”, “Nossa, eles 

reclamam muito!”, “Se eu tiver que atender eu atendo né? Deus ama o pecador, mas não ama o 

pecado.”, “É uma aberração”, “Você tem coragem de atender, hein!”, “Não vou chamar ninguém 

com este tal de nome social, tenho que chamar pelo nome que está no RG ou na planilha do hospital”, 

“Olha! Parece um homem/mulher de verdade! Se eu não soubesse, nem falaria!”. Quando me 

chamavam para atender alguma demanda de uma ou outra pessoa transexual que chegasse em algum 

momento que não fosse dia de atendimento, me diziam: “Tem um daqueles...seu pessoal aí, para falar 

com você!” 

Em um dos dias de atendimento, conheci a presidente da Comissão de Diversidade e fui 

convidada a comparecer às reuniões que aconteciam uma vez por mês na Estação da Cidadania. 

Timidamente fui adentrando nos espaços e conhecendo os demais membros. Participavam das 

reuniões os representantes do movimento LGBT, advogados e representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil da subseção de Santos, psicólogos, representantes do movimento Mães pela 

Diversidade20, representantes de órgão públicos da região, representantes da UNIFESP e a população 

externa que comparecia espontaneamente, interessados nas discussões em pauta. 

Os meus preconceitos vieram à tona. Era um ambiente propício para troca de ideias, 

construção, desconstrução e aprendizado mútuo. Foi naquele espaço que concebi o verdadeiro sentido 

de diversidade. Eram sujeitos políticos, interessados em mudar as suas histórias, que estavam ali 

dividindo conosco as suas vivências, conquistas e fracassos tornando real o que eu havia encontrado 

nas literaturas. Era um espaço de força e luta. Todos envolvidos com as questões trazidas pela 

presidente ou por algum participante, buscando a resolutividade para problemas em comum ou não, 

o que me fez finalmente compreender o porquê dos movimentos sociais e porque é indispensável a 

 
condição de sofrimento decorrente da incongruência entre o sexo anatômico e o sentimento de pertencimento ao sexo 

oposto ao do nascimento será acolhido e submetido à avaliação inicial, feita por um psicólogo e outro profissional da 

equipe multiprofissional, em ambulatório ou hospital credenciados/habilitados como Unidade de Atenção 

Especializada no Processo Transexualizador. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html>. Acesso em 23 jun. 2019. 

20 Mães pela diversidade: Organização não governamental, formada por mães e pais de jovens homossexuais e 

transexuais, servindo como rede de apoio para os jovens LGBT. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html
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existência das comissões de diversidade para que haja o diálogo entre governo, serviços e usuários. 

É um espaço vivo, em que as pessoas expõem seus cotidianos, pedem auxílio, auxiliam, todos no 

mesmo barco, para fazer valer os seus direitos. 

Estas experiências reforçaram a vontade de me unir a esta luta. Deixou de ser apenas um 

conhecimento para amparar um amigo. Passei a ser parte integrante deste movimento. 

Nos dias atuais, a equipe do ambulatório é composta pelo médico endocrinologista que ainda 

é o coordenador, uma médica endocrinologista vinculada ao hospital e um psicólogo que veio 

transferido de outra cidade. A psicóloga e a assistente social que pertencem a prefeitura de Santos, 

continuam comparecendo voluntariamente ao hospital, apenas para compor a equipe deste 

ambulatório. 

Todos os profissionais realizam os atendimentos e procedimentos, cada um dentro de sua 

especificidade. Alguns deles fazem parte de outras equipes e prestam serviço de apoio, tais como o 

médico psiquiatra, cirurgião plástico e ginecologista, em acordo com o médico coordenador. A minha 

participação como enfermeira foi interrompida até que eu possa encontrar um horário compatível, 

sendo que a enfermagem do ambulatório prossegue o atendimento, apenas administrando as injeções 

de hormônio, aos que solicitam. 

O serviço oferta os hormônios, os quais são fornecidos pela farmácia ambulatorial mediante a 

prescrição médica. Após receberem a medicação, eram orientados quanto aos efeitos colaterais, 

resultados esperados e via de administração. As travestis e mulheres transexuais adquirem seus 

hormônios sob apresentação de comprimidos, não sendo necessário sua administração em ambiente 

hospitalar, pois podem ser auto administrados. Os homens transexuais adquirem seu hormônio 

injetável, sendo as injeções administradas pela enfermagem do ambulatório a cada vinte e um dias ou 

a cada três meses, a depender da prescrição médica. Alguns deles optam por receber as injeções fora 

da unidade hospitalar. 

Até o momento da realização da pesquisa, o agendamento das consultas era realizado através 

de uma ligação telefônica do interessado ao serviço de apoio do hospital, permanecendo em uma lista 

de espera. Posteriormente, a psicóloga entrava em contato com o usuário, marcando o dia e horário 

para o primeiro atendimento com o serviço social e de psicologia. Realizadas as devidas avaliações, 

eram encaminhados a consulta médica e de enfermagem, prosseguindo com o tratamento previsto 
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pelo processo transexualizador, exceto as cirurgias de redesignação sexual. 

Todas estas circunstâncias me fizeram questionar: Como se tem produzido o cuidado destas 

pessoas e o acesso ao ambulatório na instituição? Quais as dificuldades e facilidades 

(potencialidades?) encontradas na assistência e acolhimento sob a ótica das travestis e dos homens e 

mulheres transexuais? Por que tanta resistência para o atendimento destes usuários? Como eu poderia 

contribuir para mudar esta realidade? Tais perguntas, que são o objeto deste estudo, fizeram emergir 

o meu desejo pela participação no mestrado profissional, como forma de produzir conhecimentos 

nesta especialidade, abrindo margem para a reflexão sobre as práticas do nosso trabalho de maneira 

crítica, possibilitando a devolutiva dos achados ao próprio serviço. 

Ainda que a existência deste ambulatório tenha sido um avanço no que tange aos cuidados às 

travestis, mulheres e homens transexuais, permanece sendo um espaço duro de intervenção, havendo 

um longo percurso a ser trilhado para que consigamos erradicar a discriminação que ainda se mantém 

arraigada em serviços preconceituosos e na sociedade, além do que, o atual cenário político no Brasil 

desfavorece a população LGBT, sendo a principal indagação por parte dos profissionais atuantes e 

usuários, até quando este serviço resistirá? 

A importância da discussão nas escolas e na sociedade como um todo, sobre temas relevantes 

como gênero e sexualidade, estão sendo depreciadas pelos atuais (des)governantes em nome da moral, 

da família brasileira e dos cidadãos de bem. Refletimos nos serviços, nos movimentos das ruas e nas 

universidades sob a sombra de um governo ditatorial. Uma nação encorajada a disseminar o 

preconceito, racismo, misoginia e a violência, proclamados pelo posicionamento explícito do líder do 

País, o qual fomenta o ódio às populações vulneráveis, demonstrando o quanto nós, enquanto 

sociedade, estamos em um processo de retrocesso e perda de direitos. 

2.2. Campo do estudo 

O local escolhido para o desenvolvimento deste estudo, foi o ambulatório de assistência 

integral a travestis e transexuais do Hospital Guilherme Álvaro, que abarca a equipe responsável pelo 

processo transexualizador. 

Trata-se de um Hospital Estadual de grande porte, situado na cidade de Santos, que se 

estabeleceu como Hospital de Isolamento em 11 de abril de 1911, sendo em 1947 transformado em 

Hospital Sanatório Guilherme Álvaro, especializado em tratamento de tuberculose pulmonar. Na 
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década de 70, com a transformação dos sanatórios brasileiros, o local foi adaptado para atendimento 

geral, passando a ser conhecido como Hospital Guilherme Álvaro ou HGA, sob a subordinação do 

Departamento de Hospitais Gerais e Especiais da Coordenadoria de Assistência Hospitalar da 

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Possui convênio com a Faculdade de Medicina - 

Fundação Lusíadas, o que o torna um Hospital Escola. 

Em 13 de agosto de 1973, o ambulatório geral iniciou suas atividades, contando com diversas 

especialidades. É um serviço de referência para toda a Baixada Santista, o qual funciona de segunda 

à sexta feira no período das 7 horas da manhã às 19 horas. 

2.2.1. Buscando participantes protagonistas 

Sob a perspectiva da hermenêutica de Gadamer, somos alertados de que a história é feita e pode 

ser contada por múltiplas vozes e quase sempre, a sua oficialidade tende a excluir vozes mais frágeis 

ou que guardem menor poder frente às disputas que atravessam toda construção social humana. Isto 

posto, a presente pesquisa recorreu a dar voz aos sujeitos que diretamente vivenciaram o processo a 

ser compreendido, evidenciando um compromisso ético com a transformação da realidade social em 

que se inserem. (ONOCKO-CAMPOS, 2006; SURJUS, 2014). 

Para tanto, a construção de narrativas a partir das transcrições das entrevistas usando o 

arcabouço teórico de Ricoeur foram nosso pilar (ONOCKO-CAMPOS et al. 2014, p.2). 

Onocko-Campos e Furtado (2008) resgatam em distintos autores o potencial de mediação das 

narrativas: entre a experiência e o discurso, que ligaria a explicação à compreensão, se tratando de 

histórias ainda não narradas (RICOEUR, 1997 apud CAMPOS; FURTADO, 2008, p. 1091); entre 

estrutura e acontecimento, a história representando um ponto de vista particular (BURKE, 1992, apud 

CAMPOS; FURTADO, 2008, p. 1093); como formações positivas e negativas, sucessos ou fracassos 

dos heróis que dão sua legitimidade às instituições, definindo critérios de competência (LYOTARD, 

2006, apud ONOCKO- CAMPOS; FURTADO, 2008, p. 1091). 

as narrativas, construídas pelos pesquisadores, seguindo os núcleos argumentais, tornam o 

material denso, mantendo-se fiel a história. Em um segundo momento, esta narrativa é 

apresentada aos sujeitos entrevistados (momento hermenêutico), com a função de validar os 

dados e produzir efeitos de intervenção. (ONOCKO-CAMPOS, 2011, p. 1269) 

Como a validade das pesquisas qualitativas tem sido bastante discutida, é importante neste 

processo de colheita e análise dos dados, poder contar com a participação direta dos sujeitos para que 

possam ainda legitimar todo o material construído. 
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A população participante desta pesquisa foi composta por pessoas transexuais, que 

estavam dentro dos critérios de inclusão: 

- Maiores de 18 anos; 

- Integrantes do ambulatório de atenção integral a travestis e transexuais; 

- Em processo de transição por mais de doze meses; 

- Buscaram pelo serviço espontaneamente. 

Este estudo se deu em conformidade com a Resolução 466/2012, sendo que a participação dos 

entrevistados foi condicionada a prévia leitura e preenchimento do termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, cujo teor foi elucidado antes do início das entrevistas, sendo a cópia entregue a cada um 

deles. O projeto foi aprovado pelos comitês de ética em pesquisa da UNIFESP e do Hospital 

Guilherme Álvaro sob o número do CEP - 1538/2017.  

Os nomes dos participantes foram mantidos em sigilo, sendo que todos os aspectos que 

poderiam identificar os participantes foram retirados, sendo todos os participantes consultados quanto 

a possibilidade de disponibilizarmos a transcrição das entrevistas na íntegra, para que pudéssemos 

assim, inspirar novos estudos.  

Diante do exposto, seus nomes foram substituídos pelo de personagens da vida real, os quais 

perderam suas vidas apenas por tentarem ser quem eram, ou pelos que marcaram a história por suas 

lutas pela garantia de direitos desta população. Desta forma, procuramos homenageá-los. São eles e 

elas:  

1. Brenda Lee: Travesti, moradora da cidade de São Paulo, com o advento da Aids na década de 80, 

fundou a casa de apoio Brenda Lee, também conhecida como casa das princesas, sendo que  “passou 

a acolher em sua casa os chamados “pacientes sociais”, ou seja, aqueles que, embora não 

necessitassem de internação hospitalar, não tinham condições de exercer uma ocupação profissional 

e careciam de cuidados médicos diários. A maioria era de travestis soropositivas e/ou vítimas de 

violência.” (CARVALHO; CARRARA, 2013, p. 325). Em 1996, foi assassinada brutalmente. 

2. Dandara Kethlen: Travesti, nascida em fortaleza. “Aos 42 anos, no dia 15 de fevereiro de 2017, 

Dandara foi morta a pauladas, pedradas, espancamento e tiro.” (Mendonça, 2018, p.13). Em quanto 

isso, um dos homens que a violentava, filmou toda a cena de horror vivenciada, imagens estas que 

foram divulgadas em todas as redes sociais.  
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3. João Nery: Homens trans, psicólogo e escritor ativista. Ele foi considerado como o primeiro homem 

a ser submetido a cirurgia de redesignação sexual no Brasil. Morreu aos 68 anos de câncer no pulmão. 

O Projeto de Lei 5002/13, intitulado Lei de Identidade de Gênero – João W. Nery, pelo qual ele lutou, 

“garante o direito do reconhecimento à identidade de gênero de todas as transidentidades no Brasil, 

sem necessidade de autorização judicial, laudos médicos ou psicológicos, cirurgias e 

hormonioterapias.” (NERY; MARANHÃO JÚNIOR, 2012, p. 156) 

4. Chaz Bono: Homem transexual, 50 anos, ator, cantor e ativista pelos direitos de pessoas 

transexuais. Produziu um documentário e escreveu um livro de apoio a transexuais sob o titulo de 

“Transição: A História de Como me Tornei Homem”. De acordo com Faccini, “Chaz relata 

peculiaridades do processo de mudança de sexo, como as transformações ocasionadas pelas injeções 

de testosterona, hormônio responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características 

masculinas.” (FACCINI, 2011) 

5. Brandon Teena: Homem transexual, assassinado brutalmente em Nebraska aos 21 anos de idade. 

Na véspera do natal de 1993,  

dois homens o atacaram, despindo-o à força para revelar seu sexo biológico aos convidados 

da festa. Nas primeiras horas da manhã seguinte, o sequestraram e o estupraram. Teena 

denunciou os estupros a polícia local e foi submetido a um interrogatório degradante. 

Nenhuma acusação foi apresentada contra os homens. No entanto, indignados com o relato 

de Teena sobre suas ações, em 31 de dezembro, eles esfaquearam e atiraram em Teena.21 

(HIDALGO, 2018) 

Inicialmente, a proposta era que os participantes fossem convidados e entrevistados no horário 

em que estivessem em sala de espera, aguardando pelo atendimento da equipe do ambulatório, como 

uma estratégia facilitadora de acesso aos que estivessem no local. Para as entrevistas, seria utilizada 

uma sala de atendimento dentro do ambulatório do Hospital Guilherme Álvaro, ou mesmo nas 

dependências dos jardins, de acordo com a disponibilidade de espaço e/ou escolha do participante. 

Algumas intempéries ocorreram no meio da caminhada, de forma que os usuários que 

cumpriam os itens dos critérios de inclusão propostos não estavam comparecendo ao ambulatório. A 

médica que compunha a equipe entrou de férias e concomitante a isso, estávamos sem psicólogo 

durante o período, o que retardou a captação dos sujeitos da pesquisa. 

Como forma de impedir o tardamento do progresso deste estudo de acordo com o cronograma 

previsto, outra estratégia foi aplicada para a realização do convite e execução das entrevistas. Apenas 

 
21 Tradução livre 
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três dos participantes foram convidados pessoalmente, no momento em que aguardavam a consulta 

médica, conforme o proposto, porém não concordaram em realizar as entrevistas naquele momento, 

se dispondo a comparecer em outro dia, horário e local. 

Outros quatro foram contactados via WhatsApp e Messenger do Facebook, aleatoriamente, 

obedecendo-se a listagem de pacientes ativos no cadastro e que estavam dentro dos critérios de 

seleção. Um deles declinou ao convite e outro não respondeu. Os dois restantes, não se opuseram em 

participar, desde que não fosse no ambulatório, pois o horário de trabalho tornava-se um empecilho. 

Por se tratar de pesquisa qualitativa, trabalhamos com amostra por saturação, não nos 

preocupando com a quantidade de participantes. Saturação é um termo criado por Glaser e Strauss 

(1967, apud MINAYO, 2017, p.5) “para se referirem a um momento no trabalho de campo em que a 

coleta de novos dados não traria mais esclarecimentos para o objeto estudado”. 

Minayo (2017) descreve que “a fala de cada um deve ser valorizada, mas não de forma 

absoluta, uma vez que o sujeito não se esgota na conjuntura em que vive e nem sua ação e pensamento 

são meros frutos de sua vontade, personalidade e desejo”. Ainda segundo ela, “uma entrevista com 

alguém de um grupo é, ao mesmo tempo, um depoimento pessoal e coletivo”. Romney et al. (1986, 

apud MINAYO, 2017, p. 4) falam de um modelo de consenso cultural “o que permite um número 

finito de entrevistas e observações”. 

2.2.2. Colheita dos dados 

Considerando o objeto e a complexidade da investigação das questões a serem analisadas, a 

técnica de colheita de dados escolhida foi a realização de entrevistas semiestruturadas individuais, 

como forma de preservar os participantes da pesquisa no que tange a delicadeza dos fatos a serem 

narrados, mantendo o sigilo de suas histórias. Ademais, as entrevistas nos permitiram “à exploração 

dos pontos de vistas dos atores sociais inseridos no contexto da investigação, como elementos 

essenciais ao conhecimento e a compreensão da realidade social”. (OLIVEIRA; MARTINS; 

VASCONCELOS, 2012, p. 2) 

As entrevistas semiestruturadas, “consistem de várias questões-chave que ajudam a definir as 

áreas a serem exploradas, mas também permitem ao entrevistador ou entrevistado a divergirem a fim 

de obter uma ideia ou resposta em mais detalhes”. (OLIVEIRA; MARTINS; VASCONCELOS, 2012, 

p.6). 
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Tradicionalmente, a esta etapa da pesquisa denominada de entrevista, é tratada por coleta de 

dados. Neste estudo, este procedimento metodológico estará nomeado como colheita de dados, 

entendendo não ser este apenas um momento de produção de dados, mas sim de colheita, sendo um 

processo de intervenção e não apenas de levantamento de informações já prontas, uma vez que a 

entrevista “colhe dados porque cultiva a realidade no ato de conhecê- la. Tal cultivo pressupõe a dupla 

direção metodológica de acompanhar a experiência dos sujeitos na situação de entrevista e cuidar dos 

efeitos do procedimento de colheita de dados”. (SADE et al. 2013, p. 2814) 

Diante disso, nos atentamos à reconstrução da trajetória de cuidados em saúde das pessoas 

travestis e transexuais, através da realização da colheita dos dados, a partir das entrevistas áudio 

gravadas, cuidadosamente transcritas, organizadas e analisadas, à luz dos principais marcos legais que 

garantem o acesso à saúde como direito, e em diálogo com outros autores que já tenham se dedicado 

a tal temática, sob o referencial hermenêutico- narrativo. (ONOCKO-CAMPOS, 2005). 

O material transcrito foi então analisado de maneira a permitir a identificação dos principais 

núcleos argumentais. O agenciamento lógico das ideias e ênfases percebidas pelo pesquisador foram 

então expressas em uma narrativa específica, considerando o material como uma “unidade narrativa”, 

com vistas a reunir as principais vivências, consensos e contradições identificadas. (ONOCKO-

CAMPOS; FURTADO, 2006). 

Iniciou-se a elaboração da interpretação, que para Onocko-Campos (2005) é um processo de 

dois movimentos: 1) análise - necessária para a compreensão aprofundada dos fenômenos em curso, 

e 2) construção - a partir de narrativas que ajudem na formulação de propostas e elaboração de novos 

sentidos. Para Ayres, este processo corresponde à dupla tarefa hermenêutica de compreender os 

discursos e construir novos saberes (AYRES, 2005 apud SURJUS, 2011). 

Neste último ciclo, a unidade narrativa foi encaminhada a todos os sujeitos da pesquisa para 

validação dos dados, sendo este o momento hermenêutico, onde cada um deles, individualmente, teve 

contato com o material elaborado, trazendo suas impressões quanto ao seu reconhecimento ou não 

naquela história, promovendo assim, efeitos de intervenção de modo a produzir testemunho, 

valorização da experiência pessoal e potencial transformador a partir da percepção da questão, como 

de ordem política e coletiva. 

Entendemos desta forma a volta hermenêutica, visando a interpretação dessa narrativa, 
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cumprindo o postulado hermenêutico de passar várias vezes pelo mesmo lugar, caracterizando o 

círculo hermenêutico da compreensão. (ONOCKO-CAMPOS; FURTADO, 2006). 

Figura 2. Representação esquemática do processo hermenêutico da compreensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SURJUS, 2014 
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CAPÍTULO 3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Estudo exploratório de caracterização da população demandante pelo processo 

transexualizador no ambulatório de assistência integral a travestis e transexuais 

No que concerne às características socioeconômicas e culturais, bem como os dados inerentes 

a demanda pelo processo transexualizador, dada a crescente procura pelo ambulatório, entendemos ser 

significativa esboçar uma série histórica dos dados encontrados para que futuras pesquisas possam 

aprofundar análises e também desenvolver estudos comparativos acerca das características da 

população atendidas em serviços semelhantes em outras localidades. Dessa forma, esse estudo teve 

somente o alcance de um primeiro mapeamento, para que se possam efetivar futuras análises mais 

aprofundadas. 

Tabela 1. Demanda pelo processo transexualizador 

 

 2015  2016  2017  2018  Total  

N = 42  N = 69  N = 99  N = 6  N = 216 

DEMANDA PELO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR 

HOMEM TRANS 19 45,24% 31 44,93% 49 49,49% 2 33,33% 101 46,76% 

MULHER TRANS 23 54,76% 38 55,07% 50 50,51% 4 66,67% 115 53,24% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

 

Gráfico 1. Demanda pelo processo transexualizador 

 

 
Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 
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Ainda que o ambulatório do Hospital Guilherme Álvaro não seja um serviço amplamente 

divulgado, podemos certificar através da tabela 1, que a partir da data do início dos atendimentos, a 

demanda pelo processo transexualizador nos primeiros nove meses de funcionamento foi de 42 

pessoas, havendo um aumento progressivo até o ano de 2017. Até a data da coleta dos dados, em 

maio de 2018, houve uma procura de 216 pessoas no total, dentre elas 46,76% se identificaram como 

homens transexuais e 53,24% como mulheres transexuais. 

Através da tabulação de informações coletadas nos registros de acolhimento do serviço social 

do ambulatório, no período de março de 2015 a maio de 2018, foi possível tecermos um breve perfil 

socioeconômico e cultural das pessoas transexuais que utilizam o serviço. Serão apenas apresentados 

de forma descritiva os dados referentes a: identificação população de acordo com a forma a qual se 

identificam em relação ao gênero, faixa etária, raça/cor, o que os motivou a buscar pelo serviço, 

utilização prévia de hormônios e quais tipos, utilização prévia de silicone industrial, como acessam à 

saúde, forma com a qual souberam do atendimento no HGA, relativos ao apoio dos familiar, grau de 

instrução, trabalho e renda, explicitando limitações deste estudo em desenvolver análises mais 

aprofundadas. 

Tabela 2. Distribuição do grupo estudado de acordo com a forma com a qual se identificam 

em relação ao gênero 

 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

COMO SE IDENTIFICA 

Mulher trans 12 44,44% 18 42,86% 8 34,78% 3 33,33% 41 40,59% 

Travesti 3 11,11% 2 4,76% 1 4,35% 0 0,00% 6 5,94% 

Homem trans 12 44,44% 22 52,38% 14 60,87% 6 66,67% 54 53,47% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro. 

Gráfico 2. Distribuição do grupo estudado de acordo com a forma com a qual se identificam 

com relação ao gênero  
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Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Verificamos através das tabelas 1 e 2 respectivamente, que das 216 pessoas que buscaram pelo 

serviço, apenas 101 se mantiveram efetivamente no ambulatório. 

Alguns impedimentos para a permanência das pessoas trans no serviço de saúde citados por 

Rocon et al. (2016, p.1) “[...] são o desrespeito ao nome social, a trans/travestifobia como obstáculo 

à busca de serviços de saúde e causa dos abandonos de tratamentos em andamento.” 

Tabela 3. Distribuição do grupo estudado segundo a faixa etária 

 2015  2016  2017  2018  Total  

N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

IDADE  

15-20 1 3,70% 7 16,67% 5 21,74% 2 22,22% 15 14,85% 

21-26 5 18,52% 14 33,33% 6 26,09% 3 33,33% 28 27,72% 

27-32 10 37,04% 8 19,05% 4 17,39% 2 22,22% 24 23,76% 

33-38 4 14,81% 4 9,52% 4 17,39% 2 22,22% 14 13,86% 

39 – 44 2 7,41% 3 7,14% 1 4,35% 0 0,00% 6 5,94% 

> 45 5 18,52% 6 14,29% 3 13,04% 0 0,00% 14 13,86% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro. 

Gráfico 3. Distribuição do grupo estudado segundo a faixa etária 
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Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

A tabela 3 deste estudo, nos indica que houve uma procura maior pelo serviço no ano de 2016. 

No geral, podemos notar uma maior procura por pessoas trans na faixa etária de 21 a 26 anos, seguido 

das pessoas com idade entre 27 e 32 anos. 

Tabela 4. Distribuição do grupo estudado de acordo com a raça/cor 

 2015  2016  2017  2018  Total  

N = 27 % N = 42 % N = 23 % N = 9 % N = 101 

RAÇA/COR 

BRANCA 11 40,74% 19 45,24% 11 47,83% 4 44,44% 45 44,55% 

PRETA 3 11,11% 7 16,67% 2 8,70% 1 11,11% 13 12,87% 

PARDA 11 40,74% 13 30,95% 10 43,48% 3 33,33% 37 36,63% 

AMARELA 1 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 

INDIGENA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

NÃO INFORMADO 1 3,70% 3 7,14% 0 0,00% 1 11,11% 5 4,95% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro. 

Gráfico 4. Distribuição do grupo estudado de acordo com a raça/cor 
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Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Na tabela 4, no que concerne a autodeclaração de cor/etnia, pode-se verifica-se que das pessoas 

transexuais atendidas, 12,87% declaram-se pretos (8,2% da população geral), 36,63% pardos (46,7% 

da população geral), que somados constituem 49,50%, ou seja, a maioria das pessoas atendidas pelo 

ambulatório. Declaram-se brancos 44,55% (44,2% da população em geral). (IBGE22, 2017). 

Conforme Mello et al. (2011 apud ROCON et al. 2016. p.1), 

dentre a população LGBT, as pessoas travestis e transexuais são as que mais enfrentam 

dificuldades ao buscarem atendimentos nos serviços públicos de saúde, não só quando 

reivindicam serviços especializados, como o processo transexualizador, mas em diversas 

outras ocasiões nas quais buscam atendimento, pela agressiva trans/travestifobia que sofrem 

atrelada à discriminação por outros marcadores sociais, como pobreza, raça/cor, aparência 

física e pela falta de serviços de saúde específicos. (ROCON et al. 2016. p.1) 

Tabela 5. Distribuição do grupo estudado de acordo com a motivação pela busca do 

serviço 

 2015   2016   2017   2018   Total 

MT HT MT HT MT HT MT HT MT HT MT HT MT HT MT HT MT HT MT HT 

Total MT: Mulheres trans/HT: Homens trans 15 12 % 20 22 % 9 14 % 3 6 % 47 54 % 

O QUE MOTIVOU BUSCAR O SERVIÇO 

HORMONIOTERAPIA 14 12 93,33% 100,00% 19 21 95,00% 95,45% 9 14 100,00% 100,00% 2 5 66,67% 83,33% 44 52 93,62% 96,30% 

PSICOTERAPIA 9 10 60,00% 83,33% 14 18 70,00% 81,82% 8 13 88,89% 92,86% 1 5 33,33% 83,33% 32 46 68,09% 85,19% 

PSIQUIATRA 3 3 20,00% 25,00% 3 2 15,00% 9,09% 2 0 22,22% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 8 5 17,02% 9,26% 

MASTECTOMIA 1 9 6,67% 75,00% 0 18 0,00% 81,82% 0 12 0,00% 85,71% 0 5 0,00% 83,33% 1 44 2,13% 81,48% 

 
22 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados em 24.11.207. Disponível em: <http: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-populacao- chega-a-

205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos. Acessado em 17.7.2019. 
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PRÓTESE MAMA/PÊNIS 2 0 13,33% 0,00% 11 1 55,00% 4,55% 6 0 66,67% 0,00% 1 0 33,33% 0,00% 20 1 42,55% 1,85% 

HISTERECTOMIA 0 5 0,00% 41,67% 0 15 0,00% 68,18% 0 8 0,00% 57,14% 0 3 0,00% 50,00% 0 31 0,00% 57,41% 

CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL 7 4 46,67% 33,33% 10 6 50,00% 27,27% 5 4 55,56% 28,57% 2 2 66,67% 33,33% 24 16 51,06% 29,63% 

LAUDO ALTERAÇÃO NOME 9 9 60,00% 75,00% 16 17 80,00% 77,27% 7 10 77,78% 71,43% 1 4 33,33% 66,67% 33 40 70,21% 74,07% 

CLÍNICA GERAL 4 3 26,67% 25,00% 11 7 55,00% 31,82% 5 7 55,56% 50,00% 0 0 0,00% 0,00% 20 17 42,55% 31,48% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Gráfico 5. Distribuição do grupo estudado de acordo com a motivação pela busca do 

serviço 

 
Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

A tabela 5 nos mostra que há um predomínio de homens transexuais frequentes no serviço, 

totalizando 54 pessoas, dos quais 96,30% procuraram o serviço em busca de hormonioterapia, 85,19% 

por acompanhamento psicológico, 81,48% por mastectomia, seguido de 57,41% por histerectomia. 

74,07% deles solicitaram o laudo para alteração do prenome e sexo no registro civil. 

Quanto as 47 pessoas travestis/mulheres transexuais que procuraram o serviço, 93,62% delas 

estavam em busca da hormonioterapia, 68,09% por atendimento psicológico, 70,21% por laudo para 

alteração do prenome e sexo no registro civil, seguido de 51,06% para cirurgia de redesignação sexual 

e 42,55% para cirurgia plástica, na perspectiva de inserção de prótese mamária. 

Há uma suposição de que o decréscimo da procura pelo ambulatório por travestis e mulheres 

transexuais, se deu em razão da impossibilidade do serviço em oferecer alguns dos procedimentos 

importantes para a adequação corporal, tais como inserção de próteses de silicone, dispensação de 
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hormônios diversos e a própria cirurgia de redesignação sexual.  

Lembramos também, que a alteração do prenome e sexo no registro civil era possível somente 

com a apresentação de um laudo médico e psicológico atestando a transexualidade, além da 

autorização judicial, o que passou a ser facultativo desde março de 2018, com a decisão do Supremo 

Tribunal Federal - STF, o qual “entendeu ser possível a alteração de prenome e gênero no assento de 

registro civil mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo.” (STF, 

2018). 

Tabela 6. Distribuição do grupo estudado de acordo com o levantamento sobre a 

utilização prévia de hormônios 

 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

UTILIZAVA HORMONIOS ANTES DE PROCURAR O AMBULATÓRIO 

Não 13 48,15% 14 33,33% 10 43,48% 2 22,22% 39 38,61% 

Sim 12 44,44% 25 59,52% 10 43,48% 6 66,67% 53 52,48% 

Nâo respondeu 2 7,41% 3 7,14% 3 13,04% 1 11,11% 9 8,91% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento da Assistente Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Gráfico 6. Distribuição do grupo estudado de acordo com o levantamento sobre a utilização 

prévia de hormônios 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

As modificações corporais são muito almejadas pela população de transexuais que buscam 

pela adequação de seus corpos através da utilização de hormônios e muitos deles se automedicam, 
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como podemos verificar na tabela 6. Mais da metade das pessoas transexuais desta população que 

buscaram pelo serviço, já utilizavam hormônios sem avaliação de um profissional da saúde, 

totalizando 52,48%. 

Tabela 7. Distribuição do grupo estudado de homens transexuais de acordo com o 

levantamento sobre o tipo de hormônio utilizado 

 

 2015  2016  2017 2018 Total  
N = 12  N = 22  N = 14  N = 6  N = 54 

TIPOS DE HORMÔNIOS QUE UTILIZARAM - HOMENS TRANSEXUAIS 

Testosterona 6 22,22% 11 26,19% 5 21,74% 4 44,44% 26 48,15% 

Não utilizou 5 18,52% 9 21,43% 5 21,74% 2 22,22% 21 38,89% 

Não respondeu 1 3,70% 2 4,76% 4 17,39% 0 0,00% 7 12,96% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Dos homens transexuais, 26 já utilizavam Testosterona antes de procurar o ambulatório,  

segundo eles, com a perspectiva de mudanças corporais inerentes às características secundárias, tais 

como o crescimento de barba, redistribuição da gordura corporal, alteração da voz, crescimento de 

pelos pelo corpo, amenorréia e desenvolvimento da musculatura. 

Gráfico 7. Distribuição do grupo estudado de homens transexuais de acordo com o 

levantamento sobre o tipo de hormônio utilizado 

 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro.  

Tabela 8. Distribuição do grupo estudado de mulheres transexuais de acordo com o 
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 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 15  N = 20  N = 9  N = 3  N = 47 

TIPOS DE HORMÔNIOS QUE UTILIZARAM - MULHERES TRANSEXUAIS E TRAVESTIS 

Algestona /Estradio/ 

Progesterona 

6 22,22% 15 35,71% 8 34,78% 2 22,22% 31 65,96% 

Não utilizou 8 29,63% 5 11,90% 1 4,35% 1 11,11% 15 31,91% 

Não respondeu 1 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,13% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do 

Hospital Guilherme Álvaro 

Gráfico 8. Distribuição do grupo estudado de mulheres transexuais e travestis de acordo com 

o levantamento sobre o tipo de hormônio utilizado  

 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Das travestis e mulheres transexuais, 31 delas já utilizavam hormônios femininos antes de 

procurar o ambulatório, tais como o Algestona, Estradiol ou Progesterona, sob a justificativa de 

conseguirem as altera;óes corporais desejadas, tais como redistribuição da gordura corporal, dando a 

elas uma silhueta feminina, aumento dos seios, perda de pelos do corpo e principalmente ter maior 

passabilidade, na tentativa de se reduzir as violências sofridas. 

 

Tabela 9. Distribuição do grupo estudado de mulheres transexuais de acordo com o uso de 

silicone industrial 

 

 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 15  N = 20 N = 9  N = 3  N = 47 

MULHER TRANSEXUAL/TRAVESTI QUE UTILIZOU SILICONE INDUSTRIAL 

Silicone Industrial 6 22,22% 5 11,90% 2 8,70% 0 0,00% 13 27,66% 

Nâo utilizou 9 33,33% 15 35,71% 7 30,43% 3 33,33% 34 72,34% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro.  

Gráfico 9. Distribuição do grupo estudado de mulheres transexuais e travestis de acordo com 
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Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Algumas mulheres transexuais, além da hormonização prévia, também utilizaram silicone 

industrial líquido, os quais são adquiridos de forma pouco convencional e sem acompanhamento 

profissional. Das 47 pessoas que se identificaram como mulheres transexuais ou travestis, 27,66% 

delas já haviam utilizado silicone industrial. 

Estes são procedimentos que oferecem sérios riscos à saúde. Romano (2008 apud ROCON et 

al. 2016, p.3) “evidenciou o uso, considerado abusivo, de hormônios entre mulheres trans e travestis 

como causa de distúrbios hepáticos, e as aplicações de silicone industrial como importante causa de 

infecções e trombose em membros inferiores.” 

Tabela 10. Distribuição do grupo estudado de acordo com o meio de acesso à saúde 

 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

COMO VOCÊ ACESSA A SAÚDE 

SUS 19 70,37% 36 85,71% 18 78,26% 7 77,78% 80 79,21% 

PLANO 7 25,93% 5 11,90% 5 21,74% 0 0,00% 17 16,83% 

ATENDIMENTO 

PARTICULAR 

A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

PREFERE NÃO 

RESPONDER 

1 3,70% 1 2,38% 0 0,00% 2 22,22% 4 3,96% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de atendimento da Assistente Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro.  

Gráfico 10. Distribuição do grupo estudado de acordo com o meio de acesso à saúde 
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Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Dados encontrados na tabela 10 indicam que 16,83% da população de transexuais atendidos 

no ambulatório possuem plano de saúde. 79,21% da população estudada depende da assistência 

prestada pelo SUS, não obtendo com facilidade acesso seguro aos cuidados de sua saúde no que tange 

às modificações corporais, uma vez que serviços públicos que dispõem de ambulatório específico 

para assistência a travestis e transexuais são escassos. 

Estima-se que no Brasil haja 752 mil pessoas transexuais e apenas 11 ambulatórios de 

referência espalhados pelo País, os quais estão locados em São Paulo (Hospital das Clínicas e CRT - 

DST AIDS), São Carlos, Uberlândia, Goiânia, João Pessoa, Fortaleza, Belém, Rio de Janeiro, Brasília 

e Porto Alegre, destes somente quatro habilitados para as cirurgias de redesignação, sendo em São 

Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Recife, o que não é suficiente para acolher toda esta população.23
 

Tabela 11. Distribuição do grupo estudado quanto a forma com a qual souberam do 

atendimento no HGA 
 2015  2016  2017  2018  Total  

N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

COMO SOUBERAM DO ATENDIMENTO DO HGA 

AMIGOS 2 7,41% 12 28,57% 10 43,48% 3 33,33% 27 26,73% 

FAMILÍARES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

PROFISSIONAL DA SAÚDE 10 37,04% 9 21,43% 8 34,78% 3 33,33% 30 29,70% 

COMISSÃO DE DIVERSIDADE SEXUAL DE SANTOS 12 44,44% 2 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 14 13,86% 

OUTROS 3 11,11% 14 33,33% 4 17,39% 3 33,33% 24 23,76% 

PREFERE NÃO RESPONDER 0 0,00% 5 11,90% 1 4,35% 0 0,00% 6 5,94% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento da Assistente Social do ambulatório de Transexualidade do 

Hospital Guilherme Álvaro 

 
23Informações colhidas no site Correio Braziliense, por Hellen Leite. Disponível em: 

http://especiais.correiobraziliense.com.br/receber-cuidados-medicos-e-desafio-para-transexuais. Acesso em 5 jun. 19 
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Gráfico 11. Distribuição do grupo estudado quanto a forma com a qual souberam do 

atendimento no HGA 

 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento da Assistente Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Dados da tabela 11 nos mostram que 29,7% dos participantes atendidos do HGA procuraram 

o serviço a partir da indicação de outros profissionais da saúde, 26,73% souberam do serviço através 

de amigos, 13,86% através da Comissão de Diversidade Sexual de Santos e 23,76% por outros meios. 

Tabela 12. Distribuição do grupo estudado quanto a receberem apoio familiar 

 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

RECEBE APOIO DOS SEUS FAMILIARES 

SIM 20 74,07% 30 71,43% 17 73,91% 7 77,78% 74 73,27% 

NÃO 7 25,93% 7 16,67% 3 13,04% 1 11,11% 18 17,82% 

PREFERE NÃO RESPONDER 0 0,00% 5 11,90% 3 13,04% 1 11,11% 9 8,91% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de atendimento da Assistente Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro.  
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Fonte: Dados colhidos da planilha de atendimento da Assistente Social do ambulatório de Transexualidade do 

Hospital Guilherme Álvaro 

Os dados deste estudo apontam que a maior parte das pessoas transexuais assistidas no 

ambulatório vivem com seus familiares. Um número expressivo deles informaram, que recebem apoio 

da família, totalizando 73,27%. Nestes registros podemos verificar que 45,54% deles declararam que 

recebem apoio da família através da ajuda financeira, o que os torna dependentes do familiar neste 

quesito, enquanto 37,62% referem ter de fato um apoio emocional. Muitos relatam que ao serem 

expulsos de casa pelo pai, a mãe ou ambos, contam com o suporte de outros familiares, tais como 

tios(as), avós, amigos(as) ou companheiros(as). 

Tabela 13. Distribuição do grupo estudado quanto ao grau de instrução 

 

 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

GRAU DE INSTRUÇÃO 
1o. Grau completo 2 7,41% 5 11,90

% 
4 17,39

% 
0 0,00% 11 10,89% 

2o. Grau completo 20 74,07
% 

33 78,57
% 

16 69,57
% 

7 77,78
% 

76 75,25% 

Ensino Superior Completo 5 18,52
% 

2 4,76% 3 13,04
% 

0 0,00% 10 9,90% 

Não respondeu 0 0,00% 2 4,76% 0 0,00% 2 22,22
% 

4 3,96% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento da Assistente Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro. 

Gráfico 13. Distribuição do grupo estudado quanto ao grau de instrução 
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Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento da Assistente Social do ambulatório de Transexualidade do 

Hospital Guilherme Álvaro 

Conforme a tabela 13, com relação ao grau de escolaridade 10,89% das pessoas transexuais 

que utilizam o serviço finalizaram o ensino fundamental (10,84% da população geral de Santos). 

75,25% delas completaram o ensino médio (74,32% população geral de Santos), (DATASUS24, 

2010). Apenas 9,9% conseguiram finalizar o ensino superior. Regra geral são pessoas que tem uma 

dificuldade em manterem-se estudando. Segundo Almeida e Vasconcellos (2018, p. 316), “[...] a 

demanda por direito à educação voltada para as pessoas travestis e transexuais não se refere 

exatamente à falta de escolas ou de acesso a elas, mas à sua permanência nesse espaço.” (ALMEIDA; 

VASCONCELLOS, 2018, P.316). 

Embora seja dever do estado possibilitar o acesso ao ensino a toda a população, inclusive de 

pessoas trans, o Brasil vive uma onda de preocupantes retrocessos. Diante de recente edital da 

Universidade Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB, para inserção de pessoas trans na universidade, 

os quais cursariam vagas ociosas, fomos atravessados por uma declaração transfóbica do presidente da 

república em sua rede social do Twitter25: 

A universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Federal) lançou vestibular para 

candidatos TRANSEXUAL (sic), TRAVESTIS, INTERSEXUAIS e pessoas NÃO 

BINÁRIOS. Com intervenção do MEC, a reitoria se posicionou pela suspensão imediata do 

 
24 Disponível em: <http://www.deepask.com/goes?page=santos/SP-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da- 

populacao-do-seu-municipio>. Acesso em 17 jun. 19. 

25 Twitter. Disponível 

em:<https://twitter.com/jairbolsonaro?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor>. Acesso em 

18 jul. 19. 
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edital e sua anulação a posteriori. (Twitter, 2019) 

Tabela 14. Distribuição do grupo estudado quanto ao trabalho 

 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

TRABALHO 

SIM 21 77,78% 26 61,90% 15 65,22% 5 55,56% 67 66,34% 

NÃO 6 22,22% 14 33,33% 8 34,78% 3 33,33% 31 30,69% 

PREFERE NÃO RESPONDER 0 0,00% 2 4,76% 0 0,00% 1 11,11% 3 2,97% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

Gráfico 14. Distribuição do grupo estudado quanto ao trabalho 

 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE26, a taxa de 

desemprego, subiu para 12,7% no Brasil. No que tange a população de travestis e transexuais, há uma 

ausência de números oficiais que indiquem tal situação, no entanto Almeida e Vasconcellos destacam 

em seu artigo que “os homens trans têm dificuldades para se inserir no mercado de trabalho formal.”, 

e ainda que 

observa-se que no Brasil, apesar de o trabalho ser considerado um direito social, o emprego 

formal não faz parte da vida da população trans. Estima-se que em torno de 90% das mulheres 

travestis e transexuais se prostituam, apesar de não haver dados oficiais, consistindo a 

prostituição fonte de renda para quem “não conquistou outros espaços”. (ALMEIDA e 

VASCONCELLOS, 2018, p.307). 

 
26 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-

noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24283-desemprego- sobe-para-12-7-com-13-4-milhoes-de-pessoas-em-

busca-de-trabalho. Acesso: 12 jul. 19. 
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Os registros inerentes aos usuários do ambulatório apontaram que 66,34% deles tem alguma 

fonte de renda. 25,37% trabalham como cabeleireiros(as), 10,44% são autônomos(as), 8,95% prestam 

serviços de telemarketing, 5,97% são trabalhadoras do sexo, e os demais exercem outras atividades 

como recursos humanos, limpeza, saúde entre outros. 

Tabela 15. Distribuição do grupo estudado de acordo com o rendimento 

 

 2015  2016  2017  2018  Total  
N = 27  N = 42  N = 23  N = 9  N = 101 

RENDIMENTO 

SEM RENDA 3 11,11% 6 14,29% 6 26,09% 2 22,22% 17 16,83% 

ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO 7 25,93% 33 78,57% 10 43,48% 4 44,44% 54 53,47% 

DE 1 - 2 SALÁRIOS MÍNIMOS 5 18,52% 3 7,14% 7 30,43% 2 22,22% 17 16,83% 

DE 3-4 SALÁRIOS MÍNIMOS 11 40,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 10,89% 

5 OU MAIS SALÁRIOS MÍNIMOS 1 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 

PREFERE NÃO RESPONDER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 11,11% 1 0,99% 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro. 

 

Gráfico 15. Distribuição do grupo estudado de acordo com o rendimento 

 

Fonte: Dados colhidos da planilha de acolhimento do Serviço Social do ambulatório de Transexualidade do Hospital 

Guilherme Álvaro 

De acordo com o último censo do IBGE27 da cidade de Santos em 2017, a renda média mensal 

era de 3.3 salários mínimos. Na população aqui estudada, apenas 10,89% tem essa renda. A maioria 

das pessoas, em um total de 53,47%, têm um rendimento mensal de até 1 salário mínimo. 

3.2. As pactuações propostas e os encontros com os participantes 

 
27 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/santos/panorama> Acesso em 23 jul. 19. 
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Os participantes deste estudo, são pessoas que experenciavam os cuidados em saúde no 

processo de readequação de gênero, e que a partir do convite para as entrevistas, espontaneamente 

concederam seu tempo, compartilhando suas histórias de vida. 

Trata-se de cinco pessoas transexuais que são atendidas no ambulatório de assistência a 

travestis e transexuais, conforme o quadro 2. Todas elas participam de alguma forma da Comissão de 

Diversidade Sexual de Santos e iniciaram suas readequações de gênero no ano de 2015. 

Quadro 2. Identificação dos participantes da pesquisa 

Entrevistado BRENDA 

LEE 

DANDARA 

KETTLEY 

JOÃO NERY CHAZ BONO BRANDON 

TEENA 

Como se 

Identificam 

Travesti Mulher Trans Homem Trans Homem Homem Trans 

Idade 23 55 54 37 29 

Ocupação Estudante Recepcionista Servidor 

Público 

Estudante Prestador de 

serviço 

É inegável a convivência anterior entre pesquisador e pesquisados, proveniente dos 

atendimentos no ambulatório, participação conjunta em eventos e palestras sobre o tema, ou mesmo 

nos encontros da Comissão de Diversidade, o que favoreceu a formação de vínculos entre nós. Estas 

relações previamente constituídas, deu a eles uma certa liberdade em eleger o local onde ocorreriam 

as entrevistas, sem que este fator suscitasse em algum tipo de interferência entre sujeito da pesquisa 

e pesquisador. Houve uma proposta de se descrever apenas a realidade, baseada em fatos narrados 

por escolha dos mesmos. Mesmo com a delicadeza da história exposta em alguns momentos da 

entrevista, tudo ocorreu sem embaraço. 

Dada a dificuldade da obtenção de participantes, o proposto foi de os encontros ocorrerem nos 

horários e locais convenientes a cada um deles, de forma a não comprometer as suas ocupações ou 

afazeres do cotidiano e também não tardar a realização deste estudo. 
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Um dos participantes optou pelo encontro no início da noite, nas dependências da UNIFESP 

Baixada Santista. Dois deles optaram por nos encontrarmos no Hospital Guilherme Álvaro no final 

da tarde. Dois deles solicitaram que nos reuníssemos em minha residência, no período da noite, por 

não ser possível, uma definição prévia do horário, em razão de estarem na dependência da liberação 

no trabalho. Aproveitamos o ensejo para pactuarmos a validação do material, o qual seria enviado 

por endereço eletrônico a cada um deles, sendo possível a devolutiva via endereço eletrônico, 

WhatsApp, pessoalmente ou da forma que melhor os conviesse. 

Nas duas primeiras entrevistas, foi questionada a possibilidade de utilizarmos o vídeo para 

captarmos as sutilezas que envolvem as vivências trans, com o fim de ser utilizado posteriormente 

como um instrumento de sensibilização dos trabalhadores de saúde em capacitações e também como 

produto deste mestrado profissional. Ambos sentiram-se desconfortáveis, solicitando que fosse 

operado apenas o gravador de áudio sob a justificativa de que ainda existe muito preconceito e 

violência vivenciados na sociedade, além do que a veiculação da imagem pode reduzir as chances de 

trabalho ou mesmo das oportunidades de evolução profissional, pois sempre haverá a conexão da sua 

imagem atual com aquela imagem a qual eles não desejam mais serem lembrados. 

Uma delas alegou que reside em Santos e faz seus estágios nas unidades pertencentes a 

prefeitura da cidade, constatando que prefere o anonimato, pois segundo ela, algumas pessoas não 

compreendem o que a faz temer por reações negativas ao seu respeito ou mesmo por violência ou 

discriminação, caso haja uma circulação maior das imagens do vídeo e seu teor. Mediante o reportado, 

decidimos utilizar apenas o gravador de áudio em todas as entrevistas. Um dos participantes solicitou 

a presença da esposa durante a entrevista, o que foi assentido. 

Os participantes foram muito solícitos e expuseram algumas etapas de suas vidas com muita 

generosidade. Esmiuçaram desde os sentimentos mais dolorosos até as sensações mais exultantes, 

compartilhando no espaço de tempo em que ficamos juntos, a realidade de indivíduos que passam 

pelo processo transexualizador para readequação de seus gêneros. 

Foi um momento de reflexão onde até mesmo as dores mais profundas vieram à tona, palavras 

balbuciadas ameaçando um princípio de choro contavam os momentos vividos além do que as 

palavras poderiam expressar. Ademais, risos retraídos também fizeram parte da conversa, 

demonstrando a alegria de estarem libertos das amarras pregressas. 
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Ao findarmos cada uma das falas, ficou o sentimento de esperança em cada um deles, que 

demonstraram a satisfação de poder contribuir de alguma forma para a melhoria do serviço, não só 

para eles, mas para os integrantes futuros que almejam tanto ser feliz, através de suas alterações 

corporais e a readequação de seus gêneros. 

3.3. Eixos de Análise: Identificando os Núcleos Argumentais 

A partir da gravação das entrevistas em áudio, foi realizada a transcrição fidedigna de todo o 

material colhido, o qual está anexo no final desta dissertação, com o aval de todos os participantes. 

De acordo com Duarte,  

no caso de pesquisas que fazem uso de entrevistas, é necessário explicitar sempre: a) as razões 

pelas quais optou-se pelo uso daquele instrumento; b) os critérios utilizados para a seleção 

dos entrevistados; c) número de informantes; d) quadro descritivo dos informantes − sexo, 

idade, profissão, escolaridade, posição social no universo investigado etc. e) como se deram 

as situações de contato (como os entrevistados foram convidados a dar seu depoimento, em 

que circunstâncias as entrevistas foram realizadas, como transcorreram etc.); f) roteiro da 

entrevista (de preferência em anexo) e, g) procedimentos de análise (anexando, no final do 

texto ou relatório, cópia de uma das transcrições.)” (DUARTE, 2004, p.219).  

Esta produção foi organizada e analisada à luz de três eixos de análise: Trajetórias de vida, 

Percepção do acesso à saúde e O serviço especializado. O processo interpretativo ocorreu através da 

identificação dos núcleos argumentais, como estratégia metodológica para respondermos os objetivos 

propostos. 

A organização dos eixos de análise nos permitiu melhor compreensão de toda a problemática 

vivenciada em seus cotidianos, reconstruindo as trajetórias de cuidado das pessoas envolvidas no 

processo transexualizador do ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais do Hospital 

Guilherme Álvaro. 

3.3.1. Eixo: Trajetórias de vida 

Neste eixo, foi possível analisar a integração destes indivíduos junto às suas famílias, na 

escola, no trabalho e na sociedade em geral. Expuseram suas histórias desde o momento em que 

tiveram a sensação de haver uma diferença em relação a si e às outras crianças, como definido por 

eles próprios, até a fase do reconhecimento de si em relação ao gênero ao qual se identificam, 

evidenciado qual foi o impacto desta informação junto às pessoas as quais conviviam. As alegrias, 

tristezas, violências vividas, o encontro com seus pares e o quanto sentem ser difícil a aceitação das 

pessoas em geral, dificultando suas existências. Embora tenham se prolongado nesta fase da entrevista 

onde reconstruíram suas trajetórias de vida, valorizamos essas passagens na produção da narrativa, 



70  

tornando-a verossímil, pois de acordo com Ricoeur, (1978, p.79 apud CARVALHO, 2011, p.5) “o 

discurso é uma tentativa incessantemente renovada para exprimir integralmente o pensável e o 

dizível de nossa experiência.” Este eixo foi subdividido em quatro subeixos proporcionando uma 

melhor apreensão da pesquisadora para a elaboração do estudo. São eles: 

a. Meu caminho...minha história. 

b. Minhas relações nesta história toda. 

c. “Ser transexual” nesta sociedade. 

d. As pessoas não sabem o que se passa. 

Quadro 3. Meu caminho... Minha história 

SUBEIXO 3.3.1.1. 

MEU CAMINHO... MINHA HISTÓRIA 

“[...] desde a infância, a adolescência que... iam contando um pouco sobre um desajuste uma... e aí que apareciam sob 

forma de desajuste, de angústia muitas vezes por não conseguir né? me adequar nas expectativas […]” Brenda Lee 

“[...] são uma série de situações que passam desde a infância, adolescência até o período agora que eu acho que ainda é 

adolescente né? porque eu acho que ainda sou muito jovem né? risos [...]” Brenda Lee 

“[...] nunca foi muito...  não é auto evidente assim, então você não tem uma percepção de puxa, eu nasci com tal genitália, 

me designaram um gênero específico, mas não é esse, é este outro [...]” Brenda Lee 

“[...] então assim, não é tão óbvio assim né? isso demora pra construir. Eu só fui construir de fato né? elaborar, fazer esta 

síntese final de não... é isso!  muito tempo depois né? já quando... eu tava quase na maior idade [...]” Brenda Lee 

“[...] então de 16 pra 17 anos  que esta síntese foi possível, então olha eu sou uma mulher trans, até porque eu não sei se 

isso entra na pergunta também mas, a gente não tem esta percepção do possível, isso não está no horizonte da 

possibilidade, então desde criança  nós somos apresentados às duas possibilidades e aliás elas nem são possibilidades né? 

elas já estão dadas, já estão marcadas, isso é um  tal como fatos inquestionáveis né? da vida social, então você é homem 

ou mulher em função de um determinado genital que você nasce com ele e não tem muito o que  fazer.” Brenda Lee 

“Então eu acho que muito cedo isso se apresentou como angústia mesmo né? então angústia eu lembro da minha mãe... 

uma frase muito, acho que muito pontual dela que demorou muito tempo para eu reelaborar... reelaborar esta frase comigo 

e depois com ela que era: você precisa honrar o que você tem no meio das pernas! e que é uma frase super dura né?” 

Brenda Lee 

“[...] em relação a identidade de gênero, foi a passagem da escolinha mais básica da creche pro convívio mais aberto com 

outras crianças né?  acho que quanto mais convívio social principalmente a partir dos 10, 11 anos isso tá cada vez mais 

presente porque as divisões de gênero vão ficando cada vez mais marcadas né?  criança é criança no primeiro momento, 

todo mundo brinca igual brinca junto [...]” Brenda Lee 

“[...] só que aos poucos pelo menos na minha geração né? no lugar onde eu nasci que é uma cidade super pequena, criança 

é criança... brinca junto e as coisas só vão ficando assim um pouco mais diferenciadas né?  conforme a idade vai passando, 

então acho que foi ficando mais difícil lidar com esta divisão de gênero depois de... de 10 anos né?” Brenda Lee 
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“[...] ela costumava né? (referindo-se a mãe) me dar banho e tal e aí pra mim era uma questão muito clara assim né? de 

olhar pra minha mãe, olhar pra mim e falar assim e pensar né? em algum momento eu vou ser exatamente assim como 

ela (risos).” Brenda Lee 

“[...] era até meio bobo né? assim porque tu vem ao mundo e não tem esta certeza, isso vai sendo construído, de repente 

na escola alguém vai te contar ou as relações sociais vão começar a te comunicar que não é tão simples assim né?  mas 

na minha cabeça era...eu vou ser igual a minha mãe daqui a um tempo né? Só que depois de um tempo eu comecei a 

perceber que nas relações sociais principalmente na escola e depois mesmo dentro da família que existia sim uma divisão 

e que eu estava do lado oposto da minha mãe, que não tinha possibilidade de eu cruzar este lado né?” Brenda Lee 

“[...] e aí veio a experiência de angústia que era de não entender muito bem toda essa situação né? porque para uma criança 

que nasce e começa a pensar né? parte desse princípio de que eu vou ser igual a minha mãe em algum momento pra depois 

alguém dizer não...você não vai porque você é assim, e aí tem alguma coisa que me diz não...eu não sou assim mas o que 

eu faço com isso.” Brenda Lee 

“[...] isso vira angústia... e isso foi se repetindo ou se dando depois em cenas na escola principalmente de não consegui 

me adequar a algumas brincadeiras divididas por gênero, não conseguir participar do grupo com os meninos, até porque 

é em certa idade né? se acentua essa diferenciação então os meninos vão jogar bola tem brincadeiras um pouco mais 

agressivas né?” Brenda Lee 

“[...] e não que eu fosse também uma menina super estereotipada, eu adorava subir em árvore, adorava brincar com uma 

série de coisas que eram também consideradas de menino, mas eu acho que tinha uma coisa que era a maneira de brincar, 

que eu acho que era um pouco diferente né? e a maneira com que você constrói relações no brincar com as outras crianças 

né? os seus pares então meninas podem até jogar bola mas... eu acho que elas acabam se identificando e se construindo 

em relações diferentes do que os meninos praticando a mesma brincadeira fazendo a mesma brincadeira eu acho que isso 

é muito forte.” Brenda Lee 

“[…] e aí isso foi se intensificando mais né? e essa  a escola foi se tornando um espaço muito difícil de lidar e foi ficando 

cada vez mais difícil né? porque daí vem a coisa também de uma percepção que tá na escola que daí é da adolescência e 

aí acho que foi o fantasma mais difícil de elaborar da minha vida”. Brenda Lee 

“[...] foi se elaborando assim, então primeiro esta coisa de não entender muito bem porque que as pessoas estão me 

chamando de menino, porque eu vou ser igual a minha mãe. Pra depois uma percepção de que as coisas não eram muito 

assim…, mas sim né? oito, dez anos sem ainda conseguir me localizar muito bem porque que as coisas não eram do jeito 

que eu imaginava que era... e aí viver uma angústia em função.” Brenda Lee 

“[...] caramba! Se não tem outra possibilidade, então o que eu tô fazendo aqui neste mundo assim né? o que aconteceu 

comigo?  porque que eu vim desse jeito? porque eu sinto as coisas que eu sinto né? e acho que um traço desta experiência 

de angústia que daí tá associado a preconceito e coisa de não conseguir nomear muito bem o que é isso.” Brenda Lee 

“[...] é você olhar de repente né? pra um vestido e falar caramba! que que eu sinto vontade? E aí é uma coisa, não é nem 

porque que eu não posso usar mas é porque que eu sinto vontade de usar? Da onde vem isso né? Antes estão me dizendo 

que eu tenho que ir por outro lado porque que eu tenho uma coisa em mim que insiste em me perseguir e querer isso?” 

Brenda Lee 

“[...] por não ter conseguido discutir fora, por não ter um espaço de discussão e de elaboração social, acho que isso se 

volta e vira introspecção e aí foi o que aconteceu comigo.” Brenda Lee 

“[...] você só vê pessoas trans hoje até um pouco diferente, mas o lugar em que pessoas trans estão mais presentes é na 

prostituição, principalmente mulheres trans e travestis, e eu lembro um momento em que eu tava cruzando a rua a noite, 

essa era a pista das meninas né? era a rua delas... e aí eu travei no meio da rua e eu fiquei olhando pra elas... e aí alguma 

coisa ali se passou que eu não sei muito bem o que foi, mas alguma coisa como se todas as experiências na minha vida 

em relação a isso tivessem se organizado.” Brenda Lee 
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“Aí começou todo o entendimento, eu comecei a buscar serviços na internet, comecei a entrar... acho que a internet foi 

um grande veículo pra isso né?  e eu acho que ainda é... comecei a procurar vídeos no YouTube, então achei muito 

material de crianças trans, de adolescentes trans, mas aí mais fora do Brasil onde já existe uma certa tradição de 

acompanhamento.” Brenda Lee 

“[...] e eu falei caramba né?  tem alguma coisa em mim que é exatamente isso, que se comunica diretamente com estas 

experiências também, que eu estou, que eu tava vendo, e ai veio, eu comecei a ler sobre o assunto e tive a possibilidade 

de nomear esta experiência de dizer então foi isso e tudo bem, ai acho que diminuiu a angústia mas aí começou a aumentar 

a expectativa e agora “ansiedade” diminui a angústia e a ansiedade e a expectativa vai lá em cima ai eu pensei eu preciso 

dá um jeito na minha vida pra ontem né? porque não dá mais [...]” Brenda Lee 

“[...] eu até fui procurar a psicoterapeuta em função de um quadro de adoecimento psíquico mesmo né? com uma ideação 

suicida e tal que de fato tava muito restringido e abriu assim eu preciso ver o que é isso “outro mundo né?  risos.” Brenda 

Lee 

“[...] e tinha uma especialidade lá, uma endocrinologista que cuidava só de mulheres na menopausa... mulheres cis em 

menopausa. E ela...e  aí tinha um estoque imenso de hormônio e eu falei que minha,  contei uma história pra ela que minha 

tia tinha muita dificuldade financeira  para comprar remédios mas que ela tinha menopausa, ela era evangélica isso deve 

ter tocado pra ela assim né? foi uma estratégia que eu pensei bom ela é evangélica ela tem todo um ideal de solidariedade 

e até me senti mal depois né? (Risos) mas é o que eu tinha naquele momento e ela começou a mandar os remédios para 

minha tia e aí quem tomava era eu!” Brenda Lee 

“[...] eu terminei o ensino médio, fiquei me medicando né? assim muito com intervalos muito grande de tomar depois 

temendo porque era hormônio né? então tinha toda uma preocupação assim caramba né? aquelas coisas mais de senso 

comum, é hormônio e se me der um câncer (risos) uma trombose?” Brenda Lee 

 “E aqui acho que este momento de transição é o mais difícil, porque se carrega muitas marcas no corpo né?” Brenda Lee 

 “[...] exatamente por eu me vestir de forma diferente começar a adotar roupas femininas isso produziu muita violência 

né? E a percepção dos outros sobre isso gerava muita violência, a faculdade sempre foi o espaço mais seguro que eu tive 

né? Aqui que tem as suas regulações próprias.” Brenda Lee 

“[...] o primeiro conflito e aí eu vou falar por mim né? o primeiro conflito que a gente tem é o interno porque quando eu 

comecei, quando eu passei da fase da infância para a adolescência que a gente começa a se perceber sexualmente, que a 

gente começa a entender o que que tá acontecendo com a gente é... eu tinha um conflito muito grande em entender o que 

que aquele órgão sexual estava fazendo ali[...]” Dandara Kethlen 

 “[...] e eu não me sentia como pertencendo a minha pessoa, eu não fazia leitura de mim como pertencente aquele sexo 

biológico, então este é o primeiro conflito interno[...]” Dandara Kethlen 

“Sendo de uma família muito conservadora e aí a gente tá falando de década de 70, década de 80 e de 90 é... eu me... eu 

me guardei pra mim né? Eu dizia que eu era homossexual, mas eu não me entendia como homossexual. Ele e a identidade 

de gênero deles está de acordo com o sexo biológico dele o que não é o meu caso [...]” Dandara Kethlen 

“[...] também não me identificava como uma travesti porque eu não tinha aquele estereótipo da travesti que é o cabelo 

comprido, o vestido aquela caracterização mesmo de uma pessoa do sexo feminino... e aí eu, aí eu já adotei o nome de 

M. a partir da adolescência.” Dandara Kethlen    

“[...] foi todo o processo que eu vivi, mas eu nunca me entendi como um homem, então lá fora eu já usava o nome de M., 

aí eu falei quer saber de uma coisa? Eu vou me assumir.” Dandara Kethlen                 

“[...] foi o processo de luta interna, muito sozinha, procurando me espiritualizar procurando me entender através da 

espiritualidade porque tem as religiões que são as crenças limitantes que dizem que nós somos os demônios e tem outras 

que nos acolhem e explicam a situação pra gente[...]” Dandara Kethlen 
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“[...] a gente vai onde a gente se sente acolhida, a gente não vai onde a gente se sente repelida né? mas pra mim o... o 

deixar de me esconder… e me revelar como eu era,  para mim foi uma sensação de alívio... morrendo de medo que meus 

pais me pusessem pra fora de casa.” Dandara Kethlen 

“[...] as pessoas por quem eu nutri afeto, amor, despertado nos primeiros momentos de adolescência, que a gente reprime 

porque a gente não sabe como é que o rapaz vai entender, era um momento muito repressivo.”  Dandara Kethlen 

“[...] o que é uma averbação? e você modificar a tua certidão de nascimento nome, sexo, como se você tivesse nascendo 

naquele momento. Quando eu cheguei na porta do  cartório, passou um filme na minha cabeça que eu até publiquei no 

Facebook, passou um filme na minha cabeça e eu me imaginei com os meus pais entrando comigo nos braços, felizes por 

eu ter nascido, e me dando um nome, me dando uma cidadania brasileira, sabe? me dando sabe, me dando uma família e 

aí eu emocionada eu pedi perdão aos meus pais por estar (voz embargada de choro) mudando o nome pedi perdão é... é 

interiormente em pensamento... porque eu não estava naquele momento desonrando os meus pais, eu estava me adequando 

socialmente para poder sobreviver nessa selva chamada sociedade... em que a gente vive.”  Dandara Kethlen 

“[...] eu não mudei o meu nome por uma afronta a minha família ou por renegar a minha família... eu mudei o meu nome 

por sobrevivência, porque eu preciso e porque também eu não me reconhecia com o nome anterior né?” Dandara Kethlen 

“[...] então foi um processo muito dolorido porque foi sozinha... então as minhas dores, as minhas, os meus momentos de 

felicidade sempre foi comigo, comigo e com a minha cachorrinha.” Dandara Kethlen 

“[...] desde criança assim, uns cinco, seis anos é ... eu sempre me via diferente né? E tinha pela minha idade que eu tenho 

agora cinquenta e cinco anos, naquela época todo mundo me chamava daquele negócio de Paraíba masculina, eu nunca 

tive o hábito feminino, nunca gostei eu acho que... desde meus dois anos minha mãe pois um vestido em mim e eu não 

queria de jeito nenhum colocar aquele negócio, tirava e ficava andando só com aquelas calcinhas de renda sem camisa, 

era um sonho para mim andar sem camisa.” João Nery                                                                                                                

“[...] na escola eu nunca quis fazer os esportes feminino [...]” João Nery 

“[...] na escola mesmo eu, eu jogava handebol, jogava futebol, fugia né? pra jogar futebol porque minha mãe achava 

minha avó fui criado pela minha bisavó, ela achava que aquilo era para homem não para mulher [...]” João Nery 

“[...] eu gostava daquilo e eu queria jogar, porque eu achava que eu não era mulher, eu falava não, eu não sou mulher eu 

gosto de futebol, eu queria ter barba, eu queria ter é... pernas de jogador entendeu? Nunca assim coisa feminina [...]” João 

Nery 

“[...] cheguei fazer um tempo com 6 pra até os 8 anos patinação artística né? mas eu queria morrer no dia de apresentação 

de show que eu tinha de colocar aquelas roupa feminina, eu queria não, eu queria ser igual os meninos, era calça de 

helanca né? e camisa [...]” João Nery 

“[...] eu não me sentia bem vestindo de mulher [...]” João Nery                                                        

“[...] sou tua mãe! Será que você é... não percebe que dá para ver teu jeito desde que você nasceu você sempre foi assim.” 

João Nery                                                                                                                      

“[...] mesmo com homossexualismo é... eu era muito assim ativo... homem nem pensar, nem que um viadinho dava em 

cima de mim eu quebrava a cara deles, não gostava não, meu negócio era mulher mesmo [...]” João Nery 

“[...] na escola mesmo nunca senti atração homem [...]” João Nery                                                

“[...] eu sempre me vi como um homem eu nunca consegui me ver como uma menina.” João Nery 
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“[...] eu falei mãe... mostra aí as suas intimidades aí! Ela, por que tu quer saber? Falei, não, quero saber se é igual este 

troço aqui, porque eu sempre tive as coisas avantajadas, sempre foi maior do que o normal né? e eu ficava, é era diferente, 

diferente da minha mãe por ser mulher.” João Nery 

“[...] falei quer saber meu, eu vou viver minha vida e em um tempo...eu achava que era homossexual, porque.... não existia 

esse trans né? Homens trans eu não sabia o que era.” João Nery 

“[...] foi desde quando o gênero começa a ficar... quando há divisão mesmo dos gêneros... então quando criança não tem! 

E aí naquela idade, acho que depois dos 10 anos ou  quando começa a ter as diferenças mesmo das brincadeiras, do 

comportamento aí que eu comecei a notar, porque antes eu pertencia ao gênero que eu me identificava, quando o externo 

começa, quando as pessoas começam a te tratar diferente que você começa... eu comecei a ter percepção.” Brandon Teena                       

“[...] eu achava que eu tinha que pertencer já que tinham tantas manifestações, então o errado era eu.” Brandon Teena 

“[...] então se eu me identifico como um homem, as pessoas é...me... acham que eu não sou, mas eu gosto. É através da 

orientação sexual... então você primeiro ter uma... você tem uma primeira caixa né? que você tem que pertencer. Então 

eu saio de ser homem hétero e passo a ser uma mulher lésbica.” Brandon Teena                                          

“[...] acho que a primeira pessoa que vai ter um grande desconforto e preconceito... é... a pessoa mesmo” “primeiro você 

se identifica e você sai… o que falam sai do armário... aí você tem toda uma vivência uma dificuldade, foi algo muito 

pesado [...]” Brandon Teena 

“[...] eu lembro com 16 anos é... eu já falava da... da minha orientação sexual. O gênero não era uma coisa... era uma coisa 

que eu aprendi a viver com... como se fosse um personagem atuando na sociedade... então você começa a colocar 

máscaras, até aí já foi muito difícil até meus 21. E aí de repente 9 anos mais tarde você abre um outro armário da sua vida, 

e você vai falar: olha,  agora não só não é que a minha orientação sexual não condiz, é com que a questão heteronormativo, 

a questão é que o meu gênero com o qual eu me identifico precisa ser colocado se manifestado socialmente.” Brandon 

Teena                                            

“[...] para eu ter o acesso a... a manifestar quem eu sou, deixar que o meu gênero ao qual me identifico é... foi muito 

desgastante até na parte da saúde, então é... eu tive, eu cheguei o limite... físico é... psicológico, eu não fiz por opção eu 

fiz por sobrevivência.” Brandon Teena 

“[...] pra mim é... são duas situações uma de de lembrar de assistir novelas e sempre ter interesse pelas personagens 

femininas[...]” Chaz Bono 

“[...] na época do prezinho ali e aí eu nunca brinquei com as meninas eu gostava de brincar com os meninos e todo aquele 

universo e tudo.”  Chaz Bono          

“[...] querer ser uma figura masculina, é ...era onde eu me sentia à vontade né? nesse universo mesmo.”  Chaz Bono 

“[...] de não entender, não gostar, não me sentir mesmo naquele universo feminino e mesmo assim né? tem que viver ali 

retraído.” Chaz Bono  

“[...] comecei a conhecer pessoas, principalmente do meio GLS, LGBT... e aí eu acabei conhecendo uma garota e disso 

eu sentia, sentia algo diferente, queria ficar com ela, queria me aproximar cada vez mais e ai eu acabei começando a 

conhecer esse meio assim, as pessoas me apresentando mais pessoas e aí foi que eu comecei a me identificar 

primeiramente como lésbica né?” Chaz Bono 

“[...] porque aí eu comecei a ficar com meninas, mas sempre escondido, nada claro para ninguém, ninguém sabia, aí é... 

é a primeira versão ali que eu tinha e aí é eu sempre vivi assim é... para agradar minha mãe em determinado período né?” 

Chaz Bono 
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“[...] então a vestimenta não era feminina no total né? porque eu nunca tive jeito feminino... mas em determinadas 

ocasiões... eu fazia para agradar né? eu vestia uma roupa para agradar e tudo, e determinado tempo eu fui e cortei o cabelo 

e fui me sentindo mais à vontade né? foi colocando mais para fora assim.”  Chaz Bono                  

“Eu nunca tinha escutado falar sobre! Eu não sabia que era possível né? eu acho que quando eu conheci o universo mesmo 

né? até quando eu assisti aquele filme “Meninos Não Choram” aquilo me chamava muita atenção por ser um tema que eu 

entendia, porque eu tinha aquele sentimento, mas ao mesmo tempo não entendia é... porque não ficava claro né? o filme 

fala sobre aquela vontade mas não fala como que é? como funciona? e aí eu acho que eu só consegui entender quando eu 

vi a... a Thammy Miranda que aí ela expôs e foi a primeira vez que eu escutei falar sobre transexualidade[...]” Chaz Bono 

“[...] depois disso eu fui pesquisar... pesquisei muito, pesquisei bastante e aí eu comecei a entender que é...sentimentos 

que eu tinha que eu não entendi pelo fato de simplesmente olhar no espelho, eu não conseguia, aí não me identificava, eu 

sempre achava que era algum problema que eu tinha de estética, achava que era o cabelo, a sobrancelha, não tava certa 

alguma coisa...e aí eu percebi que não, que realmente era algo interno e que eu escondia de mim mesmo.” Chaz Bono 

Quadro 4. Minhas relações nesta história toda 

 SUBEIXO 3.3.1.2. 

MINHAS RELAÇÕES NESTA HISTÓRIA TODA 

“[...] a relação com a minha família, a minha mãe foi, teve as suas dificuldade pra lidar mas ela só, eu costumo dizer, que 

ela colocou isso no segundo plano para adotar como primeiro plano a perspectiva que independente do que acontece… 

é... e naquele momento é o que ela conseguia verbalizar… é o meu filho e isso é o que importa pra mim, então ela 

conseguiu deixar isso, toda aquela situação do ponto de vista da prioridade em segundo momento pra conseguir ficar 

comigo.” Branda Lee 

“Agora com o meu padrasto que era que é o responsável né? Pelas finanças da casa e a casa é dele né? Minha mãe ajudou, 

mas agora... naquele momento a casa era dele, depois eles construíram uma casa em conjunto, mas naquele momento a 

casa era dele [...]” Branda Lee 

“[...] então tinha todo um aspecto de posse, de autoridade, pra ele não foi tranquilo ai ele me expulsou de casa  e era ele 

quem me ajudava financeiramente aqui na faculdade, que até então ele sempre foi um cara muito parceiro meu padrasto 

né? hã... muito solícito sempre atuante e presente né? daquele momento em diante a gente teve uma série de brigas e nesse 

mesmo nesse mesmo final de semana prolongado que eu fui visitar minha família e ai no final no final deste período do 

feriado prolongado eu saí expulsa de casa... e aí... foi super duro”. Branda Lee 

“[...] hoje eu ainda não, eu não tive mais tanto contato próximo com ele, eu visito a minha mãe então é tranquilo é muito... 

hoje é realmente tranquilo meu trânsito na casa dela né? Eles conversaram muito, ela discutiu muito com ele de lá pra 

cá... ele cedeu em todos os aspectos... pediu, se desculpou por toda a violência que ele causou, mas a gente ainda não 

conseguiu, super bom, mas a gente ainda não conseguiu”. Branda Lee 

“O processo com a minha família assim, eu tinha dois tipos de amigos... aqueles amigos que frequentavam a minha família 

que não sabiam … e aqueles amigos da noite que eu encontrava a noite que era a população LGBT, nas boates né?” 

Dandara Kethlen 

“[...] a população LGBT era confinada a guetos né? e tinha uma vida dupla, porque eu morria de medo eu só consegui 

respirar um pouco quando eu cheguei pros meus pais e falei... aí foi aquele chororô foi aquela coisa né? Dandara Kethlen 

“[...] outro momento difícil quando eu falei da minha não homossexualidade, porque a minha mãe falou assim: Ó você 

podia ser como foi fulano de tal né? que de repente não aparentava o que era para as pessoas... eu falei a questão não era 

aparentar o que é pras pessoas, e fulano de tal que eu não vou citar nome porque era uma pessoa conhecida na sociedade, 

falei fulano de tal era homossexual eu sou uma transexual, você sabe o que é uma transexual? Ela parou … e aí eu fiquei 
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explicando para ela né? e aí pelo menos ela entendeu que eu não tava, eu não estava dizendo que eu sou transexual por 

uma modinha de novela das nove.” Dandara Kethlen 

“[...] quando eu falei para minha mãe da minha homossexualidade entre aspas, ela me levou pra fazer um 

eletroencefalograma que eu só podia tá louca, graças a Deus que naquela época não tinha a cura gay né? (Risos) se não 

já tava lá espumando numa clínica[...]” Dandara Kethlen 

“[...] cheguei a tentar contra minha vida, porque eu não me entendia desencaixada né?” Dandara Kethlen 

“[...] não consegui uma aceitação plena da minha família, mas aceitação é uma construção, é um processo.” Dandara 

Kethlen 

“[...] todas as decisões, todas as reuniões, tudo que tem a respeito de família, eu moro com a minha família, mas eu não 

tenho um convívio de família entendeu?” Dandara Kethlen 

“[...] eu não pude dividir nada que aconteceu de bom comigo (referindo-se a família) ... por exemplo, quando eu fui fazer 

a averbação da minha certidão de nascimento.” Dandara Kethlen 

“[...] qual é a dor que eu trago né? aniversários com o meu sobrinho que são feitos em buffets e tudo eu não compartilho 

entende? porque eu quero que você vá assim eu quero que você vá assado, tá então veja bem,  então você não vai porque 

você não quer! Um preconceito velado né? Você não vai porque você não quer, não, eu não vou não é porque eu não 

quero, eu não vou porque se eu for como eu sou... não pode ir porque Fulano, porque o parente, porque o vizinho, porque 

os coleguinhas do meu sobrinho na escola, porque, porque, porque, então eu já nem vou.” Dandara Kethlen 

“Porque ir caracterizada de homem, de uma coisa que eu não sou, totalmente sem sentido entende? Porque é muito 

conflitante para nós né? o que as pessoas não entendem é assim é... existe um termo né? que se popularizou que é “tá 

querendo virar homem” “tá querendo virar mulher” ninguém tá querendo virar nada!” Dandara Kethlen 

“Existe um conflito interno muito grande em se tratando de transexuais, com seu sexo biológico, as pessoas não tem ideia 

do que é você ir tomar um banho e você se olhar e você não se identificar com aquilo que está ali com você,  que 

fundamento tem isso, porque?” Dandara Kethlen 

“Minha mãe vira pra mim assim e: isso é novidade? cê nunca foi mulher! a minha irmã disse: Mas é isso mesmo que você 

quer? Vem cá irmã! Você pode? mas você nasceu mulher!!! Falei olha...você me vendo como mulher ou não...não tá 

dizendo nada, não me interessa a opinião de vocês interessa que eu quero ser feliz, primeiro que eu não devo nada a vocês 

nunca dependi de vocês, quem precisava de mim são vocês, então, porque eu sempre assim fui o homem.” João Nery 

“[...] minha mãe, como eu te falei quando eu era moleca já… que, que, que eu vou fazer se você quer ser mulher macho, 

isso você foi desde que nasceu, que não podia vestir vestido em você que você arrancava, então pra mim fazer o que? Se 

é que você quer ser feliz! Aí comecei o tratamento.” João Nery 

“E aí foi rejeição total porque agora passa de uma coisa que se vive dentro de casa... tudo bem, mas você pode ter alguns 

comportamentos masculinos, mas é aceitável. Ahhh você sai daí... pra... todo mundo conseguir identificar que tem, existe 

um problema naquela família, uma estrutura familiar. E aí as pessoas podem identificar... não é mais o que você faz entre 

quatro paredes, eu acho que expor esta dificuldade ...isso expor isso, pessoas se sentem que não é só você, não é a 

transição, não é só sua... é familiar e aí cada um vai opinar... eles acham que têm o direito de opinar.” Chaz Bono 

“[...] parte dos meus sobrinhos que é uma geração mais nova, é muito mais tranquilo... e foi desde o início muito mais 

tranquilo né? porque eu vi que eles sempre agiram por amor...né? o amor sempre prevaleceu e até eu acho que pela idade 

eles não têm ainda… a forma de pensar que a gente tem às vezes, o que que fulano vai pensar...então essa foi a parte mais 

tranquila.” Brandon Teena 

“A minhas irmãs foi um pouco mais difícil..., mas também conseguem me chamar pelo meu nome, falam comigo [...]”  

Brandon Teena 
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“[...] minha mãe não!!! minha mãe não consegue me chama pelo meu nome né? é... não consegue me tratar no 

masculino...é... se eu peço pra ela, ela que... que NÃO...que aquela pessoa para ela existe e vai sempre ser aquela pessoa 

[...]” Brandon Teena 

“[...] alguns familiares eu não tenho muito contato mais depois da transição, e são poucos os que aceitam e que falam 

comigo realmente no masculino, a maioria realmente se afastou assim, não tenho muito contato [...]” Brandon Teena                                             

“[...] em termos de amor essas coisas, é nítido é... que ela me ama (se referindo a mãe), obviamente do jeito dela (risos) 

mas...é... ela não consegue aceitar, não tem essa aceitação, ela acha que é sacanagem… sabe aquele pensamento? E ela 

hoje, ela é evangélica, então a religião pesa demais... é errado... o que que os outros vão pensar...e Deus isso, aquilo, 

então...é uma ba..é, é, é uma guerrinha né? O sentimento dela com o que as pessoas falam, que a sociedade fala então... 

são dois pesos!” Brandon Teena      

“[...] a gente sempre escuta, vê as pessoas falando né? mas nunca assim diretamente né? Eu acho que as a violência verbal 

que eu sofri mesmo, que para mim é mais agravante, sempre foi e da minha mãe né? porque aquela coisa não faça isso! 

Deus não te ama! isso não!… então foram violências assim… é… verbais da parte dela, tentando agredir de forma que eu 

voltasse atrás né?” Brandon Teena 

 “[...] quando a gente vai sair até hoje assim ela fala: Você não vai tirar sua barba? Porque ela tem medo que alguém me 

veja e como a pessoa vai reagir, então eu tento né? ao máximo falar… não, não! Eu vou assim, se você quiser que eu vá 

é assim, então a maior violência acho que foi dela.” Brandon Teena 

Quadro 5. “Ser transexual” nesta sociedade 

SUBEIXO 3.3.1.3. 

“SER TRANSEXUAL” NESTA SOCIEDADE 

“[...] conheci a faculdade, arrumei uma república aí eu comecei a com …. pela república né? falei bom eu vou contar 

logo, porque assim se não quiserem me expulsam..., mas foi super tranquilo me acolheram muito, dei super sorte nisso 

[...]” Brenda Lee 

“[...] aí eles me acolheram e aí eu comecei todo o processo né? Fui construindo primeiro esta rede, começou pela república 

um conjunto pequeno de pessoas que eram aqui da universidade também é... a universidade já tinha a política de nome 

social e aí o segundo passo foi pedir o nome social e contar pra minha sala né? Da minha turma que também reagiu super 

bem”. Brenda Lee 

“[...] uma regulação que impede, que tenta impedir este tipo de violência tem muita gente preocupada, então foi o lugar 

mais seguro, com mais rede. Agora na rua sempre foi um espaço mais difícil... na rua nos outros serviços públicos, 

serviços privados, na área de serviço privado mesmo, em comércio sempre foi muito difícil aí neste período inclusive eu 

fiquei muito tempo sem sair de casa. Tive muita sorte porque eu faço um curso de humanas (risos)”. Brenda Lee 

“[...] só que a gente tem um eixo eu gosto de falar isso...a gente tem um eixo biológico e aí não foi muito fácil não assim 

né? Porque até então, eu sei que hoje os professores, aliás tem alguns professores deste eixo que são parceiros assim 

preciso dizer que alguns deles são, foram muito parceiros e estavam sempre muito preocupados em dar uma aula 

acolhedora mesmo, aí eles se preocupavam comigo [...]” Brenda Lee 

“[...] então alguém chegava na aula, eles diziam (referindo-se ao professor): bom os nossos pressupostos para entender a 

estrutura anatômica são estes, existem homem e mulher e isso é definido em função da genitália. E eu tava no meio da 

sala,  e esse era o momento quando alguém dizia isso, esse era o momento que os outros alunos e alguns professores né? 

que tinham uma resistência tremenda com a minha presença, este era o momento da felicidade assim né? que era como 

se eles pudessem através destas falas dizer: olha tu não existe, se sabe que isso é loucura né? Para ciência isso não existe!” 

Brenda Lee 
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 “[...] foi muito difícil, mas eu de modo geral tinha redes, tinha o pessoal do serviço de apoio ao estudante né? Que sempre 

foi muito, muito, muito parceiro né? e aí deu pra segurar e hoje depois do lá pra cá foi ficando muito mais tranquilo né?” 

Brenda Lee 

“[...] hoje tem outras pessoas trans na universidade, isso tá mais, tá sendo mais discutido.” Brenda Lee 

“[...] na escola eu tive um sofrimento muito grande porque... não nasceu barba, a voz não mudou e... e... e era muito difícil 

naquela época das pessoas entenderem. O que chamam hoje de bullying eu sofri inclusive eu era abusada sexualmente no 

banheiro da escola, às vezes eu ia para casa quase fazendo xixi na calça para não ter que usar o banheiro da escola que 

toda vez que eu entrava era uma tortura e os mesmos meninos que me abusavam era os mesmos que que lá fora queriam 

me bater para se mostrar pras meninas [...] Dandara Kethlen 

“[...] o dia que eu cheguei reclamei para diretora a diretora falou que eu era minoria [...]” Dandara Kethlen 

“[...] eu só fui ter um pouco de sossego quando eu fui interagir com pessoas mais maduras, porque tinha o supletivo que 

era feito à noite, então eu passei para o curso noturno onde as pessoas eram um pouco preconceituosas mas não era o 

nível que era a molecadinha de de manhã e de tarde a parte do período vespertino [...]” Dandara Kethlen 

“[...] a minha vida sempre foi me anulando como pessoa, com muito medo de ser colocada pra fora de casa porque eu saía 

na noite e eu via o que que a rua podia oferecer em termos de violência, em termos de de de de de desrespeito, em termos 

de você ter que se prostituir e e e as entendidas doenças sexualmente transmissíveis também era uma coisa que me 

assustava, então eu vivi todo o meu processo muito sozinha, quando eu fui me entender... como transexual.”  Dandara 

Kethlen 

“[...] no meu trabalho eles sempre me viram como homem.” João Nery                          

 “[...] eu tava com a minha namorada no ponto dando uns beijo nela e aí tinha dois viadinho colega meu, começaram com 

putaria, os cara saíram correndo atrás deles e eu sempre de cabelo comprido, surfistão, patola né? Aí os cara: e aí alemão, 

tu viu dois viadinho? E eu falei: eles foram pra lá, eles foram pra cá né? eles foram pra lá! Pô, estas porra destes viado  

não sei o que, tu que tá certo aí mesmo com a mina não sei que...eu… falô, é isso aí né? fazê o quê? Cada um cada um 

né? Minha mina falou assim: Meu, se eles imagina que você é uma mulher! Eu falei, aonde mulher, fica quieta! (risos).” 

João Nery 

“[...] principalmente no começo da transição, você é um alvo fácil, você é um  alvo de chacota, você é um alvo que as 

mulheres te rejeita porque você tá tentando ser um homem, as feministas também te rejeitam, os gays te rejeitam e os 

homens não te aceitam, então qual é a caixa que você deve abrir? Você não pertence, não existe uma união de um 

movimento transexual.” Chaz Bono 

“[...] você passa pela transição. Pronto! Você, você poderia dizer, nem entre aspas normal... você não tem mais, não é 

mais apontado, não é... não é tão... não é reconhecido com facilidade... e aí infelizmente eu acho que as mulheres, as 

mulheres trans sofrem mais.” Chaz Bono 

“[...] o pessoal do trabalho me aceitou super bem, tanto é que é uma das fontes de maior apoio, às vezes até o que eu não 

consegui em casa ou conseguiram do meu trabalho, eles entenderam, me aceitaram super bem, conversaram, me apoiaram 

e me ajudaram em tudo assim... que eles podiam e que não podiam, né...conversando, entendendo, respeitaram [...]” 

Brandon Teena 

“[...] a questão do meu nome, a questão da alteração, a questão da vestimenta, do uniforme né? toda essa questão, assim 

foi bem tranquilo! E os meus amigos também, assim os mais próximos né? porque muitos é... eu não tenho mais contato, 

acho que é... a gente acaba se fechando também quando começa [...]” Brandon Teena 

“[...] eu fui começar a hormonização, eu me fechei um pouco, porque eu queria ficar realmente mais seletivo, porque eu 

sabia que eu ia passar por um momento de transformação interno, externo, é... e fazendo acompanhamento psicológico, 
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isso foi uma coisa que eu fui mais.. é como se eu tivesse renascendo… eu tenho essa visão. Então eu queria próximo a 

mim as pessoas que eu sabia que não ia me abandonar e aí graças a Deus eu não me decepcionei.” Brandon Teena       

“[...] o pai e a mãe dela no começo como ele já tem idade é muito difícil questão de se adaptar o nome... e de como tratar..., 

mas em questão de aceitação foi tranquilo.” Brandon Teena 

Quadro 6. As pessoas não sabem o que se passa 

SUBEIXO 3.3.1.4. 

AS PESSOAS NÃO SABEM O QUE SE PASSA 

“[...] a gente poderia dizer é empatia, cuidado... então tudo isso é válido mesmo... mas acho que o que mais me toca é 

que... existem pessoas negras... existem pessoas não negras, existem hoje a questão talvez mais da orientação sexual, é 

um pouco mais tranquila né? ou tá mais presente no cotidiano... e  eu acho que é, que o... não é nem o que eu gostaria de 

dizer assim, mas como eu gostaria que fosse esta relação pras pessoas é que não fosse assim, é que isso não fosse uma 

diferença, que ser trans não fosse um aspecto relevante sabe?”  Brenda Lee                                                                                            

“Então quer dizer a gente tem que tá ali… a gente infelizmente tem que tá ali insistindo em tanta coisa, mas o nosso desejo 

na verdade é insisti, insisti, insisti, pra que num momento a gente não precise insistir mais nada”. Brenda Lee 

“[...] porque veja, não tem uma diferença entre pessoas trans e pessoas cis assim, existe sim a diferença do ponto de vista 

social mas no limite, no limite, no limite, quantas pessoas trans se assumem muito tempo depois né? então portanto, tem 

toda uma vida né? como pessoa cis... então talvez é isso né? que essa diferença fosse uma diferença comum”. Brenda Lee 

“[...] que isso não fosse relevante assim sabe? (se referindo a transexualidade). Que eu pudesse contar que nem conto 

assim a... é... minha amiga é negra …. e você...ah é legal né? e não sei o que! não sei o que… e você é uma amiga trans 

que também tá fazendo isso e é legal! Não é relevante o aspecto de trans.” Brenda Lee 

“Pra família de uma pessoa trans eu diria, procure entender, procure aceitar, procure é... é... é porque todo o processo pelo 

qual a pessoa passa que é muito doloroso e se você passa este processo absolutamente sozinha, que é desnecessário, se 

torna muito mais doloroso [...]” Dandara Kethlen 

“[...] que as famílias possam amar... independente do sexo biológico com aquelas pessoas nascem... não deixou de ser seu 

filho não deixou de ser sua filha... é uma pessoa que tá passando por um momento que é o que mais precisa de você… e 

que amor é este que você diz que tem pelo seu filho? se quando seu filho se declara para você, quando, quando a gente se 

declara para família é porque a gente já não tá mais aguentando, e a gente está pedindo socorro, não é porque a gente tá 

impondo pra família que a família tem que nos aceitar como nós somos não! Quando nós chegamos a uma situação de 

nos declararmos pra família é que nós já tentamos todos os recursos sozinha e não conseguimos e nós precisamos deste 

respaldo familiar [...]” Dandara Kethlen 

“[...] família não é só no entendimento do patriarcado, a família no entendimento de afeto, entender que todos nascemos 

diferentes, nem os dedos de nossa mão são iguais, então procurar respeitar, procurar acolher você vai jogar esse indivíduo 

na rua? Como é que você vai viver com a tua consciência? Sem saber o que essa pessoa tá passando lá fora ou não… 

então gente, independente de princípios religiosos, vamos olhar o ser humano.” Dandara Kethlen 

“ Eu acho que as pessoas deveriam entender, que é muito difícil pra, primeiro pra aquela pessoa, é...  ela não tem onde se 

espelhar, então não é algo que ela tá olhando, que ela tá copiando [...]” Chaz Bono 

“[...] principalmente agora, são quase pioneiros, até a pessoa poder ser quem ela é mesmo, ela vai tentar mascarar, vai 

tentar de todas as outras formas a não machucar ninguém... então assim,  primeiro que as pessoas venham entender quanto 

é difícil a transição, até o ponto da pessoa poder verbalizar o que ela realmente sente [...]” Chaz Bono 
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“[...] você passa por um... tendo que abrir  tanto a sua vida até mesmo que você tem que passar por um período, ahhh... 

para que as pessoas tenham certeza que é isso mesmo, que não é nenhum transtorno adicional, nenhum transtorno que 

venha, você abre muito, você se expõe demais, então você fica até mais vulnerável [...]” Chaz Bono 

“[...] talvez o que uma pessoa transexual vai passar, nenhuma outra vai ter que passar pelo mesmo, pelo mesma coisa... é 

uma exposição de sentimento muito maior, e não é agir com o que é certo é agir com sentimento,  quando a gente age 

com sentimento uns com os outros a gente é o melhor que nós temos, quando a gente acha  o que a gente julga como 

certo, a gente se fecha, o que o outro vê em mim que mais o incomoda, não sou eu, é aquilo que ele não consegue entender, 

então o problema não é meu, o problema é dele, é falta de conhecimento [...]” Chaz Bono 

“[...] talvez educação venha melhorar esse aspecto, eu acho que as pessoas elas têm usado muita religião para separar uma 

das outras, o deveria ser totalmente o contrário, porque a religião ela tem que ligar uns aos outros e não ser divisores de, 

de, de conduta.” Chaz Bono 

“[...] as pessoas não sabem é… o quanto é difícil! Porque a gente escuta muita crítica...meeuuu!!! pra que isso? você tá 

acabando com seu corpo! Está é... indo contra a natureza né? Só que as pessoas não sabem como é você tomar uma injeção 

a cada 15 dias, as pessoas não sabem como é você ser tratado de uma forma que você não se identifica, as pessoas não 

sabem como é se olhar no espelho e não gostar daquilo que elas estão vendo [...]” Chaz Bono 

“[...] obviamente existem outros tipos de doença com relação a imagem né? mas você se nega muito pelo que os outros 

vão pensar… porque você começa a pensar... poxa, e se a minha mãe me coloca para fora? E se a pessoa que eu sou 

casado não me aceita?  Então você começa a viver conflitos internos muito grande né? E você é a mesma pessoa, a sua 

essência o que você é, a forma que você pensa.” Chaz Bono 

“[...] a minha carne não me representa o que é porque apesar de eu ser apaixonado por mim hoje, me namoro o dia inteiro 

(risos) é o que eu sou por fora não é o que eu sou por dentro é…  não, não diz respeito a como eu sou como o ser humano 

[...]” Brandon Teena 

“Eu acho que hoje em dia tanto as pessoas matam, fazem coisas muito piores e eu não tô prejudicando a vida de ninguém... 

né?  Eu não tô pedindo nada para ninguém muito pelo contrário tudo que eu conquistei foi ali eu batalhando.” Brandon 

Teena 

“[...] eu só queria ser respeitado e que as pessoas se colocassem no meu lugar ou no lugar de qualquer transexual ou 

travesti.” Brandon Teena 

“[...] a gente só quer trabalhar, quer ter nossa vida, quer ser feliz do jeito que a gente é feliz e do jeito que a gente acha 

que é certo.” Brandon Teena 

3.3.2. Eixo: Percepção do acesso ao serviço de saúde 

Neste eixo, colhemos as informações relevantes no que tange a obtenção do acesso à saúde, 

sob o ponto de vista dos pesquisados, seja em unidades básicas, unidades de especialidade ou mesmo 

em pronto socorros e hospitais. Em atenção ao objetivo proposto por esta pesquisa, buscamos através 

deste eixo, compreender as principais dificuldades e avanços para a garantia do acesso à saúde no 

contexto da política pública de saúde. Os sujeitos da pesquisa expuseram nesta fase, suas impressões 

sobre as dificuldades na obtenção de informações sobre o tema, nas relações com os trabalhadores, 

bem como dos locais de atendimento e acesso ao processo transexualizador. Explicitaram as 

mudanças que possibilitariam uma melhor atenção à saúde desta população, enfatizando-se o respeito 
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e a humanização na assistência e sobretudo, que o direito à saúde deve sair do papel, sendo 

norteadores das práticas dos profissionais que prestam os serviços no SUS. Este eixo foi subdividido 

em: 

a. Readequação de gênero 

b. Saúde como direito: mudanças possíveis 

c. Acolhimento acolhedor: construindo relações no SUS. 

Quadro 7. Readequação de gênero 

SUBEIXO 3.3.2.1. 

READEQUAÇÃO DE GÊNERO 

“ [...] eu precisei é, foi sempre muito confuso achar informações sobre serviços específicos, os serviços específicos não 

eram próximos então eles eram difíceis de acessar, tanto pela questão da localidade, então o ambulatório em si em São 

Paulo não tem ambulatório em Sorocaba, o mais próximo é o de São Paulo, não sei hoje.” Brenda Lee 

“[...] depois eu conheci uma amiga, nessa época de adolescência, então eu conheço ela a 30 anos, e eu soube em 2013 da 

luta de se faz de se construir uma Comissão Municipal da Diversidade Sexual de Santos e ela já me falava sobre o 

ambulatório, ela já me falava sobre o ambulatório e aí ela começou a me orientar sobre orientação sexual, identidade de 

gênero e eu comecei a entender qual é a caixinha que finalmente eu, eu me incluía, porque eu me senti excluída, de família 

me senti excluída apartada de sociedade né? e sofrendo esses conflitos todos.” Dandara Ketltley 

“[...] eu queria passar no... que médico que eu passo? Pra saber sobre este tratamento? Ela falou: ó você vai passar na dra. 

Bom, beleza, é médica. Falei com ela, ela falou assim: é uns amigos meu tava falando, mas ninguém sabe como é que é 

João. Eu falei assim: Dra. tem como a senhora me encaminhar pra lá? Pra uma consulta pra uma especialista.” João Nery 

“[...] na época eu até entrei em contato com o movimento em São Paulo, GLBTS, eles nunca me responderam.”  Chaz 

Bono 

“[...] na época que eu tomava injeção lá no hospital: Olha, hoje não tem como você aplicar injeção, não tem enfermeira 

para aplicar injeção... aquele caos de novo, então assim, cada hora você passa por uma pessoa, cada hora a pessoa tá de 

um humor diferente  para te dar injeção então começa por aí, aí a gente não tem um local mais apropriado.” Brandon 

Teena 

 

Quadro 8. Saúde como direito:  mudanças possíveis 

SUBEIXO 3.3.2.2. 

SAÚDE COMO DIREITO:  MUDANÇAS POSSÍVEIS 

“Eu penso num direito global né? Eu não penso em mim como transexual eu penso no ser humano... heterossexual, 

transexual, seja lá o sexual que for entendeu? eu penso no tratamento humanizado, eu penso de que deveria ter mais 

respeito das autoridades né? eu penso que não é porque é público que tem que ser avacalhado [...]” Dandara Kethlen 
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“[...]  é o respeito à pessoa humana precisa haver,  de saúde é fundamental, até no alfabeto brasileiro o S vem antes do T, 

o que significa que a saúde é mais importante que o trabalho se você não tiver saúde, você não consegue trabalhar, você 

não consegue pegar o pão de cada dia para sua casa [...]” Dandara Kethlen 

“[...] eu defendo uma saúde humanitária, humanizada, uma saúde onde as pessoas sejam atendidas condignamente, onde 

você não tenha médicos surtados, onde você também tenha uma população que saiba entender as coisas e que não é 

agredindo, não é metendo a mão não é ...exacerbado dos seus direitos.” Dandara Kethlen 

“[...] eu não cobro do ambulatório porque a gente sabe que o estado ele está sucateado, então vocês dependem do Estado, 

vocês não têm autonomia é, pra poder funcionar de um jeito que se o estado quiser mandar medicação manda se não 

quiser mandar problema dele.” Dandara Kethlen                                  

“[...] porque as pessoas batem muito no peito sobre os seus direitos, mas esquece que também nós temos deveres, e um 

dos deveres e respeitarmos ao próximo.” Dandara Kethlen 

 “[...]  Jesus só que só quer que a gente faça uma coisa simples, tratarmos o outro e como, como que gostando gostaríamos 

de ser tratados que é o que ninguém faz... fazem ou o que não é para fazer o que é discriminar em nome de Jesus, atacar 

em nome de Jesus, mais simples, que é amar ao teu próximo como tu amas a ti mesmo e trata ao teu próximo como você 

trata a ti mesmo, não praticam... esse é o problema.” Dandara Kethlen 

“[...] sobre saúde, eu quando é meu direito eu vou atrás [...]” João Nery                                                                

“[...] o governo é obrigado, se a gente não tem o remédio ele é obrigado a ter. Se a gente não tem um exame ele é obrigado 

a ceder, é só a gente procurar o direito certo e ir atrás[...]” João Nery  

“[...] então sobre saúde, tudo o que é sobre saúde que é para mim no meu entender isso eu corro atrás, as pessoas até 

acham que eu sou meio abelhudo porque eu sou meio briguento, mas eu acho assim, a partir do momento que a gente tem 

direito a gente tem que correr atrás.” João Nery 

“[...] você tem direito educação, mas se eu quero uma boa eu pago, é... eu tenho direito à saúde, mas se eu quero ser bem 

atendido eu pago, agora é... aonde que precisa ter a mudança, no direito ou os cidadãos que prestam aquele tipo de serviço? 

Se a sociedade não mudar não basta ter lei, agora como que muda a sociedade? Educando, a educação ela muda uma 

nação... quando a falta de educação começa é necessário fazer, começa surgir outras, ahhh... outros movimentos [...]”  

Chaz Bono 

“[...] não é de se assustar que o movimento religioso ele, ele tá tão predominante no Brasil... então daquilo que eu 

desconheço eu vou colocar o nome e daquilo que eu não entendo eu coloco em nome de Deus.” Chaz Bono 

“As pessoas elas têm muita dificuldade de é... é padrão, é cara crachá. Então quando você vem e você  informa quais são 

os seus direitos ou como você gostaria de ser atendido, muito embora o atendimento deveria ser humanizado, é… as 

pessoas caem na rotina do que o serviço, qual é o serviço dela, então se a função dela é fazer um cadastro e o cadastro 

tem que facilitar eu preciso de um documento.” Chaz Bono 

“[...] um caos, uma vergonha! Não só para nós transexuais eu acho que no modo geral, é… não tem nenhum tipo de... não 

tem mais uma parte humana digamos assim... é tudo como se eles tivessem fazendo um favor!” Brandon Teena 

 

Quadro 9. Acolhimento acolhedor: construindo relações no SUS 

SUBEIXO 3.3.2.3. 

ACOLHIMENTO ACOLHEDOR: CONSTRUINDO RELAÇÕES NO SUS 
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“[...] e não tem nenhuma facilidade nisso, é um puta obstáculo né?” Brenda Lee 

 “[...] é muito difícil de acessar né? Então acho que estas foram as minhas... as primeiras angústias em relação ao serviço 

de saúde foram estas … eram longe...uma distância, era de difícil acesso.” Brenda Lee 

 “[...] você só vai ser bem tratada pelo nome social nestes serviços, tanto no serviço de testagem quanto nos serviços nos 

ambulatórios específicos que às vezes funcionam lado a lado... tu vai numa unidade de saúde e não acontece.” Brenda 

Lee 

“Então tem alguma coisa ali dizendo pra você que aquilo é como se fosse uma exceção, acho que essa foi a experiência 

de maneira geral, a experiência que eu em outro serviço foi boa... é isso... difícil de acessar e uma puta fila né?” Brenda 

Lee 

“Mas a experiência com os profissionais eram profissionais lá, eram profissionais também capacitados, tinham muitas 

exper… muitos anos trabalhando com pessoas trans então era algo cotidiano né? Não tinha nenhum problema assim né?” 

Brenda Lee        

“Em pronto socorro era o nome do RG (Referindo-se ao registro geral documento público), então eu evitava. Então eu 

me auto medicava o que eu não recomendo pelo amor de Deus para ninguém.” Brenda Lee 

“ Então é... não é que eles, que eles têm uma preocupação de… de acolhimento. Eles têm uma preocupação de fazer o 

serviço deles, de uma forma mais fácil possível.” Brenda Lee 

“[...] quando você tem desde o atendente que não entende até o médico que não quer atender ...você cai no... assim...  

como... é um... é caro ou as pessoas pagam para o melhor atendimento, ou as pessoas, as opções que tem são... são poucas. 

Ou elas auto se medicam ou elas são mal atendidas no... no atendimento que... que deveria ser colhido acolhedor.” Chaz 

Bono 

“[...] eu procurei um posto perto de casa... e o que eu estranhei é que embora tivesse um cartaz informativo sobre o uso 

do nome social as pessoas se negaram a colocar o nome social no cadastro, é… quando questionado como que tinha um 

cartaz e eles não sabiam da informação, eles acharam melhor alguns dias depois retirar o cartaz do que educar as pessoas 

[...]” Chaz Bono 

“[...] então você passa a ter que cada unidade a cada momento tem que tá informando, passando informação, educando… 

ahhh e lidando com seus próprios problemas.” Chaz Bono 

“Quando eu fui encaminhado para uma unidade para o médico endocrinologista pudesse fazer acompanhamento ele 

também se negou... disse que não tinha conhecimento sobre o remédio para, para uma pessoa nas minhas condições.” 

Chaz Bono 

“No posto de saúde eles também não faz esse tipo de acompanhamento, tudo que ele sabe te dizer é te indicar para você 

ir para o HC, Hospital das Clínicas em São Paulo.” Chaz Bono 

“O uso nome social também tem que ser informado, tem que explicar desde o cadastro, é...  não existe um banheiro 

unissex, é muito padronizado.” Chaz Bono 

“[...] eu não vejo mais um bom atendimento no SUS no geral, mas como transexual é muito pior (risos) é muito mais 

difícil é muito pior. É… eu me sinto muito perdido porque as vezes até pra uma informação, as pessoas não te dão 

informação!!! Elas não fala! Parece que elas não estão te vendo, você tá ali na frente delas, está fazendo uma pergunta, 

mas parece que elas não tão te vendo ali, então é muito pior.” Brendan Teena 
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3.3.3. Eixo: O serviço especializado 

Neste eixo abarcamos as concepções dos entrevistados em relação ao acesso ao serviço 

especializado propriamente dito, ou seja, ao ambulatório de assistência à travestis e transexuais do 

hospital Guilherme Álvaro, no que tange às informações recebidas durante a busca pelo serviço, como 

foram recepcionados e a espera até chegar no momento do atendimento. Nos esclareceram nesta fase, 

as dificuldades e avanços para o acesso ao ambulatório. Ainda que alguns deles exponham em suas 

falas a gratidão pela existência do serviço na região, reconhecem ainda ter muito a ser feito para 

garantia de seus direitos. As informações desencontradas, o desrespeito pelo nome social, o 

desconhecimento dos profissionais em relação ao tema fazendo-os sentir cobaias do serviço, a falta 

de educação e a (des)humanização. Fazem parte deste eixo, os subeixos elencados a seguir: 

a. (Des) Informações 

b. Cobaias? 

c. O que os profissionais não sabem 

d. Falta educação, conhecimento, interesse, verba, mas acima de tudo, humanização! 

e. Cidadania e respeito 

Quadro 10. (Des)Informações 

SUBEIXO 3.3.3.1. 

(DES)INFORMAÇÕES 

“[...] foi bem confuso no começo (risos) que é difícil entender um pouco a lógica e eu lembro que aí eu fui procurar o, e 

aí eu passei a primeira pessoa que eu conheci a psicóloga na época, que agora não tá mais, infelizmente! E foi ela que eu 

conheci e ela fez ali uma triagem, uma anamnese, entender um pouco de onde eu tava vindo e tal e eu acho que eu nem 

entrei na fila porque era muito cedo e o ambulatório tinha acabado de abrir.” Brenda Lee  

“[...] eu já consegui acho que no mês seguinte, consegui passar no endocrinologista e aí eu transferi, o que eu tava fazendo 

deixei o serviço em São Paulo e fiquei aqui até porque não ter que subir e descer de São Paulo [...]” Brenda Lee 

 “[...] no começo eu acho que foi... acho que até hoje né?  foi um pouco difícil é um pouco difícil lidar com os profissionais 

de outras áreas assim né?  com olhares, comentários, então alguns profissionais... se sabe! Quando as pessoas estão te 

tratando de maneira diferenciada que a pessoa de repente, uma idosa pede uma informação a pessoa agacha olha nos 

olhos, aí você pede a mesma informação e ela não olha na tua cara [...]” Brenda Lee 

“[...] foi muito difícil né? principalmente o pessoal da... os seguranças né?  que são profissionais que geralmente passam 

na margem das sensibilizações assim né? são pouco sensibilizados, mas que faz total diferença.” Brenda Lee 
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“Na recepção um pouco também... mas a recepção do hospital até hoje é um pouco perdida né? mas é que ali tem tanta 

coisa (risos)… e o sistema a gente sabe que não ajuda muito, ás vezes o sistema de computador, ás vezes cai agenda um 

monte de coisa... mas sempre foi muito perdido assim no começo e já não sabia, o que que é este ambulatório trans? Então 

às vezes nem o pessoal da recepção sabia do ambulatório né? e aí ficava meio confuso [...]” Brenda Lee 

“[...], mas os profissionais do ambulatório tentavam assim, compensar nisso né? de tentar fazer algum manejo lá dentro. 

Eu só tô marcando consulta por exemplo, lá na parte de baixo, agora... porque eu nunca precisei marcar consulta embaixo 

eles mesmo já marcavam no computador... então isso era bom porque a gente não passava pela recepção, mas ruim porque 

a recepção não nos conhecia e aquilo não era um fato comum que deveria ser […]” Brenda Lee 

“[...] pessoal da farmácia por exemplo, eu notei de início assim, quem são estes pacientes né?  mas acho que hoje eles, 

eles já sabem, eles são supertranquilos [...]” Brenda Lee 

“[...] alguma coisa que eu acho que hoje é boa, mas que às vezes pode ser um pouco difícil, é que você espera o 

atendimento junto com todo mundo, isso é bom! Mas pra quem de repente chega muito fragilizado pensando em pessoas 

que tem vivenciado muitas situações de violência na vida social, aí você chega e você sabe que as pessoas estão te 

olhando... né? então isso naquele momento, isso me pegou um pouco mas como eu já tava em acompanhamento já tinha 

muitas redes então eu já tava um pouco mais fortalecida.” Brenda Lee 

“[...] liguei pra cá, falei quem é o ...cabeça? Que eu vou logo pras cabeça! Dr., aí eu falei ahh...beleza! Ele é o que? 

Médico. Ah... é com ele mesmo que eu quero falar. E eu tava na lista. Aí eu falei assim: qual são os exames que o 

endocrinologista pede para fazer sobre isso? A dra. falou são esses. Passa pra mim. Fui lá no convênio… todos os exames 

que imaginar. Daí eu vim… dr.  chegou, me atendeu e falou assim: O que você tá achando do projeto? Eu falei assim: 

não tô achando nada porque eu não tô no projeto. E ele: Como assim? Que cê tá fazendo aqui? E eu...é isso, isso, isso...eu 

quero e eu não tenho tempo a perder. Na minha idade eu não tenho tempo a perder. É uma coisa bem avançada e eu não 

tenho tempo a perder. Eu não sou mais moleque, então é o que eu quero, não tem a definição pra eu saber o que eu quero.” 

João Nery 

“[...] eu comecei a passar no hospital e aí novamente tendo que informar, tendo que explicar, tendo que ensinar [...]” Chaz 

Bono                

“[...] não existem estudos ainda que comprovam o que... que se o que que é essas alterações hormonais causam no corpo, 

então sim, você precisa de  fazer um acompanhamento é... até onde eu sei pra vida toda, e aí as pessoas não, acho que elas 

não sabem disso, então elas te tratam como... novamente, é o trabalho delas, elas recebem para fazer isso e elas querem 

fazer o mais rápido possível.” Chaz Bono     

“Eu acho que o que falta na saúde em geral e principalmente quando é um serviço especializado, é acolhimento, é ser 

acolhido, eu não sou o que a pessoa acha, eu não sou a doença, eu não sou um Cid, eu sou um ser humano, acolhe, acolhe 

o ser humano, os problemas são secundários, às pessoas elas começam a te tratar pelo Cid, eu preciso primeiro saber qual 

é a sua doença para saber o seu tratamento, sim... mas quem eu sou?” Chaz Bono                

“[...] também muito essencial colocar o Cid, então qual é a diferença de você ter passado por tudo, brigar por um nome 

social, brigar por existir socialmente, viver como você se identifica, não ser mais é... uma… não ser um alvo mais fácil 

de ser identificado, poder sofrer com discriminação, porém eles acham que até para o exame de sangue é necessário 

colocar o Cid e colocar não basta colocar o CID tem que ainda informar o que aquele CID representa, então vocês em 

cada momento você tá sendo novamente taxado, marcado e aí cada um arranja uma desculpa.”  Chaz Bono                

“Desde a pessoa que vai te chamar, como aquela pessoa vai te olhar, porque veja, não é só o que a pessoa fala, é o olhar 

que ela te olha, é o gesto, são as expressões não verbais, então embora pode ter até chamando pelo nome social a rejeição, 

ah... eu tô fazendo por obrigação?” Chaz Bono                

“Poxa você já sofre o tempo inteiro, família, amigo, trabalho e aí de repente onde você deveria se sentir acolhido... você 

não está indo ali comprar uma comida rápida, você tá indo porque é preciso, é sua saúde.” Chaz Bono                
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“[...] o atendimento lá embaixo é péssimo, porque elas falam que elas não podem responder nada, que elas não tem 

informação sobre nada… é... a única coisa que a gente escuta é segunda-feira depois das duas horas... você vem você 

pergunta… é... você só pode marcar depois que você passa né?!” Brendan Teena                                                                                            

“[...] eu acho que cada pessoa é uma pessoa e eu acho que você não tem como falar coisas da sua vida pessoal para um 

grupo! Eu não tenho como contar determinada parte da minha vida aonde eu tenha sofrido qualquer coisa que seja uma 

violência, um abuso... na frente das pessoas que eu não conheço[...]” Brendan Teena 

“[...] nós não conversamos entre si, os usuários, nós não nos conhecemos...então também eu acho isso errado, porque às 

vezes as pessoas não tem ninguém e eu poderia ser uma pessoa para conversar né? para um outro usuário só que não 

existe nenhuma forma de ligação que possa ter uma reunião de grupo, que a gente possa conversar entre si porque eu acho 

que isso é importante.”  Brendan Teena                                             

“[...] é que às vezes quando o pessoal tá ali da...que fica na mesa né? são várias pessoas chegando, elas nem olham na tua 

cara, mistura no teu papel todo, aí tipo eu fico olhando para o papel que não tá com o teu nome social, às vezes porque 

tem o seu nome social e tenho o nome da documentação, então elas ficam assim não sabe se te pergunta se não pergunta, 

como que fala com você, diversas vezes eu tive que apontar aonde que tava, agora não porque alterou, mas então é tudo 

muito despreparado, quando faltou a psicóloga a gente não tinha nenhum tipo de informação.”  Brendan Teena                                

“[…] é tudo muito bagunçado… é tudo muito... a gente não se sente acolhido, a gente não tem vontade de ir... diversas 

vezes eu já escutei: Eu venho por que eu tenho que vir para pegar o hormônio, para ver! Então assim, não é um local onde 

eu vô, poxa eu vou no ambulatório, vou conversar, vou conhecer pessoas, vai ser legal, vou falar com fulana vou falar 

com ciclana, não é assim… então pra mim o ambulatório é péssimo... em todos os sentidos o ambulatório é péssimo.” 

Brendan Teena 

 

Quadro 11. Cobaias? 

SUBEIXO 3.3.3.2. 

COBAIAS? 

“[...] quando eu entrei na sala tinham seis estudantes de medicina… (respirou fundo)... até aí tudo bem porque eu entendi 

que elas não estavam ali por minha causa né? mas a hora que eu cheguei... ele pegou um papel... aí contou, ele primeiro 

falou com elas pra depois falar comigo, então ele contou pra elas: Olha... esta é uma paciente ela é trans... e eu lá assim 

né? quando ele vai falar comigo? Até então a consulta era pra elas não era pra mim, assim esta paciente ela é trans e eu 

vou falar do procedimento. E aí começou a falar do procedimento e eu lá ouvindo e aí ele desenhou o procedimento e tal, 

sempre remetendo a elas [...]” Brenda Lee 

“[...] porque ele estava aprendendo basicamente com a gente, falando vulgarmente… os cobaia né? basicamente fomos.” 

Brenda Lee 

“[...] o que eu vejo foram é... esse movimento tá fazendo barulho, existe uma questão política, um partido que tava 

interessado, então assim, é... vamos atender.” Chaz Bono 

“[...] começaram a atender e aí a gente vai vendo como vai. Então assim, é muito ignorante e pensar que as pessoas que 

estão indo ali é, eu vou te tratar, eu vou tratar de qualquer modo[...]” Chaz Bono 

 “[...] o que eu pude perceber ao longo desses anos é que realmente existe uma falta de preparo do médico, até deveria 

mas eles tem uma coisa muito, muito rápida na formação deles, então ou a  pessoa vai se especializar e ela vai cobrar por 

isso, ou até uma arrogância às vezes, da pessoa não, não saber, ela finge que sabe, e aí com o passar dos anos você começa 

a identificar, então a sensação que você é um uma cobaia... é real, as pessoas não querem se preparar para te atender elas 

acham que já sabe como te atender, poxa se algo tão novo até para pessoa.” Chaz Bono 
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“Geralmente  a pessoa já estudou tanto a  respeito, até mesmo por uma curiosidade para poder se entender e quando chega 

é o inverso, e não tá errado, você pode passar a informação, o conhecimento é... ele não tem que ficar só com um portador, 

você pode multiplicar, mas... é isso, num, num, num teve nenhuma informação nova e realmente quando você indaga, aí 

inventam [...]” Chaz Bono 

“[...] e aí quando você busca um pouco mais dá continuidade a conversa e pedir mais informações... aí acelera o 

atendimento, tem mais pessoas para serem atendidas como se você fosse, ah... o atendimento fosse expresso, então não!” 

Chaz Bono 

“Na realidade o atendimento ali em qualquer outro (silêncio). Eu já fui melhor tratado por equipes que não era 

especializado, não tinha essa especialização de, de fazer um atendimento voltado ao público trans, do que dentro da área 

que deveria ter uma formação melhor.” Chaz Bono 

“[...] e no começo também a gente tava sendo basicamente, vai? Nós fomos a experiência né?” Brendan Teena 

“[...]eu particularmente tenho muita raiva do ambulatório (risos). É um sentimento que eu tenho porque todas as 

informações com cada profissional é de uma forma… é... eu, a um tempo atrás eu tive um excesso de raiva porque eu tive 

uma informação de uma profissional é… que me informou que o meu processo todo contaria como o meu 

acompanhamento psicológico que eu fazia e não fazia no hospital. Eu já fazia o acompanhamento psicológico, então que 

o tempo contaria dessa com esse tratamento com essa pessoa que eu já fazia, então o meu período para mastectomia... 

tudo contaria a partir daquela data. Uns meses depois eu vim descobrir que não, que tudo contaria desde quando eu 

comecei no hospital! Eu nunca tive um atendimento adequado.” 

 

Quadro 12. O que os profissionais não sabem 

SUBEIXO 3.3.3.3. 

O QUE OS PROFISSIONAIS NÃO SABEM 

“[...] tu chega pra mim sei lá cê vai… você tá tomando um anticoncepcional e precisa fazer um acompanhamento disso. 

Eu sei quem você é aquela relação com a anticoncepcional não define quem você é aquilo é um procedimento, acho que 

no caso das pessoas trans isso fica um pouco invertido assim sabe?” Brenda Lee 

“[...] o procedimento chega primeiro do que a pessoa, então as pessoas tendem a nos ver como... é isso… são trans e 

somos isso mesmo, que assim, tem Julias, tem Paulos tem Anas e Marias assim, tem muitas experiências extremamente 

diversas e eu acho que a gente devia ser um pouco reconhecido, um pouco acho que o olhar em saúde tem que focar muito 

mais na pessoa que no procedimento assim sabe?” Brenda Lee 

“[...] porque eu que tô aqui na sua frente, eu sou Brenda. e eventualmente eu sou trans mas sou a Brenda, assim e 

provavelmente você vai entrevistar outra menina trans que tenha uma percepção totalmente diferente,  uma trajetória 

diferente até porque é engraçado né? porque parece que nós pessoas trans somos iguais entre nós, mas  ai tu pega homens 

e mulheres né? ninguém é louco de dizer que todas as mulheres são iguais [...]” Brenda Lee 

“[...], mas parece que nós né? as pessoas tendem a nos construir como um grupo dos trans. Então acho que 

fundamentalmente o profissional da saúde, é talvez fazer uma coisa que ele já tenha sido incitado a fazer...não é nada 

diferente disso… é olhar primeiro pra pessoa né?  depois pro procedimento... porque é simples né?  a pessoa tá ali na sua 

frente o nome dela lá se tem o social ou já retificou e tal... então é esta pessoa, ela tem a história dela, eventualmente ela 

está ali por conta de um procedimento, mas ela é uma pessoa né?” Brenda Lee 

“[...] eu lembro que uma das piores situações de... de assim que eu vivi em relação à saúde foi quando isso... isso né? O 

procedimento ou uma certa visão sobre o que é ser trans ganhou muito mais prioridade sobre o que eu sou, assim sabe de 

uma maneira mais ampla.” Brenda Lee 
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“[...] eu diria para as pessoas procurarem se instruir a respeito.” Dandara Kethlen 

“O tratamento de saúde é um tratamento de acolhimento.”  Dandara Kethlen 

“[...] as pessoas devem ser respeitadas dentro dos problemas que elas trazem e os profissionais não devem mensurar se o 

problema de um é menor, se problema de outro é maior e nem colocar moral no meio da situação, porque às vezes uma 

unha encravada pra um é um problema muito grande e um câncer para o outro problema muito grande, mas o seu problema 

pra você ele é o maior e não importa se é uma unha encravada ou se a situação é oncologia, cê tem que ser respeitada em 

qualquer situação[…]”Dandara Kethlen 

“[...] não peço para que profissionais abram mão dos seus princípios religiosos... religiosos, sigam os seus princípios 

religiosos, só tomem cuidado de respeitar as pessoas, que quando você trabalha com uma profissão que lida com o público 

você tem que estar preparada para atender a todo o tipo de pessoas… não é só as que eu gosto, as que são da minha igreja 

ou as que são do meu terreiro, ou as que são do meu templo budista, as que são do que são, ou as que não são entendeu?” 

“Eu não tenho que ver as pessoas quando eu entro na área da saúde pelo o ponto de vista religioso e das crenças limitantes 

que só segregam né? Eu tenho que ver as pessoas como ser humano que está entrando e precisando de atendimento, então 

não importa se é travesti se é transexual, se a mulher é heterossexual, se é homem heterossexual, se é japonês, se é russo, 

não interessa... se é ruivo, se tem pinta se é gordo se é magro não interessa[…]” Dandara Kethlen 

“[...] quem  escolhe a área da saúde, a área da saúde é um sacerdócio, quando você escolhe a área da saúde é porque você 

tem propensão a acolher... e se você começa a segregar você não serve para servir ninguém, aí você tem que se 

conscientizar que você tem precisa fazer uma reciclagem.”  Dandara Kethlen                                          

“[...] é simples, tratar o outro como você gostaria de ser tratado.” Dandara Kethlen                                                         

“[...] eu gostaria que houvesse o respeito do profissional para com as transexuais e não só para com as transexuais para 

com os seres humanos.” Dandara Kethlen 

“[...] não precisa de lei pra ter comportamento, precisa de atitude, a sociedade ela demanda, demanda que leis sejam feitas 

e não leis pra que tenha uma conduta adequada “(Silêncio).” Chaz Bono                                               

“[...] eu não quero rótulos, rótulos não me define, então eu não quero ser chamado ou reconhecido hoje como um homem 

trans, a minha transição ela já ocorreu, eu sou um homem [...]” Chaz Bono 

“[...] eu não sou um é... exemplo para ser seguido, que cada jornada é única, eu não tenho que ser colocado, falado, ou 

apontado como alguém que fez, não!!! Eu sou apenas mais um na jornada da minha vida, tentando me encontrar ou 

tentando seguir a minha vida em paz. Então para aqueles que acham que a pessoa tem que levantar a bandeira e fazer o 

movimento, se isso fosse tão verdade, se isso fizesse tanta diferença, não correriam tantas mortes, não é o movimento não 

é você dando a cara para bater, eu não acredito nisso, eu acho que a educação ela é válida, eu não aprendi nada em 

movimento, eu aprendi lendo, é lendo que você vai se identificando é vendo programas que realmente  é... pega um tema 

e vai falar sobre, mas não tomando posição só mostrando o que realmente é.” Chaz Bono 

“Primeiro que eles estão lidando com pessoas né? como qualquer outro usuário ali de qualquer serviço é... segundo, que 

nós não somos bichos, nós não transmitimos doenças e que educação é necessário (risos),  porque eu acho que não custa 

nada você ter boa vontade né? falar dá uma informação, por mais que você não saiba de alguma coisa, eu acho que pelo 

menos que você encaminhe de forma correta ou que você se interesse por que lá eu não vejo interesse.” Brandon Teena                                                                                                                                                                      

“[...] que as pessoas pensem pelo lado humano né? Que elas queiram fazer aquilo, que elas queiram estar participando é... 

e mesmo quem faça por obrigação eu acho que não custa nada ter um pouco de educação, um pouco de respeito, que eu 

acho que se uma pessoa tivesse passando por uma situação como essa ou um familiar a gente nunca pare e pensa e se 

fosse comigo? e se fosse um filho meu? e se fosse uma pessoa que eu conheço? eu acho que não tem necessidade de 

discriminar uma pessoa por uma opção dela, por uma forma que ela enxerga o mundo não tá prejudicando a ninguém.” 

Brendon Teena 
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Quadro 13. Falta educação, conhecimento, interesse, verba, mas acima de tudo, 

humanização!!! 

SUBEIXO 3.3.3.4. 

FALTA EDUCAÇÃO, CONHECIMENTO, INTERESSE, VERBA, MAS ACIMA DE TUDO, 

HUMANIZAÇÃO!!! 

“[...] era uma falta de... de saber como fazer assim que também acho que isso é muito comum, tem coisa que é preconceito, 

tem coisa que é discriminação e tem coisa que as vezes também está associada a não saber fazer,  não saber lidar e tem 

coisa que é só não sei lhe dar e assim... tá tudo bem mas eu não sei fazer!” Brenda Lee 

  “[...] acho que os atendimentos dos médicos são muito individuais e tem mesmo que ter este tipo de atendimento 

individual, mas eu acho que sinto muito a falta de atendimento em grupo, pra gente poder discutir isso mesmo né? e acho 

que a gente tem que ter isso.” Brenda Lee 

“[...] vamos discutir assim, sabe… ó eu tô vendo no Facebook que fulano assim, sabe que testosterona tá pra ser usada 

mais ou menos assim, assim, assim… e a gente discute em grupo a presença do endocrinologista é super importante.” 

Brenda Lee 

“ Eu acho que muita gente se sentiria à vontade com os grupos assim. Acho que pode ser uma boa ideia assim.” Brenda 

Lee 

“[...] eu gostaria muito que houvesse a possibilidade de podermos fazer a redesignação sexual aqui neste ambulatório.” 

Dandara Kethlen 

“[...] o que eu sugiro é... que essas pessoas que estão, começam a procurar o ambulatório e que as pessoas que já estão 

aqui ainda por incrível que pareça não tem esse entendimento, sobre o ambulatório que elas possam ser orientadas... ou 

numa reunião que se faça de acolhimento com quem tá chegando, ou sabe... reunir uns grupos e explicar o que é que 

significa o ambulatório... que não é um mero distribuidor de hormônios, ele é um local onde graças a Deus podemos tratar 

da nossa saúde com respeito, a nossa condição é a condição que nós nascemos.” Dandara Kethlen 

  “[...] muitos meninos tão reclamando e sempre foi assim, aqui… quando a senhorinha tá ali, às vezes velhinha, não sei 

nem se ela tá aqui ainda, ela chama a gente pelo nome. As que não conhece a gente, o sistema lá embaixo coloca o nome 

normal não o nome social..” João Nery 

“[...] quisera eu um dia, que não precisasse ter é… atendimento especializado pra trans, porque não existe atendimento 

especializado pra hétero, não é isso, é atendimento humano, que seja diverso, nós somos, não tem que ter um atendimento 

diferenciado, tem que ser apenas um atendimento humano, humanizado mas não uma palavra [...]” Brandon Teena 

“[...] não tem um telefone que você possa ligar pra dar informação, diversas vezes eu já tentei ligar lá no hospital, aí tem 

que ser segunda-feira tal horário, mesmo assim, elas não passam o telefone, pega o seu telefone para que alguém entre 

em contato e diversas vezes não entram em contato, até por e-mail já passei que parece que tinha um e-mail do 

ambulatório, não fui respondido.” Brandon Teena                                                                               

“[...] atendimento lá embaixo é péssimo, porque elas falam que elas não podem responder nada, que elas não têm 

informação sobre nada… é... a única coisa que a gente escuta é segunda-feira depois das duas horas.”                                                                                                                                                                                                        

“ Tanto particular como público é... ninguém fala sobre o assunto, ninguém entende sobre o assunto, ninguém sabe do 

que se trata, ninguém sabe que medida que deve tomar é… então assim, você não tem nenhum tipo de acolhimento você 

não tem nenhum tipo de entendimento das pessoas é muito ruim[…]” Brandon Teena 
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“[...] eu já tentei a tentar ir antes porque eu tenho ovário policístico… então isso fez, sempre fez para mim diferença em 

questão do meu metabolismo, então eu sempre procurei médicos pelo serviço público né? e sempre tentei uma forma de 

atendimento diferenciado até porque eu já queria usar o nome social né? e as pessoas não sabem o que é isso ainda, não 

entendem sobre... então a desculpa era eu não posso… eu sempre escutei isso, eu não posso, a gente tem que usar como 

tá aqui no seu documento, tem que ser chamado assim. E até já consegui algumas vezes: olha você pode me chamar como 

T. e tudo? E a pessoa falar que sim na hora não alterar nada e eu ser chamado por outro nome.” Brandon Teena 

“Então assim, eu não vejo nada de nenhuma parte, que tanto dá... dá particular quando a pública que entenda sobre assunto 

ou que é... tem algum esclarecimento sobre o assunto... às vezes eu chego e falo assim: olha eu sou transexual… ah é? É 

como se eu fosse um ET, então eu nunca tive um acolhimento adequado.” Brendon Teena 

 

Quadro 14. Cidadania e respeito 

SUBEIXO 3.3.3.5.  

CIDADANIA E RESPEITO 

“Eu acho isso sensacional! Assim né... eu até acho que tem que é positivo no Hospital… é ruim pela restrição de espaço, 

mas é bom que a gente espera na mesma fila de espera assim, tu que lide com isso assim sabe.” Brenda Lee 

“[...] foi graças ao ambulatório que eu parei de me auto hormonizar.” Brenda Lee 

“[...] o que eu achei muito bacana foi a responsabilidade dos profissionais que me acolheram né? E assim, pela primeira 

vez eu me senti respeitada, me senti, senti a minha cidadania sendo respeitada, eu não era chamada por um nome de 

homem na frente de cem pessoas né? que era o que acontecia antes né?  que ninguém entendia antes, você tinha que ficar 

à mercê.” Dandara Kethlen 

“[...] eu devo muito ao Hospital, foi aqui que eu consegui meu laudo para poder ingressar com ação processual para 

retificação de nome.” Dandara Kethlen                                                                                                

“[...] a psicóloga me ajudou a sair da casinha na minha família, é... através da psicóloga eu descobri como chegar na minha 

família e discutir esta situação.”  Dandara Kethlen                                                                          

“[...] eu não tenho queixa do ambulatório, o que eu gostaria do ambulatório que é o meu sonho né? eu tenho uma confiança 

muito grande no ambulatório do hospital  e... na parte da internação eu também tenho uma confiança muito grande porque 

eu estive internada fiz uma orquiectomia, que foi retirada de testículos e... nessa orquiectomia eles tiveram o cuidado de 

preservar a área em que numa cirurgia de redesignação sexual, ela é utilizada para construir a vagina, então eles tiveram 

este cuidado então é assim... eu eu me internaria hoje se eu tivesse algum problema, no hospital de olhos fechados, pelo 

tratamento humanizado.”  Dandara Kethlen               

“[...] eu recebi uma folha, dizendo tudo que poderia me acontecer no pós-cirúrgico, tudo que não aconteceria, me 

esclareceram, me deram uma informação de um jeito... eu vim com uma preocupação de fazer uma cirurgia porque toda 

cirurgia tem um risco, de repente mesmo medicada minha pressão podia ir lá para cima e fim de linha, mas eu não vim 

preocupada no sentido que eu tô dando um tiro no escuro, consegui ter segurança de vir e fazer... e conseguir ter a 

segurança de dormir um sono tranquilo quando eu estive internada.”  Dandara Kethlen                                          

“Hoje eu continuo me hormonizando, mas a endocrinologista periodicamente me pede exames de sangue, ela quer saber 

como é que meu organismo tá reagindo ao hormônio depois de tanto tempo de hormônio tomado, se muda se não muda 

se faz ou se não faz, isso chama-se nos dar qualidade de vida.” Dandara Kethlen 

“Existem pessoas boas e existem bons profissionais e não, não tô me referindo aos médicos, eu tô me referindo, às vezes, 

são pessoas que, que fazem a diferença e elas nem fazem parte diretamente da equipe... mas as que fazem e que querem 
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aprender as que são humildes de, de... de perguntar, de querer ver o humano que você é, então sim, tem aquelas pessoas 

que querem ir um pouco além, às vezes falta tempo, às vezes, e muita coisa também tá mudando.” Chaz Bono 

“[...]eu acho importante que quando for pra fazer aplicação existe sempre a mesma enfermeira... independentemente de 

quem seja e que ela tenha boa vontade, porque a injeção é dolorida (risos) [...]” Brandon Teena 

“[...] a minha opinião, é que a Dra. é muito mais comunicativa, ela... ela busca muito mais esclarecer as nossas dúvidas, 

é… diversas vezes eu cheguei até com, em relação a mastectomia ela: Olha... eu não sei disso, eu vou me informar, vou 

falar com doutor,  então eu sinto que da parte dela, ela é muito mais, ela tem muito mais boa vontade.” Brandon Teena 

“[...] acho que o ambulatório é um serviço que todos esperavam né?  foi uma conquista muito grande para região… eu 

acho que todas as cidades deveriam contribuir para isso, se são as cidades da Baixada Santista então poderia ser muito 

melhor se todas as cidades se juntassem e contribuíssem.” Brandon Teena 

3.4.  A construção e a validação da narrativa  

Após esta etapa, realizamos a construção da narrativa distinguindo as ênfases que vinham das 

trajetórias e da sensibilidade da própria pesquisadora, dos encontros com os participantes e com a 

literatura científica, buscando a formação de um texto que produzisse uma voz coletiva acerca deste 

processo. Neste material onde as vivências, consensos e contradições reveladas foram agregadas, foi 

construída uma narrativa única, preservando-se as singularidades, a qual foi posteriormente validada 

junto a cada um dos participantes. 

Sendo o tempo, o pior inimigo das pessoas nas últimas décadas, não conseguimos nos 

encontrar pessoalmente para validar a narrativa. Em respeito ao que já havíamos pactuado, contando 

com as atuais tecnologias, foi enviado o material produzido por meio do WhatsApp de cada um, para 

que fossem reveladas as repercussões que suscitaram neles próprios, ao se depararem com a história 

e juntos pudéssemos legitimar o material, produzindo efeitos de intervenção. 

A importância desse momento de validação, refere-se à construção de consensos, para rever 

posicionamentos e dissensos, além de gerar empoderamento aos que narram suas histórias. Ao validar 

a narrativa junto aos que deram voz à mesma, mantém-se um desenho participativo e evita-se 

transformar tais vozes em objetos e cometer uma violência da interpretação (ONOCKO-CAMPOS, 

2011). 

Em meados de março de 2019, os participantes da pesquisa iniciaram o processo de devolução 

das suas impressões. A primeira a se manifestar, demonstrou-se muito grata, por ter havido ali uma 

releitura sensível de toda a jornada, o que a deixou muito emocionada pois segundo ela, conseguiu-

se através da narrativa “Captar a alma da gente.”  
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Outra participante declarou estar feliz por ter participado, pois havia ali uma síntese dos temas 

mais importantes que se destacaram em sua trajetória de vida. Ressaltou ainda, que sim, a sociedade 

faz questão de apontar as diferenças as quais vivenciam, mas que o pior é quando estas pessoas são 

“[...]nossos familiares, pessoas em quem confiávamos, professores… e até mesmo nossos pares. É 

por isso que a violência é pior, porque vem, às vezes, de pessoas que gostávamos.”  

Palavras como “Li a narrativa mais de uma vez e diversas vezes me emocionei.”, foram 

pronunciadas por outro participante, que se sentiu representado. De acordo com ele “poucas pessoas 

conseguem entender nosso universo e o desafio diário que passamos.”, reforçando as questões da 

insignificância trans.  

Outro de nossos participantes não teve uma compreensão imediata ao ler a narrativa. Diante 

disso, marcamos um novo encontro. Ao expor sua inquietação frente ao texto, referiu que a narrativa 

demonstra o que os meninos e meninas trans passam. Segundo ele, os preconceitos existem, porém 

ele não se deixa afetar. “Eu sempre me amei muito e nunca liguei pras pessoas nem pra família. Se 

eles me aceitassem tudo bem, se não tudo bem também.” Juntos, pontuamos todos os dizeres 

transcritos de sua própria narrativa, para que pudéssemos realinhar os pensamentos. Ao ser 

comparada a narrativa à transcrição da sua entrevista, julgou estar de acordo com o descrito, pois faz 

parte da sua realidade, pois tivemos o cuidado de identificar os participantes como “um de nós”, 

“nenhum de nós”, “dois de nós”, o que os caracterizou como seres individuais. 

Finalizamos com o último entrevistado, o qual sentiu-se satisfeito em ter participado. Feliz ao 

ver a sua voz transcrita naqueles parágrafos que “detalharam de forma fidedigna os meus 

sentimentos.” Declarou ainda ser grato por estarmos abordando este tema, dada a importância da 

problematização nos dias de hoje em prol das pessoas trans que utilizarão os serviços futuramente. 

Embora todos tenham suas singularidades frente a vida, às relações familiares, com os amigos 

e trabalho, encontraram sentido e significado na narrativa apresentada. Não nos coube aqui 

generalizar os sujeitos da pesquisa, em respeito às suas subjetividades, pluralidade e ao modo de viver 

em que cada um está inserido, mas de produzir agenciamento que pudesse promover fortalecimento 

coletivo, traduzido em menor solidão e maior fôlego para os desafios que se seguem. 
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3.4.1. Uma narrativa coletiva 

Contaremos aqui um pouco de nossa história. Nós, pessoas comuns... gente! Gente que 

sente, que chora, que ri, que está passando pela vida querendo o que muitos querem; 

amar, ser amado, ser respeitado e ser feliz. 

 Entre nós há três estudantes e dois trabalhadores, sendo que quatro de nós vive com a 

família e uma de nós com amigas, em diferentes cidades da Baixada Santista. Nossas 

idades variam entre vinte e quatro e cinquenta e sete anos e dentro desta pluralidade de 

seres, iremos compartilhar algo sobre nossas trajetórias de vida, que possuem muitas 

similaridades. 

A começar de nossa infância. Aqui nos referimos a uma fase de nossas vidas em que nos 

foi apresentada duas possibilidades em relação ao nosso gênero: ou nós éramos meninos 

ou meninas, o que nos foi dado em razão do genital que nascemos. Sem entendermos ao 

certo qual era a real importância desta informação nesta época, passamos por este 

período como qualquer criança, em meio a pega-pega, esconde-esconde, subir em 

árvores, sem nos atermos aos aspectos corporais ou a qualquer outra coisa que nos 

tirasse a alegria de podermos ser quem éramos, criança é criança no primeiro momento. 

Todo mundo brinca igual, brinca junto. Para três de nós, ter a liberdade de correr sem 

camisa e poder viver no universo tido como dos meninos era o verdadeiro sinônimo da 

felicidade. Para duas de nós a realização estava em poder ser inserida no universo tido 

como o das meninas. 

Para quatro de nós, veio, através do tempo, a dura percepção de que havia algo errado 

conosco. Embora não soubéssemos exatamente o que era, sentíamos que havia um 

desajuste, uma inadequação quando nos comparávamos aos outros adolescentes. Este é 

um momento muito cruel, em que a sociedade faz questão de nos comunicar esta nossa 

diferença, sobretudo nossos familiares, pessoas em que confiávamos e professores, de 

uma forma violenta, nos apontando, julgando, segregando, nos atingindo com frases 

feitas como “... você é Paraíba masculina!” ou mesmo “...você tem que honrar o que tem 

no meio das pernas!”, “...Deus não te ama!”, dentre outros termos que nos depreciavam 

e  conforme a idade vai passando, vai ficando mais difícil lidar com esta divisão de 

gênero. 

No ambiente escolar dois de nós sofreu discriminação e violência física, sendo que uma 

de nós era abusada sexualmente no banheiro da escola, indo para casa quase fazendo 

xixi na calça para não ter que usar o banheiro de lá, porque toda vez que entrava era 

uma tortura. Não tinha nenhum suporte e ao reivindicar por um auxílio ainda ouvia da 

diretoria da instituição “...você é minoria...”. Felizmente três de nós não passou por estes 

reveses, o que não minimizou a sensação de não pertencimento social. 

Notávamos que não nos identificávamos com o sexo biológico o qual nascemos e com as 

coisas que a sociedade quer nos impor em razão do gênero que nascemos. Éramos 

obrigados a nos adequar a um estilo de ser que não condizia com o que sentíamos e 

éramos. Três de nós havia nascido do sexo feminino, mas éramos homens! Duas de nós 

somos mulheres e estávamos presas a um corpo masculino. Por que nos sentíamos assim? 
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O que estávamos fazendo neste mundo? Porque viemos desse jeito? Por simplesmente 

olharmos no espelho e não conseguirmos nos identificar. 

Toda esta contrariedade gerou um conflito interno, tinha uma coisa em nós que insistia 

em nos perseguir e querer isso, queríamos calar esta agitação dentro nós. À medida que 

o tempo passava, ia aumentando a ansiedade. Três de nós entrou em um quadro de 

adoecimento psíquico, inclusive com ideação suicida. 

Conforme íamos nos desenvolvendo, mais dúvidas iam surgindo, o psicológico de muitos 

de nós ficava ainda mais abalado, enquanto nossos corpos nos traiam com suas formas 

desajustadas, nos provocando imenso desconforto, era um conflito muito grande em 

entender o que que aquele órgão sexual estava fazendo ali, não nos sentíamos 

pertencendo a nossa pessoa. 

Esta foi uma etapa em que perdemos a conexão conosco, era uma vontade desmedida em 

readequar nossos corpos. Iniciamos uma batalha interna entre o sentir e o ser. Éramos 

homens e mulheres obrigados a usar roupas, cabelo e aceitar todas as nossas 

características físicas que estavam em desacordo com o nosso ser. Não podíamos sequer 

usar o nome que nos reconhecíamos, nem mesmo utilizar o banheiro público que nos 

conviesse com medo de sermos afrontados. 

Nós homens, sentíamos em nosso interior que era coerente ter barba, pelos pelo corpo, 

cabelos bem cortados e poder sentir a brisa do mar enquanto caminhássemos sem a 

camisa pela praia, afinal nunca conseguimos nos ver como menina e tão pouco entender 

o universo feminino. 

Para nós mulheres, queríamos nos deleitar ao ver nossos seios se desenvolvendo e com 

a cintura aparente, podermos vestir um vestido suave ou uma blusa de alça que 

combinasse com a cor do nosso batom. 

 Contudo, não tínhamos informações sobre o que acontecia conosco, causando ainda um 

maior desconforto, e a vontade a flor da pele de podermos agir e nos comportar como 

nos reconhecíamos. 

Este foi um momento de não pertencimento total e muita dor. Neste ínterim, passamos a 

nos relacionar extrabarreiras familiares e sociais as quais estávamos envolvidos, vindo 

à luz o primeiro entendimento. 

A maioria de nós começou a circular entre as pessoas que faziam parte do grupo 

denominado na época como “GLS” (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) e aconteceu o 

primeiro contato com os homossexuais sendo que todos nós nos identificamos. A 

descoberta que talvez pertencêssemos a esta caixa nos deixou mais aliviados. A partir da 

convivência com esta comunidade, passamos a nos reconhecer como gays ou lésbicas, 

pois sentíamos atração por pessoas do mesmo sexo que éramos identificados. Foi a 

grande jornada para o autoconhecimento, cujo início foi através da melhor compreensão 

sobre orientação sexual. 

Como diz a expressão, “saímos do armário!”, atitude que nos levou a vivenciar o 

primeiro evento traumático junto aos nossos familiares. A família de todos nós não 
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compreendia, porém somente a família de quatro de nós não apoiavam e ainda 

recriminavam. 

Foi através de filmes, programas de TV, Internet ou por ter ouvido alguém falar, que 

tivemos o contato com o termo transexualidade. Cada um de nós iniciou uma busca a 

favor de um conhecimento mais profundo sobre o assunto e a cada leitura, a cada 

informação, mais nos identificávamos. Chamava muito a nossa atenção, pois quanto mais 

liamos e ouvíamos sobre pessoas trans, maior era o reconhecimento.  

Não era comum a presença de transexuais nos locais, não obstante podíamos notar as 

travestis e mulheres transexuais, principalmente nas ruas à noite, trabalhando com 

prostituição. Uma de nós teve um forte sentimento em uma noite ao olhar para uma 

mulher trans na rua, que fez com que todas as experiências na vida com relação a isso 

tivessem se organizado, sendo que a ansiedade se converteu em esperança de que sim, as 

coisas podiam ser diferentes e então vem um entusiasmo pela possibilidade que se abre. 

Mesmo com pouca informação, uma de nós, ainda que preocupada com algum problema 

de saúde que porventura pudesse ter, se arriscou em iniciar a ingestão de hormônios, 

que propiciava o surgimento de alguns traços inerentes ao sexo o qual tanto se 

identificava. 

Foi o auge de nossas vidas. Criamos uma expectativa com relação às alterações 

corporais que poderíamos ter e cada um à sua maneira deu início a hormonização. Dois 

de nós procurou o serviço ambulatorial em São Paulo, um de nós conseguiu apoio através 

da Comissão de Diversidade, um de nós iniciou o atendimento no próprio ambulatório e 

um de nós, através de conhecimento com profissionais da saúde da cidade onde mora, 

conseguiu passar por consulta médica e ser encaminhado ao ambulatório. 

As mudanças não eram tão visíveis, sendo uma fase difícil da transição, momento em que 

não aparentávamos totalmente o ser masculino ou feminino, exceto para um de nós que 

desde muito cedo apresentava minimamente as características físicas desejadas. Com 

isso causamos certa estranheza aos olhos das pessoas o que nos fez sentir o preconceito, 

seja da família, no trabalho, nos serviços de saúde ou mesmos dos transeuntes que se 

deparavam conosco. Um de nós tinha um passabilidade maior por apresentar 

características mais marcadas de acordo com o sexo o qual se identificava. 

Eis que vivenciamos o segundo momento traumático em nossas famílias, as quais 

indagavam que como se não bastasse sermos homossexuais, agora não éramos do sexo 

que nascemos? Como assim? Não!!! Para outro de nós foi rejeição total, porque agora 

passa de uma coisa que se vive dentro de casa, para todo mundo conseguir identificar 

que existe um problema naquela família. Todos se acham no direito de opinar. Um de 

nós retrucou dizendo à família que não interessava a opinião deles. Para dois de nós, 

mesmo com a estrutura familiar abalada por questões principalmente religiosas ou pela 

preocupação com a opinião alheia, o amor prevaleceu e as relações foram relativamente 

preservadas. Três de nós tinha medo de ser expulso de casa, o que acabou acontecendo 

com duas de nós. Para uma de nós foi um misto de tensão, medo e até alívio em poder 

expor os sentimentos para a família. Foi um chororô e ainda replicavam sob o seguinte 

argumento: “Ó... você podia ser como fulano de tal né? Que de repente não aparentava 
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o que era para as pessoas...”. Expressões como “Tá querendo virar homem?”, “Tá 

querendo virar mulher?”. Poxa, ninguém tá querendo virar nada! 

E foi instaurada uma grande discórdia. A família e a sociedade não estavam preparadas 

para nos acolher nem para ao menos tentarem entender. As pessoas não têm ideia do que 

é você tomar um banho, olhar para seu corpo e não se identificar com aquilo que está ali 

com você. 

O que era perceptível para três de nós, é que nossas famílias estavam mais preocupadas 

com as opiniões alheias do que conosco. Preceitos religiosos interferiam em suas atitudes 

de maneira negativa, fazendo inclusive com que uma de nós não fosse expulsa de casa, 

porém que fosse vetado o convívio familiar. Era uma desaprovação velada.  Não podia 

participar dos eventos festivos. A família de uma de nós queria controlar até mesmo as 

vestes utilizadas e diziam: “...porque eu quero que você vá assim! Eu quero que você vá 

assado!”. Mas porque irmos caracterizados de uma coisa que não somos?  

Começamos a construir nossas redes de apoio, com pessoas que eram acolhedoras e 

possivelmente pudessem nos compreender e auxiliar a passar por mais este momento 

doloroso. Três de nós contou com o amparo de nossos companheiros e dois de nós com 

amigos que foram um apoio muito relevante para conseguirmos dar o próximo passo.       

  

Colegas de trabalho foram empáticos, conversaram e entenderam. Houve para um de 

nós, a contribuição da Universidade, de alguns professores e colegas. Em contrapartida, 

alguns docentes utilizavam temas relacionados ao eixo biológico para tentar contradizer 

a questão da identidade de gênero explanando nas aulas que “... existem homem e mulher 

e isso é definido em função da genitália.” Esta resistência implícita soava como se 

quisessem dizer: olha! Tu não existe. 

 Seguros de nossa decisão, cada um de nós procurou iniciar o processo da maneira que 

foi viável na época. Ficamos felizes em saber da existência do ambulatório, porém as 

informações em relação ao acesso ao ambulatório de transexualidade não eram 

divulgadas amplamente, o que tornou tudo muito difícil, seja sobre o local de 

atendimento, agendamento ou sobre o processo transexualizador em si. Um de nós é 

servidor público e possuía alguns contatos na cidade, o que facilitou a introdução no 

programa, ainda que com muita insistência e determinação para conseguir a inclusão. A 

Universidade também auxiliou um de nós, através do apoio de alguns professores para 

que portas se abrissem para o atendimento no ambulatório em São Paulo. Um 

complicador era que os serviços específicos não eram próximos, além do que não existem 

cartazes, os funcionários não sabem qual encaminhamento fazer, porque nem eles têm 

informação. Não tem um telefone para contato, o atendimento na recepção é péssimo, 

eles falam que não podem responder nada, que eles não têm informação sobre nada. A 

única coisa que a gente escuta é: “...segunda feira depois das duas horas...”. 

Nas unidades básicas e de especialidades a única informação possível é que nós 

devíamos procurar o H.C. (Hospital das Clínicas) em São Paulo, o que já é um obstáculo 

pela distância. Quanto ao serviço de especialidade específico para este fim, 

subentendíamos que os problemas seriam menores, porém tudo funciona como um 

serviço comum, onde até mesmo o uso do nome social tinha que ser explicado. Contudo, 



97  

um de nós foi bem atendido no Ambulatório de Transexualidade da UNIFESP 

(Universidade Federal de São Paulo), onde mesmo sem saberem ao certo o que fazer, se 

dispuseram a ouvir, pesquisar sobre o assunto e atender. Além disso, a sala é de espera 

para todos os que procuram o serviço, o que nos torna invisíveis aos olhares mais 

preconceituosos. 

Podemos relatar como um grupo de pessoas trans, que somos um alvo fácil.  Para quatro 

de nós, no começo da transição fomos alvo de chacota e rejeitados. Você não pertence. 

Passado algum tempo desde o início do tratamento, você não é mais apontado, não é tão 

reconhecido com facilidade e então todos nós ficamos mais confortáveis em nosso corpo, 

o que nos fez sentir finalmente incluídos. 

Nós sabemos que temos direito à saúde e que o governo tem e deve cumprir com suas 

responsabilidades perante a população em geral. Entretanto, como todos os outros 

direitos, dois de nós sente que se quisermos um bom atendimento temos que pagar por 

ele. Assim como na educação, também temos o direito, mas na saúde se eu quero ser bem 

atendido, eu pago! 

Francamente, não adianta haver leis ou políticas públicas de saúde se não há 

comprometimento dos cidadãos que prestam aquele tipo de serviço. Se a sociedade não 

mudar não basta ter lei. Apreciaríamos se pudéssemos ter um atendimento humanizado, 

que fosse para todos, não específico ao transexual, mas para o heterossexual, seja lá 

para o sexual que for. Temos direito a sermos respeitados e que as pessoas possam 

entender que não é porque é público que tem que ser avacalhado. É importante termos 

profissionais da área de saúde que olhem as pessoas nos olhos e que nosso CID (Código 

Internacional das Doenças) ou questão de saúde não entrasse no consultório antes de 

nós e que não tivessem médicos surtados. 

Nós somos pessoas, indivíduos, cada um com sua trajetória e o CID de transexualidade, 

não deve ser priorizado sobre o que nós somos, não precisamos de rótulos. 

Após trilhamos longo percurso, conseguimos agendar nossa primeira consulta para o 

atendimento à transexuais do ambulatório especializado no SUS (Sistema Único de 

Saúde). Conhecemos o serviço logo na inauguração. A sensação que tínhamos era que 

as pessoas não sabiam direito como fazer e como tratar. Era bem confuso entender a 

lógica do atendimento.   

Desde a entrada, recepção e local de espera quatro de nós tinha a impressão de que os 

olhares que pairavam sobre nós, comentários, risinhos o que era bem desconfortável. 

Contudo, tentávamos analisar aqueles comportamentos sob uma ótica diferente, porque 

tem coisa que é preconceito, tem coisa que é discriminação e tem coisa também que está 

associada a não saber fazer, não saber lidar.  

 As pessoas julgam que somos persecutórios. A bem da verdade é muitos de nós passa 

por situações vexatórias e discriminatórias em quase todos os espaços que convivemos, 

o que resulta em uma fragilidade emocional. Se tivéssemos mais fortalecidos, como um 

de nós se sentia, poderíamos encarar a vida com mais leveza. 
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Havia a questão dos agendamentos de consulta: hora feito diretamente pelo computador 

do médico, hora era no registro geral e assim, muitas vezes fomos prejudicados em não 

conseguir marcar o retorno. 

Recebemos hormônios que eram liberados pela farmácia ambulatorial, mas nem sempre 

tinha. Causávamos estranheza aos trabalhadores do local no início e ainda assim nunca 

foram rudes ao nos atenderem. 

Vale ressaltar que quando adentramos no programa do ambulatório especializado, após 

sermos avaliados pela equipe, pode ser necessário sermos encaminhados para outras 

especialidades ou serviços como enfermagem e exames, de modo que somos também 

atendidos por profissionais que não compõe o programa. Com isso, nos sentíamos um 

pouco desconfortáveis quando passávamos por alguns atendimentos extra ambulatório 

trans. Não são todos os profissionais que compreendem e/ou aceitam a condição do 

transexual e ao nos atenderem transparece em suas falas e atitudes o descontentamento 

em realizar o atendimento, ademais, dois de nós tem a ciência de que ali se trata de um 

hospital escola, entretanto em algumas ocasiões, a presença de várias pessoas na sala 

de atendimento  deixava nós dois constrangidos. Este é um assunto que nem todos tem o 

domínio, e as pessoas agem com arrogância não parando nem para nos ouvir. Precisam 

se especializar. Três de nós sentia-se como se fosse uma cobaia. 

A consulta com os endocrinologistas é individual, o que consideramos importante. Para 

um nós seria interessante se eles pudessem fazer alguns atendimentos em grupos para 

que conseguíssemos juntos discutir os efeitos dos hormônios em nosso corpo, como seres 

individuais que somos, evitaria as buscas que fazemos para trocar experiências e sanar 

dúvidas em grupos de Facebook, onde não há a participação de um profissional 

habilitado para nos esclarecer. Esta poderia ser uma boa experiência, que nos uniria 

enquanto grupo, fazendo com que aquele ambiente se tornasse mais agradável. 

Como parte do processo transexualizador, três de nós recebe hormônio injetável o que é 

um ganho. Após a consulta médica, éramos encaminhados a sala de enfermagem para 

administração do medicamento. Via de regra, não havia um profissional da enfermagem 

específico para este procedimento, de forma que ao procurarmos alguém para nos 

atender no local não encontrávamos ninguém, ou então nos diziam: “Olha, hoje não tem 

como você aplicar a injeção, não tem enfermeira para aplicar injeção...”. Cada hora é 

uma pessoa a qual está com um humor diferente para te dar injeção. 

Quanto a grupos de psicologia, três de nós acredita que algumas coisas que ocorrem na 

vida pessoal não têm como serem ditas em grupo. Sofrimentos, violências vividas, abusos, 

acontecimentos que seria pertinente manter a individualidade. 

Outro embaraço está relacionado ao uso do nome social, seja na mesa onde fazem 

chamadas ou por profissionais de outras especialidades. Insistem em utilizar o nome do 

registro ignorando totalmente o respeito.  

O SUS (Sistema Único de Saúde) na opinião de três de nós está um caos, uma vergonha, 

não só para nós transexuais, mas como transexual é muito pior. Consideramos que a 

assistência prestada é insatisfatória, quando nos deparamos com profissionais que 

parece que não estão te vendo ali. Há um desprazer em atender. Nós somos usuários, nós 
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não somos bichos, não transmitimos doenças, não somos um CID e educação é 

necessária. 

Sem dúvida alguma, o ambulatório foi uma conquista para nossa região. Houve uma 

grande expectativa para iniciarmos o acompanhamento ali. Dois de nós pediu 

transferência do ambulatório em São Paulo para cá. Quatro de nós foi beneficiado por 

cirurgias inerentes ao processo transexualizador e laudos para retificação do prenome e 

sexo no registro civil o que facilitou nossos processos judiciais. 

Ainda há informações desencontradas, falta de humanidade, desrespeito, má vontade. 

Dois de nós acha que nunca teve um acolhimento adequado, só um desgaste que nos faz 

nem ter vontade de ir ao ambulatório. Foi e ainda é um processo de construção contínua 

e certamente seria interessante que as outras cidades da Baixada Santista que também 

utilizam o serviço, pudessem contribuir de alguma forma. 

Nossa realidade já é repleta de críticas, tais como “...pra que isso?”, “...você está 

acabando com o seu corpo!”, “...está indo contra a natureza!”. É uma luta diária para 

podermos ser quem somos. Nem o banheiro podemos usar com segurança. Quatro de nós 

constata que sofre o tempo inteiro, se não com a família, com amigos ou no trabalho. As 

pessoas não sabem como é ser tratado da forma que não se identifica. Na possibilidade 

de passarmos pela transição, entramos com tudo, porque não é por modismo, mas uma 

necessidade, um desespero, é por sobrevivência. Ao conseguirmos verbalizar nossa 

identidade, é como um desabafo, um alívio, a esperança de poder viver em plenitude. Não 

queremos machucar ninguém. 

A maioria de nós tem que provar o tempo todo que somos quem somos e que não temos 

distúrbios mentais. Ficamos expostos e a mercê do julgamento alheio. O nosso sonho é 

poder receber um atendimento como uma de nós descreveu, que faz sentir uma melhora 

em sua qualidade de vida, sendo tratada, medicada e operada com segurança. Que algum 

dia não fosse necessário ter atendimento especializado para trans, que não houvessem 

rótulos e sim atendimento ao ser humano que está ali, respeitando-se a diversidade de 

cada um. Que haja pessoas engajadas em atender pessoas, com educação e humanização. 

Que não fosse necessário haver movimentos representativos para lutar pelo que já é 

direito, que as coisas fluam não apenas por política. Nós somos quem somos! 

“SOMOS SER HUMANO, ACOLHE... ACOLHE O SER HUMANO!” 
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CAPÍTULO 4 - A INTERFACE ENTRE A NARRATIVA E OS 

ACHADOS NA REVISÃO DA LITERATURA 

Podemos notar que há uma coerência dos elementos descritos nos artigos que deram base a 

revisão de literatura internacional, com as narrativas dos participantes desta pesquisa. Os estudos 

revisados, discorreram sobre temas como o estresse sofrido habitualmente em razão da transfobia, a 

falta de apoio dos serviços de saúde, o distanciamento parental, o desemprego e a baixa renda, 

questões estas que os tornam volúveis as maledicências do mundo. 

De acordo com os artigos recentes e com as narrativas concebidas, estes são fatores recorrentes 

principalmente no início das descobertas sobre o seu próprio eu, quando seus corpos já se tornam 

inadequados às suas expectativas e começam a compreender sua incongruência de gênero. Sem o 

apoio de seus familiares, a vivência consigo mesmo e na comunidade torna-se um tormento a cada 

dia, principalmente quando são postos para fora de suas casas, ficando à deriva, como vivenciou duas 

pessoas ouvidas neste estudo. 

Para alguns, estas questões incidem em ideação suicida em razão do processo de sofrimento 

agudo pelo qual passam. Há os que tenham condições de procurar ajuda psicoterápica pelo 

adoecimento psíquico e outros que contam apenas com o auxílio de pessoas próximas. 

No início da readequação sexual, quando são acometidos por novas formas corporais inerentes 

aos efeitos do uso dos hormônios, não passam mais despercebidos devido às mudanças das 

características secundárias aparentes, momento este em que a intolerância das pessoas que os cercam, 

alcança altos níveis durante o convívio social. Contudo, referem que as mulheres transexuais são um 

público alvo neste período, não que os homens transexuais também não sofram, porém, pela discrição 

das mudanças, acabam sendo menos atingidos. A percepção que eles têm é de que quanto mais as 

características secundárias desejadas se evidenciam, menos são apontados e reconhecidos com 

facilidade. 

Ainda que haja este sentimento para a maioria dos participantes desta pesquisa, para um dos 

entrevistados esta vivência não foi tão traumática, uma vez que relatou não ter sofrido discriminação. 

No entanto, não há como fazer da exceção a regra. A maioria dos entrevistados, seja deste estudo ou 

dos artigos pesquisados, revelam ter passado por estas situações em algum momento da vida, o que 

dificulta a construção das relações. 
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A respeito da percepção dos participantes quanto às dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde, a maioria deles apontam o preconceito seguido da discriminação no ato de (des)cuidar como 

principal fator de empecilho para que busquem pela assistência. Não identificam um bom atendimento 

ofertado pelo SUS para população em geral, mas em se tratando de transexuais fica ainda pior, o que 

segundo eles, é perceptível através da postura transfóbica de alguns profissionais que os atendem, 

revelada através dos seus olhares e comentários diminutos. 

Infelizmente, esta acaba sendo a razão de muitas pessoas transexuais se auto hormonizarem, 

ou mesmo, no caso das travestis e mulheres trans, utilizarem silicone industrial de forma inadequada. 

Deixam de procurar os serviços onde haja um profissional de saúde capacitado para o atendimento 

em virtude de serem recebidos muitas vezes de forma hostil, sendo pouco ou nada acolhedor. 

Alguns deles enfatizaram que se quiserem um bom atendimento devem pagar por ele, porém 

os serviços particulares são caros o que os força a se submeter à assistência pública. Ainda assim, 

valorizam os serviços ofertados pelo SUS, os quais são subsidiados exclusivamente pelo governo, 

ofertando medicamentos e assistência a toda a população, independente de sua condição social. Nos 

estudos internacionais, foi demonstrado que as pessoas transexuais devem custear pelos 

procedimentos e medicamentos para realizar a readequação sexual, não havendo serviços públicos 

para isso, sendo para eles, uma grande barreira para o acesso à saúde. 

Conforme narrado pelos participantes deste estudo, ao fazer referência à recepção do serviço, 

descrevem como uma dificuldade que já é instaurada no registro geral, onde há um desencontro de 

informações seja sobre o agendamento das consultas, o atendimento específico ou mesmo sobre o 

processo transexualizador. Segundo eles, não há nenhum cartaz informativo que possa sinalizar. 

A receptividade começa apenas quando conseguem alcançar o acolhimento dos profissionais 

específicos, que fazem parte da equipe do ambulatório trans. 

Com relação ao uso do nome social, apontaram que raros são os funcionários que respeitam, 

independente da função que tenham dentro da instituição. O serviço prestado pela voluntária no 

horário do atendimento, foi visto de forma positiva, uma vez que ela sempre os chama pelo nome o 

qual desejam ser chamados. 

Uma outra barreira citada, foi a constante falta dos hormônios a serem entregues pela farmácia 

ambulatorial. Embora haja uma facilidade no acesso a farmácia e trabalhadores do setor que atendam 
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com respeito, sem a aquisição dos hormônios acabam viabilizando a continuidade do tratamento 

através da compra de outros modos. Incapazes de mudar o sistema, veem nos meios inseguros de 

tratamento, a luz no fim do túnel para alcançar o desejado corpo que os adequem ao meio social, de 

maneira a se tornarem invisíveis ao destrato e as humilhações recorrentes. 

Em consonância com o que foi narrado, um dos obstáculos que dificultam o acesso à saúde, é 

a forma com que tratam as pessoas transexuais nos consultórios médicos que não pertencem ao 

ambulatório trans. Sentem-se constrangidas por terem que provar quem são a todo o momento, além 

de, por ser um hospital escola, ficarem expostas a todos dentro da sala, tratando de assuntos que 

compete o respeito a esta singularidade. Não os olham, nem os examinam, apenas os tratam como um 

CID. 

Salientam, que a sensação nos setores do hospital, é que os profissionais não sabem do que se 

trata, nem o que fazer em relação a eles. Sentem-se cobaias do serviço, inclusive quando se trata da 

hormonização e seus riscos à saúde. Sentem os profissionais despreparados, o que reflete em barreira 

para a continuidade do processo. Conforme Guimarães, 

A imprevisibilidade e os poucos conhecimentos desenvolvidos quanto aos potenciais danos 

ao organismo humano dessa parafernália bioquímica lhe confere, no longo prazo, o caráter 

de experimentalidade, fazendo daquelas mesmas pessoas suas próprias cobaias. 

(GUIMARÃES, 2007, p.40). 

Os estudos revisados apontam a necessidade da inserção dos assuntos inerentes a 

transexualidade nos currículos de medicina como fator importante, pela insuficiência de 

conhecimentos técnicos dos profissionais. Podemos asseverar que é de total relevância, sua inclusão 

em todos os cursos da área da saúde. Viabilizar a capacitação dos próprios técnicos que fazem parte 

do ambulatório específico, também seria um progresso, mas que ainda assim, não superaria as outras 

barreiras. 

É preciso que profissionais sejam qualificados e fiscalizados para trabalharem com essa 

população, que genitores amem seus filhos(as) como são para se tornarem pais de verdade, 

que sejam criadas leis que obriguem as pessoas a respeitarem a liberdade de expressão das 

identidades de gênero, que seja elaborada uma política forte de combate às drogas, que seja 

implementado o Processo Transexualizador de forma eficaz para transformar esperanças em 

realidades. Por fim, é necessário que a sociedade enxergue que pessoas travestis e transexuais 

não são anomalias que precisam ser excluídas e sim PESSOAS que precisam ser respeitadas. 

(Brasil, 2015) 

Afinal, conforme citado por Pereira & Barros, (2009, p. 2) “Transformar práticas de saúde 

exige mudanças no processo de construção dos sujeitos dessas práticas”. 
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4.1. Contribuições para a revisão das práticas 

4.1.1 Existem seres humanos diferentes de você. Somos seres humanos! Acolhe o ser humano! 

Travestis, homens transexuais e mulheres transexuais, cidadãos(ãs), buscando apenas pelos 

seus direitos e reconhecimento social, requerem um acolhimento humanizado dentro das instituições, 

avaliação e tratamentos adequados dentro de suas necessidades e particularidades. 

O acolhimento é considerado uma diretriz da política nacional de humanização de relevância 

ética, que consiste basicamente em entender a singularidade das necessidades de cada um, construindo 

relações de confiança e vínculo entre as equipes de saúde, através de uma escuta qualificada e troca de 

informações, o que trará uma efetiva, resolutiva e segura prática de saúde, constituindo um 

atendimento humanizado. 

Acolhimento, orientação ética, pois o toma como base do contrato entre os sujeitos que 

cuidam e os que são cuidados, cuja ação é produzir um campo comum que vamos chamar de 

produção do cuidado compartilhado, corresponsabilização. Acolher é, pois, o que inaugura e 

sustenta processos de cuidar. Acolher, todavia, não significa apenas interagir a partir do 

aceitar aquilo que o outro traz mas, a partir disso, produzir desvios, produzir movimentos que 

permitam reposicionamentos, produção de novas atitudes, de novas éticas. (BRASIL, 2010, 

p.66) 

Ainda podemos considerar o acolhimento como uma tecnologia leve, uma vez que de 

acordo com Merhy (2007, p. 49 apud MOTTA et al. 2014. p. 123), “as tecnologias leves são 

vinculadas a relações, a produção de vínculo, autonomização, acolhimento e gestão como forma 

de governar processos de trabalho.” 

Segundo o artigo 3° inciso IV da Constituição Federal/88 (BRASIL, 1988) – devemos 

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

formas de discriminação. 

Com a criação da Política Nacional de Humanização pelo Ministério da Saúde em 2003, os 

profissionais da saúde, gestores e usuários tiveram de se tornar comprometidos com a saúde ofertada, 

o que exige maior empenho, qualificação e participação de todos. Tal iniciativa demonstra os esforços 

que vinham sendo dispensados no intuito de se discutir e construir normas, ampliando o acesso à 

saúde a estes cidadãos. 

Apesar da benevolência dos referenciados instrumentos no que concerne ao princípio da 

igualdade e à proibição de discriminação, a realidade tem-nos confrontado com a perpetração 

de crimes violentos em que as vítimas são transexuais. (GUIMARÃES, 2016, p. 6). 

 

Notamos portanto, que este esforço advindo das autoridades governamentais, representadas 
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pelos governos federal, estadual e municipal para que esta realidade social pudesse ser revertida, vem 

sendo, pelo contrário, destituídas pelo governo federal atual e o seu Ministério da Mulher, Família e 

Direitos Humanos, ilustrado pela máxima “menino veste azul e menina veste rosa28”, preconizando 

que se findem as discussões de gênero nas escolas, a qual denominam como ‘ideologia de gênero’, 

demonstrando oposição quanto à luta pela igualdade entre mulheres e homens e o não reconhecimento 

das populações LGBT e seus arranjos familiares. 

Nem mesmo os esforços da ONU junto a este (des)governo, tem sido suficiente no que concerne 

a promoção da igualdade da população LGBT. No último mês de maio, o governo se omitiu diante 

das questões LGBT frente a ONU29. De acordo com a ANTRA, 

Sua gestão não promove políticas de enfrentamento a violências LGBT fóbicas e/ou de 

gênero – que vêm aumentando desde a sua eleição; deslegitimando as evidências de 

vulnerabilidade desta população, além de extinguir as políticas públicas que buscavam 

assegurar e reconhecer sua cidadania plena. (ANTRA, 2019). 

Na busca incessante pela obtenção da valorização destas pessoas, com a construção de novas 

estratégias de se fazer saúde, banindo atitudes inaceitáveis, devemos enfatizar a importância da 

sensibilização e participação dos trabalhadores atuantes no SUS, neste caso específico, do 

ambulatório do Hospital Guilherme Álvaro, para que a partir de então possamos implantar meios de 

garantir os direitos proclamados a esta população tão marginalizada. 

Funcionários públicos que somos, devemos ter o compromisso de oferecer uma assistência 

qualificada a todos os que buscam o serviço e de acordo com o descrito no site do CRT DST/AIDS 

(2016) “O Servidor Público pode e deve contribuir no combate a todos os tipos de violação aos 

direitos humanos, como a discriminação praticada contra as travestis”. 

Atualmente alguns profissionais da saúde, estão envolvidos pelas tecnociências, havendo uma 

grande preocupação com os protocolos institucionais, com as práticas assistenciais, com as 

quantidades e resultados obtidos, em detrimento da qualidade do serviço prestado, os distanciando 

muitas vezes do que importa: o ser humano. 

Nosso desafio é pensar como cuidar da saúde, para além da excelência na utilização de 

técnicas. A saúde precisa produzir alegria em viver. O ato de acolher e ouvir o que as pessoas têm a 

 
28 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/menino-veste-azul-e-menina-veste-rosa-diz- 

damares.shtml>. Acesso em 05 ago. 2019. 

29 Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2019-07-13/na-onu-brasil-diz-que-genero-e- sinonimo-de-

sexo-biologico.html> Acesso em 05 ago. 2019. 
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nos dizer, faz com que possamos construir junto ao outro, nos conectar para humanizar. 

Ayres sugere em seu artigo, que devemos saber qual o projeto de felicidade envolvido no ato 

assistencial, pois somente a partir da construção destes projetos que alcançaremos o cuidar da saúde. 

(AYRES, 2009) 

Neste contexto, conceituado por Ayres como projeto de felicidade: 

vamos especialmente precisar usar a sabedoria prática, ou seja, precisaremos fundir 

horizontes entre nossos saberes técnicos e os saberes que as pessoas de quem cuidamos 

acumularam sobre si próprias e seus projetos de felicidade, com a abertura necessária para 

que, do diálogo entre esses saberes, surjam boas escolhas sobre o quê e como fazer nas 

diversas situações de cuidado. (AYRES, 2009, p. 19). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As trajetórias de cuidado das pessoas envolvidas nesta investigação, nos levaram a refletir 

acerca do quanto pode ser tortuoso o caminho para que possam acessar a saúde pública, sobretudo em 

se tratando de pessoas transexuais. 

Para chegarmos a compreensão da complexidade que envolve o assunto debatido, a 

contribuição da hermenêutica Gadameriana foi preciosa como método de pesquisa, trazendo à tona 

os preconceitos da pesquisadora e as temáticas pertinentes ao tema, por meio da revisão sistemática 

da literatura. As entrevistas deram voz aos participantes da pesquisa, protagonistas desta história, 

viabilizando o debate com o campo. 

Quando nos enveredamos na temática da transexualidade, inicialmente não nos atentamos o 

quão profundo são os sentimentos que norteiam a vivência das pessoas envolvidas. A partir do 

observado junto a esta população e o diálogo com os achados nos estudos internacionais revisados, 

nos surpreendemos com as similaridades reveladas sobre os acontecimentos na vida dessas pessoas, 

independente do contexto em que vivem. 

Além da bagagem que elas já trazem carregadas de privação de direitos, preconceitos, 

violência de toda ordem e discriminação, ainda há o movimento de luta constante para serem 

reconhecidas como são, seja em suas famílias, no trabalho, junto aos amigos ou mesmo na tentativa 

de uma consulta com a equipe de saúde. 

Suas histórias trouxeram a luz as principais dificuldades e avanços encontrados sob os seus 

pontos de vista, quando da tentativa de acesso aos serviços de saúde, com ênfase ao processo 

transexualizador, o que pôde ser analisado através dos eixos temáticos, os quais possibilitaram 

atendermos ao objetivo aqui proposto. 

Buscamos produzir dados na expectativa de podermos colaborar com este debate, 

contribuindo positivamente para mudanças nesta realidade social que afeta a tantos(as), favorecendo 

a interface trabalhadores da saúde e população de travestis e transexuais que utilizam os serviços 

ligados ao SUS, através da sensibilização destes servidores, para que à eles, este movimento faça 

sentido e assim possamos enfrentar juntos o (des)acolhimento e a (des)assistência das pessoas 

transexuais. 
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Nas entrevistas nos foram apontados como os principais avanços, a existência do ambulatório 

propriamente dito, como um ganho social, proveniente dos movimentos entre a população interessada 

e a Comissão de Diversidade de Santos. Por ser vinculado exclusivamente ao SUS, mesmo que não 

possuam verba própria para custear as consultas, exames e tratamento, é possível manterem-se no 

serviço, tornando-o um importante protagonista em termos de garantia da saúde como direito a todos. 

Segundo eles, o ambulatório é bem localizado geograficamente, não demandando muito tempo 

ou gastos para acessar. Em razão da assistência prestada pelos profissionais que atuam diretamente 

no ambulatório específico, conseguiram seus laudos para a retificação do prenome e sexo 

judicialmente e a aquisição dos hormônios. Muitos alegaram que atualmente não se auto hormonizam 

de forma inadvertida, em razão das consultas e controles realizados através dos exames de sangue e 

de imagem, requeridos pelo serviço. 

Enalteceram o tratamento respeitoso que recebem de alguns profissionais, trabalhadores da 

farmácia e voluntários que prestam serviços no hospital. Expuseram ser importante, o local onde 

esperam pela consulta com a equipe ser conjugado, onde as pessoas transexuais e os usuários que 

estão aguardando para serem consultados em outras especialidades, dividem o espaço, o que os faz 

não se sentirem segregados. 

Há outros benefícios, como o acesso às cirurgias disponíveis pelo descrito na portaria, no que 

tange ao processo transexualizador, com exceção da cirurgia de redesignação sexual, a qual alguns 

requerem. 

No que concerne às dificuldades de acesso, pontuaram questões básicas, porém relevantes, 

tais como a dificuldade de agendamento e o desencontro e falta de informações do serviço, como no 

setor de marcação de consulta e dos seguranças do local. Outras carências que desconstroem o serviço 

sob os seus olhares é a constante falta de hormônios para serem dispensados pela farmácia 

ambulatorial, ausência ou frieza da enfermagem quando são solicitadas para administrar o hormônio 

(no caso dos homens trans), e a dificuldade para o uso do banheiro, sendo que os usuários que 

aguardam no local, lançam olhares e fazem comentários inoportunos. 

Quanto ao acolhimento e assistência realizados por alguns profissionais, ainda que a 

Organização Mundial da Saúde já tenha anunciado a retirada da transexualidade da lista de transtornos 

mentais, há trabalhadores que em razão de suas crenças, apresentam dificuldades em se desvencilhar 
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da visão patologizante que cerca esta população, desconsiderando inclusive o proferido por eles 

próprios, no que tange a não serem um CID. 

Muitos atuam no serviço, pautados em conceitos arcaicos sobre o tema, não compreendendo 

a diversidade e a construção dos gêneros, tolhendo portanto, a autonomia das pessoas trans em 

readequar seus corpos da forma que melhor se expressam. Nestes casos, ou mesmo quando estão 

presos a questões fixadas pela legislação, a constatação de um diagnóstico se torna a única forma de 

acesso ao processo transexualizador. 

Tal diagnóstico, na visão de alguns entrevistados, torna-se uma barreira em se tratando de 

adesão ao tratamento, uma vez que a qualquer serviço que sejam encaminhados, levam consigo o seu 

código internacional de doenças, como um rótulo: sou trans! 

Ademais, a pouca experiência dos serviços somada ao despreparo dos profissionais quanto ao 

tema de saúde de pessoas transexuais e o que o circunda, os faz sentir constrangidos frente as equipes, 

as quais muitas vezes são pouco resolutivas, fazendo com que experenciem a sensação de serem 

cobaias do serviço, o que constitui uma barreira à assistência dessa população. 

Como demonstrado em alguns estudos, é importante a inserção desta temática nos currículos 

das profissões correlatas à saúde, para que os profissionais, em sua formação, sejam orientados a esta 

prática, tornando-a natural, como a prestação de cuidados ou qualquer outra situação de prevenção, 

precaução e tratamento que busquem. Atualmente, percebe-se um crescente número de estudos e 

artigos nesta área, o que ainda está longe de ser o ideal. 

Trata-se de uma população, que além do processo transexualizador, apresenta uma demanda 

de diagnóstico, prevenção e tratamento em outros âmbitos que não do ambulatório de assistência 

específico, de tal forma que temos a tarefa de inserir o tema no serviço de maneira a fazer sentido a 

todos, para que nos tornemos parte integrante deste movimento e engajados com uma assistência 

digna, afinal não há propósito na instauração de legislação e políticas públicas inclusivas, se não 

houver comprometimento. 

Ponderamos neste estudo sobre as dificuldades para o acesso à saúde como direito, e o que 

ficou explícito foram : o (des)respeito, o (des)conhecimento, a falta de educação dos profissionais no 

trato com os usuários, o (des)interesse pelo trabalho e sobretudo, como dito por eles próprios, a 

(des)humanização e o (des)acolhimento. 
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Sob o ponto de vista dos entrevistados, o preconceito e a discriminação são barreiras 

predominantes, obstáculos difíceis de serem quebrados, violando os direitos à população trans, 

impedindo que sejam acolhidos e assistidos com dignidade em suas demandas inerentes a saúde. 

Quanto aos dados socioeconômicos, nos limitamos a apenas caracterizá-los, não havendo 

tempo hábil para uma análise aprofundada. Outra limitação foi a impossibilidade de avaliarmos o por 

que houve uma evasão, sobretudo de travestis e mulheres transexuais, desde o início do ambulatório. 

De acordo com os dados colhidos, do total das pessoas trans que procuraram o serviço, apenas 46,75% 

delas permaneceram. 

Em contrapartida, as questões identificadas como limitações e outras correlatas que 

apareceram ao longo da pesquisa, podem nos permitir futuros estudos, que ampliem nossa 

compreensão sobre o fenômeno em pauta. Dentre os elementos relevantes, é a necessidade de 

avaliarmos a morbimortalidade ocasionada pela auto hormonização e/ou o uso de silicone industrial 

de forma inadequada. 

Sobre os avanços na assistência à saúde, embora alguns dados tenham sido narrados, foram 

insuficientes para uma análise mais aprofundada, podendo ser de extrema importância para que 

possamos incentivar a inserção de experiências positivas nos locais de assistência a população de 

travestis e transexuais. 

Notamos, que para garantia do direito à saúde desta população é necessário que eles sejam 

reconhecidos pelos profissionais de saúde, dentro das suas singularidades, evitando assim, 

constrangimentos e violências de qualquer ordem. O desejo é que haja uma assistência livre de 

desumanidade e negligência no atendimento a pessoas transexuais em razão das limitações próprias 

de cada profissional. Que sejam tratados com dignidade e de forma humanizada, através da 

implementação e fortalecimento da política pública de saúde LGBT. 

Há alguns profissionais de saúde que não aceitam com naturalidade a questão da travestilidade 

e da transexualidade e nós não queremos aqui, ferir crenças, costumes ou valores, apenas ressignificar 

estas relações. O direito à saúde é indiscutível e enquanto profissionais prestadores de serviços no 

SUS, devemos ser imparciais e éticos, tendo o dever de cumprir o proposto pela constituição vigente, 

pelas diretrizes do SUS e pela política pública de saúde LGBT. 

Através da elaboração do produto técnico anexo a esta dissertação, esperamos contribuir 
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com meios para sensibilizar e qualificar os trabalhadores e, possivelmente, tornar o serviço 

equânime, afinal nós somos o SUS! O acesso a saúde das pessoas transexuais deve perpassar as 

barreiras citadas neste estudo, sendo os cotidianos envolvidos pela construção do cuidado em 

corresponsabilização entre trabalhadores e as pessoas trans, os quais poderão responder ao 

desafio pela garantia dos direitos à saúde, através de um acolhimento humanizado, livre de 

discriminação, preconceito e violência, de maneira a fluir os projetos de felicidade de cada 

pessoa atendida. 
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ANEXO I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título da Pesquisa: Acolhimento e Assistência a Travestis e Transexuais: trajetórias de vida e o 

desafio do direito à saúde. 

 

Pesquisador Responsável: Marcia Regiane Borges Antognetti 

Número do CAAE: 81165717.2.0000.5505 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de um estudo. 

 
Não há despesas pessoais para os participantes, como também não haverá compensação financeira 

referente à sua participação. 

 

Este documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus 

direitos e deveres como participante e é elaborado em duas vias originais, uma que deverá ficar 

com você e outra com o pesquisador. 

 

Se você não quiser participar ou retirar sua autorização, a qualquer momento, não haverá nenhum 

tipo de penalização ou prejuízo. Também poderá se abster em responder uma ou mais questões. 

 

Justificativa: 

 
Contribuir para a melhoria no atendimento a Travestis e Transexuais, sensibilizando 

trabalhadores dos serviços, ampliando a disponibilidade do acolhimento, visando atender aos 

princípios de universalidade e equidade do SUS. 

 

Objetivos: 

 
Geral: Compreender as principais dificuldades e avanços para garantia do processo 

transexualizador no âmbito da política pública de saúde. 

 

Específicos: 

 
● Mapear a demanda pelo processo transexualizador neste serviço, ao longo de um ano; 

 
● Caracterizar condições socioeconômicas e culturais das pessoas atendidas; 
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● Reconstruir a trajetória de cuidado em saúde às pessoas envolvidas no processo 

transexualizador do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais. 

 

Procedimentos: Concordando com este estudo você está sendo convidado a participar de uma 

entrevista que será áudio e/ou vídeo gravado e posteriormente sistematizada. Os procedimentos 

de coleta de dados ainda incluirão o preenchimento de um questionário com dados 

socioeconômicos e culturais. 

 
Desconforto e benefícios: Existe um desconforto para você em se submeter à entrevista, sendo 

que se justifica pela exposição de informações inerentes a sua privacidade. A pesquisa em 

questão poderá colaborar com a ampliação e a qualificação da oferta de assistência de qualidade a 

travestis e transexuais. 

 
Sigilo e privacidade: Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo e 

nenhuma informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. 

Na divulgação dos resultados desse estudo, seu nome não será citado, a menos que haja um aceite 

em participar do vídeo que será produzido, onde serão expostas imagens e narrativas em forma 

de documentário. 

 

Contatos: 

 
Em caso de dúvidas sobre o estudo, você poderá entrar em contato com Marcia Regiane Borges 

Antognetti, pelo telefone: (13) 99766.9799, ou por e-mail: antognetti@live.com. 

 

Em caso de dúvida ou denúncias quanto à questões éticas você poderá se dirigir ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, Rua Prof. Francisco de 

Castro, N° 55, CEP: 04020-050, São Paulo/SP. Tel: (11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162. 

Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9:00 às 

13:00hs. E-mail: cep@unifesp.edu.br 
 

DATA  /  /   
 

Autorizo a divulgação do vídeo expondo minhas narrativas e imagens ( ) SIM ( ) NÃO 
 

 
 

 

(Nome do participante) 

mailto:antognetti@live.com
mailto:cep@unifesp.edu.br
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(Assinatura do participante) 
 

 

 

 
 

 

Marcia Regiane Borges Antognetti 
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ANEXO II - COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA UNIFESP 
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ANEXO III -FORMULÁRIO AO COMITÊ DE ÉTICA DO HOSPITAL 
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ANEXO IV – CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE 

PESQUISA HOSPIAL GUILHERME ÁLVARO 
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ANEXO V - CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 
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ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DAS 

RESOLUÇÕES 
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ANEXO VII - ORÇAMENTO DA PESQUISA 
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APÊNDICE I - DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS DOS PACIENTES 

ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE SAÚDE INTEGRAL A 

TRAVESTIS E TRANSEXUAIS DO HOSPITAL GUILHERME 

ÁLVARO 

 
1. Idade      

 

 

2. Tempo de acompanhamento neste local    

 

 

3. Como se identifica? 

 

 
Homem Trans (  ) Mulher Trans (  ) Travesti Homem ( ) Mulher ( ) 

 
4. Utiliza hormônios Sim (  ) Não ( ) Qual _   

 

 

Já utilizava hormônios antes de iniciar ou tratamento? 
 

Sim ( ) Não ( ) Prefere não responder ( ) 
 

5. Cor / etnia 

 

 

6. Formação 

 
(   ) Branca (   ) Preta  ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Indígena ( ) 

 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto 

(  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Pós - graduação 
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7. Tem moradia? (   ) Sim ( ) Não 

 
 

Se sim é própria (   )  alugada (   ) compartilhada (   ) Com quem?     

 

Prefiro não responder ( ) 

 

Se não: 

 

Onde se abriga?      
 

8. Rendimento  

 
 

(   ) Sem renda 
 

 

( ) Menos de 1 salário 

mínimo 

 

(  ) Até 1 salário mínimo 

 

(  ) Até 2 salários mínimos 
 

 

( ) De 3 a 4 salários 

mínimos  

 

(   ) 5 ou mais 

 

(   ) Prefiro não responder 
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9. Transporte 
 

(   ) Tem meio próprio (   ) Utiliza transporte público ( ) Prefiro não responder 

 

 

10. Quantas pessoas moram em sua casa, incluindo você 
 

(   ) 01 (   ) 02 (   ) 03 (   ) 04 ou mais (   ) Não se aplica ( )Prefiro não responder 

 

 

11. Quantos cômodos tem sua casa? 
 

(   ) Até 3  (   ) De 03 a 05 (   ) De 5 a 10 (   )  Não se aplica ( ) Prefiro não responder 

 

 

12. Está trabalhando:  (   ) Sim ( ) Não 

 

 

13. Recebe apoio de seus familiares:  (  ) Sim ( ) Não 

 

 

14. Como você acessa atendimento em saúde? 
 

( ) SUS ( ) Plano de Saúde ( ) Atendimento Particular ( ) Prefiro não responder 
 

 

 

15. Você tem acesso à internet? ( ) Sim ( ) Não ( ) Prefiro não responder 

 
16. Exerce atividade laboral 

 
( ) Sim 

 
( ) Não 

 

 

 
 

17. Como soube do atendimento no ambulatório para Travestis e Transexuais do Hospital 

Guilherme Álvaro? 
 

(   ) amigos  ( ) familiares ( ) profissional da saúde ( ) outros ( ) Prefiro não responder 

 

 

18. Você tem religião?   (   ) Sim Qual?  ( ) Não 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Eixo 1: Identificação 

 

a) Iniciais: 
 

b) Idade: 
 

c) Naturalidade: 

 

Eixo 2 : Trajetória de vida 
 

a) Quando você teve a percepção que sua identidade de gênero não era compatível com o seu 

sexo biológico? 
 

b) Qual foi a reação/aceitação de sua família quando você compartilhou seus sentimentos com 

relação a sua identidade de gênero? 
 

c) Qual sua percepção acerca do “ser” transexual na sociedade atual? Quais as maiores 

dificuldades enfrentadas desde que se identificou? 
 

d) Teria algo que você gostaria de falar para as pessoas em geral? 

 

 

Eixo 3: Percepção do acesso e relação com serviços de atenção à saúde 
 

a) Quando iniciou sua busca pelo processo transexualizador, obteve informações nos serviços 

de saúde? 
 

b) O que vem a sua cabeça quando pensa em saúde como direito? Quando e de que forma soube 

que o processo era garantido pelo SUS? O que pensa sobre isso? 
 

c) Conte-me um pouco como foi seu atendimento no SUS desde o início do seu processo 

transexualizador até o momento? Qual a sua percepção quanto o atendimento dos profissionais 

desde a segurança, recepção, profissionais da saúde? 

 

 

Eixo 4: O atendimento dos profissionais da saúde no ambulatório 
 

a) Quando você iniciou seu processo transexualizador neste hospital? Como gostaria de ter sido 

recebido? 
 

b) Considera que teve acesso a todas as informações disponíveis pelos profissionais? 
 

c) O que acha importante que os profissionais saibam para melhor ofertar os cuidados neste 

processo? 
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APÊNDICE III - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 
TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA – BRENDA LEE - 18.5.2018 

- A gente vai primeiro falar sobre a sua trajetória de vida até chegar nos serviços tá? 

Quando você teve a percepção que a sua identidade de gênero não era compatível com o gênero 

o qual você se identifica? A partir de quando que começou? 

- Acho que... pelo menos no meu caso né assim, acho que foram uma série de situações desde 

a infância a adolescência que... iam contando um pouco sobre um desajuste uma... e aí que apareciam 

sob forma de desajuste, de angústia muitas vezes por não conseguir né? me adequar nas expectativas. 

São uma série de situações que passam desde a infância, adolescência, até o período agora que eu acho 

que ainda é adolescente né? Porque eu acho que ainda sou muito jovem né? risos 

- É. (risos) 

- Mas... uma coisa que eu… que eu fico sempre pensando, é que pelo menos pra mim isso 

nunca foi muito, não é auto evidente assim, então você não tem uma percepção de puxa, eu nasci com 

tal genitália me designaram um gênero específico, mas não é esse é este outro. Então assim, não é tão 

óbvio assim né? Isso demora pra construir. Eu só fui construir de fato né? Elaborar, fazer esta síntese 

final de não! É isso! Muito tempo depois né? Já quando, eu tava quase na maioridade né? Então de 16 

pra 17 anos que esta síntese foi possível, então olha, eu sou uma mulher trans, até porque eu não sei 

se isso entra na pergunta também mas, a gente não tem esta percepção do possível, isso não está no 

horizonte da possibilidade, então desde criança nos somos apresentados as duas possibilidades e aliás 

elas nem são possibilidades né? Elas já estão dadas, já estão marcadas, isso é um tal como fatos 

inquestionáveis né? Da vida social, então você é homem ou mulher em função de um determinado 

genital que você nasce com ele e não tem muito o que fazer. Então eu acho que muito cedo isso se 

apresentou como angústia mesmo né? Então angústia eu lembro da minha mãe, uma frase muito acho 

que muito pontual dela que demorou muito tempo para eu reelaborar, reelaborar esta frase comigo e 

depois com ela que era: você precisa honrar o que você tem no meio das pernas, e que é uma frase 

super dura né? Então porque eu era uma criança que já não, eu acho que o período mais difícil da 

minha vida pra fazer um parênteses né? Nesse aspecto né? Em relação a identidade de gênero, foi a 

passagem da escolinha mais básica da creche pro convívio mais aberto com outras crianças né? Acho 

que quanto mais convívio social principalmente a partir dos dez, onze anos isso tá cada vez mais 
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presente porque as divisões de gênero vão ficando cada vez mais marcadas né? Criança é criança, no 

primeiro momento todo mundo brinca igual, brinca junto, só que aos poucos pelo menos na minha 

geração né? No lugar onde eu nasci que é uma cidade super pequena criança é criança brinca junto e 

as coisas só vão ficando assim um pouco mais diferenciadas né? Conforme a idade vai passando, 

então acho que foi ficando mais difícil lidar com esta divisão de gênero depois de de dez anos né? De 

nove, dez anos pra frente, antes isso não era muito, eu costumo até brincar que (será que a janela não 

vai pegar o som não ...) mas eu costumo até brincar que eu tomava (silêncio) a minha mãe, que minha 

mãe foi mãe solo e ela foi mãe muito jovem com dezesseis anos e ela, minha irmã nasceu muito tempo 

depois, somos só em duas e ela costumava né? Me dar banho e tal e aí pra mim era uma questão muito 

clara assim né? De olhar pra minha mãe olhar pra mim e falar assim e pensar né? Em algum momento 

eu vou ser exatamente assim como ela (risos) assim tava muito, era até meio bobo né? Assim porque 

tu vem ao mundo e não tem esta certeza, isso vai sendo construído, de repente na escola alguém vai te 

contar, ou as relações sociais vão começar a te comunicar que não é tão simples assim né? mas na 

minha cabeça era. Eu vou ser igual a minha mãe daqui a um tempo né? Só que depois de um tempo 

eu comecei a perceber que nas relações sociais principalmente na escola e depois mesmo dentro da 

família, que existia sim uma divisão e que eu estava do lado oposto da minha mãe, que não tinha 

possibilidade de eu cruzar este lado né? E aí veio a experiência de angústia que era de não entender 

muito bem toda essa situação né? Porque para uma criança que nasce e começa a pensar né? Parte 

desse princípio de que eu vou ser igual a minha mãe em algum momento pra depois alguém dizer não! 

Você não vai porque você é assim, e aí tem alguma coisa que me diz não, eu não sou assim! Mas o que 

eu faço com isso né? E isso vira angústia. E isso foi se repetindo ou se dando depois em cenas na 

escola, principalmente de não conseguir me adequar a algumas brincadeiras divididas por gênero, não 

conseguir participar do grupo com os meninos, até porque é em certa idade né? Se acentua essa 

diferenciação então os meninos vão jogar bola, tem brincadeiras um pouco mais agressivas né? E não 

que eu fosse também uma menina super estereotipada, eu adorava subir em árvore, adorava brincar 

com uma série de coisas que eram também consideradas de menino mas eu acho que tinha uma coisa 

que era a maneira de brincar, que eu acho que era um pouco diferente né? É a maneira com que você 

constrói relações no brincar com as outras crianças né? Os seus pares, então meninas podem até jogar 

bola mas, eu acho que elas acabam se identificando e se construindo em relações diferentes do que 

os meninos praticando a mesma brincadeira, fazendo a mesma brincadeira eu acho que isso é muito 

forte, e, e aí isso foi se intensificando mais né? E essa, a escola foi se tornando um espaço muito 

difícil de lidar e foi ficando cada vez mais difícil né? Porque daí vem à coisa também de uma 
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percepção que tá na escola que daí é da adolescência e aí acho que foi o fantasma mais difícil de 

elaborar da minha vida. 

- Adolescência já é difícil né? 

- Nossa muito, então acho que foi se elaborando assim, então primeiro esta coisa de não 

entender muito bem por que que as pessoas estão me chamando de menino? Porque eu vou ser igual 

a minha mãe! Pra depois uma percepção de que as coisas não eram muito assim, mas sim né? Oito, 

dez anos sem ainda conseguir me localizar muito bem, porque que as coisas não eram do jeito que eu 

imaginava que era, e aí viver uma angústia em função disso, e aí depois se deparar mesmo na escola 

com esta questão da adolescência né? As aulas de biologia e uma série de coisas que vão te dizer não 

de fato, não é assim mesmo e não tem outra possibilidade, acho que aí que tá o problema né? Não é 

assim e não tem nenhuma outra possibilidade, e aí vira uma né? Caramba! Se não tem outra 

possibilidade, então o que eu tô fazendo aqui neste mundo assim né? O que aconteceu comigo? Por 

que que eu vim desse jeito? Porque eu sinto as coisas que eu sinto né? E acho que um traço desta 

experiência de angústia que daí tá associado a preconceito e coisa de não conseguir nomear muito 

bem o que é isso. Até porque hoje isso tá mais presente na mídia né? Se tem imagens que condensam 

né? As informações. 

- Mas não tinha muita informação? 

- Não, nenhum pouco. Eu era de uma cidade de, nasci em uma cidade de vinte mil habitantes. 

- Você é de que cidade? 

- Eu sou de Iguape. Agora deve ter uns 25 mil 27, mas assim é uma cidade que nem, que eu, 

por exemplo, deve ter, mas é porque eu só morei lá até os 14 anos, eu não conheço nenhuma zona de 

prostituição por exemplo, então quer dizer, todos estes assuntos que remetem né? A sexualidade ou 

outras vivências, por exemplo não tinha nenhum bar LGBT na cidade né? É uma cidade, não é nem 

uma cidade extremamente conservadora, mas ela não tem outros modelos de vida ali. 

- Totalmente tradicional. 

- Totalmente tradicional. Então fica difícil você entender o que você tá vivendo né? O quê que 

é você olhar de repente né? Pra um vestido e falar caramba! Quê que eu sinto vontade? E aí é uma 

coisa não é nem por que que eu não posso usar? Mas é por que que eu sinto vontade de usar? Da onde 
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vem isso né? Antes estão me dizendo que eu tenho que ir por outro lado, por que que eu tenho uma 

coisa em mim que insiste em me perseguir e querer isso? E aí se começa, acho que por não ter 

conseguido discutir fora por não ter um espaço de discussão e de elaboração social acho que isso se 

volta e vira introspecção e aí se fica ela, e aí foi o que aconteceu comigo. Eu só consegui ter esta 

concepção mais clara quando eu mudei para Sorocaba. Sorocaba é uma cidade grande, aí eu, isso é 

uma coisa muito forte eu lembro a primeira vez que eu passei, porque aí tem este aspecto, você só vê 

pessoas trans hoje até um pouco diferente, mas o lugar em que pessoas trans estão mais presentes é 

na prostituição, principalmente mulheres trans e travestis, e eu lembro um momento em que eu tava 

cruzando a rua a noite, essa era a pista das meninas né? Era a rua delas. E aí eu travei no meio da rua 

e eu fiquei olhando pra elas, e aí alguma coisa ali se passou que eu não sei muito bem o que foi mais 

alguma coisa como se todas as experiências na minha vida em relação a isso tivessem se organizado 

né? E eu tava em processo de terapia também, e aí trabalhando isso com a minha terapeuta e tal, e aí 

ela, numa das duas, ela já vinha me acompanhando a um tempo provavelmente já tinha sacado coisas 

que eu não tinha sacado ainda né? Ou que não sabia nomear. E daí ela pediu pra eu, me passou alguns 

nomes pra eu pesquisar né? Que eu não conhecia a priori e um deles era até o, a própria Laerte e aí 

eu fui pesquisar e foi caramba né? Existe um nome pra isso! Então quer dizer, não é uma coisa da 

ordem do impossível é uma coisa que existe e isso muda tudo porque se existe então tem uma 

possibilidade. 

- E aí que começou todo o entendimento? 

- Aí começou todo o entendimento. Eu comecei a buscar serviços na internet, comecei a entrar 

acho que a internet foi um grande veículo pra isso né? E eu acho que ainda é. Comecei a procurar 

vídeos no Youtube, então achei muito material de crianças trans, de adolescentes trans, mas aí mais 

fora do Brasil onde já existe uma certa tradição de acompanhamento, enfim e eu falei caramba né? 

Tem alguma coisa em mim que é exatamente isso, que se comunica diretamente com estas 

experiências também, que eu estou, que eu tava vendo, e ai veio eu comecei a ler sobre o assunto e 

tive a possibilidade de nomear esta experiência de dizer então foi isso e tudo bem, aí acho que 

diminuiu a angústia, mas aí começou a aumentar a expectativa, e agora? Ansiedade diminui, a angústia 

e a ansiedade e a expectativa vai lá em cima. Aí eu pensei! Eu preciso dá um jeito na minha vida pra 

ontem né? Porque não dá mais! Que daí era um quadro, eu até fui procurar a psicoterapeuta em 

função de um quadro de adoecimento psíquico mesmo né? Com uma ideação suicida e tal, que de fato 

estava muito restringido e abriu assim, eu preciso ver o que é isso “outro mundo né? (risos) 
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Exatamente, exatamente. 

- E aí quando você descobriu como foi pra sua família? 

- Eu não contei pra minha família logo de início né? Minha mãe é evangélica e dificulta mais 

né? (risos) No caso dela dificulta. Existem aqueles evangélicos, aqueles evangélicos que você fala 

caramba né? Que legal! Assim, a pessoa é super aberta, não é o caso assim, eu sabia que minha mãe 

não ia reagir assim tão tranquilamente, não ia ser tão tranquila, que eu já a conhecia há muito tempo, 

que já era desta cidade que eu nasci e ela nasceu, ainda em um tempo muito anterior ao meu né? Aí eu 

não fiz isso. Eu tava cursando, já estava saindo do ensino médio né? Eu tava pensando também o que 

eu ia fazer faculdade e tal. Então coincidiu assim né? Aquela coisa de que você tá ali no ensino médio 

planejando o futuro né? E aí este planejamento de futuro incluía assim, olha eu preciso né? Eu preciso 

dar conta desta experiência. Vem o nome mas também tem aquela questão que se não sabe por onde 

começar né? Se não sabe eu fico brincando que quando você é, se identifica com aquele gênero que 

te designam logo que você nasce se tem muito tempo pra treinar isso né? Então se né? Sei lá , as 

meninas que a todo tempo né? Se identificam como meninas, foram designadas e se identificam como 

meninas, então elas vão passar uma maquiagem torta, vão usar umas roupas, umas combinações de 

roupa que não faz o menor sentido, até que quando elas chegam a 16, 17, 18, 20 anos elas já tiveram 

seu próprio tempo né? Aí já desenvolveram seu próprio estilo! Eu começar isso aí naquele momento 

e tudo bem também. É como se fosse uma segunda adolescência! E eu ia refazer isso, só que refazer 

de um jeito que não era tão tranquilo né? Porque daí eu também tinha medo da reação das pessoas não 

só da minha família, mas eu sabia que não seria tão tranquilo andar na rua, né? Mas tudo bem. E aí 

quando eu consegui dar nome pra isso né? Acho que isso foi em terapia e minha terapeuta perguntou 

e agora né? Quê você vai fazer com isso? (respirou profundo) e eu não sabia, eu não contei pra minha 

mãe e aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar, e achei os grupos de uso de hormônios no 

Facebook. Eu falei, é isso então né? A gente vai começar pelas mudanças mais silenciosas no primeiro 

momento, aí eu comecei a fazer uso de hormônio. 

- Mas você disse que morava você sua irmã e sua mãe? 

- Isso e meu padrasto. 
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- E aí pra sua irmã você não falou nada? 

- Minha irmã era novinha né? Agora ela já tem, agora que já faz, vai fazer cinco anos que eu 

tô no processo de transição, agora ela tem 17, então na época ela devia ter de 12 pra 13 anos e também 

como ela é muito próxima da minha mãe eu ia trazer uma informação dessa pra ela e ela 

provavelmente não saberia lidar e ia recorrer a minha mãe né? Então eu falei bom, acho que não é 

uma opção. Então não comentei com ninguém, um momento totalmente solitário né? É difícil, 

extremamente angustiante, assim porque por mais que tenha aquela felicidade caramba né? Tem um 

entusiasmo de olha né? Pela possibilidade que se abre, mas também tem tem muita solidão né? Muita 

falta de comunicação, porque daí você, você, você não tem as redes que você tem até então, são redes 

que existem em função daquilo que as pessoas vêem que você é, e como é né contar para as pessoas 

que não é bem isso o quanto dessas redes vai permanecer, então é muito medo, minha família vai 

permanecer né? Parece que tudo entra um pouco em jogo assim, e às vezes até impõe um pouco né? 

A sua escolha por alguma coisa que você precisa, e permanecer com a família, com a rede de amigos 

né? Pra quem trabalha permanecer no trabalho, então, mas eu comecei a, tinha uma amiga que era 

técnica de enfermagem, trabalhava no hospital e tinha uma especialidade lá, uma endocrinologista 

que cuidava só de mulheres na menopausa. Mulheres cis em menopausa e ela, e aí tinha um estoque 

imenso de hormônio, e eu falei que minha, contei uma história pra ela que minha tia tinha muita 

dificuldade financeira para comprar remédios, mas que ela tinha menopausa, ela era evangélica, isso 

deve ter tocado pra ela assim né? Foi uma estratégia que eu pensei bom ela é evangélica, ela tem todo 

um ideal de solidariedade e até me senti mal depois né? (risos) Mas é o que eu tinha naquele momento 

e ela começou a mandar os remédios para minha tia e aí quem tomava era eu! Só que dai eu terminei 

o ensino médio, fiquei me medicando né? Assim muito com intervalos muito grande de tomar depois 

temendo porque era hormônio né? Então tinha toda uma preocupação assim, caramba né? Aquelas 

coisas mais de senso comum é hormônio e se me der um câncer?(risos) Uma trombose? Exatamente, 

seria, aí eu fiquei super assustada, aí eu parei de tomar, mas aí eu voltava a tomar, e aí só melhorou 

quando eu passei na universidade aqui em Santos, aí eu falei bom, é agora! (risos) Eu vou morar em 

outra cidade, eu vou conhecer gente nova (risos), nem que minha mãe não conhecia ninguém em 

Santos, ninguém daqui conhecia a minha família lá, então ótimo! Aí eu vim pra cá e aí eu vim, conheci 

a faculdade arrumei uma república aí eu comecei a, com, pela república né? Falei bom, eu vou contar 

logo porque assim se não quiserem me expulsam, mas foi super tranquilo me acolheram muito, dei 

super sorte nisso e eu não sei se isso cabe na pergunta, aí eles me acolheram e aí eu comecei todo 

o processo né? Fui construindo primeiro esta rede, começou pela república um conjunto pequeno de 
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pessoas que eram aqui da universidade também, e a universidade já tinha a política de nome social e 

aí o segundo passo foi pedir o nome social e contar pra minha sala né? Da minha turma que também 

reagiu super bem. 

- Parece que essa geração que vem já vem com uma mentalidade… 

- Exatamente uma questão de geração né? Muitos eram, muitas primeiro que psicologia são 

muitas mulheres né? Não que isso, não vou nem problematizar este aspecto mas eram muitas mulheres 

então, e eram mulheres de, de com um certo ideal feminista né? Então foi super tranquilo, super 

tranquilo, foram as coisas mais fáceis, aí eu construí esta rede, então na minha sala e na minha 

república que era minha casa atual tava tudo tranquilo, aí eu me assumi aqui na faculdade, pedi o 

nome social para fazer o uso do nome social e continuei me auto medicando. Tive alguns problemas 

com os professores, tive, tive, tive muitos, tive alguns, mas se quer que eu conte? Só pra terminar a 

questão da minha automedicação, eu parei de me auto medicar quando eu fui, porque a universidade 

tem o hospital em São Paulo né? E lá tem um setor de endocrinologia, e aí por conselho né? Tinham 

professores e pessoas muito preocupadas comigo, eu era a primeira pessoa trans no campus e isso 

causou alguma coisa que eu não gostaria que tivesse causado, mas era tem os comentários né? Todos, 

mas isso serviu também para boas coisas, então muita gente também se aproximou preocupado e eu 

conheci minha orientadora de TCC (referindo-se ao trabalho de conclusão de curso) também que é 

alguém que pesquisa gênero e sexualidade a muito tempo, então foi uma pessoa super parceira outros 

professores também foram chegando, alunos tinha um grupo de estudos de gênero foi bem legal 

também que deu um bom suporte, e aí uma dessas professoras pediu, falou olha, tem o setor de 

endocrinologia em São Paulo, por que que você não vai né? Não era, eu pesquisei o CRT (referindo-

se a Centro de referência e Treinamento DST-Aids) na época que era o único serviço mais próximo, 

mas a fila, eu cheguei a fazer a triagem lá, eu brinco que eu tô esperando até agora (risos) não, mas 

depois eu fui lá e disse que eu tava passando em outro lugar e, mas não me chamaram mesmo, fiz a 

triagem mas ia demorar, um pouquinho e aí eu fui no hospital São Paulo, conheci dois médicos e eles 

começaram fazer o controle, eles não eram especialistas nunca tinham atendido pessoas trans mas 

eles tavam assim, foi bacana porque eles também estavam super abertos assim a gente vai, se 

disponibilizaram a estudar o assunto pra me acompanhar e aí começaram a me acompanhar e eu fazia 

consultas periódicas em São Paulo. E aqui acho que este momento de transição e o mais difícil porque 

se carrega muitas marcas no corpo né? Então eu tava ali bem no meio da, eu tava com dezessete pra 

dezoito anos então eu já carregava muitas marcas do processo de adolescência, mesmo assim, o 
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processo de puberdade aliás e aí estas marcas né? Na relação com os outros, mesmo que eu usasse, 

aliás exatamente por eu me vestir de forma diferente começar a adotar roupas femininas, isso produziu 

muita violência né? E a percepção dos outros sobre isso gerava muita violência, a faculdade sempre 

foi o espaço mais seguro que eu tive né? Aqui que tem as suas regulações próprias, então tem uma 

regulação que impede que tenta impedir este tipo de violência, tem muita gente preocupada então foi 

o lugar mais seguro com mais rede, agora na rua sempre foi um espaço mais difícil, na rua, nos outros 

serviços públicos, serviços privados na área de serviço privado mesmo, em comércio sempre foi muito 

difícil, aí neste período inclusive eu fiquei muito tempo sem sair de casa tive muita sorte porque eu 

faço um curso de humanas (risos) então isso ajudou, mas só que a gente tem um eixo, eu gosto de 

falar isso, a gente tem um eixo biológico e aí não foi muito fácil não, assim né? Porque até então eu sei 

que hoje os professores, aliás tem alguns professores deste eixo que são parceiros assim preciso dizer 

que alguns deles são, foram muito parceiros e estavam sempre muito preocupados em dar uma aula 

acolhedora, mesmo aí eles se preocupavam comigo, mas era um espaço onde o pessoal, então alguém 

chegava na aula eles diziam: “Bom os nossos pressupostos para entender a estrutura anatômica são 

estes existem homem e mulher e isso é definido em função da genitália”. E eu tava no meio da sala e 

esse era o momento quando alguém dizia, isso esse era o momento que os outros alunos e alguns 

professores né? Que tinham uma resistência tremenda com a minha presença este era o momento da 

felicidade assim né? Que era como se eles pudessem através destas falas dizer, olha tu não existe, se 

sabe que isso é loucura né? Para nossas, para ciência isso não existe! E isso foi muito difícil, mas eu 

de modo geral tinha redes, tinha o pessoal serviço de Apoio ao Estudante né? Que sempre foi muito, 

muito, muito parceiro né? E aí deu pra segurar e hoje depois do lá pra cá foi ficando muito mais 

tranquilo né? Com muitos enfrentamentos mas também com muita gente parceira que propiciou isso, 

hoje tá muito mais tranquilo, hoje tem outras pessoas trans na universidade isso tá mais, tá sendo mais 

discutido. 

- E aí você então é, passou por este processo todo veio embora deixou sua família e aí 

depois quando você voltou pra casa? 

- Pois é (risos). Quando eu voltei pra casa foi um caos! Acho que a primeira vez que eu voltei 

pra casa foi, eu já tava aqui uns seis, oito meses, então já tinha adotado outras roupas, processo de 

hormonização tava acontecendo mas ainda não dava tantos resultados porque ele demora um pouco 

mesmo né? Mas era visível em termos de comportamento, em termos de roupa né? E de uma 

maneira de se colocar que muita coisa tinha mudado, que aquela pessoa que voltava pra casa oito mês 
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depois de ter saído já não era mais a mesma ou pelo menos era, mas tava expressando de outro jeito, 

ah! Aí a relação com a minha família, a minha mãe foi, teve as suas dificuldade pra lidar, mas ela só 

eu costumo dizer que ela colocou isso no segundo plano para adotar como primeiro plano a 

perspectiva que independente do que acontece, é, e naquele momento é o que ela conseguia verbalizar, 

é o meu filho e isso é o que importa pra mim, então ela conseguiu deixar isso toda aquela situação do 

ponto de vista da prioridade, em segundo momento pra conseguir ficar comigo, isso foi muito bom 

mas acho que isso também remete às dificuldades que ela passou, que ela foi mãe solo numa cidade 

super pequena então ela sofreu muitas agressões né? Por se, se fica grávida com dezesseis anos o cara 

vai embora ele não é da cidade, numa cidade de vinte mil habitantes há uns, eu tenho vinte e quatro 

anos, á vinte e quatro anos, anos atrás isso já era super difícil né? Então acho que isso que propiciou 

pra ela esta abertura né? Assim não dá, não dá pra ter vivido aquilo antes e agora repetir isso, acho 

que ela deve ter, rolou uma certa identificação né? Agora com o meu padrasto que era que é o 

responsável né? Pelas finanças da casa, e a casa é dele né? Minha mãe ajudou mas agora, naquele 

momento a casa era dele, depois eles construíram uma casa em conjunto, mas naquele momento a 

casa era dele, então tinha todo um aspecto de posse, de autoridade, pra ele não foi tranquilo, aí ele me 

expulsou de casa e era ele quem me ajudava financeiramente aqui na faculdade, que até então ele 

sempre foi um cara muito parceiro meu padrasto né? hã... muito solícito sempre atuante e presente 

né? Daquele momento em diante a gente teve uma série de brigas e nesse mesmo, nesse mesmo final 

de semana prolongado que eu fui visitar minha família e aí no final, no final deste período do feriado 

prolongado, eu saí expulsa de casa, e aí, foi super duro. 

- Quantos anos você tinha nesta época? Não quando você, quando seu padrasto foi morar 

com a sua mãe? 

- Ah! eu tinha uns quinze. Então ele já me conhecia um tempão né? Uns quinze anos. 

- E aí a partir de então? 

- Eu não é, hoje eu ainda não, eu não tive mais tanto contato próximo com ele, eu visito a 

minha mãe então é tranquilo, é muito, hoje é realmente tranquilo meu trânsito na casa dela né? Eles 

conversaram muito, ela discutiu muito com ele de lá pra cá, ele cedeu em todos os aspectos, pediu, 

se desculpou por toda a violência que ele causou, mas a gente ainda não conseguiu super bom, mas a 

gente ainda não conseguiu. 
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- A mesma proximidade que tinha? 

- É, não, não. Recentemente ele até pediu meu telefone quis, de lá pra cá mudei de número 

que ele queria ligar pessoalmente que ele nunca pediu perdão pessoalmente né? E queria fazer isso 

enfim. 

- Isso é um avanço né? 

- Não! Um super avanço! E ele é super preocupado hoje, então eu vou pra lá ele, sempre insiste 

que não tem nenhum problema então, é engraçado que ele tenta demonstrar algum cuidado né? Que 

é comprando coisas que eu gosto de comer pra deixar na geladeira, então implicitamente tenta cuidar 

um pouco mais, isso demorou, demorou mas tudo bem! 

- Mas tudo tem um tempo também né? Você falou um pouco né da sua relação na 

sociedade em geral e na tua cidade já falou aqui na escola é... falou...acho que você já passou 

aqui por várias coisas “ desculpa” não tem problema é teria algo que você gostaria de falar assim 

pras pessoas no geral da sociedade eu tô falando não pras pessoas específicas da área da saúde? 

 

- Tanta coisa né? Tanta coisa! Vou ver se eu consigo sintetizar alguma coisa assim.Acho que é 

como se eu gostasse, eu gostaria de dizer alguma coisa sem dizer assim né? Aquela coisa sabe aquela 

fantasia que a gente né? Isso é muito da psicologia, aquela fantasia que a gente tem que o outro saiba 

de algo sem que a gente precise comunicar, que eu acho que, o problema de todo este processo né? 

A gente poderia dizer é empatia, cuidado, então tudo isso é válido mesmo, mas acho que o que mais 

me toca é que, existem pessoas negras, existem pessoas não negras, existem hoje a questão talvez 

mais da orientação sexual é um pouco mais tranquila né? Ou tá mais presente no cotidiano, e eu acho 

que é, que o, não é nem o que eu gostaria de dizer assim, mas como eu gostaria que fosse esta relação 

pras pessoas é que não fosse assim, é que isso não fosse uma diferença, que ser trans não fosse um 

aspecto relevante sabe? 

- Que merecesse tanta atenção? 

- Que merecesse atenção! Isso é uma ambiguidade do nosso trabalho né? Que a gente dá tanta 

atenção pra um aspecto. 
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- Merece atenção, mas não merecesse tanta atenção negativa! 

- Exato! Então quer dizer a gente tem que tá ali, a gente infelizmente tem que tá ali insistindo 

em tanta coisa, mas o nosso desejo na verdade é insisti, insisti, insisti pra que num momento a gente 

não precise insistir mais nada. 

- Que seja tão natural quanto a vida né? 

- Exatamente porque acho que esta é a questão, porque veja não tem uma diferença entre 

pessoas trans e pessoas cis assim existe sim a diferença do ponto de vista social, mas no limite, no 

limite, no limite quantas pessoas trans se assumem muito tempo depois né? Então portanto tem toda 

uma vida né? Como pessoa cis, então talvez é isso né? Que essa diferença fosse uma diferença 

comum. 

- Porque são só corpos né? Por mais que tenha mudança exterior no interior e a mesma 

pessoa né? Aquela pessoa que tá ali né? 

- Então talvez que isso não fosse relevante assim sabe? Que eu pudesse contar que nem conto 

assim, a é minha amiga é negra, e você, ah! é legal né? E não sei o que! não sei o que! E você é uma 

amiga trans que também tá fazendo isso, e é legal! Não é relevante o aspecto de trans. 

- Agora vamos falar um pouco então sobre o serviço de saúde em geral não do 

ambulatório, mas desde que você começou que você me disse que já fazia terapia, essa terapia 

era serviço particular ou era público? 

- Público. 

- Então desde que você saiu e que você teve a sua descoberta até quando você precisou 

do serviço público como é que foi este processo todo? 

- Mas no sentido de uma avaliação do do? 

- É no sentido de uma avaliação do serviço em geral, desde a recepção até o pessoal que 

atende no registro geral até os profissionais que foram te atender, como é que foi isso, antes de 

chegar no ambulatório do Guilherme Álvaro? 

- Tá! Tá! Eu acho que o maior aspecto foi a ausência assim, eu precisei é, foi sempre muito 
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confuso achar informações sobre serviços específicos, os serviços específicos não eram próximos 

então eles eram difíceis de acessar, tanto pela questão da localidade então o ambulatório em si em 

São Paulo não tem ambulatório em Sorocaba, o mais próximo e o de São Paulo, não sei hoje! 

- É todo mundo é encaminhado pra lá né? 

- Exato! E não tem nenhuma facilidade nisso é um puta obstáculo né? Quer dizer imagina a 

gente colocar mais outra situação né? Não sei se dá pra fazer esta simetria mais vamos só brincar um 

pouco né? Então quer dizer, olha o único ambulatório de diabetes é em São Paulo, se você tem diabete 

vai passar lá em São Paulo. Não é a mesma, não tem nada a ver né? Não acho que dá pra se estabelecer 

uma simetria, mas poxa! É muito difícil de acessar né? Então acho que estas foram as minhas, as 

primeiras angústias em relação ao serviço de saúde foram estas, eram longe, uma distância era de 

difícil acesso, eles tinham todo um, o CRT tem muito isso, o hospital não, mas ele é dentro de um, de 

um CTA né? De um centro de testagem e de cuidados com infecções né? Sexualmente transmissíveis 

e assim, eu entendo o aspecto histórico disso e entendo o fator que também é necessário para 

desmistificar e ressignificar nossa relação com os serviços de testagem ou serviços de que cuidam de 

infecções sexualmente transmissíveis né? mas eu não sei se... se é tão tranquilo sabe? Chegar para 

passar no endocrinologista e ver esta associação né? porque ela tá aí dada pelo cotidiano mesmo né? 

Então assim, você só vai se eu descobri isso naquele momento coisa que é muito real... você só vai ser 

bem tratada pelo nome social nestes serviços, tanto no serviço de testagem quanto nos serviços nos 

ambulatórios específicos que às vezes funcionam lado a lado... tu vai numa unidade de saúde e não 

acontece. 

- E nem tem esse conhecimento né? 

- Exato! Então tem alguma coisa ali dizendo pra você que aquilo é como se fosse uma exceção, 

acho que essa foi à experiência de maneira geral, a experiência que eu tive no CTA foi boa, é isso, 

difícil de acessar e uma puta fila né? Mas a experiência com os profissionais eram profissionais lá no 

caso do CTA, do CRT, eram profissionais também capacitados, tinham muitas exper (não continuou a 

frase) muitos anos trabalhando com pessoas trans então era algo cotidiano né? Não tinha nenhum 

problema assim né? Em qualquer serviço né? Se tu chegas, por exemplo, a guia pega o nome, pega os 

documentos e senta na fila de espera, tranquilo! Mas se alguma coisa ali no espaço no lugar onde fica, 

na dificuldade do acesso o fato de ninguém conhecer o que é este serviço assim né? Que diz pra você 

que é uma exceção sabe, se não vai entrar numa unidade de saúde e vê um cartaz sobre direitos da 
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população trans, não sei! O que tu vai ver cartaz de gestante, tu vai ver cartaz de do programa Hiperdia, 

e aí quer dizer é comum, você lhe dar com o aleitamento materno no cotidiano e não é comum 

existirem pessoas trans? Porque não tem um cartaz de pessoas trans né? Acho que isso foi. 

- O que mais te chamou a atenção. Antes de chegar nesse serviço pelo CRT você passou 

pelo hospital São Paulo? 

- Passei. 

- Que tinha os endocrinologistas que não tinham tanto conhecimento. Neste serviço que 

não era especializado e que eles não tinham tanto conhecimento como é que foi esta assistência, 

desde quando você chegou até chegar neles? 

- Foi ótima! Foi incrível assim porque era muito bacana, porque era diferente do CRT que é 

um lugar bem legal também, mas eu tava passando no endocrinologista que era o mesmo de todo 

mundo, sabe assim? Então eu tava por exemplo, minha amiga ia passar no endocrinologista porque 

ela tava vendo alguma questão com o anticoncepcional e eu ia no mesmo endocrinologista que ela 

sabe? Não tinha essa diferenciação. 

- Que importante né? 

- Eu acho isso sensacional! Assim né, eu até acho que tem que é positivo no Guilherme Álvaro, 

é ruim pela, mais isso é do hospital né? Depois a gente fala sobre isso é ruim pela restrição de espaço, 

mas é bom que a gente espera na mesma fila de espera assim, tu que lide com isso assim sabe? 

- Tá todo mundo ali, todo mundo pra mesma consulta. 

- Exato! E isso acho que isso foi muito bom! Primeiro porque eu era tratada não como uma 

exceção, como olha, a gente nunca acompanhou um caso parecido com o seu, a gente vai estudar e a 

gente tenta te ajudar tudo bem? Tudo bem! E eles foram estudar e eu ali era a Brenda, estudante, uma 

pessoa trans né? Uma mulher trans e estava passando pelo endocrinologista. Não tinha nada que, a 

diferença ela não se convertia em alguma coisa muito assustadora ou numa diferença que é a exceção, 

então ó, vai lá pra aquele endocrinologista, não eu tava ali esperando com todo muito é tranquilo! 

- Tá... bacana! É, e aí vamos falar como que foi... agora especificamente do ambulatório. 

No ambulatório eu quero saber de você, é como que você ficou sabendo do serviço como? Como 
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foi chegar nesse serviço? Como que foi você conseguir marcar esta consulta e lá desde que cê 

chegou, do segurança que tenha tido alguma coisa ou no registro geral quando foi fazer ficha, lá 

em cima quando espera, como que foi todo este processo? E como que você foi encaminhada 

né? porque você já tava lá no CRT se foi o CRT ou como você ficou sabendo? 

- Eu nunca cheguei a dar continuidade no CRT né? Porque eu fui no CRT só que o 

endocrinologista ia demorar, aí eu comecei na UNIFESP, fui bem atendida na UNIFESP, aí eles 

podiam fazer os exames, eu só não podia retirar a medicação, tinha que pagar por fora né? E aí eu 

preferi ficar na UNIFESP, tava com, tinha condição de pagar a medicação e tal, e, agora no Guilherme 

Álvaro, isso foi em 2014 né? Que eu cheguei aqui! Aí em 2015 foi quando o ambulatório do 

Guilherme Álvaro abriu e eu soube pela internet na verdade, então se eu não me engano foi uma 

notícia de jornal inclusive, não, não foi, a notícia de jornal na verdade só apareceu muito tempo depois 

que o ambulatório já funcionava. 

- Acho que foi a Tribuna que divulgou alguma coisa. 

- Isso, acho que foi um tempão depois. 

- Acho que o pessoal da Comissão que falava alguma coisa. 

- Exato, isso acho que foi isso, alguem deve ter comentado em alguma Comissão e na época a 

minha orientadora de TCC, ela frequentava a Comissão também, e aí eu fiquei sabendo né? Foi isso! 

Não foi a internet, depois na internet foi outra questão e eu fui procurar e foi bem confuso no começo 

(risos) que é difícil entender um pouco a lógica e eu lembro que aí eu fui procurar o, e aí eu passei a 

primeira pessoa que eu conheci foi a psicóloga na época, que agora não tá mais, infelizmente! E foi 

ela que eu conheci e ela fez ali uma triagem, uma anamnese entender um pouco de onde eu tava vindo 

e tal e eu acho que eu nem entrei na fila porque era muito cedo e o ambulatório tinha acabado de abrir 

e aí eu já consegui, acho que no mês seguinte consegui passar no endocrinologista e aí eu transferi o 

que eu tava fazendo deixei, a UNIFESP e fiquei aqui até porque não ter que subir e descer de São 

Paulo e tal, e aí eu fiquei acompanhando aqui assim, no começo eu acho que foi, acho que até hoje 

né? Foi um pouco difícil, é um pouco difícil lidar com os profissionais de outras áreas assim né? Com 

olhares, comentários, então alguns profissionais se sabe quando as pessoas estão te tratando de 

maneira diferenciada, que a pessoa de repente uma idosa pede uma informação a pessoa agacha olha 

nos olhos, aí você pede a mesma informação e ela não olha na tua cara, então acho que isso foi muito 
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difícil né? Principalmente o pessoal da, os seguranças né? Que são profissionais que geralmente 

passam na margem das sensibilizações assim né? São pouco sensibilizados mas que faz total diferença. 

Na recepção um pouco também, mas a recepção do  hospital até hoje é um pouco perdida né? Mas é 

que ali tem tanta coisa (risos) e o sistema a gente sabe que não ajuda muito, às vezes o sistema de 

computador às vezes cai agenda um monte de coisa, mas sempre foi muito perdido assim no começo 

e já não sabia, o que, que é este ambulatório trans? Então às vezes nem o pessoal da recepção sabia 

do ambulatório né? E aí ficava meio confuso, mas os profissionais do ambulatório tentavam assim 

compensar nisso né? De tentar fazer algum manejo lá dentro, eu só tô marcando consulta por exemplo, 

lá na parte de baixo agora, porque eu nunca precisei marcar consulta embaixo eles mesmo já marcavam 

no computador, então isso era bom porque a gente não passava pela recepção, mas ruim porque a 

recepção não nos conhecia e aquilo não era um fato comum que deveria ser, pessoal da farmácia por 

exemplo eu notei de início assim, quem são estes pacientes né? Mas acho que hoje eles, eles já sabem 

eles são super tranquilos assim eu nunca vivenciei nenhuma situação na farmácia, acho que foi sempre 

sempre tranquilo né? Eh eu, acho que mais isso assim, eu acho que alguma coisa que eu acho que 

hoje é boa mas que às vezes pode ser um pouco difícil é que você espera o atendimento junto com 

todo mundo, isso é bom! Mas pra quem de repente chega muito fragilizado pensando em pessoas que 

tem vivenciado muitas situações de violência na vida social, aí você chega e você sabe que as pessoas 

estão te olhando, né? Então isso naquele momento, isso me pegou um pouco mas como eu já tava em 

acompanhamento já tinha muitas redes então eu já tava um pouco mais fortalecida, a minha 

companheira na época ela ia comigo em todas as consultas, então eu sentava, ela sentava do meu lado 

a gente ficava conversando e abstraia um pouco né? Que às vezes tinham muitos olhares, às pessoas 

até saiam de onde estavam sentadas para ficar perto de você para olhar né? Agora hoje eu vejo isso, 

mas assim, talvez hoje tem o aspecto de eu estar mais fortalecida né? Então eu consigo olhar isso como 

um aspecto bom, mas de forma geral sempre foi isso assim acho que, acho que você vai fazer outras 

questões se não vou emendar. 

- Com relação ao pessoal que fica ali na mesa, teve algum problema alguma vez não teve? 

- Não, eu acho que até teve no comecinho mas acho que nem era um problema assim né? Era 

uma falta de, de saber como fazer assim, que também acho que isso é muito comum tem coisa que é 

preconceito tem coisa que é discriminação e tem coisa que às vezes também está associada a não 

saber fazer, não saber lidar e tem coisa que é só não sei lhe dar e assim, tá tudo bem mas eu não sei 

fazer! Que era em relação ao nome social, não sei o que acho que o maior problema, mas depois eu 
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falo sobre assim foi não saber lidar, que era inclusive umas senhoras que elas ficavam nas mesas 

fazendo as fichas, eu conheci e alias eu até lamento que esses tempos eu fui lá e uma das senhoras 

não está mais lá e a gente desenvolveu uma relação super próxima. 

- Você deve estar falando da dona Amélia? 

- Provavelmente, uma senhora baixinha de cabelinho. 

- Que ela é voluntária inclusive! 

- Isso! (risos). Nossa é um doce de pessoa sempre foi extremamente carinhosa pelo menos 

esta é minha experiência né? Ela foi sempre muito carinhosa muito tranquila. 

- Respeitosa… 

- Ela é muito, muito, sinto muito a falta dela. 

- Desde o período que você começou lá no ambulatório, você acha que sempre foi bem 

informada com relação à medicação, com relação ao próprio tratamento e que você já veio de 

outro serviço né? então já veio com outra mentalidade mas no tocante ao ambulatório você acha 

que teve todas as informações ou você acha que tem que melhorar? 

- Eu acho, eu acho que assim, os profissionais sempre foram muito bons principalmente o 

pessoal que faz mais o controle da medicação, são os endocrinologistas que fazem as prescrições né? 

Mas, eu acho uma coisa que não é privilégio do Guilherme Álvaro né? Que é, conseguir abrir para 

discussão, porque por exemplo né? Quando eu cheguei, o hormônio prescrito para mulheres trans 

eram o Diane 35, que é um hormônio super complicado né? Mas é o que o estado garante, tem na 

farmácia né? E ele é um hormônio com algumas contra indicações né? E tal e, a isso não era muito 

discutido eu nunca tomei o Diane 35 porque eu tinha condição a possibilidade de comprar outro 

hormônio fora e aí eu conversei com a endocrinologista e falei: eu não vou mudar, não tenho a 

pretensão de mudar, eu tô me dando muito bem com este medicamento e aí, mas isso porque eu tinha 

condição de comprar né? Então talvez, pensar né? E aí tem outro aspecto que, e este é bom e isso é 

ruim tem muitos grupos no Facebook de pessoas trans que discutem receituários hormonais, então 

via de regra algumas pessoas vão chegar no endocrinologista já medicada, já vão ter feito suas 

experiências né? E isso é muito problemático mas por outro lado dá pra gente avaliar de muitas 

maneiras, uma delas e que muitas pessoas trans isso é uma experiência que ambulatórios vem 
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observando né? Pessoas trans tem criado conhecimento sobre terapias hormonais e que são 

conhecimentos que precisam sim passar pela avaliação de profissionais formados para isso, mas que 

é exatamente isso que tem que acontecer, eu acho que talvez abrir espaço para este tipo de discussão 

sabe? Conseguir abrir junto. 

- Conseguir fazer esta construção junto, até porque é aprendizado para gente também 

né? 

- Eu acho, e aí eu acho que isso não só, aí eu acho que isso também remete a outra prática, 

acho que os atendimentos dos médicos são muito individuais e tem mesmo que ter este tipo de 

atendimento individual, mas eu acho que sinto muito a falta de atendimento em grupo, pra gente poder 

discutir isso mesmo né? E acho que a gente tem que ter isso. 

- Isso em São Paulo tem bastante né? 

- Tem. Vamos discutir assim, sabe, ó eu tô vendo no Facebook que fulano assim, sabe que 

testosterona tá pra ser usada mais ou menos assim, assim, assim, e a gente discute em grupo a presença 

do endocrinologista é super importante, ele vai contribuir. 

- Ele que vai prescrever inclusive! 

- Exatamente, e aí contribui também com aspectos que a gente não tem nenhum domínio 

né? 

- É porque nem tudo que também sai em face é confiável? 

- É, exato, exato! Só que tem algumas coisas que por exemplo, este é um exemplo geral né? 

Perlutan é um anticoncepcional, é usado por muitas meninas mas não é tão indicado pelos 

ambulatórios, o ambulatório lá de São Paulo e aí entra outro aspecto que é, e as meninas que não tem 

dinheiro? Elas vão usar Perlutan, elas vão usar, você pode até não prescrever pra elas mas elas vão 

continuar usando, mas então como elas podem usar com segurança e daí alguns ambulatórios por 

exemplo estão fazendo redução de danos que é discutir, vai usar este medicamento? Só tem essa 

possibilidade? Então a gente vai fazer um acompanhamento para que você use com o menor risco 

possível, sabe e isso é importantíssimo! Porque aí você traz a pessoa sabe? Porque se não acontecer 

isso, é tipo é muito parecido com a lógica das pessoas que usam substâncias químicas a pessoa vai 
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continuar usando. 

- É... porque não adianta ficar criticando né? 

- Não! Se ela não tem outra possibilidade financeira e ai tem outro agravante que é, o Brasil 

tem uma restrição muito grande de medicações né? Hormonais, então por exemplo lá fora você acha 

estrógeno, injetável, puro e você não tem isso no Brasil, que seria uma opção incrível com menos 

efeitos colaterais, mas cê não tem aqui né? Então assim, vamos discutir as possibilidades que a gente 

tem aqui, vamos entender o que as pessoas tão fazendo. 

- Se tem alguma coisa que dê pra aproximar? 

- Exato, exato! Acho que isso era massa, mas eu também entendo que com a falta de 

profissionais como é que você vai fazer grupo com a equipe reduzida né? 

- Mas é porque também a cultura médica, e é a minha impressão mesmo, não é de fazer 

grupo, o grupo normalmente é de psicólogo, enfermeiro e médico normalmente não participa, 

mas acho que a equipe que a gente tem lá hoje, lá é uma questão bacana o que você tá falando 

até pra poder falar: olha o que você acha? Vamos fazer? Eu tenho certeza que ela topa. 

- Sim (risos) 

- E aí eu acho que é até falta de ideia, eu acho que ela nunca pensou, eu nunca pensei! 

Por esta cultura mesmo da gente não fazer, você tava falando né? de cartaz, faz o grupo de tudo 

né? faz o grupo de gestante, faz o grupo de criança, o grupo de vacina, o grupo de tudo né? E 

ali que a gente precisa mesmo ouvir ninguém melhor do que vocês para nos dizer, né? pra 

construir esta questão toda. 

- E às vezes tem coisas que são muito de um traquejo que você vai ganhando na vida social 

e eu só fui descobrir, trocar isso com outras meninas trans e aí isso foi super importante ter um espaço 

que a gente pudesse trocar assim, sabe? Então ir para o ambulatório não só pra consultar com o médico 

né? Ou eventualmente passar com o psicólogo que é super importante, mas talvez ter um espaço que 

é isso né? 

- E socializar ali eu também acho super importante isso! 
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- Acho que não tem como concretizar se a gente for pensar né? No aspecto da integralidade 

né? Que é extremamente importante, da universalidade como princípio da particularidade da situação, 

sem estas estratégias assim, eu acho que o ambulatório do Guilherme Álvaro tem muitos pontos 

positivos, mas acho que estas ferramentas ajudariam concretizar ainda mais ou se aproximar ainda 

mais desses ideais do SUS. 

- Eu acho que até pra ter a participação maior das pessoas né? porque tem muita gente 

que acaba indo por conta de receita porque precisa do hormônio mas acho que o mais 

importante do tratamento é isso, do processo. 

- Eu acho que muita gente se sentiria à vontade com os grupos assim. Acho que pode ser uma 

boa ideia assim. 

- O que você acha importante que os profissionais de saúde saibam com relação né? para 

ofertar um melhor cuidado neste processo todo? 

- Eu tô, eu tô, tentando elaborar assim que é tanta coisa mas… 

- Dos profissionais em geral tá? 

- Não só do ambulatório então? 

- Dos profissionais em geral do ambulatório, do ambulatório como um todo. Porque o que 

acontece, hoje as pessoas chegam não só, dentro do processo ainda tem as pessoas da cirurgia plástica 

tem o pessoal da cirurgia ginecológica que participa como equipe de apoio né? então a gente tá 

ampliando um leque de assistência dentro do próprio ambulatório, alguém que precise de uma cirurgia 

de vesícula vai pra cirurgia geral, então é algo que você gostaria de falar com relação à saúde ao 

cuidado pra todos estes profissionais o que você acha que seria importante pra eles saberem pra um 

melhor cuidado? 

- Eu acho que não sei, o que eu consigo pensar agora assim um pouco é que a gente não, a gente 

tende um pouco, tá certo que o nosso olhar ele é bem reducionista, é isso mesmo costuma ser assim 

e a gente precisa treinar um outro olhar, precisa deslocar um pouco mas, tu chega pra mim sei lá cê 

vai, você tá tomando um anticoncepcional e precisa fazer um acompanhamento disso. Eu sei que 

você e aquela relação com a anticoncepcional não define quem você é, aquilo é um procedimento, 

acho que no caso das pessoas trans isso fica um pouco invertido assim sabe? O procedimento chega 
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primeiro do que a pessoa, então as pessoas tendem a nos ver como, é isso, são trans e somos isso mesmo 

que assim tem Brendas tem outrxs, assim, tem muitas experiências extremamente diversas e eu acho 

que a gente devia ser um pouco reconhecido, um pouco acho que o olhar em saúde tem que focar 

muito mais na pessoa que no procedimento assim sabe? Porque eu que tô aqui na sua frente eu sou 

Brenda e eventualmente eu sou trans mas sou a Brenda assim e provavelmente você vai entrevistar 

outra menina trans que tenha uma percepção totalmente diferente, uma trajetória diferente até porque 

é engraçado né? Porque parece que nós pessoas trans somos iguais entre nós, mas ai tu pega homens 

e mulheres né? Ninguém é louco de dizer que todas as mulheres são iguais, as mulheres CIS pensando 

em homens e mulheres CIS, ninguém é louco de dizer isso né? Mas parece que nós né? As pessoas 

tendem a nos construir como um grupo dos trans. Então acho que fundamentalmente, o profissional 

da saúde, é talvez fazer uma coisa que ele já tenha sido incitado a fazer, não é nada diferente disso, é 

olhar primeiro pra pessoa né? Depois pro procedimento, porque é simples né? A pessoa tá ali na sua 

frente o nome dela lá se tem o social ou já retificou e tal, então é esta pessoa, ela tem a história dela, 

eventualmente ela está ali por conta de um procedimento, mas ela é uma pessoa né? Eu lembro que 

uma das piores situações de, de assim que eu vivi em relação à saúde foi quando isso, isso né? O 

procedimento ou uma certa visão sobre o que é ser trans ganhou muito mais prioridade sobre o que eu 

sou, assim sabe de uma maneira mais ampla. Uma vez eu fui consultar com, um urologista, assim, já é 

super difícil você estar lá, uma mulher na fila do urologista né? Então já é uma coisas que as pessoas 

que estão ali, tem um monte de homem na fila e você tá lá né? O bom é que as pessoas acharam que 

eu tava acompanhando alguém, elas só se assustaram a hora que chamaram meu nome de trans lá 

(risos) todo mundo ficou, oi? Mais, é porque as pessoas, ninguém sabe assim se tu tiver, uma mulher 

CIS que tiver uma hemorroida, ela vai ter que ir num urologista né? Ninguém para pra pensar nisso. 

Mas, eu fui no urologista e tinha como objetivo me explicar sobre um procedimento que era a retirada 

das glândulas, para que meu corpo não produzir mais testosterona e eu não precisasse tomar 

bloqueador, e era uma pequena cirurgia, quando eu entrei na sala tinham seis estudantes de medicina. 

(respirou fundo) até aí tudo bem porque eu entendi que elas não estavam ali por minha causa né? Mas 

a hora que eu cheguei, ele pegou um papel, aí contou, ele primeiro falou com elas pra depois falar 

comigo, então ele contou pra elas: Olha, esta é uma paciente ela é trans”, e eu lá assim né? Quando 

ele vai falar comigo? Até então a consulta era pra elas não era pra mim, assim esta paciente ela é trans 

e eu vou falar do procedimento. E aí começou a falar do procedimento e eu lá ouvindo, e aí ele 

desenhou o procedimento e tal, sempre remetendo a elas, e, aí no final desta explicação, e no fim 

quando ele tinha terminado esta pequena fala ele falou: “agora a gente vai dar uma olhada nos seus 
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exames, Brenda”, ai ele viu meu nome: “Brenda né? Então... cê se incomoda que elas ficarem aqui?” 

Depois que ele já tinha feito tudo isso né? Aí eu falei sim, eu me incomodo! E foi engraçado porque 

na hora tudo mudou ele parou de explicar, ele tirou todo o caráter pedagógico da consulta que deveria 

ser porque eu tava ali não pra marcar uma consulta eu tava ali pra entender o que era isso né? Porque 

a endocrinologista me encaminhou pra que ele me contasse que procedimento era este, para que eu 

tirasse dúvidas, pra que eu pensasse pra depois decidir se eu ia realizar ou não. Ele parou de explicar, 

elas saíram da sala ele parou de explicar. Ele falou assim: “bom você já ouviu falar do procedimento, 

acho que é isso, você tem alguma dúvida?” Eu nem consegui formular uma questão né? E ele falou 

assim: “Bom então é isso, então tu vai pensando e aí se vê, se você tiver afim você marca comigo tá 

bom? Vou chamar o próximo!” Eu não marquei o procedimento e assim, acho que qualquer pessoa 

se sentiria muito insegura de, era ele que ia fazer a cirurgia né? Eu não sei se eu quero que ele mexa 

no meu corpo agora né? Como é que vai ser esta cirurgia? Vai ter lá quinze pessoas me olhando? 

Como que vai ser isso? Eu preciso chegar primeiro, eu preciso ser a Brenda primeiro, uma paciente 

ali pra quem ele vai explicar e tirar dúvidas mesmo né? 

- É o que eu sempre falo, somos pessoas... é difícil pensar que somos pessoas? 

- Exato! Acho que é mais isso assim, acho que os profissionais tem fazer alguma coisa que 

eles, não é específico de pessoas trans, chega um usuário de substâncias químicas com uso 

problemático a pessoa tem que chegar primeiro não é a substância, não é o usuário de que o crack 

que tem que chegar, não é um usuário de crack, a pessoa tem que chegar primeiro. A substância em 

relação problemática isso é outro aspecto, isso não substitui a pessoa, acho que talvez isso seja o 

maior. 

- Cara isso que falou foi lindo agora no final viu (risos) 

- (risos) 

- Vai! (risos) Brenda obrigada viu! Você super me ajudou se deu ideias assim preciosas 

pra gente melhorar o ambulatório e eu espero muito que a gente consiga isso porque... Vocês 

merecem a gente merece ter uma atenção de qualidade né? não é vocês merecem as pessoas né? 

que é o que a gente tá falando agora aqui porque é muito sofrido quando a pessoa já vem de um 

sofrimento fora e aí chega no ambulatório que a gente é pensa, poxa, agora são os profissionais 

da saúde, os profissionais que vão ter uma escuta qualificada e aí acontece totalmente o 
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contrário, então o que eu espero assim do coração e que consiga ter essa mudança e que a gente 

consiga ampliar a equipe né? pra poder assistir as pessoas e principalmente acho que você falou 

super. legal esta questão da participação... sem a gente escutar o que que vocês querem falar 

então como que melhora o serviço não vai melhorar. 

- E eu acho que isso também convoca as pessoas trans porque também não é isso né? A gente 

fala dos profissionais de saúde mas também tem que ter aquela perspectiva que não é todo mundo que 

tá acostumado a participar. Então tem gente que quer ir lá, só pra pegar o medicamento mesmo, então 

acho que esta é uma maneira também de fazer com que estas pessoas junto aos profissionais se 

impliquem, convidar elas a se implicar um pouco assim né? Acho que isso é legal e espero que essa 

pesquisa ajude, é essencial mesmo, responde a uma demanda bem clara, assim acho que é importante 

e espero que isso também chegue à atenção básica. 

- Sim...acho que meu maior desejo é esse, pra que se chegar na atenção básica é claro, 

como a gente tá lá no dia a dia e mais fácil a gente atingir o pessoal que tá ali mais perto já o 

pessoal de unidade básica a gente mal tem contato eles mal sabem o que é, eu morava perto  de 

uma unidade básica e ninguém sabia o que era e aí fica aquele burburinho aquela coisa chata 

sabe? 

- Confusão, fofoca. Eu acho que é desnecessário totalmente. A pessoa eu acho que tem que 

fazer assim né? Atenção básica é o articulador da rede né? Mas assim como ele vai articular se ele nem 

sabe o que é? Isso precisa fazer parte do cotidiano do trabalho né? Então têm que saber que este 

serviço existe, as pessoas sabem quando chega um diabético que elas podem encaminhar a pessoa que 

tem diabetes para o AMBESP, para fazer esta interconsulta, o médico de cá conversa com o médico 

de lá, e conversar também. 

- Tem tantos protocolos pra isso pra aquilo e as pessoas meio se apropriam disso, então 

porque também não pra essa questão. Brenda obrigada! 
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TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA DANDARA KETHLEN - 31.7.2018 

- Começando então falar da tua vida mesmo, desde lá atrás, eu queria saber quando 

que você teve a sua percepção de identidade de gênero? Como que você se entendeu? E como 

que foi isso daí na tua vida? 

- Então, o primeiro conflito e aí eu vou falar por mim né? O primeiro conflito que a gente tem 

é o interno porque quando eu comecei, quando eu passei da fase da infância para a adolescência que 

a gente começa a se perceber sexualmente, que a gente começa a entender o que que tá acontecendo 

com a gente é, eu tinha um conflito muito grande em entender o que que aquele órgão sexual estava 

fazendo ali e eu não me sentia como pertencendo a minha pessoa, eu não fazia leitura de mim como 

pertencente aquele sexo biológico. Então este é o primeiro conflito interno. Sendo de uma família 

muito conservadora e aí a gente tá falando de década de 70 década de 80 e de 90 é, eu me, eu me, 

guardei pra mim né? Eu dizia que eu era homossexual, mas eu não me entendia como homossexual. 

Ele e a identidade de gênero deles, está de acordo com o sexo biológico dele o que não é o meu caso, 

e também não me identificava como uma travesti porque eu não tinha aquele estereótipo da travesti 

que é o cabelo comprido, o vestido, aquela caracterização mesmo de uma pessoa do sexo feminino, e 

aí eu, aí eu já adotei o nome de Dandara a partir da adolescência, mas fora da minha casa, então não 

se discutia. Quando eu falei para minha mãe da minha homossexualidade entre aspas, ela me levou 

pra fazer um eletroencefalograma, que eu só podia tá louca, graças a Deus que naquela época não 

tinha a cura gay né? (risos) se não já tava lá espumando numa clínica. E aí eu fui procurando estudar, 

fui procurando me espiritualizar é, cheguei a querer tentar contra minha vida porque eu não me 

entendia desencaixada né? Na escola eu tive um sofrimento muito grande porque, não nasceu barba, 

a voz não mudou e, e, e era muito difícil naquela época das pessoas entenderem o que chamam hoje 

de bullying, eu sofri, inclusive eu era abusada sexualmente no banheiro da escola, às vezes eu ia para 

casa quase fazendo xixi na calça para não ter que usar o banheiro da escola, que toda vez que eu 

entrava era uma tortura e os mesmos meninos que me abusavam era os mesmos que que lá fora, é, 

queriam me bater para se mostrar pras meninas né? Pra dizer que eram contrários a minha pessoa, o 

dia que eu cheguei reclamei para diretora, a diretora falou que eu era minoria né? E aí eu só fui ter 

um pouco de sossego quando eu fui interagir com pessoas mais maduras, porque tinha o supletivo 

que era feito à noite. Então eu passei para o curso noturno onde as pessoas eram um pouco 

preconceituosas mas não era o nível que era a molecadinha de, de manhã e de tarde a parte do período 

vespertino né? E a minha vida sempre foi me anulando como pessoa, com muito medo de ser colocada 
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pra fora de casa porque eu saía na noite e eu via o que que a rua podia oferecer em termos de violência, 

em termos de, de, de, de, de desrespeito, em termos de você ter que se prostituir e, e, e as entendidas 

doenças sexualmente transmissíveis também era uma coisa que me assustava, então eu vivi todo o 

meu processo muito sozinha, quando eu fui me entender, como transexual, depois eu conheci a 

presidente da comissão de diversidade nessa época de adolescência então eu conheço a presidente há 

30 anos, e eu soube em 2013 da luta de se faz, de se construir uma Comissão Municipal da Diversidade 

Sexual de Santos e ela já me falava sobre o ambulatório, ela já me falava sobre o ambulatório e aí ela 

começou a me orientar sobre orientação sexual, identidade de gênero e eu comecei a entender qual é 

a caixinha que finalmente eu, eu me incluía, porque eu me senti excluída, de família me senti excluída 

apartada de sociedade né? E sofrendo esses conflitos todos e aí através da Comissão Municipal da 

Diversidade Sexual, que me oferece, que me ofereceu o convite para participar como membro a partir 

de 2015 eu soube da existência do ambulatório e tudo que o ambulatório oferecia e já tive a consciência 

que o ambulatório não era um distribuidor de hormônios, o ambulatório era é, é, um atendimento de 

saúde específico para travestis e transexuais dentro das nossas especificidades orgânicas e foi graças 

ao ambulatório que eu parei de me auto hormonizar porque quando eu me auto hormonizava eu 

destruía aquele gatilho natural de, de que regula a pressão arterial eu me tornei hipertensa né? E hoje 

se você não passa por exames e desde a época começou ambulatório se você não passar por uma 

bateria de exames para saber o que que vai agredir o teu organismo o que que é adequado pra você, 

o quê que não é, você não inicia o seu tratamento hormonal, então o que eu achei muito bacana foi a 

responsabilidade dos profissionais que me acolheram né? E, e assim pela primeira vez eu me senti 

respeitada, me senti senti a minha cidadania sendo respeitada, eu não era chamada por um nome de 

homem na frente de cem pessoas né? Que era o que acontecia antes né? Que ninguém entendia antes 

você tinha que ficar à mercê aí veio através da comissão Municipal também tivemos o alcance de uma 

lei municipal, então essa lei municipal também nos, nos hospitais municipais já nos propiciou um 

atendimento condigno né? Então é assim é, é, eu devo muito ao Hospital Guilherme Álvaro, foi aqui 

que eu consegui meu laudo para poder ingressar com ação processual para retificação de nome né? 

Que não era o que é hoje que nós vamos ao cartório graças a Deus e, e, e, e conseguimos né? Fazer 

mas foi um processo muito longo, foi um processo de cinco anos de espera, dentro de uma vara de 

família que é tida como conservadora mas graças a Deus eu obtive sucesso ainda que aos 55 anos mas 

obtive né? E assim é, eu não cobro do ambulatório porque a gente sabe que o estado ele está sucateado, 

então vocês dependem do Estado vocês não têm autonomia é, pra poder funcionar de um jeito que se 

o estado quiser mandar medicação manda se não quiser mandar problema dele é né? Então é assim, 
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tudo que eu posso ajudar e que eu puder fazer para ajudar os profissionais aqui eu ajudo, eu gostaria 

de salientar também é, é não sei se eu posso citar nomes, gostaria de salientar o trabalho magnífico 

da psicóloga, ela me ajudou a sair da casinha na minha família, é, através dela eu descobri como 

chegar na minha família e discutir esta situação né? Não consegui uma aceitação plena da minha 

família mas aceitação é uma construção, é um processo. 

- Você tá me falando desde a década de 70 veio para 2015, mas nesse processo com a 

família mesmo com seus amigos? 

- O processo com a minha família assim, eu tinha dois tipos de amigos, aqueles amigos que 

frequentavam a minha família que não sabiam, e aqueles amigos da noite que eu encontrava a noite que 

era a população LGBT, nas boates né? Porque antes a população LGBT era confinada a guetos né? e 

tinha uma vida dupla, porque eu morria de medo eu só consegui respirar um pouco quando eu cheguei 

pros meus pais e falei,aí foi aquele chororô foi aquela coisa né? E outro momento difícil quando eu 

falei da minha não homossexualidade, porque a minha mãe falou assim: Ó você podia ser como foi 

fulano de tal né? que de repente não aparentava o que era para as pessoas. Eu falei, a questão não era 

aparentar o que é pras pessoas, e fulano de tal que eu não vou citar nome porque era uma pessoa 

conhecida na sociedade, falei fulano de tal era homossexual eu sou uma transexual, você sabe o que 

é uma transexual? Ela parou, e aí eu fiquei explicando para ela né? E aí pelo menos ela entendeu que 

eu não tava, eu não estava dizendo que eu sou transexual por uma modinha de novela das 9, foi todo o 

processo que eu vivi mas eu nunca me entendi como um homem, então lá fora eu já usava o nome de 

Dandara, ai eu falei quer saber de uma coisa? Eu vou me assumir! Então muitos foram os amigos que 

se afastaram e aí são amigos entre aspas, porque estão com você não pela pessoa que você é, mas 

estão com você por um contexto social, por uma né? Por algo que uma regra social impinge, mas foi 

assim esse processo até 2015 foi o processo de luta interna, muito sozinha, procurando me 

espiritualizar, procurando me entender através da espiritualidade porque tem as religiões que são as 

crenças limitantes que dizem que nós somos os demônios e tem outras que nos acolhem e explicam a 

situação pra gente, então a gente vai onde a gente se sente acolhida, a gente não vai onde a gente se 

sente repelida né? Mas pra mim o o deixar de me esconder, e me revelar como eu era, para mim foi 

uma sensação de alívio, morrendo de medo que meus pais me pusessem pra fora de casa, o que acabou 

não acontecendo mas assim, todas as decisões todas as reuniões, tudo que tem a respeito de família, 

eu moro com a minha família, mas eu não tenho um convívio de família entendeu? então é assim, devo 

muito a eles porque o lado positivo é que os princípios de conduta que eles sempre me orientaram eu 
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não me apartei dele, porque sexualidade não tem nada a ver com conduta nem com caráter né? Então aquela 

pessoa que eu era dos ensinamentos fundamentais que eles me deram eu continuo sendo entendeu? E honrando 

eles neste sentido né? Tanto que eu não pude dividir nada que aconteceu de bom comigo, por exemplo quando 

eu fui fazer a averbação da minha certidão de nascimento o que é uma averbação? É você modificar a tua 

certidão de nascimento nome, sexo, como se você tivesse nascendo naquele momento. Quando eu cheguei na 

porta do cartório, passou um filme na minha cabeça que eu até publiquei no Facebook, passou um filme na 

minha cabeça e eu me imaginei com os meus pais entrando comigo nos braços, felizes por eu ter nascido, e me 

dando um nome, me dando uma cidadania brasileira, sabe? Me dando sabe, me dando uma família e aí eu 

emocionada eu pedi perdão aos meus pais por estar (voz embargada) mudando o nome pedi perdão é, é 

interiormente em pensamento, porque eu não estava naquele momento desonrando os meus pais, eu estava me 

adequando socialmente para poder sobreviver nesta selva chamada sociedade, em que a gente vive então hoje 

eu posso prestar concurso público, hoje eu passo numa entrevista de emprego, eu não dependo mais de ser 

discriminada porque o documento que eu apresento não condiz a minha pessoa, então era isso que eu precisava, 

então eu não mudei o meu nome por uma afronta a minha família ou por renegar a minha família, eu mudei o 

meu nome por sobrevivência, porque eu preciso e porque também eu não me reconhecia com o nome anterior 

né? Então foi um processo muito dolorido porque foi sozinha, então as minhas dores, as minhas, os meus 

momentos de felicidade sempre foi comigo, comigo e com a minha cachorrinha que durou 12 anos e agora tem 

uma outra cachorrinha e quem mais sabe de mim são espelho do meu camarim e a minha cachorra (risos) então 

as pessoas por quem eu nutri afeto, amor, despertado nos primeiros momentos de adolescência, que a gente 

reprime porque a gente não sabe como é que o rapaz vai entender, era um momento muito repressivo né? Então 

hoje as pessoas que clamam pela volta de uma ditadura elas não sabe nem o que é que elas estão falando né? 

Existe uma doença social e esse afã de querer se livrar da corrupção não está fazendo com que as pessoas 

entendam que a gente pode chegar mergulhar no caos maior do que a gente está vivendo entende? Então essa 

foi a minha história de vida, teve muito sofrimento mas também momentos de alegria, e qual é a dor que eu 

trago né? Aniversários com o meu sobrinho que são feitos em buffets e tudo eu não compartilho entende? 

Porque eu quero que você vá assim, eu quero que você vá assado, tá então veja bem, então você não vai porque 

você não quer! Um preconceito velado né? Você não vai porque você não quer, não, eu não vou não é porque 

eu não quero! Eu não vou porque se eu for como eu sou, não pode ir porque fulano, porque o parente, porque 

o vizinho, porque os coleguinhas do meu sobrinho na escola, por que? por que? por que? Então eu já nem vou. 

Porque ir caracterizada de homem, de uma coisa que eu não sou, totalmente sem sentido entende? Porque é 

muito conflitante para nós né? O que as pessoas não entendem é assim, é, existe um termo né? Que se 

popularizou que é “tá querendo virar homem?” “tá querendo virar mulher?” Ninguém tá querendo virar nada! 

Existe um conflito interno muito grande em se tratando de transexuais, com seu sexo biológico, as pessoas não 

tem ideia do que é você ir tomar um banho e você se olhar e você não se identificar com aquilo que está ali 

com você, que fundamento tem isso, por que? Que lição eu vim para tirar tudo isso. Hoje eu sei que ninguém 
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nasce impunemente, a gente vem para passar uma coisa então se eu puder através da dor que eu passei, 

transmitir pras pessoas alguma coisa e dizer não tirem a vida, porque a vida é o maior bem que nós temos. Lute, 

a vida é uma luta, é uma luta para heterossexual, é uma luta pra LGBT, é uma luta para mulher heterossexual, 

que é a mulher CIS, eu me perco em sigla então eu vou no popular, é uma luta pra todo mundo. 

- Isso é o que você falaria para outra pessoa trans? 

- Pra outra pessoa, a pessoa trans! 

- E o que você falaria pra família de uma pessoa trans? 

- Pra família de uma pessoa trans eu diria, procure entender, procure aceitar, procure é, é, é 

porque todo o processo pelo qual a pessoa passa que é muito doloroso e se você passa este processo 

absolutamente sozinha, que é desnecessário, se torna muito mais doloroso, que as famílias possam 

amar, independente do sexo biológico com aquelas pessoas nascem, não deixou de ser seu filho, não 

deixou de ser sua filha, é uma pessoa que tá passando por um momento que é o que mais precisa de 

você, e que amor é este que você diz que tem pelo seu filho? Se quando seu filho se declara para você, 

quando, quando a gente se declara para família é porque a gente já não tá mais aguentando, e a gente 

está pedindo socorro, não é porque a gente tá impondo pra família que a família tem que nos aceitar 

como nós somos não! Quando nós chegamos a uma situação de nos declararmos pra família é que nós 

já tentamos todos os recursos sozinha e não conseguimos e nós precisamos deste respaldo familiar. e 

família não é só no entendimento do patriarcado, a família no entendimento de afeto, entender que 

todos nascemos diferentes, nem os dedos de nossa mão são iguais, então procurar respeitar, procurar 

acolher, você vai jogar esse indivíduo na rua, como é que você vai viver com a tua consciência? Sem 

saber o que essa pessoa tá passando lá fora ou não, então gente independente de princípios religiosos, 

vamos olhar o ser humano, como antigamente eu percebia que a mulher quando se separava do 

marido porque já não aguentava mais uma situação abusiva, a própria família também rejeitava, a 

separada, e a mulher ser valorizada por uma pelezinha, que era a virgindade, que é o hímen, o cara levar o 

caráter da mulher por um negócio que não tem nada. 

- Ainda bem que isso tá mudando! 

- Graças a Deus, e é isso falei mais que a boca né? 

- Agora falando a parte do atendimento mesmo, do atendimento você falou da parte 

da tua família e já veio para o ambulatório, mas antes do ambulatório, quando cê precisava do 
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serviço de saúde, qual serviço você procurava como que era o atendimento nesse serviço? 

- Olha, dificilmente eu procurava um serviço de saúde né? A não ser que eu tivesse mesmo 

no bico do corvo né? Como dizem, porque eu já sabia que seu fosse conversar com a moça! 

- Em pronto socorro? 

- Em pronto socorro era o nome do RG, então eu evitava. Então eu me auto medicava o que 

eu não recomendo pelo amor de Deus para ninguém né? Porque hoje nós temos uma outra situação. 

- Quando você pensa em SUS assim, como direito da saúde, cê pensa no que assim, no 

geral? 

- Eu penso num direito global né? Eu não penso em mim como transexual eu penso no ser 

humano, heterossexual, transexual, seja lá o sexual que for entendeu? Eu penso no tratamento 

humanizado, eu penso de que deveria ter mais respeito das autoridades né? eu penso que não é porque 

é público que tem que ser avacalhado e eu não estou me referindo ao HGA, eu estou me referindo no 

geral né? É o respeito à pessoa humana, precisa haver, de saúde é fundamental, até no alfabeto 

brasileiro o S vem antes do T, o que significa que a saúde é mais importante que o trabalho se você 

não tiver saúde, você não consegue trabalhar você não consegue pegar o pão de cada dia para sua 

casa, então eu acho eu defendo uma saúde humanitária, humanizada, uma saúde onde as pessoas 

sejam atendidas condignamente, onde você não tenha médicos surtados, onde você também tenha 

uma população que saiba entender as coisas e que não é agredindo, não é metendo a mão não é, 

exacerbado dos seus direitos né? Porque as pessoas batem muito no peito sobre os seus direitos mas 

esquece que também nós temos deveres, e um dos deveres e respeitarmos ao próximo. Jesus só que, só quer 

que a gente faça uma coisa simples, tratarmos o outro e como, como que gostando, gostaríamos de ser tratados 

que é o que ninguém faz, fazem ou o que não é para fazer, o que é discriminar em nome de Jesus, atacar em nome 

de Jesus, mais simples que é amar ao teu próximo como tu amas a ti mesmo e trata ao teu próximo como você 

trata a ti mesmo, não praticam, esse é o problema. 

- Você falou que tá com pressão alta né? Essa pressão alta você começou a tratar aqui 

no Guilherme? 

- Não, essa pressão alta eu comecei a tratar já faz alguns anos porque eu entrei, tinha entrado 

na OSAN (referindo-se ao plano de assistência médica) e eu fui na pneumologista e eu trato ela com, 

não é Losartana e Valsartana são 320 mg + 25 de Hidroclorotiazida, que é Hidroclorotiazida é o que 
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faz a gente urinar. Então já faz uns 5 a 6 anos que, o que, que eu não voltei nele e que eu tomo o 

Brasart né? Que é medicamento e a minha pressão 12 por 8, 12 por 8, tá sempre mantendo. 

- Tá sempre mantendo, mas quando você começou este tratamento na Osam foi 

tranquilo, o atendimento? 

- A OSAM foi mais tranquilo, embora não respeitassem o nome social, mas a menina 

entendeu, a menina, a minha situação e a menina me chamou pelo nome de Dandara, embora lá dentro o 

médico né? Não tratasse. 

- Falando agora especificamente aqui do ambulatório, a gente começou em 2015 cê foi 

uma das primeiras pessoas que a gente atendeu aqui, só que na época não tinha mesmo 

entendimento do pessoal dos seguranças, recepção, registro geral, e aí eu queria saber como é 

que foi isso nesse começo todo até hoje? 

- Olha! Da minha parte eu posso falar de mim né? Então da minha parte, como a leitura que as 

pessoas sempre fazem de mim de uma senhora eu não tive problemas até porque eu não tive que dar 

nome pro segurança, não tive que, e mesmo para quem eu tive que dar nome entendeu perfeitamente. 

Aconteceu uma situação engraçada com a psicóloga, que a hora que me viu falou: Ué, que que esta 

senhora quer comigo? Eu lido com maternidade e lido com ambulatório transexual. Que eu saiba ela 

não tá grávida (risos) né? Aí quando eu me identifiquei aí que ela foi entender todo o processo e tal. 

Eu desde que eu entrei aqui eu me senti muito acolhida, muito acolhida, eu usava o até então nome 

social, nunca tive problema nem o pneumologista, nem, nem com ninguém, através do ambulatório 

é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, é, hoje eu tenho asma, então através do ambulatório 

eu, eu tive acesso ao pneumologista, que tive acesso a endocrinologista, tive acesso ao urologista, tive 

acesso, tive acesso, tive acesso até a cirurgia da catarata, que eu fui colocada na fila e operei pelo 

AME (referindo-se ao Ambulatório Médico de Especialidade), então o que precisa se conscientizar 

as pessoas, os usuários e as usuárias do ambulatório é que, é um ambulatório para tratar da nossa 

saúde, não é um ambulatório para nos dar privilégios, porque quando se fala de saúde não tem que ter 

privilégio, mas é um ambulatório pra nos assistir, dentro das nossas especificidades, ponto! Não é um 

ambulatório para fornecer hormônio, aí o que eu acho eu não sei se já houve, se já houve você me 

desculpe, o que eu sugiro é, que essas pessoas que estão, começam a procurar o ambulatório e que as 

pessoas que já estão aqui ainda por incrível que pareça não tem esse entendimento, sobre o ambulatório 

que elas possam ser orientadas, ou numa reunião que se faça de acolhimento com quem tá chegando, 
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ou sabe, reunir uns grupos e explicar o que é que significa o ambulatório, que não é um mero 

distribuidor de hormônios, ele é um local onde graças a Deus podemos tratar da nossa saúde com 

respeito, a nossa condição é a condição que nós nascemos né? Então eu não tenho queixa do 

ambulatório, o que eu gostaria do ambulatório que é o meu sonho né? Eu tenho uma confiança muito 

grande no ambulatório do hospital Guilherme Álvaro e, na parte da internação eu também tenho uma 

confiança muito grande porque eu estive internada fiz uma orquiectomia, que foi retirada de testículos 

e, nessa orquiectomia eles tiveram o cuidado de preservar a área em que numa cirurgia de redesignação 

sexual, ela é utilizada para construir a vagina, então eles tiveram este cuidado então é assim, eu, eu 

me internaria hoje se eu tivesse algum problema, no Guilherme Álvaro de olhos fechados, pelo 

tratamento humanizado que existe, e o que eu gostaria que tivesse daqui a uns anos né? Se pudesse 

acontecer, eu gostaria muito que houvesse a possibilidade de podermos fazer a redesignação sexual 

aqui neste ambulatório, porque uma coisa que eu quero ressaltar é o tamanho da responsabilidade dos 

profissionais que abraçaram essa causa do ambulatório e a preocupação desses profissionais sobre 

cirurgia, o que é quais as nossas expectativas, o que a gente espera, o que a gente não espera, eu recebi 

uma folha, dizendo tudo que poderia me acontecer no pós-cirúrgico, tudo que não aconteceria, me 

esclareceram me deram uma informação de um jeito, eu vim com uma preocupação de fazer uma 

cirurgia porque toda cirurgia tem um risco, de repente mesmo medicada minha pressão podia ir lá 

para cima e fim de linha, mas eu não vim preocupada no sentido que eu tô dando um tiro no escuro, 

consegui ter segurança de vir e fazer, e conseguir ter a segurança de dormir um sono tranquilo quando 

eu estive internada entendeu? Então, é muito importante as pessoas, já é cultural nosso não darmos 

muita importância a área da saúde e aí quando você não é assistida em lugar nenhum e de repente 

você passa a ser assistida e respeitada dentro de um determinado lugar, você aprende  a dar valor, 

porque antes você não tinha, então fica aí a minha sugestão, para que as pessoas sejam conscientizadas 

da real finalidade do ambulatório, porque ainda tem gente perdida no espaço achando que eu só vou 

lá na endocrinologista para pegar hormônio, e não é isso! Hoje eu continuo me hormonizando, mas a 

endocrinologista periodicamente me pede exames de sangue, ela quer saber como é que meu 

organismo tá reagindo ao hormônio depois de tanto tempo de hormônio tomado, se muda se não muda 

se faz ou se não faz, isso chama-se nos dar qualidade de vida, sabe? Enquanto estão nos assassinando 

aí fora, porque o Brasil tem índices de homicídio a transexuais alarmantes, assim como feminicídio 

também é alarmante, a cada tantas horas são tantas pessoas, nós temos um órgão que se preocupa com 

a nossa vida, então é pra ele que a gente tem que se voltar e tem que respeitar e entender que nós não 

estamos aqui para ter privilégios perante as outras pessoas, nós estamos aqui pra sermos atendidas 
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condignamente como qualquer cidadão brasileiro ou cidadã brasileira deve ser tratada. 

- Embora as experiências que você me falou aqui do Guilherme Álvaro antes mesmo 

daqui parece que teria sido mais positivo do que negativo, imaginando que hoje com a estratégia 

de saúde da família normalmente a porta de entrada pros serviços são as unidades básica , que 

nas unidades básicas nem todo mundo tem o conhecimento sobre o processo sobre o que é o 

transexual, imaginando isso o que que você falaria para estes profissionais que não tem este 

conhecimento desde a unidade básica até mesmo chegar no ambulatório ou no terciário na parte 

hospitalar? 

- É eu, eu diria para as pessoas procurarem se instruir a respeito né? É, veja bem os 

profissionais que atuam nas áreas eles têm todo um estudo, você vai estudar enfermagem para você 

ser uma enfermeira não importa se padrão e se não padrão nem sei se usa este termo, você vai se 

profissionalizar para é, é, é ser médico. O tratamento de saúde é um tratamento de acolhimento, 

ninguém vai chegar aqui para convidar uma enfermeira ou um médico para tomar um café, todo mundo 

que vem, vem com problema, e as pessoas devem ser respeitadas dentro dos problemas que elas 

trazem e os profissionais não devem mensurar se o problema de um é menor, se problema de outro é 

maior e nem colocar moral no meio da situação, porque às vezes uma unha encravada pra um é um 

problema muito grande e um câncer para o outro problema muito grande, mas o seu problema pra você 

ele é o maior e não importa se é uma unha encravada ou se a situação é oncologia, cê tem que ser 

respeitada em qualquer situação, não peço para que profissionais abram mão dos seus princípios 

religiosos, religiosos, sigam os seus princípios religiosos, só tomem cuidado de respeitar as pessoas, 

que quando você trabalha com uma profissão que lida com o público você tem que estar preparada 

para atender a todo o tipo de pessoas, não é só as que eu gosto, as que são da minha igreja ou as que 

são do meu terreiro, ou as que são do meu templo budista, as que são do que são, ou as que não são 

entendeu? Eu não tenho que ver as pessoas quando eu entro na área da saúde pelo o ponto de vista 

religioso e das crenças limitantes que só segregam né? Eu tenho que ver as pessoas como ser humano 

que está entrando e precisando de atendimento, então não importa se é travesti, se é transexual, se a 

mulher é heterossexual, se é homem heterossexual, se é japonês, se é russo, não interessa! Se é ruivo, 

se tem pinta, se é gordo, se é magro, não interessa, quem escolhe a área da saúde, a área da saúde é 

um sacerdócio, quando você escolhe a área da saúde é porque você tem propensão a acolher, e se 

você começa a segregar você não serve para servir ninguém, aí você tem que se conscientizar que 

você tem, precisa fazer uma reciclagem né? Você tem que fazer uma introspecção interna e ver que 
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é o que eu falei, é seguir aquilo que Jesus recomendou que é simples, tratar o outro como você gostaria 

de ser tratado entende? Entendo que, e eu quero deixar isso bem claro, respeito é uma via de mão 

dupla, então muitas vezes o termômetro de como eu sou tratada é como eu chego tratando as pessoas, 

porque a vida infelizmente é isso toma lá da cá, ninguém vai te dar a outra face, você não precisa 

entrar xingando profissional porque você está com dor, porque não foi profissional que te causou a 

dor, muitas vezes foram as suas escolhas e você não presta atenção no teu templo sagrado que o teu 

corpo que fazem com que você adquira as moléstias ou os acúmulos de sentimentos negativos que 

vão somatizando doenças, então quando você procura uma, quando você procura um atendimento de 

saúde a tua saúde tá debilitada porque um monte de coisa atrás disso provocou que a tua saúde 

estivesse debilitada, então se você tá com muita dor a culpa não é daquele profissional e entender 

isso, eu gostaria que houvesse o respeito do profissional para com as transexuais e não só para com as 

transexuais, para com os seres humanos, geral, e gostaria que os transexuais e as transexuais e a 

população em geral quando procurasse o posto de saúde também procurasse com essa ótica, com a 

ótica do respeito, com a ótica de que eu vou fazer ao outro o que eu quero que o outro faça a minha 

pessoa, aí nós vamos chegar no consenso né? Porque a gente não pode só crucificar os profissionais de 

saúde que nos tratam mal, a gente muita vezes também tem que entender como é que a gente chega a 

estes profissionais, de que maneira a gente chega, qual postura que a gente chega, porque com o dedo 

em riste, impondo e sendo arrogante, não se consegue nada, então baixa o ego, baixa o ego, entenda 

que hospital é o lugar aonde a gente, é um lugar que foi criado por Deus mesmo, porque são dois 

lugares que a gente, que a gente não é nada, quando a gente chega no hospital (risos) e quando a gente 

morre, não tem ego, não tem rico não tem pobre, não tem heterossexual, não tem transexual, num 

hospital o homofóbico vai ser tratado por um homossexual, que vai cuidar da vida dele, um transfóbico 

entendeu? Vai ser tratado por uma transexual, o que não respeita a mulher vai ser tratado por uma 

mulher, enquanto eles nos tiram a vida lá fora, os profissionais aqui dentro nos dão a vida, e 

entendermos que meu Deus do céu! Nós nascemos trazidos pelas mãos, amparados pelas mãos, do 

médico, de nossos pais e nós morremos amparados pelas mãos, porque tem que ter alguém que carrega 

nosso caixão até o nosso sepulcro, então eu não dependo de ninguém! Isso é ego, todo mundo depende 

de todo mundo e se não depende agora, um dia na vida vai depender. Aquela enfermeira que hoje 

hostiliza aquela pessoa que é transexual, amanhã ela pode estar muito idosa e estar sendo hostilizada 

em algum outro lugar de saúde, porque a vida é ação e reação. O que você faz hoje amanhã você 

responde de alguma maneira, e Deus foi tão perfeito em tudo o que ele fez, que até isso ele criou, os 

ensinamentos através do nosso livre arbítrio, e é isso. 
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- Maravilha Dandara… muito obrigada! 
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TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA JOÃO NERY - 13.8.2018 

OBS: No momento da entrevista a esposa do Sr. João esteve presente a pedido e com o 

consentimento dele. 

- Hoje é dia 13 de agosto, eu vou começar entrevista com João, obrigada pela tua 

participação. A gente vai começar falando um pouco da sua trajetória de vida tá bom? 

- Certo. 

- Eu gostaria que você me falasse é quando você teve a percepção do seu gênero e o 

que você se identifica como é que foi essa história toda, desde quando? 

- Eu acho assim, eu desde criança assim, uns cinco, seis anos é, eu sempre me via diferente 

né? E tinha pela minha idade que eu tenho agora, cinquenta e cinco anos, naquela época todo mundo 

me chamava daquele negócio de Paraíba masculina, eu nunca tive o hábito feminino, nunca gostei eu 

acho que, desde meus dois anos minha mãe pois um vestido em mim e eu não queria de jeito nenhum 

colocar aquele negócio, tirava e ficava andando só com aquelas calcinhas de renda sem camisa, era 

um sonho para mim andar sem camisa né? E fui crescendo entrei no colégio, de vez de me interessar 

por menina me apaixonei por minha professora né? De primeiro ano, eu só ia com a escola por causa 

dela, em tudo na minha vida na escola eu nunca quis fazer os esportes feminino é, e eu acho não sei 

se é por causa do signo ou pelo meu jeito de ser mesmo, eu sempre fui guerreiro, eu sempre quis ser 

o primeiro em tudo, na escola mesmo eu eu jogava handebol, jogava futebol, fugia né? Pra jogar 

futebol porque minha mãe achava, minha avó, fui criado pela minha bisavó, ela achava que aquilo 

era para homem não para mulher e, e, eu achava assim que, que não, eu gostava daquilo, e eu queria 

jogar, porque eu achava que eu não era mulher, eu falava não, eu não sou mulher, eu gosto de futebol, 

eu queria ter barba, eu queria ter é, pernas de jogador entendeu? Nunca assim coisa feminina, e minha 

avó sempre naquele, fui cheguei fazer um tempo com 6 pra até os 8 anos patinação artística né? Mas 

eu queria morrer no dia de apresentação de show que eu tinha colocar aquelas roupa feminina, eu 

queria não, eu queria ser igual os meninos, era calça de helanca né? E camisa eu me sentia sair também 

por causa disso, que eu não me sentia bem vestindo de mulher e na escola sempre assim o rebelde 

né? No colégio sempre briguento mesmo, meus próprios tios mesmo por causa da faixa etária de idade 

é, eles arrumam confusão, eu ia lá e quebrava o pau, eu sempre que defendia, sempre foi assim, 

rebelde né? Na escola mesmo nunca senti atração por homem, inventava, tinha amigo e vamos falar 

que tamos namorando, mas eu namorava era com a menina entendeu? Eles sabiam, pra família toda e 
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um belo dia comecei a jogar na Portuguesa Santista né? Eu devia ter o que? Uns 14 pra 15 anos, tava 

sentado lá na arquibancada pensando na minha namorada né? Que namorar para mim era pegar na 

mão, levar para jantar, não tinha aquela malícia né? Aí minha mãe virou assim pra mim e, que foi? 

Tá pensando na namorada? Eu é, ã, como é que é mãe? Não! Eu não namoro com namorada mãe 

namorado né mãe? Pô, sou tua mãe! Será que você é, não percebe que dá para ver teu jeito desde que 

você nasceu você sempre foi assim. Aí eu falei, ah! Qué sabe mesmo mãe? Eu namoro memo com 

muiê e gosto, não gosto de homem, meus irmão às vezes quando vinha brincar, meus tios passava a 

barba eu me enchia de brotoeja entendeu? Ficava todo assim me coçando, ficava assim sem chance e 

nem tudo, até mesmo com homossexualismo é, eu era muito assim ativo, homem nem pensar, nem 

que um viadinho dava em cima de mim eu quebrava a cara deles, não gostava não, meu negócio era 

mulher mesmo, entendeu? Sempre gostei de mulher não tinha jeito, é, era uma sensação estranha de 

olhar para pessoa, eu sempre tive assim uma facilidade de conquistar as meninas não sei se era porque 

eu era líder da molecada né? Sempre fui líder assim de cem, duzentas pessoas, sempre sendo líder, 

sempre brigando pelo aquilo, então eu sempre me vi como um homem eu nunca consegui me ver 

como uma menina. Foi, na minha festa de 15 ano foi até engraçado, fizeram aquele negócio, eu tinha 

um cabelo comprido era roqueiro, eu tinha uma banda de rock e fizeram cachos no cabelo e colocaram 

aquele vestido para dançar aquela peste de valsa, aí trouxeram um namoradinho que minha mãe, 

família né? Da Itália queria que a gente namorasse, o Pablo, eu devia ter é, quinze anos. Aí o Pablo 

veio pro Brasil né? Só pra, ele era argentino veio pro Brasil, só pra dançar, sei que nós dançamos a, 

a, a valsa e cinco minutos depois fui lá no banheiro meti a cabeça de baixo d’água e, e já vesti a calça, 

e tirei aquela armação, que aquilo pra mim era uma armadura, se vestir de mulher eu me sentia um 

travesti em si, não me, não tinha jeito de eu me sentir bem, salto era andar com aquelas perna torta, 

eu tinha músculo nas perna, eu jogava bola as perna era musculosa, o meu corpo em si, desde da, da, 

da minha infância eu nunca pareci mulher, os traços né? Braço e principalmente as partes íntimas é, 

eu porque desde do meus, sete anos eu sempre mijei em pé, nunca consegui mijar sentado, pra mim 

mija sentado era um problema porque eu me mijava todo, de vez de ir pra baixo eu mijava pra frente, 

então para mim aquilo me incomodava, eu falava, meu! O que é que eu faço? Aí foi um, acho que 

devia ter uns treze para quatorze anos aí eu falei mãe, mostra aí as suas intimidades aí! Ela, por que 

tu quer saber? Falei, não, quero saber se é igual este troço aqui, porque eu sempre tive as coisas 

avantajadas, sempre foi maior do que o normal né? E eu ficava, é, era diferente, diferente da minha 

mãe por ser mulher né? 
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Os lábios não era lisinho era cheio de bolinha como fosse um saquinho, eu ficava meu! Tem 

alguma coisa estranha em mim! Então é, peito só vim com quatorze pra quinze, minha mãe me levou 

no médico e ele disse que eu tive que tomar hormônio, daí porque minha mãe na época da minha 

família todinha com dez e onze anos elas já está menstruada e eu vim a menstruar com dezenove para 

vinte anos porque eu tomava hormônio feminino, chegou no médico, o médico falou ah! Isso aí é 

falta de hormônio feminino, se vai começar a tomar hormônio feminino você vai. Caiu, eu tinha muito 

pêlo no corpo, muito pelo e a minha família não tem tendência a ter pelo os meninos né? Os homens 

não têm tendência e eu tinha muito, as pernas muito peluda, barriga eu tinha uma cruz no peito peludo, 

minha mãe vivia tirando aquele negócio de mim, aqui nascia muito é, busto né? Então, com os meus 

dezessete pra dezoito anos eu surfava sem camisa na praia porque eu não tinha peito, nunca vim tê 

peito eu vim como te falei com 21 anos porque eu tomei hormônio, começaram a me dar hormônio 

umas aplicação e em vinte em vinte dias, devo tomar hormônio feminino e não o médico falava que 

não formava o hormônio, hormônio feminino, diz que a gente tem os dois hormônios e para mim não 

tinha. 

- A dosagem era muito baixa? 

- Ah! O hormônio masculino era maior que o feminino. Aí começaram me dar hormônio 

feminino e aí foi, toda vez por mês eu tenho que tomar o remédio e, é, só descia pra mim quando eu 

tomava remédio e é aquilo, na primeira vez desceu meio dia, falei pô! Agora vou ficar sangrando, 

uma coisa que, tá eu tô machucado alguma coisa, porque eu tô sangrando e parô! Vai no médico, 

sempre indo no médico querendo saber o por que não vinha né? Daí depois de três em três meses, 

tomava remédio e nada. Daí descia normalmente, mas era uma dor do cacete, uma cólica dos inferno, 

até que um dia eu falei assim, vou parar, não vou tomar mais hormônio feminino, foi quando parou 

também a minha menstruação, não veio mais entendeu, aí disseram que eu entrei na menopausa, mas 

eu achei mesmo que foi porque eu parei de tomar hormônio feminino, aí me invoquei e falei, não vou 

tomar mais esta porcaria não. Aí comecei ter peito, crescer peito, ficar com corpo de mulher, crescer 

bunda, só que o meu corpo não mudava, músculos eu tenho muita facilidade de pegar músculo fácil, 

definir o corpo, a barriga mesmo se você olhar não é mais barriga de mulher, é barriga de um homem 

barrigudo (risos) porque eu engordei e fiquei com uma barriga de homem, não é uma barriga feminina 

(risos) né amor? Não é uma barriga feminina, não é uma barriga igual a dela, uma barriga de mulher, e 

eu sempre achei que lá embaixo era diferente porque não é igual o de uma mulher, nem os músculos 

das minhas perna, nem a definição do meu braço, a mulher ela tem a definição reta, os meus não é 
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bolado é, as veias são diferente, tudo era diferente em mim, então foi aí que, falei quer saber meu? 

Eu vou viver minha vida e em um tempo, eu achava que era homossexual, porque, não existia esse 

trans né? Homens trans eu não sabia o que era, até que um dia eu li que haviam lá um ambulatório, 

quis vim conhecer né? O Guilherme Álvaro, e me inscrevi e logo em seguida entrei e aí tamo aí...até 

agora. 

- E já começou o processo, nesse tempo que você começou o processo que você decidiu, 

não! É isso, eu preciso fazer o tratamento a hormonização, como foi o teu contato com a tua 

família, você morava ainda com a tua família? 

- Não!Eu saí de casa na faixa de quinze anos. É fugi de casa depois voltei Com dezoito 

minha vó morreu, minha bisa que me criou e eu sempre vivi sozinho tipo assim, sempre como eu te 

falei, independente de tudo, nunca fui dependente da minha família, é, eu trabalhava tinha o meu 

dinheiro, no começo quando eu saí de casa eu morei por uns 4 meses, na praia, com os amigos, ficava 

na praia, dormia embaixo de um banco de praia muito ali no posto do Gonzaga ali, no bamba ficava 

muito ali, ficava por ali mesmo, e viajando pelo mundo comecei a ser hippie, viajando pelo mundo, 

conhecendo outras pessoas, aí quando voltei comecei a trabalhar, quando eu quis fazer o tratamento 

cheguei pra minha mãe, falei ó, fui na casa da minha mãe chamei meus irmão, falei ó… o negócio é 

o seguinte, eu vou fazer um tratamento trans e vou ser o que eu sempre quis ser, um homem! Minha 

mãe vira pra mim assim e: Isso é novidade? Cê nunca foi mulher! A minha irmã: Mas é isso mesmo 

que você quer? Vem cá ! E minha irmã caçula: Você pode, mas você nasceu mulher!!! Falei olha, 

você me vendo como mulher ou não, não tá dizendo nada, não me interessa a opinião de vocês, interessa 

que eu quero ser feliz, primeiro que eu não devo nada a vocês, nunca dependi de vocês, quem 

precisava de mim são vocês, então, porque eu sempre assim fui o homem, da família, qualquer coisa 

que tinha que resolver eu tinha que ir lá para o ser mais velho entendeu? E como eu te falei, até para 

os tios quem defendia era eu. Então eu sempre tive uma, uma postura assim, o pai de todos! Então o 

que eles me dissessem de: Ah! Mas eu não quero!!! Não tem querer, que tem querer é eu, é minha 

felicidade, é a minha vida, é o meu corpo. Então, minha mãe como eu te falei quando eu era moleca 

já, que, que, que eu vou fazer se você quer ser mulher macho, isso você foi desde que nasceu, que 

não podia vestir vestido em você que você arrancava, então pra mim fazer o que? Se é que você quer 

ser feliz! Aí comecei o tratamento. 

- Vocês já se conheciam? (Me referindo a esposa que estava presente) 



172  

- Não! 

- Ainda não? 

- A nossa história foi meio estranha (risos). Ela veio, eu conheci a minha esposa na, numa 

situação, eu conhecia o caso da filha dela né? É, ela disse pra mim assim: E aí João se tá solteiro? 

Eu tô e eu já tava aqui no projeto, eu tinha entrado em novembro no projeto e quando foi em janeiro 

a, começou, ela falou assim: Não eu queria passar o ano novo aí na baixada não sei o que, vê se você 

consegue aí um apartamento pra nós, um lugar. E eu a pô, vem pra cá, moro sozinho no apartamento 

de três quarto, cêis vem para cá, cêis ficam à vontade aí né? Ia vim as duas. Aí depois ela ligou pra 

mim falou: Ah, vai uma amiga minha também. É papo, falei ah... vem meu, tem três quarto! Aqui dá 

para ficar de boa. E eu sempre fui assim fechado no mundo como diz a minha esposa “Ogro”. Quando 

elas chegaram eu, e ai Vanessa?! Não sei o que, ela me apresentou e aí ô, eu no entanto pensando que 

ela era caso da filha dela, porque a Vanessa falou para mim que ela tava solteira, mentiu né? Ai chegou 

à noite ela falou: Tem como você levar gente pra pa pá... barraca da Cris? Eu falei ah, eu vou pra 

perto, te indico como é que eu vou. Porque eu sou presidente de outro grupo né? Vou pro encontro 

dos motociclista, que a gente passa o fim do ano junto e elas vão pro canto delas. Aí se sabe como é 

que é mulher né? Fica duas horas pra se pentear pra se arrumar. Ai eu falei: E ai Vanessa como é que 

é meu? Vombora né? Tem que passar, passar na casa da minha irmã, pegar minha irmã, pô se demorar 

muito eu vou embora. Eu sou bem assim mesmo grosso, curto e grosso. Aí esta aqui virou e falou 

assim: Manda esse Ogro embora, a gente tá na casa desse mal educado, ele nem dá atenção pra 

gente !(risos) Porque eu já tava achando estranho! Eu chego lá no quarto, no quarto que elas estavam 

na cama casal né? Tá deitada a Vanessa, ela e a filha dela, o certo seria o casal tá junto! Então eu tô 

crente que é caso dela e eu sou assim, mulher de amiga minha pra mim é homem. Então eu nem olhei 

pra cara dela, falei ixeee! Caso do cara não quero nem graça! Aí fomos, eu falei ah se quer saber? Fui 

embora! E elas foram. Só que nessa é, o, o, o destino é tão engraçado, eu vim embora para casa, nisso 

eu parei no local que, tentaram roubar meu carro e eu quebrei a cara dos moleque né? Daí eu ainda 

tenho um galo até hoje né? Esse galo de lembrança eu tenho uma fratura na cabeça que na hora que 

eu briguei com os meninos eu bati a cabeça no trilho né? E vim embora. O que que aconteceu? Cheguei 

em casa né, elas já tavam, falei meu, tô com uma dor de cabeça, ô com um galo na cabeça, que eu 

expliquei, todo ralado né? Por causa da briga, porque eu saí na mão com dois cara né? Aí fui deitar, 

nisso eu chamei a Vanessa, foi isso. Chamei a Vanessa, falei Vanessa não sei o que, nisso quando ela 

entrou no quarto ela começou gritar e eu não vi mais nada. Quando eu acordei voltei a mim eu tava 



173  

agarrado pelado (risos) 

- (Esposa) Tava sangrando!!! 

- Disse que meu nariz tava sangrando, daí ela me pegaram e colocaram embaixo d'água né? 

E, eu tô lá, tá a Vanessa atrás e ela aqui agarrada basicamente toda molhada e eu pelado abraçado 

com ela! Eu fui dei um beijo no pescoço dela, não sei porque também (risos) que eu nunca fiz isso. 

Nisso a filha dela tava na porta, que isso? E eu, não, desculpa, não! Fala pro seu caso lá desculpa, não 

sei o que! E ela não entendendo nada também e ela também não entendendo nada, porque ela tava 

como enfermeira, me socorrendo e eu vou e agarro ela. Pô, eu tô numa situação, eu tô pelado com a 

mulher pelada junto comigo, foi bom, é que a gente fala assim sinceramente a gente tem uma química 

de pele mesmo, foi um papo de pele. Aí papo vem, papo vai, entramo em contato né? Começamos a 

trocar conversa, bom dia, boa tarde e aquilo, falei meu!!! Vai ter um evento em janeiro porque você 

não vem para cá meu? Curtir um acampamento comigo, meu Moto Clube vai tá lá. Ela veio! Aí nunca 

mais foi embora. (risos). Nunca mais deixo ela ir embora! 

- Tá...você falou assim metade das perguntas já foi só na tua resposta. (risos) Com relação 

à sociedade no geral porque você trabalha, aí depois você começou sua transição, os seus amigos, 

foi tudo tranquilo? 

- Olha, no trabalho foi assim… é no meu trabalho eles sempre me viram como homem 

entendeu? Como eu te falei, nunca fui mulher, e tinham até um pouco de inveja que eu era meio galinha 

e eles não conseguiam ganhar a mulherada, aí se colava né? Pra poder chegar nas mulheres, e quando 

falei da transição falei que ia tomar hormônio não sei o que, o pessoal me trata de boa, porque como 

eu tô te falando, eu jogo até futebol no time da empresa né? Com os meninos, então não tem esse 

negócio de...é… trabalho em viatura com parceiro, as meninas mesmo naquelas, elas não gostam, 

elas não gostam quando vou no vestiário, vai, eu entro no vestiário porque não tem este negócio de 

vestiário feminino e masculino pra mim não, eu entro e acabou, e eu tô lá as vezes no vestiário deitado, 

porque meu armário está como M.C., então não tem jeito, é… vou lá e deito lá e fico lá, daqui a pouco 

as meninas chega: oJoão! Tô indo!!! Aí eu saio pra elas se trocarem, elas não gostam de se trocar na 

minha frente porque elas não me vê como mulher né? Então elas ficam assim: é que eu queria me 

trocar! É, eu tá bom tô saindo, daí eu saio pra elas ficar mais a vontade, até hoje mesmo no banheiro 

eu, eu sempre fui no banheiro masculino eu nunca gostei de ir no banheiro feminino porque… 

constrangimento!!! É tipo assim, eu ia no banheiro feminino, as minas saia gritando que tinha um 
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homem no banheiro, e pra dificuldade de eu mijar sentado, então eu já mijava em pé, então tanto faz, 

eu ia pro baile, pras baladas e os cara tava lá no banheiro e, para entendeu? Normal, a privada lá 

mijava, que até me perguntaram uma vez como é que era, foi na cirurgia aqui que ela quis ver como 

é que era né? Tirou a prova que eu faço mesmo em pé e não cai por fora, cai dentro mesmo, então é 

isso! No trabalho todo mundo, desde prefeito, vereador, o meu chefe, é tudo homem pra eles eu sou 

o João entendeu? 

- Nunca sofreu discriminação, violência? 

- Não! É até engraçado! Meus amigos já! Comigo, estando comigo, às vezes eu tava com a 

mina, a vez tava saindo de uma balada ali na Pick Point, eu tava saindo, eu tava com a minha namorada 

no ponto dando uns beijo nela e aí tinha dois viadinho colega meu, começaram com putaria, os cara 

saíram correndo atrás deles e eu sempre de cabelo comprido, surfistão, patola né? Aí os cara: e aí 

alemão, tu viu dois viadinho? E eu falei: eles foram pra lá, eles foram pra cá né? Eles foram pra lá! Pô 

estas porra destes viado não sei o que, tu que tá certo aí mesmo com a mina não sei que, eu, falô, é 

isso aí né? Fazê o quê? Cada um cada um né? Minha mina falou assim: Meu, se eles imagina que 

você é uma mulher! Eu falei, aonde mulher, fica quieta! (risos) 

- Com relação a serviço de saúde, neste período todo que você buscou serviço de saúde, 

problema com nome social? 

- Olha, meu nome social foi pelo, eu fiz a minha carteirinha né? Pelo nome social na UPA 

(referindo-se à Unidade de Pronto Atendimento) lá do Casqueiro né? Normal como te falei, eu 

trabalho na prefeitura e todo mundo já conhece sempre me trataram por João né? então ficou fácil!!! 

Eu só não mudei ainda é, a minha documentação porque eu tô pra me aposentar ano que vem, pela 

legalização né? Porque tá na justiça e eu tô com probleminha com uma juíza que já vai fazer um ano, 

né bem? Ela deve ter alguma coisa comigo né? Porque ela estava no Fórum de Cubatão como juíza, 

ela saiu de lá assim que ela saiu um outro juiz fez audiência acabou, chamou minha testemunha e 

mandou para Ministério Público, mas por infelicidade caiu na mão dela de novo que ela tá no 

Ministério Público, e ela alega que eu tenho que passar pelo uma comissão médica, porque ela disse 

que visivelmente eu não sou um homem. É uma mal amada que quando você não aceita sabe, não 

aceita uma pessoa, a pessoa entendeu? Aí acha que tem que, mas pra mim tá sendo até bom que 

aconteça isso porque a partir de Janeiro eu tô dando entrada na minha aposentadoria, depois que eu 

me aposentar eu vou lá no cartório em São Paulo, como saiu a lei agora que você vai diretamente no 
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cartório, então eu vou no cartório, assino e ela vai ficar chupando o dedo. 

- Tem coisa que não dá pra entender né? 

- Não, ela disse que não me reconhece como um trans. 

- É ela que tem que reconhecer né? 

- É! Ela disse que visivelmente eu eu não pareço que sou uma mu… ela deva acha com cara 

de travesti né? Fazer o que? 

- Bom, quando você pensa em direito à saúde o que que vem na tua cabeça? 

- Como assim direito à saúde? 

- As pessoas têm direito à saúde né? Como uma responsabilidade do Estado e muitas 

pessoas não conseguem acessar este direito, quando você pensa nisso? 

- Olha, eu vou falar uma coisa pra você é, eu sou meio, como eu te falei crica neste ponto, 

sobre saúde, eu quando é meu direito eu vou atrás que no entanto é, eu recebo Nebido todo em três 

em três meses, eu fui no governo que até coloquei o pessoal, alguns pessoal daqui que eu passei. 

P.,(referindo-se a uma funcionária do ambulatório) preciso de alguns documentos para eles darem 

entrada, também que o governo tem obrigação com a gente o que que eu fiz quanto é que no começo 

tava com uma polêmica que não tava tendo Nebido para fazer o tratamento, os meninos daqui até me 

acharam meio assim é, briguento, que deveria esperar, que eu taria atrapalhando o projeto, a doutora 

G. chegou para mim e falou assim: Vou mudar teu remédio. Falei, mas porque a senhora vai mudar 

meu remédio? Não é o Nebido que tá tomando? Não, porque não tem! Eu falei, não tudo bem, a 

primeira dose eu vou comprar e vou correr atrás, isso aí sai do governo não é? 

- O pessoal, é o processo de alto custo? 

- O processo de alto custo, daí ela falou assim: Como assim? O processo de alto custo? Eu 

falei, ah...o governo é obrigado se a gente não tem o remédio ele é obrigado a ter. Se a gente não tem 

um exame ele é obrigado a ceder, é só a gente procurar o direito certo e atrás, ela: Mas João, cê tem 

certeza? Eu falei, tenho! Você não quer que muda? Eu falei assim: É esse aqui que é o bom pra mim? 

Eu tenho Dra., eu tenho 53 anos, não sou criança, esse remédio que a senhora vai me dar para mim eu 
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fiquei sabendo que ele tem uns picos que seria a Dura, ele tem uns pico, eu tenho problema de pressão, 

qual seria o melhor pra mim? Ela falou: ah...seria o Nebido só que ele é caro é seiscentos e pouco. 

Falei, não interessa. Primeiras, as primeiras duas doses entrei no direito da farmácia, eles me deram 

um desconto de 50% nas duas primeiras doses pelo fabricante. Com os outros é, as outras doses eu 

entrei, fui lá na secretaria de saúde de Cubatão, perguntei para ele, com secretário de saúde era meu 

amigo, ele me explicou que eu deveria fazer, peguei os formulários no alto custo, falou: olha, é meio 

complicado, sabe como é que é governo? Falei, não quero saber! Dá pra ter o remédio? Eu quero 

tomar o Nebido! A médica falou que tem que ser o Nebido. Mas só pode ser esse? Só pode ser esse, 

pra minha a médica falou que pra mim só pode ser esse, porque esse é o combate para minha idade e 

o meu organismo, eu fui dei entrada, peguei lá as documentação, peguei aqui levei no AME tudo que 

tinha certinho, passou acho que dois meses né Né? Me ligaram, faz eu tô na segunda no segundo ano 

que eu tomo pelo pelo AME entendeu? De três em três meses eu vou lá e pego minha dose e acabou, 

o governo me fornece sem problema nenhum, então sobre saúde tudo o que é sobre saúde que é para 

mim no meu entender isso eu corro atrás, as pessoas até acham que eu sou meio abelhudo, porque eu 

sou meio briguento, mas eu acho assim, a partir do momento que a gente tem direito a gente tem que 

correr atrás , eu não sei se é porque eu trabalho né? Com o governo na prefeitura, então a gente tem 

um pouquinho mais de conhecimento, então a gente sabe os direito, a gente, eu leio muito eu entro 

muito na internet sabendo como, antes do projeto entrei para saber várias coisas eu acho que é por isso 

também que a molecada me procura para saber certos tipos de coisa que tem gente que tá aqui, eu 

acho assim a partir do momento que a gente divide essas pessoas antigas, que tão tomando Nebido 

aqui, entrando com processo e eles ganhando do governo, os que tão vindo agora o hospital já tem a 

chance de ter pra eles entendeu? Então eu penso assim né? Sei lá, este é o meu modo de pensar. 

- Com relação ao ambulatório propriamente, é a gente começou atendimento em 2015 

e aí eu queria que você me contasse um como de como foi o processo de você conseguir passar 

aqui, desde o segurança se teve algum problema, o pessoal lá da recepção e como é que foi? 

- Não! Olha, quando eu fiquei sabendo do projeto, eu vim aqui tava logo os meninos no 

começo né? Bem no começo mesmo, tinha uma fila extensa e ao mesmo tempo não extensa porque 

o pessoal vinha se escrevia e não comparecia, tipo assim eles eram chamado e não comparecia e, 

é, como eu te falei, eu sou meio abusado, todo dia, e aí? Como é que tá a lista? Pô, como é que tá a 

lista? Não, mas quando tiver a gente vai te avisar, quando for você vai te avisar. Eu cheguei que eu 

tenho meu setor que eu trabalho no trânsito, meu setor é do lado da Policlínica, tenho muito 
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conhecimento com a chefia, cheguei para P. falei, P. eu fiz logo lá o meu nome João já mudei lá 

entendeu? Eu fui acho que de Cubatão um dos primeiros a a mudar, não, o primeiro a mudar os 

documentos com nome social e, depois eu cheguei para ela e falei assim: P. como é que eu faço pra 

me encaminharem pro AME? Ela assim: pra que que você quer que encaminhem? Bom, pro AME 

não pro Guilherme Álvaro. Que eles tão com um projeto lá assim, assim assado. Mas João, não tem 

uma fila? Eu falei assim: Não! Eu queria passar no, que médico que eu passo? Pra saber sobre este 

tratamento? Ela falou: ó você vai passar na Dra.  Bom, beleza, é médico. Falei com ela, ela falou 

assim: é uns amigos meu tava falando mas ninguém sabe como é que é João. Eu falei assim: Dra. tem 

como a senhora me encaminhar pra lá? Pra uma consulta pra um médico. Daí liguei pra cá, falei quem 

é o cabeça? Que eu vou logo pras cabeça! Dr. E., aí eu falei ah... beleza! Ele é o que? Médico. Ah... 

é com ele mesmo que eu quero falar. E eu tava na lista. Aí eu falei assim: qual são os exames que o 

endocrinologista pede para fazer sobre isso? A Dra. falou: são esses. Passa pra mim. Fui lá no 

convênio, todos os exames que imaginar. Daí eu vim .Dr.  chegou, me atendeu e falou assim: O que 

você tá achando do projeto? Eu falei assim, não tô achando nada porque eu não tô no projeto. E ele: 

Como assim? Que cê tá fazendo aqui? E eu, é isso, isso, isso, eu quero e eu não tenho tempo a perder. 

Na minha idade eu não tenho tempo a perder. É uma coisa bem avançada e eu não tenho tempo a 

perder. Eu não sou mais moleque, então é o que eu quero, não tem a definição pra eu saber o que eu 

quero, acho que eu com 53 anos, eu acho que eu já sei o que eu quero da minha vida, não tenho vinte. 

Aí ele mandou eu falar com a P. A P. falou assim: ó, você é complicado. Tá aqui ó meus documentos, 

tá tudo você precisa taí. Ela virou para mim e: nossa...você trouxe todos os exames? É isso aí. Ela 

virou pra mim falou assim: Cê pode vir segunda-feira que vem? Eu pra que? Passar pela psicóloga. 

E eu posso. E eu vou marcar com a médica, você passa por ela você mostra os exames pra ela. E ria 

né? Ela falou assim: mas você é muito apressado. (risos) Aí ela foi ver na lista né? Ela falou: mas 

esse já foi chamado duas vezes, este duas vezes, não sei o que? Faltava mais ou menos uns cinco pra 

mim ser chamado, só que eles já tinham sido, tavam tentando, tentando, tentando e não conseguia e 

eu queria e acabou. Aí eu cheguei, joguei os exames, deixei os exames na mão dela, tá aí ó! Tô aqui! 

Daí segunda-feira, tá eu sou a Dra. Prazer, eu sou o João Dra. falou assim: a única coisa que faltou 

aqui é você vim... tomar o remédio. Ela me passou remédio daí ela me passou o Nebido. Fui lá 

embaixo e não tinha. Aí foi como eu te falei, entrei na farmácia e falei, quinhentos pau, mais 

quinhentos pau é foda! Quer saber, tu tem mais farmácias, em São Paulo. Só que ela tinha esquecido 

de colocar o CRM a identidade dela né? Aí eu cheguei lá pra pegar, fui em São Paulo no Jabaquara 

pra comprar. Aí cheguei lá a mulher falou, ó tá faltando. Falei, não beleza, eu volto, falei Dra. faltou 



178  

assinar aqui blá blá blá, faltou documento e eu preciso pra comprar pra São Paulo, porque eu preciso 

tomar o remédio. Aí fui pra São Paulo comprei o remédio né? Aí a menina da farmácia lá 

conversando, falou assim, olhou pra minha cara e leu M., mas, eu falei, eu sou trans! Ah tá! Vem cá, 

se tá sabendo que...daí me explicou que o ambulatório, o fabricante se você entrasse, fizesse a 

carteirinha, você teria uma carteirinha nas duas primeiras doses seriam 50% de desconto pô! De 

quinhentos e pouco pra duzentos e cinquenta beleza! Falou! Comprei o remédio lá, vim embora, 

tomei...aí minha guerra começou com os menino daqui, que eles achavam que eu era metido, que eu 

era afoito, que é… ficaram chateado comigo porque teve uma reunião aqui, e o meu interesse era 

maior, não político apesar de conhecimento político, eu tenho muito, aí com uma colega minha falou 

assim: Conversa com seu amigo e manda ele ir contigo. Um assessor de um dos vereadores de Santos. 

Qual era o meu propósito? Que eles vissem o que tava acontecendo e que o governo mandasse o que 

tava faltando, que seria os remédio. Ai falaram: pô mais, você tá querendo levar a gente pra parte 

política, você tá querendo me expor a gente. Eu falei assim, não é questão de expor a gente, vocês 

não querem o remédio? Eu não tô ganhando nada com isso! Eu tô vendo remédio, é, se eles vão ganhar 

alguma coisa.. legal!!! Eles dando o que a gente quer. Não, aí tive até com o V. na época, tive uma 

discussão com ele que ele virou para mim e falou assim: É você é muito metido, que você se acha só 

porque conhece prefeitos, vereadores, governador eu quero agora. Eu falei assim: meu!!! Eu eu 

quero para nós, que no entanto esse processo que eu te falei que eu fui pelo AME, pelo Estado, para 

eles era ridículo, eles acharam que eu tinha que esperar como eles estavam esperando, ou mudar o 

remédio como todo mundo tava mudando! Ah você tá falando é, eu falei assim, eu não vou deixar de 

tomar Nebido porque você não qué. Ele falou assim: Não...se ela me passou Dura. Eu falei assim, 

Dura é nove reais filho, eu compro com nove reais em qualquer lugares não tenho culpa que você não 

trabalha, se entendeu? Aí foi uma coisinha assim entre nós mesmo porque o é… o cara era filho de 

um médico, então fácil para ele arrumar receita! Nós temos que vir aqui, para arrumar receita. Então 

para ele arrumar receita do pai dele não sei como ele fazia podia até tá assinado lá em carimbo aí 

acabou você entendeu? Ele arrumava um monte pra molecada de Deca, eu falei eu não vou tomar o 

que a médica falou que não era bom pra mim. Eu vou ter este picos que vocês tem aí, outro dia ele 

teve uma crise lá, ficou todo, eu não quero isso e se eu tenho um me morro por causa disso eu quero 

minha liberdade, mas dentro da onde eu posso ter minha saúde certo? Aí teve uma confusão, eu 

trouxe os meninos e o negócio do vereador, ele ficou de ver pra mexer, simplesmente eles viraram e 

falaram que não aceitava que fosse mexido com essas coisas, que, no entanto até pra Dra. C. voltar eu 

falei para o secretário do presidente da Câmara de Santos para ela poder voltar, não sei se ele mexeu 
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porque ela voltou né? Sei que eu conversei com ele porque tudo bem, vou ficar devendo favor pra ele 

que ele vai entrar para governador do estado, mais ela tá aqui! Então, pra mim não interessa isso, e o 

que eu tô te falando, se é pra correr atrás do que eu quero de saúde, trabalho ou qualquer coisa ou até 

mesmo pelos meninos, por que não? 

- E aí pra finalizar eu queria saber o que você poderia falar pros profissionais de 

saúde, o pessoal que tá no atendimento, sobre como melhor atender a população? 

- Olha, a única coisa que tá acontecendo aqui é, que muitos meninos tão reclamando e 

sempre foi assim, aqui, quando a senhorinha tá ali, às vezes velhinha, não sei nem se ela tá aqui ainda, 

ela chama a gente pelo nome. As que não conhece a gente, o sistema lá embaixo coloca o nome 

normal, não o nome social. O que tá acontecendo né? Igual o M., ele ficou doido quando chamaram ele 

com aquela barba toda com nome feminino e muitos outros foram chamados com nome, eu mesmo né? 

Que no entanto, quando nós entramos ela (se referindo a esposa) entrou comigo, eles pensaram que 

ela seria M.C., aí eu comecei a rir né? Daí perguntou pra ela, mas por que a senhora tá aqui? A gente 

passa pelos estagiários né? Primeiro, aí perguntando pra ela, e eu não entendendo nada né? E ela não, 

o paciente é ele. É mais, como assim, ele? Mas quem é M. C.? Eu falei meu, você vai me desculpar 

mas você tá no ambulatório de transgênero, aí ela ficou assim, P né? Da vida! Mas como pode um 

negócio desse de tá num, e eu falei mô, foi na época, foi na cirurgia né amô? Que a gente passa pelos 

estagiários primeiro né? (murmúrios da esposa) é, e no começo também a gente tava sendo 

basicamente, vai nós fomos a experiências né? Que cada a cirurgia que foi feita foi melhorada né? 

porque ele estava aprendendo basicamente com a gente, falando vulgarmente os cobaia né? 

Basicamente fomos, e, o modo do médico até de tratar né? Porque tem igual o Dr. D. um puta de um 

profissional, eu já, eu e o Dr. V. não se batia, como aconteceu o erro de uma pessoa pegar um, um, 

um histórico de um paciente, errado com outro. Se eu trouxe todo histórico para você, de repente e, 

se operasse ele e de repente fosse uma coisa tivesse uma, ele morresse, que no fim não queria me 

operar, porque disse que eu tava com hepatite, eu nunca tive nada, completamente saudável. Não! Você, 

uma anestesista chega pra mim, vira e fala: É... você...você sabe que corre risco de vida né? E eu, 

como assim? Pelo estado que tá seu fígado! E eu falei, mas que quê tem meu fígado? Não tem nada 

no meu fígado. E você já dopado porque basicamente eu, eu tinha já sido sedado né amor? Tava 

pronto pra ir pra sala de cirurgia. Eu, mais eu não tenho nada e vocês, tonto já né? Que já tava até 

riscado pra operar, sedado e a pessoa fala para você que no entanto ela ficou no desespero porque, é, 

voltaram na cama que tinham preparado para mim voltar e já tavam desbagunçando tudo que ela não 
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sabia, ninguém avisou ela nada o que tinha acontecido, ela queria já invadir lá o centro cirúrgico 

(risos) por que como é? Você vai pra operar e de repente fala que a cirurgia foi cancelada, que houve 

um problema e ninguém explica nada pra pessoa que está junto, isso é muito complicado, e daí volta 

eu com cara de besta (risos) ie, ie, ie, ela e quase me mata do coração, ah… e ainda fora o que nesse 

erro, foi um erro grave por quê? eu fiquei dez dias internado com uma suspeita de uma coisa que eu 

não tinha, fui no médico que fizeram a, o exame em mim, no meu estômago, e ele disse: Você não 

tem nada. Peguei antes dos médicos, porque como eu te falei eu sou afoito, tenho conhecimento, fui, 

peguei, tava completamente meus exames normais e a médica vira pra mim por eu ter pego os exames 

e lido antes que eu estava normal, ela simplesmente: ó você volta pra casa e vai fazer a cirurgia 

quando poder e quando quiser. Eu falei como é? Aquela mesinha de, de, de, de que traz almoço pra 

gente, coitado, voou longe, só foi uma, que eu sou meio explosão né? Aí a Dra. C. chegou lá pra me 

acalmar, calma não é assim! E eu falei, eu vou pegar ela pelo pescoço, jogar ela pela janela e que ela 

vai ver! Como é que ela me deixa aqui dez dias, eu fiquei aqui dez dias internado sem ter nada, e como 

é que você fica internado sem ter nada eu ia andando e eu não conseguia ficar lá dentro, iam me 

buscar lá embaixo, porque eu fugia, pô cê não tem nada, tá cheio de saúde como é que você vai ficar 

preso? 

- (Esposa) É que colheu sorologia, sorologia demora né? Então não queriam liberar, na 

verdade porque tinha que esperar os dez dias da sorologia, pra depois fazer uma outra, eu imagino 

que tenha sido isso, fazer um outra reinternação, todo processo, e eu falava pra ele, ele tava aqui dentro 

e eu tentando acalmar justamente por causa disso né? Porque eu entendia que era, porque o médico 

falou assim, se aconteceu algum erro e for mesmo um erro a gente tem que ter algum argumento pra 

justificar, então eles pediram a sorologia né? E teve que ficar aguardando, por isso. 

- Não, e o pior é você quando chega o negócio e falar que você não ter nada e voltar pra casa 

e quando der eles marcam, ah! Meu filho, de lá eu saí e já vim direto aqui na gerência, que é o chefe 

do hospital? Aí fui lá e expliquei a situação pra ele, é: você tinha que ter falado que você tem 

problema. Eu falei doutor, o senhor também? A doutora falou: João, por que você não me falou que 

você tem problema de fígado, que tem problema de hepatite? Falei, EU NÃO TENHO! Meus exame 

tá aqui doutora, me prova onde tem isso aqui? Ela olhou meus exames e disse: Pô pera um pouquinho 

só, um minuto só, alguma coisa tá errada aqui. Chamou o doutor, ele olhou meus exames, ele chegou 

pra mim e: Me desculpe, me perdoa, segunda feira, você vai entrar no domingo que vem eles vão te 

operar na segunda feira. Eu falei, me deixaram dez dias doutor, sem eu ter nada, só olha os meus 
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exames. É, a única coisa que tá alterada aqui é a tua pressão. E não é pra tá? Se tá aí sabendo que 

não tem nada. Aí depois da cirurgia tô vindo no doutor pra tirar os pontos, mãozinha pesada que 

parece um cavalo, aí ele, conheço o doutor o senhor A. verdadeiro, o cara sai chorando só vejo 

discutindo com paciente né? Falei nossa!!!Que que tá acontecendo e tava eu e o meu amigo gordinho, 

e que, que tá pegando eu falei? Não, porque ele não tá querendo me operar, nós fizemos um acordo, 

que não sei quê porque eu tenho hepatite, não tenho a metade do fígado. Eu falei assim é, esse negócio, 

eu ainda falei assim pra ele, esse negócio de hepatite tá na moda agora. Ele é, que não sei o que, ah 

você é o fulano.? Por que eu sou o João? É que pensaram que era eu que tava não sei quê, aí eu falei: 

Ah você é o A. (risos) filho da mãe! Você é o filho de uma mãe que, não, uma que o cara tinha 

hepatite, tinha metade de um fígado e era completamente obeso. Eu olhei bem pra cara do fulano e 

como é que me viram nesse cara? Não, enorme, gordo e verde, então, não tinha nada a ver comigo e 

olha eu sou meio chato, como minha esposa fala eu sou meio hipocondríaco. Se eu tiver uma dor aqui 

eu vou no médico, eu faço exame dos pés à cabeça. Aí a pessoa fala assim, pra que isso? Eu não tenho 

convênio, eu não pago convênio então vou pro convênio. Cabou, tá lá, eu vou, fico gastando não 

pago? Eu vou fazer exame. Então como você falou sobre saúde, sem chance bicho, eu quero o meu 

direito, eu derrubo a porta, eu passo por cima não quero saber, é direito eu vou atrás corro atrás, e às 

vezes ela briga comigo por isso, porque os meninos são para mim, são meio mole, é tipo assim, ah! 

Você vai fazer a cirurgia, ah tá! E fica, e fica, aí será que eles vão chamar? Meu, vai atrás, corre atrás 

faz os exames. Ah mais, ó têm a consulta hoje para marcar cirurgia ah tá! Vai precisar de todos os 

exames. Tá aqui! Meu, se adianta. Até para trabalhar eu sou assim, eu sou o mais chato de Cubatão! 

Eu sou o correto! Enquanto neguinho faz uma multa por ano eu faço cinquenta, cem por dia. Se tiver 

errado e não souber argumentar cê tá ferrado! Eu não perdoo nem meu irmão. Eu multei o meu irmão 

com o meu carro, meu carro e ele teve que pagar porque ele tava errado, então eu sou muito, virginiano 

né? Perfeccionista em tudo e chato e fala pra caramba! (risos) 

- João, muito obrigada, assim que eu tiver o juntado dessas narrativas, a história é 

muito boa né? Às vezes a gente quer escrever e quer escrever tudo, aí eu mando pra você você 

dá uma lida e vê se tá tudo certo se não, se quiserem mudar alguma coisa. 

- Não! A real é isso aí, e precisando tamu junto. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM CHAZ BONO - 11.8.2018 

- Nós vamos começar a entrevista com Chaz, hoje é dia 11 de agosto tudo bem? 

- Tudo. 

- Bem, a gente vai começar a falando da sua trajetória de vida. Quando que você teve 

a percepção que seu gênero original não é compatível com o gênero o qual você se identifica? 

- Qual a idade? 

- Não, quando que você teve tanto a idade ou período, qual período da sua vida que você 

entendeu que seu gênero não era compatível como é que foi essa situação? 

- Acho que foi desde quando o gênero começa a ficar, quando a divisão mesmo dos gêneros, 

então quando criança não tem e aí naquela idade, acho que depois dos 10 anos ou quando começa a 

ter, as diferenças mesmo das brincadeiras, do comportamento aí que eu comecei a notar, porque antes 

eu pertencia ao gênero que eu me identificava, quando o externo começa, quando as pessoas começam 

a te tratar diferente que você começa, eu comecei a ter percepção. 

- E quando que você entendeu essa sua percepção era transexualidade? 

- Não tinha nome né? Então é, não se dava um nome, é, eu achava que eu tinha que pertencer 

já que tinham tantas manifestações, então o errado era eu, mas não tinha nome, acho que o nome 

começa, acho até mais recente né? Acho que eu comecei a ter contato com o nome mesmo com uns 

27, 28 anos, então isso em 2008, antes disso não tinha nome. 

- E como que essa informação chegou pra você e como é que foi? 

- Foi, através, da televisão! Que eu tive contato, o que era o que as pessoas descreviam e o 

nome que se dava, porque antes você se identifica, você começa pelo gosto né? Ah então se eu me 

identifico como um homem as pessoas é, me, acham que eu não sou, mas eu gosto é através da 

orientação sexual, então você primeiro ter uma, você tem uma primeira caixa né? Que você tem que 

pertencer. Então eu saio de ser homem hétero e passo a ser uma mulher lésbica, e o movimento GLBT 

nos anos 90 foi muito mais forte, não se falava de transexualidade nem transexulismo, isso é uma coisa 

recente. 
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- E aí quando você percebeu que você se identificava com aquele gênero, como que foi 

a reação, a aceitação da sua família quando você compartilhou seus sentimentos a reação dos 

seus amigos, na sociedade em geral no seu trabalho? 

- O que que acontece, acho que a primeira pessoa que vai ter um grande desconforto e 

preconceito, é, a pessoa mesmo, então embora eu tive contato com, com, com a informação aos 27 eu 

só fui realmente conseguir passar por todos as dificuldades, anos depois e aí quando você esteriliza, 

esteriliza? 

- Exterioriza? 

- Exterioriza, se manifesta no mundo como você realmente é, aí as pessoas têm um 

desconforto. 

- Você vivia com seus pais? 

- Não. 

- Você tem irmãos? Como é que foi isso para família em geral? 

- Então mas a, imagina você, primeiro você se identifica e você sai o que falam sai do armário, 

aí você tem toda uma vivência, uma dificuldade, foi algo muito pesado, eu lembro com 16 anos é, eu 

já falava da, da minha orientação sexual, o gênero não era uma coisa, era uma coisa que eu aprendi a 

viver com, como se fosse um personagem atuando na sociedade, então você começa a colocar 

máscaras, até aí já foi muito difícil até meus 21. E aí de repente 9 anos mais tarde você abre um outro 

armário da sua vida, e você vai falar “olha agora não só não é que a minha orientação sexual não 

condiz, é com que a questão heteronormativo, a questão é que o meu gênero com o qual eu me 

identifico precisa ser colocado se manifestado socialmente. E aí foi rejeição total, porque agora passa 

de uma coisa que se vive dentro de casa, tudo bem, mas você pode ter alguns comportamentos 

masculinos, mas é aceitável. Ah, você sai daí, pra, todo mundo conseguir identificar que tem existe 

um problema naquela família, uma estrutura familiar. E aí as pessoas podem identificar, não é mais 

o que você faz entre quatro paredes, eu acho que expor esta dificuldade, isso expor isso pessoas se 

sentem que não é só você, não é a transição, não é só sua, é familiar e aí cada um vai opinar, eles 

acham que têm o direito de opinar. 

- Com relação aos seus amigos, o trabalho, se trabalhava na época? 
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- Trabalhava, foi um conjunto! Só que é para eu ter o acesso a a manifestar quem eu sou, 

deixar que o meu gênero ao qual me identifico é, foi muito desgastante até na parte da saúde, então é, 

eu tive, eu cheguei o limite, físico é, psicológico, eu não fiz por opção eu fiz por sobrevivência. 

- E qual que é a percepção que você tem do transexual na sociedade? Qual que você acha 

que são as maiores dificuldades enfrentadas, que você que você pessoalmente enfrentou desde 

que você expôs a sua identidade? 

- Eu acho que o que se torna um, você se torna um alvo fácil. A mulher infelizmente ela é 

considerada como segunda classe na sociedade, então ela não é muito visível, ela não é muito 

importante, aí você sai, talvez o que ou do que um um rapaz que é afeminado sente, você começa a, 

principalmente no começo da transição, você é um alvo fácil, você é um alvo de chacota, você é um 

alvo que as mulheres te rejeita porque você tá tentando ser um homem, as feministas também te 

rejeitam, os gays te rejeitam e os homens não te aceitam, então qual é a caixa que você deve abrir, 

você não pertence, não existe uma união de um movimento transexual, falam-se muito do GLBTS ou 

GLBT +, mas nenhum se você não é nem gay no caso da orientação, não tem haver você tem a 

identidade de gênero e você não pertence a nenhum deles. Com o tempo você, você passa a viver 

normalmente como que você sempre quis viver, e aí você também não quer mais, uma vez que você 

passa pela transição, pronto você, você poderia dizer nem entre aspas normal, você não tem mais não 

é mais apontado não é, não é tão, não é reconhecido com facilidade, e aí infelizmente eu acho que as 

mulheres as mulheres trans sofrem mais, assim como os homens gays afeminados, eles são fáceis de 

ser identificados, e aí são fáceis de sofrer mais. 

- Tem algo mais que você queira falar com relação a sua trajetória de vida? 

- Não. 

- Teria alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas em geral com relação ao 

processo, as pessoas trans? 

- Eu acho que as pessoas deveriam entender, que é muito difícil pra, primeiro pra aquela pessoa, 

é,, ela não tem onde se espelhar, então não é algo que ela tá olhando que ela tá copiando, é algo que ela 

tá, principalmente agora são quase pioneiros, até a pessoa poder ser quem ela é mesmo, ela vai tentar 

mascarar, vai tentar de todas as outras formas a não machucar ninguém, então assim primeiro, que 

as pessoas venham entender quanto é difícil a transição, até o ponto da pessoa poder verbalizar o que 
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ela realmente sente, segundo são, você passa por um, tendo que abrir tanto a sua vida até mesmo que 

você tem que passar por um período, ã, para que as pessoas tenham certeza que é isso mesmo, que 

não é nenhum transtorno adicional, nenhum transtorno que venha, você abre muito, você se expõe 

demais então você fica até mais vulnerável, talvez o que uma pessoa transexual vai passar, nenhuma 

outra vai ter que passar pelo mesmo, pelo mesma coisa, é uma exposição de sentimento muito maior, 

e não é agir com o que é certo é agir com sentimento, quando a gente age com sentimento uns com 

os outros a gente é o melhor que nós temos, quando a gente acha, o que a gente julga como certo, a 

gente se fecha, o que o outro vê em mim que mais o incomoda, não sou eu, é aquilo que ele não 

consegue entender, então o problema não é meu, o problema é dele, é falta de conhecimento, talvez 

educação venha melhorar esse aspecto, eu acho que as pessoas elas têm usado muita religião para 

separar uma das outras, o deveria ser totalmente o contrário, porque a religião ela tem que ligar uns 

aos outros e não ser divisores de, de, de conduta. 

- É, agora a gente vai falar um pouco sobre a sua percepção do acesso em relação aos 

serviços de atenção à saúde tá? Quando você iniciou sua busca pelo processo transexualizador, 

você teve informações do serviço de saúde? 

- Não... e na época eu até entrei em contato com o movimento em São Paulo, GLBTS, eles 

nunca me responderam. 

- Então você acha que falta informação dos serviços de saúde? 

- Falta. 

- O que você procurou primeiro assim, antes do seu processo transexualizador quando 

você precisou alguma vez de unidade básica, como é que foi esse atendimento na unidade básica, 

ou se você precisou de algum atendimento no hospital como é que aconteceu isso se foi tranquilo, 

se não? 

- As pessoas elas têm muita dificuldade de é... é padrão, é cara crachá. Então quando você 

vem e você informa quais são os seus direitos ou como você gostaria de ser atendido, muito embora 

o atendimento deveria ser humanizado, é… as pessoas caem na rotina do que o serviço qual é o 

serviço dela, então se a função dela é fazer um cadastro e o cadastro tem que para facilitar eu preciso 

de um documento, é... eu lembro que eu tive um problema na Irmã Dulce e o atendimento o qual o 

atendente se negou a chama pelo nome social, eu abri uma reclamação é... a respeito e a resposta a 
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um ano e meio depois foi que eles tentaram entrar em contato mas, é… e falaram comigo, isso nunca 

aconteceu. Então é não é que eles que eles têm uma preocupação de de acolhimento, eles têm uma 

preocupação de fazer o serviço deles, de uma forma mais fácil possível. 

- Quando você utilizou esse serviço seja hospitalar seja de unidade básica você já 

utilizava seu nome social? 

- Então, até por uma questão é... para poder mudar os documentos, você precisa começar a ter 

um uso do nome social... era um dos requisitos. Então você poder ter um documento seja de 

atendimento o seu nome tem que tem que, você tinha que comprovar que as pessoas te reconheciam 

por aquele nome, você fazia uso, uso do nome social, quando você tem desde o atendente que não 

entende até o médico que não quer atender ...você cai no, assim… como é... um é caro ou as pessoas 

pagam para o melhor atendimento, ou as pessoas, as opções que tem são são poucas. Ou elas auto se 

medicam ou elas são mal atendidas no no atendimento que que deveria ser colhido acolhedor. 

- É... quando você começou seu processo transexualizador, eu queria que você me 

contasse um pouco como é que foi desde o seu encaminhamento e você foi encaminhado pela 

unidade básica para o serviço de especialidade, como é que foi esse trajeto todo até chegar no 

ambulatório específico para o processo transexualizador? E como foi o atendimento dos 

profissionais desde o segurança e recepção, equipe de enfermagem, os médicos? 

- Primeiro contato que eu tive não foi no Brasil, e aí o primeiro tratamento para primeira dose 

do hormônio foi fora, e foi já no lugar que é especialista nesse tipo de atendimento é... após algumas 

semanas, alguns dias na realidade, eu voltei para o Brasil e eu comecei a fazer atendimento particular, 

por outros motivos de saúde eu procurei um posto perto de casa... e o que eu estranhei é que embora 

tivesse um cartaz informativo sobre o uso do nome social as pessoas se negaram a colocar o nome do 

social no cadastro, é… quando questionado como que tinha um cartaz e eles não sabiam da informação, 

eles acharam melhor alguns dias depois retirar o cartaz do que educar as pessoas, então você passa a 

ter que cada unidade a cada momento tem que tá informando, passando informação, educando… ahhh 

e lidando com seus próprios problemas. Quando eu fui encaminhado para uma unidade para o 

médico endocrinologista pudesse fazer acompanhamento ele também se negou... disse que não tinha 

conhecimento sobre o remédio para para uma pessoa nas minhas condições. No posto de saúde eles 

também não faz esse tipo de acompanhamento, tudo que ele sabe te dizer é te indicar para você ir para 

o HC, Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu fui... e o mais estranho que você espera que no Hospital 
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das Clínicas, é... tenham como ter uma busca tem um contato tão grande que alguns problemas seriam 

menores, e não! O uso nome social também tem que ser informado, tem que explicar desde o cadastro, 

é... não existe um banheiro unissex, é muito padronizado, ahh... e aí depois você descobre que as 

pessoas que fazem esse tipo de atendimento no Hospital das Clínicas são voluntários, é ótimo mas 

deveria ter um envolvimento já, de outros setores, e aí de lá eu fui pro conseguiram né? passar no 

Guilherme Álvaro o... para fazer esse tipo de acompanhamento e atendimento. E aí eu comecei a 

passar no Guilherme Álvaro e aí novamente tendo que informar, tendo que explicar, tendo que ensinar, 

é... o que o que eu pude perceber ao longo desses anos é que realmente existe uma falta de preparo do 

médico, até deveria mas eles tem uma coisa muito muito rápida na formação deles, então ou a pessoa 

vai se especializar e ela vai cobrar por isso, ou até uma arrogância às vezes, da pessoa não não saber, 

ela finge que sabe, e aí com o passar dos anos você começa a identificar, então a sensação que você 

é um uma cobaia... é real, as pessoas não querem se preparar para te atender elas acham que já sabe 

como te atender, poxa se algo tão novo até para pessoa!!! então elas criam uma realidade própria e 

acha que, a minha preocupação foi a de começar a dar um atendimento a um público até que deveria 

ter um acompanhamento maior, porque é fato, algumas pessoas realmente elas não tão preparadas pra 

pagar até um preço clínico, um preço a sua saúde, não existem estudos ainda que comprovam o que 

que se o que que é essas alterações hormonais causam no corpo, então sim, você precisa de fazer um 

acompanhamento é... até onde eu sei pra vida toda, e aí as pessoas não, acho que elas não sabem 

disso, então elas te tratam como... novamente, é o trabalho delas, elas recebem para fazer isso e elas 

querem fazer o mais rápido possível. 

- E como que você gostaria de ter sido recebido num hospital onde tem um ambulatório 

específico para o atendimento para o processo transexualizador? 

- Eu acho que o que falta na saúde em geral e principalmente quando é um serviço 

especializado, é acolhimento, é ser acolhido, eu não sou o que a pessoa acha, eu não sou a doença, eu 

não sou um Cid, eu sou um ser humano, acolhe, acolhe o ser humano, os problemas são secundários, 

às pessoas elas começam a te tratar pelo Cid, eu preciso primeiro saber qual é a sua doença para saber 

o seu tratamento, sim mas quem eu sou? Às vezes eu gostaria muito de perguntar até a cor dos meus 

olhos, porque eles não sabem, eles querem te passar, passo o exame, há também muito essencial 

colocar o Cid, então qual é a diferença de você ter passado por tudo, brigar por um nome social, brigar 

por existir socialmente, viver como você se identifica, não ser mais é... uma, não ser um alvo mais 

fácil de ser identificado, poder sofrer com discriminação, porém eles acham que até para o exame de 
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sangue é necessário colocar o Cid e colocar não basta colocar o Cid tem que ainda informar o que 

aquele Cid representa, então vocês em cada momento você tá sendo novamente taxado, marcado, e aí 

cada um arranja uma desculpa. Veja, eu tenho mais problema de saúde, então assim, eu parei de contar 

os CIDs que eu tenho, ,mas imagina se tivesse que colocar todos que eu tenho, será que eles iriam 

colocar todos e iriam colocar a especificar o que cada Cid representa? Não, então assim, é uma forma 

de marcar... e... eu acho que falta isso, é muito bonito ficar escrevendo leis e falando sobre como 

deveria ser, mas se as coisas não começarem a mudar do mais simples, não vai ter resultado, vai ter 

só mais livros, vai ter mais coisas para a gente ler mas não vai ter função, num num num… 

- Quando você fala de mudar do mais simples o que você quer dizer com isso? 

- Desde o segurança, desde você precisar entrar no lugar e precisa ter um cadastro, você precisa 

se identificar, como aquela pessoa vai te recepcionar? Desde a pessoa que vai te chamar, como aquela 

pessoa vai te olhar, porque veja, não é só o que a pessoa fala é olhar que ela te olha, é o gesto são as 

expressões não verbais, então embora pode ter até chamando pelo nome social a rejeição, ah... eu tô 

fazendo por obrigação? Poxa você já sofre o tempo inteiro família, amigo, trabalho e aí de repente 

onde você deveria se sentir acolhido... você não está indo ali comprar uma comida rápida, você tá 

indo porque é preciso, é sua saúde. 

- Você é, em se tratando da equipe propriamente dita a equipe que é atende os 

transexuais pelo processo, você considera que você teve todas as informações necessárias desde 

que você começou a ser atendido ali? 

 

- Não! Não... o que eu vejo foram é, esse movimento tá fazendo barulho, existe uma questão 

política, um partido que tava interessado, então assim, é... vamos atender. Tá... começaram a atender 

e aí a gente vai vendo como vai. Então assim, é muito ignorante e pensar que as pessoas que estão 

indo ali, é eu vou te tratar eu vou tratar de qualquer modo. Geralmente a pessoa já estudou tanto a 

respeito, até mesmo por uma curiosidade para poder se entender e quando chega é o inverso, e não tá 

errado, você pode passar a informação, o conhecimento é ele não tem que ficar só com um portador, 

você pode multiplicar, mas... é isso, num num num teve nenhuma informação nova e realmente 

quando você indaga, aí inventam... e aí quando você busca um pouco mais dá continuidade a conversa 

e pedir mais informações... aí acelera o atendimento, tem mais pessoas para serem atendidas como se 

você fosse, ah... o atendimento fosse expresso, então não! Na realidade o atendimento ali em qualquer 
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outro (silêncio). Eu já fui melhor tratado por equipes que não era especializado, não tinha essa 

especialização de de fazer um atendimento voltado ao público trans, do que dentro da área que deveria 

ter uma formação melhor. 

- E o que que você acha importante para os para os profissionais da saúde que atendem 

independente do ambulatório ou não serviço de saúde em geral, que seria importante que eles 

soubessem em relação a transexualidade para ofertar uma saúde melhor? 

- (Silêncio) ...Acho que falta... falta educação, falta conhecimento, falta interesse, falta verba, 

mas acima de tudo, ahhh... eu ainda bato na mesma tecla, falta humanização!!! 

- O que que vem na sua cabeça quando você pensa em saúde como direito? 

- Como tudo, você tem direito educação, mas se eu quero uma boa eu pago, é...eu tenho direito 

à saúde mas se eu quero ser bem atendido eu pago, agora é... aonde que precisa ter a mudança, no 

direito ou o cidadãos que prestam aquele tipo de serviço? Se a sociedade não mudar não basta ter lei, 

agora como que muda a sociedade? Educando, a educação ela muda uma nação... quando a falta de 

educação começa é necessário fazer, começa surgir outras, ahhh... outros movimentos, então... não é 

de se assustar que o movimento religioso ele ele tá tão predominante no Brasil... então daquilo que eu 

desconheço eu vou colocar o nome e daquilo que eu não entendo eu coloco em nome de Deus. 

- Pelo que você me falou durante a entrevista tem muitos aspectos negativos com relação 

à assistência à saúde teria algum aspecto positivo que você gostou gostaria de falar? 

- Existem pessoas boas e existem bons profissionais e não não tô me referindo aos médicos, 

eu tô me referindo, às vezes, são pessoas que que fazem a diferença e elas nem fazem parte diretamente 

da equipe... mas as que fazem e que querem aprender as que são humildes de de... de perguntar, de 

querer ver o humano que você é, então sim, tem aquelas pessoas que querem ir um pouco além, às 

vezes falta tempo, às vezes, é muita coisa também tá mudando porque acho que a escola do Brasil 

mais forte que é o que tem um alcance tão amplo é a rede Globo e ela falou a respeito, se tava certo 

se tava errado se ela abordou todos os temas de uma forma adequada é outra coisa... mas depois que 

ela abre depois que ela começa a mostrar que sim são pessoas, uma dificuldade... aí as pessoas acham 

agora também que dominam o tema porque assistiram a novela, mas começa a ter um olhar um 

pouquinho mais carinhoso. 
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- Ok! Eu gostaria de voltar um pouco lá na sua trajetória de vida, com relação a relação 

sua com a sua família, com seus amigos e com a sociedade em geral. Chegou sofrer algum tipo de 

violência seja física verbal? Você me disse que na época morava com a sua família? 

- Não. 

- Com quem você morava na época? 

- Com a minha esposa. A minha família na época era mais próxima. 

- E aí? Você nunca sofreu nenhum tipo de violência nessa relação toda, você tava falando 

de que saiu do armário a primeira vez e depois teve que sair de novo? 

- Olha a primeira vez é... sendo ainda uma adolescente tendo que com tão pouca idade escolher 

uma orientação, uma orientação sexual, não tenho nem experiência sexual mas já tem que dizer o que 

você gosta e se firmar e não poder mudar de opinião, tem tanta certeza, eu escutei tantas coisas, se 

você falar de violência física, não nunca sofri violência física, se você fala de violência psicológica, 

são várias... então eu acho que também até uma questão de ter uma idade um pouquinho mais 

avançada, me permitiu que as coisas não... não foi o pior! Foi é tanta coisa acontecendo ao mesmo 

tempo, você começa um tratamento aí você começa a ter várias reações, aí seu corpo começa a mudar 

e nem tudo é mar de rosas, é eu tive um problema muito forte com acne, aí eu tive que tomar remédio 

para isso e aí um remédio em cima de outro remédio, uma vontade muito grande de de começar do 

fim ao início, ah você já quer ser visto como você se vê, mas você também não se vê, você projeta 

uma ideia daquilo que é o ideal... e aí eu acho que falando que me faltou, eu criei muita expectativa e 

me faltou ter paciência... se eu tivesse tido paciência talvez eu poderia ter entendido mais o outro, 

então não vou falar o que faltou no outro, faltou muitas coisas mas faltou em mim, aquilo que eu 

criticava no outro eu não tive pra dar, eu tava tão esgotado ahh fisicamente, mentalmente e volto a 

dizer não foi uma opção, porque eu acho que se alguém tem opção ela pode escolher, eu não tive 

opção eu eu foi sobrevivência. 

- Você quer conversar mais alguma coisa, alguma coisa que você deixou de falar e 

gostaria de aproveitar oportunidade? 

- É... são mais de cinco anos nessa jornada de transição... eu acho que depois desses cinco 

anos o que eu falaria é... eu não quero rótulos, rótulos não me define, então eu não quero ser chamado 
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ou reconhecido hoje como um homem trans, a minha transição ela já ocorreu, eu sou um homem... 

eu não sou um é exemplo para ser seguido, que cada jornada é única, eu não tenho que ser colocado, 

falado, ou apontado como alguém que fez, não!!! Eu sou apenas mais um na jornada da minha vida, 

tentando me encontrar ou tentando seguir a minha vida em paz. Então para aqueles que acham que a 

pessoa tem que levantar a bandeira e fazer o movimento, se isso fosse tão verdade, se isso fizesse 

tanta diferença, não correriam tantas mortes, não é o movimento não é você dando a cara para bater, 

eu não acredito nisso, eu acho que a educação ela é válida, eu não aprendi nada em movimento, eu 

aprendi lendo, é lendo que você vai se identificando é vendo programas que realmente é... pega um 

tema e vai falar sobre, mas não tomando posição só mostrando o que realmente é. Olha, existe assim 

como teve algo tão forte né, falando olha, os gays são pessoas homossexuais é tal. É... eu não acredito 

em afronta, eu acredito que é deixar as pessoas seguirem o curso natural delas, da vida delas, quisera 

eu um dia que não precisasse ter é… atendimento especializado pra trans porque não existe 

atendimento especializado pra hétero, não é isso é atendimento humano, que seja diverso, nós somos, 

não tem que ter um atendimento diferenciado, tem que ser apenas um atendimento humano, 

humanizado mas não uma palavra... não precisa de lei pra ter comportamento, precisa de atitude, a 

sociedade ela demanda demanda que leis sejam feitas e não leis pra que tenha uma conduta adequada. 

Obrigada!!! 

- Eu que agradeço essa contribuição que você deu para minha entrevista foi muito 

importante e depois a gente volta a se reunir para poder conversar de novo tá bom? 

- Tudo bem! 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DE BRANDON TEENA - 22.8.2018 

- Hoje é 22 de agosto eu estou aqui com Brandon não vou colocar seu nome tá até por 

pelo sigilo e aí eu quero começar esta entrevista te perguntando: se você se remeter lá atrás 

quando que você teve a percepção do seu gênero original que ele tava em desacordo com o seu 

corpo e como é que foi essa descoberta para você? 

- Olha eu acho que quando eu tive certeza absoluta assim que é uma coisa que é muito claro 

para mim é... são duas situações uma de de lembrar de assistir novelas e sempre ter interesse pelas 

personagens femininas e querer ser os masculinos né? eu nunca desejei ser um personagem feminino 

e uma outra situação eu me recordo que eu tinha seis, sete anos mais ou menos, na época do prezinho 

ali e aí eu nunca brinquei com as meninas eu gostava de brincar com os meninos e todo aquele universo 

e tudo e minha mãe na época tava vivendo um momento católico né? e aí ela entregava doces de São 

Cosme Damião e tudo é uma das meninas da minha escola foi até lá conversar com a minha mãe 

agradecer tudo e falou: Poxa tia a sua filha é tão legal, sua filha eu queria muito estar com a sua filha 

mas ela nunca fica com a gente, ela sempre tá com os meninos e depois desse dia eu lembro que minha 

mãe me reprimiu muito né? foi foi uma...olha você tem que tá com as meninas, você tem que brincar 

com as meninas e nunca mais eu quero ver você brincando com os meninos então eu lembro de 

situação dessas situações né? de não entender não gostar não me sentir mesmo naquele universo 

feminino e mesmo assim né? tem que viver ali retraído mas essas são as duas situações mais fortes 

assim que eu me recordo né? dos sentimentos mesmo de é...sempre querer ser uma figura masculina, 

é ...era onde eu me sentia à vontade né? nesse universo mesmo. 

- Aí depois você cresceu e como que foi essa questão? 

- É a minha mãe ela tem um jeito muito militar né? a personalidade dela é assim é...ela é 

autoritária né? então eu sempre cresci achando que tudo aquilo era errado que eu não poderia fazer eu 

tinha desejos muito reprimidos né? e aí o meu pai faleceu, eu tinha 14 anos mais ou menos e depois 

que o meu pai faleceu é... ela deu uma afrouxada digamos assim...pela perda talvez do meu pai, ela 

ficou um pouco mais maleável, eu aproveitei esse momento e comecei a conhecer pessoas, 

principalmente do meio GLS, LGBT... e aí eu acabei conhecendo uma garota e disso eu sentia sentia 

algo diferente queria ficar com ela, queria me aproximar cada vez mais e aí eu acabei começando a 

conhecer esse meio assim as pessoas me apresentando mais pessoas e aí foi que eu comecei a me 

identificar primeiramente como lésbica né? porque aí eu comecei a ficar com meninas mas sempre escondido 
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nada claro para ninguém ninguém sabia aí é é a primeira versão ali que eu tinha e aí é eu sempre vivi assim é 

para agradar minha mãe em determinado período né? então a vestimenta não era feminina no total né? porque 

eu nunca tive jeito feminino... mas em determinadas ocasiões... eu fazia para agradar né? eu vestia uma roupa 

para agradar e tudo é determinado tempo eu fui e cortei o cabelo e fui me sentindo mais à vontade né? foi 

colocando mais para fora assim. 

- Aí você nessa época, você disse que que achava que era lésbica? 

- Isso. 

- E quando que você entendeu a transexualidade? 

- Eu nunca tinha escutado falar sobre eu não sabia que era possível né? eu acho que quando 

eu conheci o universo mesmo né? até quando eu assisti aquele filme “Meninos Não Choram” aquilo 

me chamava muita atenção por ser um tema que eu entendia, porque eu tinha aquele sentimento, mas 

ao mesmo tempo não entendia é... porque não ficava claro né? o filme fala sobre aquela vontade mas 

não fala como que é? como funciona? e aí eu acho que eu só consegui entender quando eu vi a... a 

Thammy Miranda que aí ela expôs e foi a primeira vez que eu escutei falar sobre transexualidade né? 

depois disso eu fui pesquisar... pesquisei muito, pesquisei bastante e aí eu comecei a entender que 

é...sentimentos que eu tinha que eu não entendi pelo fato de simplesmente olhar no espelho, eu não 

conseguia aí não me identificava, eu sempre achava que era algum problema que eu tinha de estética, 

achava que era o cabelo, a sobrancelha não tava certa alguma coisa...e aí eu percebi que não, que 

realmente era algo interno e que eu escondia de mim mesmo né? e... aí eu comecei a ler interessei aí 

eu comprei o livro do João W. Nery, li, li pesquisas depois depoimentos tudo comecei a vídeo no 

YouTube que antes era muito mais difícil de achar né? agora já é com muito mais clareza, mas foi aí 

que eu comecei a descobri e aí eu comecei a correr um pouco atrás né? conversei na época eu já tava 

com a Nadja e aí eu...conversei com ela, expliquei para ela a situação … ela falou então se você se 

sente bem assim se é isso que você quer a gente vai ver como funciona. 

- Tá, então como é que foi a reação quando você começou a transição, principalmente 

da sua mãe dos seus familiares? 
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- Olha, os meus familiares assim é… a parte dos meus sobrinhos que é uma geração mais 

nova, é muito mais tranquilo... e foi desde o início muito mais tranquilo né? porque eu vi que ele 

sempre agiram por amor...né? o amor sempre prevaleceu e até eu acho que pela idade eles não têm 

ainda… a forma de pensar que a gente tem às vezes, ah...mais o que que fulano vai pensar...então 

essa foi a parte mais tranquila. A minhas irmãs foi um pouco mais difícil... mas também conseguem 

me chamar pelo meu nome falam comigo é... meu irmão... agora minha mãe não!!! minha mãe não 

consegue me chama pelo meu nome né? é... não consegue me tratar no masculino...é... se eu peço pra 

ela, ela que, que NÃO...que aquela pessoa para ela existe e vai sempre ser aquela pessoa... então é... 

alguns familiares eu não tenho muito contato mais depois da transição, e são poucos os que aceitam 

e que falam comigo realmente no masculino, a maioria realmente se afastou assim, não tenho muito 

contato... para falar a verdade as pessoas mais próximos são os meus sobrinhos assim que a geração 

mais nova é que entende mais né? mas o pessoal que é mais antigo não. 

- Mas você frequenta a casa da sua mãe ainda? 

- Sim sim a gente vive no mesmo ambiente...sim...a casa da minha mãe e na frente e a minha 

é nos fundos...então a gente continua tendo contato é...em termos de amor essas coisas é nítido e que 

ela me ama obviamente do jeito dela (risos) mas...é... ela não consegue aceitar, não tem essa aceitação, 

ela acha que é sacanagem… sabe aquele pensamento e ela hoje ela é evangélica, então a religião pesa 

demais... é errado... o que que os outros vão pensar...e Deus isso aquilo então...é uma ba..é é é uma 

guerrinha né? o sentimento dela com o que as pessoas falam que a sociedade fala então... são dois 

pesos! 

- Seus amigos, o pessoal do trabalho que você já trabalhava onde você tá hoje… 

- Sim, sim o pessoal do trabalho me aceitou super bem, tanto é que é uma das fontes de maior 

apoio, às vezes até o que eu não consegui em casa ou conseguiram do meu trabalho, eles entenderam, 

me aceitaram super bem, conversaram, me apoiaram e me ajudaram em tudo assim... que eles podiam 

e que não podiam, né...conversando, entendendo, respeitaram né? a questão do meu nome, a questão 

da alteração, a questão da vestimenta, do uniforme né? toda essa questão, assim foi bem tranquilo! E 

os meus amigos também, assim os mais próximos né? porque muitos é... eu não tenho mais contato, 

acho que é... a gente acaba se fechando também quando começa pelo menos comigo aconteceu isso, 

quando aconteceu eu fui começar a harmonização, eu me fechei um pouco, porque eu queria ficar 

realmente mais seletivo, porque eu sabia que eu ia passar por um momento de transformação interno 
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externo, é... e fazendo acompanhamento psicológico, isso foi uma coisa que eu fui mais.. é como se 

eu tivesse renascendo… eu tenho essa visão. Então eu queria próximo a mim as pessoas que eu sabia 

que não ia me abandonar e aí graças a Deus eu não me decepcionei, assim (risos) 

- E aí você já tava morando com a sua esposa? 

- Sim 

- E a sua esposa pelo que você falou, tudo bem aceitou tranquilo, inclusive te deu uma 

força aí os familiares dela? 

- Não, também, assim... o pai e a mãe dela no começo como ele já tem idade é muito difícil 

questão de se adaptar o nome... e de como tratar... mas em questão de aceitação foi tranquilo. 

- É… agora eu queria saber, acho que você já respondeu a maioria dessas perguntas 

aqui. Teria alguma coisa que você gostaria de falar assim ou para para esses seus familiares ou 

mesmo para sua mãe com relação ao ser transexual hoje na sociedade, que você gostaria de 

falar para? 

- Eu acho que as pessoas não sabem é… o quanto é difícil! Porque a gente escuta muita 

crítica...meu! pra que isso? você tá acabando com seu corpo, está é... indo contra a natureza né? Só que 

as pessoas não sabem como é você tomar uma injeção a cada 15 dias, as pessoas não sabem como é 

você ser tratado de uma forma que você não se identifica, as pessoas não sabem como é se olhar no 

espelho e não gostar daquilo que elas estão vendo, é... obviamente existem outros tipos de doença 

com relação a imagem né? mas você se nega muito pelo que os outros vão pensar… porque você 

começa a pensar... poxa, e se a minha mãe me coloca para fora? E se a pessoa que eu sou casado não 

me aceita? Então você começa a viver conflitos internos muito grande né? E você é a mesma pessoa, 

a sua essência o que você é, a forma que você pensa, algumas coisas eu mudei, é é...eu achei que eu 

falava muito eu nunca isso, eu nunca aquilo e hoje eu tenho uma mente mais aberta... porque eu me 

dei a possibilidade de aprender mais sobre tudo na... eu viver eu vivi num universo muito não faça 

isso, não faça aquilo, que foi assim que eu fui criado e hoje não hoje eu tenho oportunidade de pensar 

como Brandon e resolver as coisas como Brandon, então se eu pudesse falar alguma coisa por as 

pessoas é o meu o meu a minha carne não me representa o que é porque apesar de eu ser apaixonado 

por mim hoje, me namoro o dia inteiro (risos) é o que eu sou por fora não é o que eu sou por dentro é… não, 

não diz respeito a como eu sou como o ser humano né? Eu acho que hoje em dia tanto as pessoas matam fazem 
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coisas muito piores e eu não tô prejudicando a vida de ninguém... né? Eu não tô pedindo nada para ninguém 

muito pelo contrário tudo que eu conquistei foi ali eu batalhando e obviamente a Nádia que se não fosse ela eu 

não sei se eu conseguiria fazer tudo isso sozinho, então eu acho que as pessoas primeiramente tem que pensar 

que eu não mudei e eu não estou fazendo o mal para ninguém e eu só queria ser respeitado e que as pessoas se 

colocassem no meu lugar ou no lugar de qualquer transexual ou travesti, porque hoje a gente para olha na rua, 

quantas pessoas não têm onde morar ou vivem de favor ou não tem apoio então a gente faz tudo do mesmo jeito... 

a gente só quer trabalhar quer ter nossa vida, quer ser feliz do jeito que a gente é feliz e do jeito que a gente acha 

que é certo né? eu acho que quem é alguém pra julgar? Todas as pessoas erram, todas as pessoas fazem escolhas 

e essa é a minha escolha e é assim que eu sou feliz! 

- Nesse período todo cê chegou sofrer algum tipo de violência física ou verbal? 

- Olha… assim... é... a gente sempre escuta vê as pessoas falando né? mas nunca assim 

diretamente né? Eu acho que as a violência verbal que eu sofri mesmo que para mim é mais agravante, 

sempre foi e da minha mãe né porque aquela coisa não faça isso, Deus não te ama isso não… então 

foram violências assim… é… verbais da parte dela, tentando agredir de forma que eu voltasse atrás 

né? As vezes quando a gente vai sair até hoje assim ela fala: “Você não vai tirar sua barba?” Porque 

ela tem medo que alguém me veja e como a pessoa vai reagir, então eu tento né? ao máximo falar… 

não, não eu vou assim, se você quiser que eu vá é assim, então a maior violência acho que foi dela! 

De outras pessoas diretamente assim não! 

- Com relação ao serviço de saúde: antes de você começar a ir lá no Guilherme se 

procurava outros serviços de saúde? 

- Sim 

- Como que era o atendimento, assistência? 

- Tanto particular como público é... ninguém fala sobre o assunto, ninguém entende sobre 

o assunto, ninguém sabe do que se trata, ninguém sabe que medida que deve tomar é… então assim, 

você não tem nenhum tipo de acolhimento você não tem nenhum tipo de entendimento das pessoas é 

muito ruim… eu já tentei a tentar ir antes porque eu tenho ovário policístico… então isso fez sempre 

fez para mim diferença em questão do meu metabolismo, então eu sempre procurei médicos pelo serviço 

público né? e sempre tentei uma forma de atendimento diferenciado até porque eu já queria usar o nome social 

né? e as pessoas não sabem o que é isso ainda, não entendem sobre... então a desculpa era eu não posso...eu 

sempre escutei isso, eu não posso, a gente tem que usar como tá aqui no seu documento, tem que ser chamado 
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sim e até já consegui algumas vezes olha você pode me chamar como Brandon e tudo e a pessoa falar que sim 

na hora não alterar nada e eu ser chamado por outro nome. Então assim, eu não vejo nada de nenhuma parte 

que tanto dá dá particular quando a pública que entenda sobre assunto ou que é... tem algum esclarecimento 

sobre o assunto... às vezes eu chego e falo assim olha eu sou transexual… ah é? É como se eu fosse um ET, 

então eu nunca tive um acolhimento adequado. 

- Isso sempre foi desde a época de antes? 

- Sim 

- Até agora ainda continua desse jeito? 

- Sim, então agora... determinadas situações como eu já consegui alterar minha 

documentação então não é tanto, mas antes sempre foi. 

- Sempre teve este problema? 

- Sempre tive! 

- O que que vem na sua cabeça quando você pensa no SUS propriamente dito como 

como um direito à saúde? 

- Um caos, um caos, uma vergonha não só para nós transexuais eu acho que no modo geral, 

é… não tem nenhum tipo de... não tem mais uma parte humana digamos assim... é tudo como se eles 

tivessem fazendo um favor! eu não vejo mais um bom atendimento no SUS no geral, mas como 

transexual é muito pior (risos)... é muito mais difícil é muito pior. É… eu me sinto muito perdido 

porque às vezes até pra uma informação, as pessoas não te dão informação!!! Elas não fala! Parece 

que elas não estão te vendo, você tá ali na frente delas, está fazendo uma pergunta, mas parece que 

elas não tão te vendo ali, então é muito pior né? 

- Entendi! Eu queria que você me falasse, bom, você já me falou um pouco sobre o 

atendimento no SUS e no privado desde o começo e aí eu queria que você me falasse agora 

especificamente do ambulatório do hospital, é desde o começo ali de um atendimento que você 

possa ter tido com vigilante com pessoal ali do registro geral onde faz a ficha, até chegar no 

ambulatório ou se você usou outros serviços dentro do hospital como é que foi esse contato até 

chegar ali no final mesmo que é que é o ambulatório? 
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- Tá! É… eu particularmente tenho muita raiva do ambulatório. (risos). É um sentimento 

que eu tenho porque todas as informações com cada profissional é de uma forma… é... eu a um tempo 

atrás eu tive uma excesso de raiva porque eu tive uma informação de uma profissional é… que me 

informou que o meu processo todo contaria como o meu acompanhamento psicológico que eu fazia 

e não fazia no Guilherme Álvaro eu já fazia o acompanhamento psicológico então que o tempo 

contaria dessa com esse tratamento com essa pessoa que eu já fazia então o meu período para 

mastectomia... tudo contaria a partir daquela data uns meses depois eu vim descobrir que não, que 

tudo contaria desde quando eu comecei no Guilherme Álvaro! Eu nunca tive um atendimento 

adequado... é a minha opinião tá? com a psicóloga por mais que eu ache que no SUS a gente sabe que 

depois de determinada a idade o acompanhamento psicológico é em grupo... eu acho que cada pessoa 

é uma pessoa e eu acho que você não tem como falar coisas da sua vida pessoal para um grupo! Eu 

não tenho como contar determinada parte da minha vida aonde eu tenha sofrido qualquer coisa que 

seja uma violência, um abuso... na frente das pessoas que eu não conheço...é...nós não conversamos 

entre si, os usuários, nós não nos conhecemos...então também eu acho isso errado, porque às vezes as 

pessoas não tem ninguém e eu poderia ser uma pessoa para conversar né? para um outro usuário só 

que não existe nenhuma forma de ligação que possa ter uma reunião de grupo, que a gente possa 

conversar entre si porque eu acho que isso é importante...é... o atendimento lá embaixo é péssimo, 

porque elas falam que elas não podem responder nada, que elas não têm informação sobre nada… é... 

a única coisa que a gente escuta é segunda-feira depois das duas horas... você vem você pergunta… 

é... você só pode marcar depois que você passa né? conversa, da última vez eu fui super mal atendido 

pela assistente social, porque aconteceu é… acho que uma troca de sistema... talvez... e parece que o 

agendamento aconteceu lá embaixo não poderia acontecer e lá em cima elas estavam controlando… 

na minha última consulta a assistente social estava de férias... não tinha psicólogo é… e a gente só 

conseguia passar com a médica. A médica não conseguiu marcar minha consulta por conta da troca de 

sistema, ela me deu aquele papelzinho… olha vem tal dia tal horário... só que antes você marca lá 

embaixo. Eu fui durante dois meses lá tentar marcar consulta não consegui porque segundo elas você tem 

que ir no período de 30 dias antes por conta da abertura da agenda, só que por conta do trabalho não 

conseguimos 30 dias antes, fui lá conversei com a moça da recepção lá embaixo, ela falou “Olha, como eu não 

tem agenda e você não vai poder ver trinta dias antes você vem com esse papel com a caderneta e elas vão 

conseguir te passar porque você veio aqui então a cadernetinha tá mostrando se você veio”. OK! Fui, fiz o check-

in e subi. A assistente social queria que eu retornasse em outra data porque ela não tinha anotação que eu iria, 

só que a culpa não foi minha (risos), a minha consulta estava agendada então ela falou: “Poxa... como que você 

vem aqui sem sem o ter seu nome?” E eu falei: poxa, mas eu não tenho culpa! Você tava de férias eu fiz o que 
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falaram para fazer! “Ah... mas isso aqui é uma bagunça, você vai ter que voltar em outra data”. Eu falei: o que 

acontece é o seguinte toda vez que eu venho no ambulatório eu perco a tarde toda porque demora então assim, 

eu saio no meu horário de almoço e fico eu nunca saí de lá antes das 4:30 eu sempre pelo pessoal chegar mais 

cedo, porque às vezes o pessoal de outra cidade chega mais cedo eu sempre sou um dos últimos a ser atendido, 

então como que eu iria remarcar outro dia, pra perder trabalho né? Então assim, falei poxa não tenho culpa aí 

então se ela quiser te atender ela te atende e na última consulta a médica tinha falado, “Você me lembra quando 

você voltar que você já vai ter dois anos pra eu poder fazer encaminhamento” E a assistente social falou: “E 

ela não vai te dar o encaminhamento hoje porque ela não tem tempo para fazer isso.” Então assim eu seria 

responsabilizado por uma falta de organização né? que sempre acontece não é a primeira vez né? faz check-in 

aqui agora vai não sei aonde na época que eu tomava injeção lá no Guilherme Álvaro, “Olha, hoje não tem como 

você aplicar injeção, não tem enfermeira para aplicar injeção... da única vez que deu certo é quando você estava 

auxiliando aí você auxiliava todo mundo lá! “sim”... aí você saiu não lembro qual motivo, ou você tava de 

férias eu acho que o horário não bateu, ai depois voltou aquele caos de novo, então assim, cada hora você passa 

por uma pessoa, cada hora a pessoa tá de um humor diferente para te dar injeção então começa por aí aí a gente 

não tem um local mais apropriado né? obviamente não é que precisa ter uma sala só para gente mas é que às 

vezes quando o pessoal tá ali dá...que fica na mesa né? são várias pessoas chegando, elas nem olham na tua cara, 

mistura no teu papel todo, aí tipo eu fico olhando para o papel que não tá com o teu nome social às vezes porque 

tem o seu nome social e tenho o nome da documentação, então elas ficam assim não sabe se te pergunta se não 

pergunta, como que fala com você, diversas vezes eu tive que apontar aonde que tava, agora não porque alterou, 

mas então é tudo muito despreparado, quando faltou a psicóloga a gente não tinha nenhum tipo de informação 

um dos usuários é… chegou... não é me ameaça… mas ele falou que não achava justo, que eu fizesse um 

acompanhamento psicológico por fora e ele que estava lá, tava esse tempo todo parado porque não tinha 

psicóloga, então assim, é… eu não entendo a lógica, não entendo a lógica que é passado pra eles, eu não sei 

como que é... então assim é tudo muito bagunçado… é tudo muito... a gente não se sente acolhido, a gente não 

tem vontade de ir... diversas vezes eu já escutei eu venho por que eu tenho que vir para pegar o hormônio, para 

ver... então assim, não é um local onde eu vô, poxa eu vou no ambulatório, vou conversar, vou conhecer 

pessoas, vai ser legal, vou falar com fulana vou falar com ciclana, não é assim… então pra mim o ambulatório 

é péssimo... em todos os sentidos o ambulatório é péssimo! 

- Quando você falou sobre a parte lá de baixo quando pede informação que ninguém 

sabe falar e que eles pedem para ir na segunda-feira, esse pessoal que está falando é o pessoal 

da enfermagem que fica lá embaixo? 

- Do guichê. Que aí eles não sabem dar informação e sempre mandam ir às segundas feiras. 

Isso!!! 
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- Uauuu...(risos). Bom… a próxima pergunta é... considera que teve acesso a todas as 

informações? Cê já me respondeu agora que que não. O quê que você acha importante que os 

profissionais saibam sobre o assunto, sobre o atendimento? 

- Primeiro que eles estão lidando com pessoas né? como qualquer outro usuário ali de 

qualquer serviço é... segundo, que nós não somos bichos, nós não transmitimos doenças e que 

educação é necessário, (risos) porque eu acho que não custa nada você ter boa vontade né? falar dá 

uma informação, por mais que você não saiba de alguma coisa, eu acho que pelo menos que você 

encaminhe de forma correta ou que você se interesse porque lá eu não vejo interesse, né? até nessa 

questão do guichê… eu acho que… poxa, eu não sei? pode vir outra pessoa perguntar… será que eu 

não posso me formar? “sim” né? Então hoje é terça-feira, volta na segunda-feira então é chato!!! Eu 

tenho moto, sou de Santos, para mim é tranquilo mas tem gente que vem de outra cidade né? então 

às vezes não tem dinheiro não trabalha é cada cada passagem hoje para você ir de município a 

município pelo menos que você quase cinco reais, então uma pessoa gasta dez reais não tem um 

telefone que você possa ligar pra dar informação, diversas vezes eu já tentei ligar lá no Guilherme 

Álvaro, aí tem que ser segunda-feira tal horário, mesmo assim, elas não passam o telefone, pega o seu 

telefone para que alguém entre em contato e diversas vezes não entram em contato, até por e-mail já 

passei que parece que tinha um e-mail do ambulatório, não fui respondido então não tem por onde a gente 

ir né? sem que as pessoas tenham interesse, sem que realmente seja um serviço que funcione. 

- Entendi. E nesse caos todo (risos), teve alguma coisa que você ache que foi um avanço 

seja para assistência? 

- Olha... não puxando o seu saco, mas eu acho que quando você tava lá, é... você sabe por 

exemplo vou tomar minha injeção, a enfermeira vai tá lá, é uma pessoa que a gente sabe que tem 

contato, é… então eu acho importante que quando for pra fazer aplicação existe sempre a mesma 

enfermeira... independente de quem seja e que ela tenha boa vontade, porque a injeção é dolorida 

(risos) e outra coisa, é a minha opinião, é que a médica é muito mais comunicativa, ela ela busca 

muito mais esclarecer as nossas dúvidas, é… diversas vezes eu cheguei até com em relação a 

mastectomia ela “Olha... eu não sei disso, eu vou me informar, vou falar com doutor”, então eu sinto 

que da parte dela, ela é muito mais, ela tem muito mais boa vontade do que quando eu passava com a 

dra. A dra., ela tem um perfil mais é... seco, digamos assim, então pro ambulatório eu acho que a 

médica faz muito mais o perfil porque é um perfil mais acolhedor, é... você se sente à vontade, você 

conversa, diversas vezes eu sentei ali a gente conversou sobre tudo, como que você está em relação 
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aos hormônios? Tá te fazendo bem? Não tá? Se tá sentindo alguma coisa diferente? A gente tem que 

ver! Então eu acho que tipo assim, eu me sinto muito mais à vontade com ela, então os dois pontos 

que eu acho que a médica ela traz um acolhimento maior e que quando você estava lá, você também 

conseguia passar uma segurança melhor porque toda vez que a gente ia vai aplicar uma injeção é uma 

enfermeira, sim, ou às vezes, por exemplo aquela enfermeira não tá! Então pera aí que eu vou arrumar 

alguém. Então assim, aí você fica lá se espera você não sabe o que você faz... meu amigo me falou 

hoje: “Eu vou lá pego a injeção e pagou oito para aplicar na farmácia.” Então assim, poxa! Lá tem uma 

pessoa pra aplicar. Ele prefere pagar oito reais pra outra pessoa que às vezes tenha um pouco mais de 

delicadeza ou conversa do o ambulatório. 

- Algo mais que você queira falar para complementar? 

- Não, acho que o ambulatório é um serviço que todos esperavam né? Foi uma conquista 

muito grande para região… eu acho que todas as cidades deveriam contribuir para isso, se são as 

cidades da Baixada Santista então poderia ser muito melhor se todas as cidades se juntassem e 

contribuíssem né? O acolhimento tem que ser maior eu acho que a forma que os os os usuários também 

a gente tem que se conhecer, porque às vezes a gente tem as mesmas reclamações iam fala daqui um 

fala dali se a gente se conhecesse se a gente tentar se melhorar, se a gente puder se ajudar as vezes de alguma 

forma, eu acho que isso é importante mas sem dúvida nenhuma, que as pessoas pensem pelo lado humano né? 

Que elas queiram fazer aquilo, que elas queiram estar participando é... e mesmo quem faça por obrigação eu 

acho que não custa nada ter um pouco de educação, um pouco de respeito, que eu acho que se uma pessoa 

tivesse passando por uma situação como essa ou um familiar a gente nunca pare e pensa... e se fosse comigo? 

E se fosse um filho meu? E se fosse uma pessoa que eu conheço? eu acho que não tem necessidade de 

discriminar uma pessoa por uma opção dela, por uma forma que ela enxerga o mundo não tá prejudicando a 

ninguém. 
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APÊNDICE IV - Narrativa preliminar 

 

Contaremos aqui um pouco de nossa história. Nós, pessoas comuns... gente!!! Gente que sente, 

que chora, que ri, que está passando pela vida querendo o que muitos querem; amar, ser amado, ser 

respeitado e ser feliz. 

Entre nós há três estudantes e dois trabalhadores, sendo que quatro de nós vive com a família 

e uma de nós com amigas, em diferentes cidades da Baixada Santista. Nossas idades variam entre 

vinte e quatro e cinquenta e cinco anos e dentro desta pluralidade de seres, iremos compartilhar algo 

sobre nossas trajetórias de vida, que possuem muitas similaridades. 

A começar de nossa infância. Aqui nos referimos a uma fase de nossas vidas em que nos foi 

apresentada duas possibilidades em relação ao nosso gênero: ou nós éramos meninos ou meninas, o 

que nos foi dado em razão do genital que nascemos. Sem entendermos ao certo qual era a real 

importância desta informação nesta época, passamos por este período como qualquer criança, em 

meio a pega-pega, esconde-esconde, subir em árvores, sem nos atermos aos aspectos corporais ou a 

qualquer outra coisa que nos tirasse a alegria de podermos ser quem éramos, criança é criança no 

primeiro momento. Todo mundo brinca igual, brinca junto. Para três de nós, ter a liberdade de correr 

sem camisa e poder viver no universo tido como dos meninos era o verdadeiro sinônimo da felicidade. 

Para duas de nós a realização estava em poder ser inserida no universo tido como o das meninas. 

E então veio o tempo, e com ele a dura percepção de que havia algo errado conosco. Embora 

não soubéssemos exatamente o que era, sentíamos que havia um desajuste, uma inadequação quando 

nos comparávamos aos outros adolescentes. Este é um momento muito cruel, em que a sociedade faz 

questão de nos comunicar esta nossa diferença, de uma forma violenta, nos apontando, julgando, 

segregando, nos atingindo com frases feitas como “... você é Paraíba masculina!” ou mesmo “...você 

tem que honrar o que tem no meio das pernas!”, “...Deus não te ama!”, dentre outros termos que 

nos depreciavam e conforme a idade vai passando, vai ficando mais difícil lidar com esta divisão de 

gênero. 

No ambiente escolar dois de nós sofreu discriminação e violência física, sendo que uma de nós 

era abusada sexualmente no banheiro da escola, indo para casa quase fazendo xixi na calça para não 

ter que usar o banheiro de lá, porque toda vez que entrava era uma tortura. Não tinha nenhum suporte 

e ao reivindicar por um auxílio ainda ouvia da diretoria da instituição “...você é minoria...”. 
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Felizmente três de nós não passou por estes reveses, o que não minimizou a sensação de não 

pertencimento social. 

Notávamos que não nos identificávamos com o sexo biológico o qual nascemos e tão pouco 

com as atribuições sociais que nos eram conferidas de acordo com o nosso gênero. Éramos obrigados 

a nos adequar a um estilo de ser que não condizia com o que sentíamos e éramos. Três de nós havia 

nascido do sexo feminino, mas éramos homens! Duas de nós somos mulheres e estávamos presas a 

um corpo masculino. Por que nos sentíamos assim? O que estávamos fazendo neste mundo? Porque 

viemos deste jeito? Por simplesmente olharmos no espelho e não conseguirmos nos identificar. 

Toda esta contrariedade gerou um conflito interno, tinha uma coisa em nós que insistia em 

nos perseguir e querer isso, queríamos calar esta agitação dentro nós. À medida que o tempo passava, 

ia aumentando a ansiedade. Três de nós entrou em um quadro de adoecimento psíquico, inclusive com 

ideação suicida. 

Conforme íamos nos desenvolvendo, mais dúvidas iam surgindo, nosso psicológico ficava 

ainda mais abalado, enquanto nossos corpos nos traiam com suas formas desajustadas, nos 

provocando imenso desconforto, era um conflito muito grande em entender o que que aquele órgão 

sexual estava fazendo ali, não nos sentíamos pertencendo a nossa pessoa. 

Esta foi uma etapa em que perdemos a conexão conosco, era uma vontade desmedida em 

readequar nossos corpos. Iniciamos uma batalha interna entre o sentir e o ser. Éramos homens e 

mulheres obrigados a usar roupas, cabelo e aceitar todas as nossas características físicas que estavam 

em desacordo com o nosso ser. Não podíamos sequer usar o nome que nos reconhecíamos, nem 

mesmo utilizar o banheiro público que nos conviesse com medo de sermos afrontados. 

Nós homens, sentíamos em nosso interior que era coerente ter barba, pelos pelo corpo, cabelos 

bem cortados e poder sentir a brisa do mar enquanto caminhássemos sem a camisa pela praia, afinal 

nunca conseguimos nos ver como menina e tão pouco entender o universo feminino. 

Para nós mulheres, queríamos nos deleitar ao ver nossos seios se desenvolvendo e com a 

cintura aparente, podermos vestir um vestido suave ou uma blusa de alça que combinasse com a cor 

do nosso batom. Contudo, não tínhamos informações sobre o que acontecia conosco, causando ainda 

um maior desconforto, e a vontade a flor da pele de podermos agir e nos comportar como nos 

reconhecíamos. 
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Este foi um momento de não pertencimento total e muita dor. Neste ínterim, passamos a nós 

relacionar extrabarreiras familiares e sociais as quais estávamos envolvidos, vindo à luz o primeiro 

entendimento. 

Começamos a circular entre as pessoas que faziam parte do grupo denominado na época como 

“GLS” (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) e aconteceu o primeiro contato com os homossexuais, com 

os quais nos identificamos prontamente. A descoberta que talvez pertencêssemos a esta caixa nos 

deixou mais aliviados. A partir da convivência com esta comunidade, passamos a nos reconhecer 

como gays ou lésbicas, pois sentíamos atração por pessoas do mesmo sexo que éramos identificados. 

Foi a grande jornada para o autoconhecimento, cujo início foi através da melhor compreensão sobre 

orientação sexual. 

Como diz a expressão, “...saímos do armário!”, atitude que nos levou a vivenciar o primeiro 

evento traumático junto aos nossos familiares, os quais não compreendiam, não apoiavam e ainda 

recriminavam. 

Foi através de filmes, programas de TV, Internet ou por ter ouvido alguém falar, que tivemos 

o contato com o termo transexualidade. Cada um de nós iniciou uma busca a favor de um 

conhecimento mais profundo sobre o assunto e a cada leitura, a cada informação, mais nos 

identificávamos. Chamava muito a nossa atenção, pois quanto mais liamos e ouvíamos sobre pessoas 

trans, maior era o reconhecimento. 

Não era comum a presença de transexuais nos locais, não obstante podíamos notar as travestis 

e mulheres transexuais, principalmente nas ruas à noite, trabalhando com prostituição. Uma de nós 

teve um forte sentimento em uma noite ao olhar para uma mulher trans na rua, que fez com que todas 

as experiências na vida com relação a isso tivessem se organizado. 

Nossa ansiedade se converteu em esperança de que sim, as coisas podiam ser diferentes e então 

vem um entusiasmo pela possibilidade que se abre. 

Mesmo com pouca informação, uma de nós, ainda que preocupada com algum problema de 

saúde que porventura pudesse ter, se arriscou em iniciar a ingestão de hormônios, que propiciava o 

surgimento de alguns traços inerentes ao sexo o qual tanto se identificava. 

Foi o auge de nossas vidas. Criamos uma expectativa com relação às alterações corporais que 
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poderíamos ter e cada um à sua maneira deu início a hormonização. As mudanças não eram tão visíveis, 

sendo uma fase difícil da transição, momento em que não aparentávamos totalmente o ser masculino 

ou feminino, exceto para um de nós que desde muito cedo apresentava minimamente as características 

físicas desejadas. Com isso causamos certa estranheza aos olhos das pessoas o que nos fez sentir o 

preconceito, seja da família, no trabalho ou mesmos dos transeuntes que se deparavam conosco. Um 

de nós tinha um passabilidade maior por apresentar características mais marcadas de acordo com o 

sexo o qual se identificava. 

Eis que vivenciamos o segundo momento traumático em nossas famílias, as quais indagavam 

que como se não bastasse sermos homossexuais, agora não éramos do sexo que nascemos? Como 

assim? Não!!! Para outro de nós foi rejeição total, porque agora passa de uma coisa que se vive dentro 

de casa, para todo mundo conseguir identificar que existe um problema naquela família. Todos se 

acham no direito de opinar. Um de nós retrucou dizendo à família que não interessava a opinião deles. 

Para dois de nós, mesmo com a estrutura familiar abalada por questões principalmente religiosas ou 

pela preocupação com a opinião alheia, o amor prevaleceu e as relações foram relativamente 

preservadas. Três de nós tinha medo de sermos expulsos de casa, o que acabou acontecendo com duas 

de nós. Para uma de nós foi um misto de tensão, medo e até alívio em poder expor os sentimentos para 

a família. Foi um chororô e ainda replicavam sob o seguinte argumento: “Ó... você podia ser como 

fulano de tal né? Que de repente não aparentava o que era para as pessoas...”. Expressões como “Tá 

querendo virar homem?”, “Tá querendo virar mulher?”. Poxa, ninguém tá querendo virar nada! 

E foi instaurada uma grande discórdia. A família e a sociedade não estavam preparadas para 

nos acolher nem para ao menos tentarem entender. As pessoas não têm ideia do que é você tomar um 

banho, olhar para seu corpo e não se identificar com aquilo que está ali com você. 

O que era perceptível para nós, é que nossas famílias estavam mais preocupadas com as 

opiniões alheias do que conosco. Preceitos religiosos interferiam em suas atitudes de maneira negativa, 

fazendo inclusive com que uma de nós não fosse expulsa de casa, porém que fosse vetado o convívio 

familiar. Era uma desaprovação velada. Não podia participar dos eventos festivos. A família de uma 

de nós queria controlar até mesmo as vestes utilizadas e diziam: “...porque eu quero que você vá 

assim! Eu quero que você vá assado!”. Mas porque irmos caracterizados de uma coisa que não 

somos? 

Começamos a construir nossas redes de apoio, com pessoas que eram acolhedoras e 
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possivelmente pudessem nos compreender e auxiliar a passar por mais este momento doloroso. Três 

de nós contou com o amparo de nossos companheiros e dois de nós com amigos que foram um apoio 

muito relevante para conseguirmos dar o próximo passo. 

Colegas de trabalho foram empáticos, conversaram e entenderam. Houve para um de nós, a 

contribuição da Universidade, de alguns professores e colegas. Em contrapartida, alguns docentes 

utilizavam temas relacionados ao eixo biológico para tentar contradizer a questão da identidade de 

gênero explanando nas aulas que “... existem homem e mulher e isso é definido em função da 

genitália.” Esta resistência implícita soava como se quisessem dizer: olha! Tu não existe. 

Um de nós recebeu um suporte da Comissão de Diversidade Sexual de Santos, momento o qual 

recebeu orientações sobre a transexualidade e os meios para dar início ao processo transexualizador. 

Esta é uma postura atual, em vista do que foi vivenciado por um de nós que não obteve informações 

de nenhuma das comissões das quais entrou em contato, seja na Baixada Santista ou em São Paulo. 

Seguros de nossa decisão, cada um de nós procurou iniciar o processo da maneira que foi viável 

na época. Não eram divulgadas amplamente as informações em relação ao acesso ao ambulatório de 

transexualidade o que tornou tudo muito difícil, seja sobre o local de atendimento ou sobre o processo 

transexualizador em si. Um de nós é servidor público e possuía alguns contatos na cidade, o que 

facilitou a introdução no programa, ainda que com muita insistência e determinação para conseguir a 

inclusão. A Universidade também auxiliou um de nós, através do apoio de alguns professores para 

que portas se abrissem para o atendimento no ambulatório em São Paulo. Um complicador era que os 

serviços específicos não eram próximos, além do que não existem cartazes, os funcionários não sabem 

qual encaminhamento fazer, porque nem eles têm informação. Não tem um telefone para contato, o 

atendimento na recepção é péssimo, eles falam que não podem responder nada, que eles não têm 

informação sobre nada. A única coisa que a gente escuta é: “...segunda feira depois das duas horas...”. 

Nas unidades básicas e de especialidades a única informação possível é que nós devemos 

procurar o H.C. (Hospital das Clínicas) em São Paulo, o que já é um obstáculo pela distância. Quanto 

ao serviço de especialidade específico para este fim, subentendíamos que os problemas seriam 

menores, porém tudo funciona como um serviço comum, onde até mesmo o uso do nome social tem 

que ser explicado. Contudo, um de nós foi bem atendido no Ambulatório de Transexualidade da 

UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), onde mesmo sem saberem ao certo o que fazer, se 

dispuseram a ouvir, pesquisar sobre o assunto e atender. Além disso, a sala é de espera para todos os 



207  

que procuram o serviço, o que nos torna invisíveis aos olhares mais preconceituosos. 

Podemos relatar como um grupo de pessoas trans, que somos um alvo fácil. Para quatro de nós, 

no começo da transição fomos alvo de chacota, rejeitados. Você não pertence. Passado algum tempo 

desde o início do tratamento, você não é mais apontado, não é tão reconhecido com facilidade e então 

ficamos mais confortáveis em nosso corpo, o que nos fez sentir finalmente incluídos. 

Nós sabemos que temos direito à saúde e que o governo tem e deve cumprir com suas 

responsabilidades perante a população em geral. Entretanto, como todos os outros direitos, sentimos 

que se quisermos um bom atendimento temos que pagar por ele. Assim como na educação, também 

temos o direito, mas na saúde se eu quero ser bem atendido, eu pago! 

Francamente, não adianta haver leis ou políticas públicas de saúde se não há 

comprometimento dos cidadãos que prestam aquele tipo de serviço. Se a sociedade não mudar não 

basta ter lei. Apreciaríamos se pudéssemos ter um atendimento humanizado, que fosse para todos, não 

específico ao transexual, mas para o heterossexual, seja lá para o sexual que for. Temos direito a 

sermos respeitados e que as pessoas possam entender que não é porque é público que tem que ser 

avacalhado. É importante termos profissionais da área de saúde que olhem as pessoas nos olhos e que 

nosso CID (Código Internacional das Doenças) ou questão de saúde não entrasse no consultório antes 

de nós e que não tivessem médicos surtados. 

Nós somos pessoas, indivíduos, cada um com sua trajetória e o CID de transexualidade, não 

deve ser priorizado sobre o que nós somos. 

Após trilhamos longo percurso, conseguimos agendar nossa primeira consulta no ambulatório 

para o atendimento à transexuais do ambulatório especializado no SUS (Sistema Único de Saúde). 

Conhecemos o serviço logo na inauguração. A sensação que tínhamos era que as pessoas não sabiam 

direito como fazer e como tratar. Era bem confuso entender a lógica do atendimento. Desde a entrada, 

recepção e local de espera percebíamos os olhares que pairavam sobre nós, comentários, risinhos o 

que era bem desconfortável. Contudo, tentávamos analisar aqueles comportamentos sob uma ótica 

diferente, porque tem coisa que é preconceito, tem coisa que é discriminação e tem coisa também que 

está associada a não saber fazer, não saber lidar. 

As pessoas julgam que somos persecutórios. A bem da verdade é que passamos por muitas 

situações vexatórias e discriminatórias em quase todos os espaços que convivemos, o que resulta em 
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uma fragilidade emocional. Se tivéssemos mais fortalecidos, como um de nós se sentia, poderíamos 

encarar a vida com mais leveza. 

Havia a questão dos agendamentos de consulta: hora feito diretamente pelo computador do 

médico, hora era no registro geral e assim, muitas vezes fomos prejudicados em não conseguir marcar 

o retorno. 

Recebemos hormônios que eram liberados pela farmácia ambulatorial, mas nem sempre tinha. 

Causávamos estranheza aos trabalhadores do local no início e ainda assim nunca foram rudes ao nos 

atenderem. 

Vale ressaltar que quando adentramos no programa do ambulatório especializado, após sermos 

avaliados pela equipe, pode ser necessário sermos encaminhados para outras especialidades ou 

serviços como enfermagem e exames, de modo que somos também atendidos por profissionais que 

não compõe o programa. Com isso, nos sentíamos um pouco desconfortáveis quando passávamos por 

alguns atendimentos extra ambulatório trans. Não são todos os profissionais que compreendem e/ou 

aceitam a condição do transexual e ao nos atenderem transparece em suas falas e atitudes o 

descontentamento em realizar o atendimento, ademais, sabemos se tratar de um hospital escola, 

entretanto em algumas ocasiões, a presença de várias pessoas na sala de atendimento nos deixa 

constrangidos. Este é um assunto que nem todos tem o domínio, e as pessoas agem com arrogância 

não parando nem para nos ouvir. Três de nós sentia-se como se fosse uma cobaia. 

A consulta com os endocrinologistas é individual, o que consideramos importante. Um de nós 

acha que se eles pudessem fazer alguns atendimentos em grupos para que conseguíssemos juntos 

discutir os efeitos dos hormônios em nosso corpo, como seres individuais que somos, evitaria as 

buscas que fazemos para trocar experiências e sanar dúvidas em grupos de Facebook, onde não há a 

participação de um profissional habilitado para nos esclarecer. Esta poderia ser uma boa experiência, 

que nos uniria enquanto grupo, fazendo com que aquele ambiente se tornasse mais agradável. 

Como parte do processo transexualizador, três de nós recebe hormônio injetável. Após a 

consulta médica éramos encaminhados a sala de enfermagem para administração do medicamento. 

Via de regra, não havia um profissional da enfermagem específico para este procedimento, de forma 

que ao procurarmos alguém para nos atender no local não encontrávamos ninguém, ou então nos 

diziam: “Olha, hoje não tem como você aplicar a injeção, não tem enfermeira para aplicar 
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injeção...”. Cada hora é uma pessoa a qual está com um humor diferente para te dar injeção. 

Quanto a grupos de psicologia, um de nós acredita que algumas coisas que ocorrem na vida 

pessoal não têm como serem ditas em grupo. Sofrimentos, violências vividas, abusos, acontecimentos 

que seria pertinente manter a individualidade. 

Outro embaraço está relacionado ao uso do nome social, seja na mesa onde fazem chamadas 

ou por profissionais de outras especialidades. Insistem em utilizar o nome do registro ignorando 

totalmente a legislação vigente e o respeito a pessoa humana. 

O SUS na opinião de três de nós está um caos, uma vergonha, não só para nós transexuais, 

mas como transexual é muito pior. Consideramos que a assistência prestada é insatisfatória, quando 

nos deparamos com profissionais que parece que não estão te vendo ali. Há um desprazer em atender. 

Nós somos usuários, nós não somos bichos, não transmitimos doenças, não somos um CID e educação 

é necessária. 

Sem dúvida alguma, o ambulatório foi uma conquista para nossa região. Houve uma grande 

expectativa para iniciarmos o acompanhamento ali. Dois de nós pediu transferência do ambulatório 

em São Paulo para cá. Ainda há informações desencontradas, falta de humanidade, desrespeito, má 

vontade. Dois de nós acha que nunca teve um acolhimento adequado, só um desgaste que nos faz nem 

ter vontade de ir ao ambulatório. Foi e ainda é um processo de construção continua e certamente seria 

interessante que as outras cidades da Baixada Santista que também utilizam o serviço, pudessem 

contribuir de alguma forma. 

Nossa realidade já é repleta de críticas, tais como “...pra que isso?”, “...você está acabando 

com o seu corpo!”, “...está indo contra a natureza!”. É uma luta diária para podermos ser quem 

somos. Quatro de nós constata que sofrem o tempo inteiro, se não com a família, com amigos ou no 

trabalho. As pessoas não sabem como é ser tratado da forma que não se identifica. Na possibilidade 

de passarmos pela transição, entramos com tudo, porque não é por modismo, mas uma necessidade, 

um desespero, é por sobrevivência. Ao conseguirmos verbalizar nossa identidade, é como um 

desabafo, um alívio, a esperança de poder viver em plenitude. Não queremos machucar ninguém. 

Temos que provar o tempo todo que somos quem somos e que não temos distúrbios mentais. 

Ficamos expostos e a mercê do julgamento alheio. O nosso sonho é poder receber um atendimento 

como uma de nós descreveu, sentindo inclusive uma melhora em sua qualidade de vida, sendo tratada, 
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medicada e operada com segurança. Que algum dia não fosse necessário ter atendimento 

especializado para trans, que não houvessem rótulos e sim atendimento ao ser humano que está ali, 

respeitando-se a diversidade de cada um. Que haja pessoas engajadas em atender pessoas, com 

educação e humanização. Que não fosse necessário haver movimentos representativos para lutar pelo 

que já é direito, que as coisas fluam não apenas por política. Nós somos quem somos! 

“SOMOS SER HUMANO, ACOLHE... ACOLHE O SER HUMANO!” 
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APÊNDICE V – PRODUTO TÉCNICO DA DISSERTAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde 

 

 

 

MARCIA REGIANE BORGES ANTOGNETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOU TRANS SIM! E DAÍ?  

Você é profissional da área da saúde? Saiba como acolher e attender de forma 

humanizada a população de Travestis e Transexuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2019 
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MARCIA REGIANE BORGES ANTOGNETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto apresentado ao Programa de Pós- Graduação 

Ensino em Ciências da Saúde, modalidade profissional, 

do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde da Universidade Federal de São Paulo – Campus 

Baixada Santista, como requisito parcial para obtenção 

do Título de Mestre. 

 

Orientadora: Professora Doutora Luciana Togni de 

Lima e Silva Surjus 

 

 

 

 

 

SANTOS 

2019 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - CEDESS 

MODALIDADE PROFISSIONAL 

 

PRODUTO FINAL DA DISSERTAÇÃO 

 

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. 
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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. 

2. OBJETIVOS 
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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. 

 
 

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. 

 
 

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 
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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. 

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, 

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