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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é discutir a necessidade da reflexão das 
questões relacionadas à sexualidade e gênero como uma 
dimensão da qualidade em assistência em saúde dentro da 
comunidade acadêmica. Um novo olhar para o as informações 
que se apresentam no meio social diariamente são 
fundamentais para a construção de um novo paradigma de 
assistência que atenda a todos com qualidade. Essas questões 
foram abordadas de modo a gerar nos leitores uma inquietação 
que seja capaz de fazê-lo buscar mais fontes para que possa, 
a partir do conhecimento e do reconhecimento vinculado a 
população LGBTTT, promover assistência com qualidade. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this article is to discuss, in the academic 
community, the necessity of reflection over the questions 
related to sexuality and gender roles as a determinant 
dimension in health assistance. A new look towards the 
informations that arise daily in society are fundamental to the 
construction of a new assistance paradigm that answers 
people's needs with quality. These questions were approached 
in such a manner that may cause unrest on the readers, 
motivating a search for new sources and informations wich will, 
from knowledge and recognition of the LGBT community, 
promote quality assistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O campo teórico dos modelos de atenção, linhas de cuidado e abordagem em 

saúde vem apresentando importantes avanços na construção de políticas públicas para 

públicos que merecem uma atenção diferenciada por apresentarem demandas especificas 

relacionadas à seu contexto social, como linhas de atenção voltadas à saúde da mulher, da 

criança,  da população negra, dos indígenas assim como um esforço em se materializar 

elementos como a humanização. Na prática profissional, no entanto, a premissa essencial 

da constituição de 1988, no que tange à dimensão da saúde e suas características, ainda se 

configura como de difícil execução em diversos contextos relacionados ao exercício da 

assistência. Na constituição, temos que: 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (BRASIL, 1988 p.37).   

 

O grande entrave da assistência consiste justamente na garantia ao acesso 

universal e igualitário. A operacionalização da saúde é um desafio a ser vencido dentro do 

Sistema Único de Saúde, uma vez que o corpo profissional da área ainda não consegue 

acolher de modo efetivo a importância de identificar os determinantes históricos, 

socioeconômicos e culturais que se enlaçam na formação  dos diferentes contextos de vida. 

Tendo em vista que uma assistência de saúde de qualidade tem de levar em 

consideração todo o contexto sociocultural dos indivíduos, os profissionais enquanto forças 

motrizes do sistema de saúde devem estar em sintonia com a pluralidade do contexto das 

da dinâmica social que apresenta de modo mais efetivo diferentes conformações de 

identidade na contemporaneidade. Devem, também, executar uma prática vinculada aos 

princípios bioéticos e fundamentada no princípio da justiça, adotando-o como uma 

distribuição adequada do ônus e dos benefícios sociais; de modo a articular as 

necessidades da sociedade, de modo que privilégios e encargos sejam distribuídos sem 

discriminação no tratamento das pessoas (BUB, 2005).  Este princípio norteador põe em 

foco o desafio que é a constante necessidade da renovação do dever social, configurado em 

diversos códigos de ética dos profissionais da saúde,  que os profissionais da saúde têm de 

manter ativo, além de relacionar-se com as demandas de equidade, ou seja, a adoção de 

medidas desiguais para compensar as diferenças injustas - iniquidades.  

A necessidade de estabelecer uma intimidade entre os promotores da 

assistência de saúde ao contexto dos novos constructos sociais se justifica ainda pelo 

contexto geral das políticas públicas. Essas, em um conceito ampliado,  podem ser 



 
 
 

                  

conceituadas de modo categórico como respostas do Estado a problemas surgidos na 

sociedade, operacionalizadas por meio de conjuntos de diretrizes, medidas e procedimentos 

que explicitam o posicionamento político do Estado frente a problemas que são 

considerados de interesse público (LUCCHESE, 2004). 

 Lucchese enfatiza que no campo da ação social, as políticas públicas de saúde 

têm por função delinear a reposta Estatal mediante as necessidades da população. No 

entanto, o sistema de saúde parece enfrentar resistência no que tange à efetivação dessas 

políticas que considerem as atuais necessidades sociais. Uma das questões que se 

contrapõe aos princípios doutrinários do SUS se encontra na assistência prestada a comuns 

signos de exclusão social, como o público LGBTT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais, Transgênero e Travestis, assim como no próprio conceito de políticas públicas 

para esta população em especifico.  

De acordo com Aquino (2006), as diferenças em saúde entre homens e 

mulheres foram historicamente embasadas em teorias biologistas pretensamente neutras. 

Essas concepções foram construídas em uma dimensão de gênero onde o homem era 

considerado modelo universal do humano e a mulher como outro, especial, desviante. Hoje, 

faz-se necessária a discussão de gênero além do conservadorismo binário, que consiste na 

existência exclusiva do feminino e masculino. Isto se dá pela existência de contextos 

culturais que comportam diversas dimensões de identificação do sujeito a influências de 

contextos sociais além da dimensão do campo da fenomenologia. Essa amplitude de 

sistemas de identidade “encerra em cada elemento como, no  comportamento geral, o estilo, 

além de toda a anterioridade histórica e as implicações eventuais de uma  dita existência 

(FOCAULT, 1975), envolvida em nova conformação das relações de gênero e sexualidade 

na sociedade contemporânea”.  

Atualmente, há um intenso debate sobre o desenvolvimento e maturação da 

identidade de gênero desvinculada da biologismo e do sexismo puramente dito. Isso se dá 

uma vez que há um constante confronto entre diversificadas perspectivas disciplinares e 

teóricas em um cenário de crítica às teorias universais e aos dualismos (natureza e cultura), 

que serviram à formulação de sexo e gênero. De acordo com Butler (2003), nas correntes 

pós-estruturalistas e pós-modernas questiona-se a própria base material do sexo, 

argumentando-se ter sido o gênero que inventou a diferença sexual como ordem 

classificatória do mundo. A discussão acerca dessas questões pela sua complexidade 

estrutural e sua riqueza impõe profundas implicações para a reflexão sobre saúde e doença. 

O objetivo desse artigo é discutir a necessidade da reflexão sobre questões 

relacionadas à sexualidade e gênero como uma dimensão da qualidade em assistência em 

saúde dentro da comunidade acadêmica do campo em questão. O processo ensino-



 
 
 

                  

aprendizagem não se encerra na formação profissional apenas na graduação, mas cabe ao 

profissional assistencial um permanente estado de atualização e reflexão acerca do 

desenvolvimento de uma atividade profissional no contexto social. Para isso, parte-se da 

premissa de que um novo olhar para as informações apresentadas diariamente é 

fundamental para a construção de exercícios de reflexão sobre a ação e a formação de um 

novo paradigma de assistência que possa atender a todos com qualidade. Esse artigo se 

viabiliza através da utilização de uma metodologia com fonte bibliográfica através de artigos 

contidos na base de dados SciELO® e de caráter descritivo com abordagem qualitativa.   

Portanto, o debate que aqui se sugere abordar dentro do âmbito da assistência 

em saúde encontra sua importância de uma qualidade assistencial que não pode encontrar 

entraves embasados em preconceitos, tabus e julgamentos morais de ordem pessoal. Aos 

profissionais não cabe o espaço de julgamento moral, mas o de cuidado integral. Embora se 

tenham elencado, ao longo das ultimas décadas, reflexões que contribuíram para a melhoria 

da assistência em saúde para outros signos de exclusão (como discussões em prol da 

saúde da mulher, da saúde do idoso e do negro), o cenário LGBTT se enquadra em uma 

dimensão mais delicada. O preconceito e a violência simbólica que se configuram nas 

relações sociais com essa comunidade abrangem questões culturais de forte valor, como a 

religião e a noção de moral historicamente condicionada.  

 

2. A IMPORTÂNCIA DO DEBATE LGBTTT PARA A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM 

SAÚDE: as questões de gênero e sexualidade no Sistema Único de Saúde - SUS 

 

O sistema de saúde brasileiro tem se maturado gradativamente desde passados 

mais de duas décadas da promulgação da Constituição de 1988, onde a saúde se alocou 

como um direito fomentado em princípios de universalização, integralidade e equidade. 

Contudo, ainda se elencam diversas barreiras na construção de um ideal de saúde pública, 

pois a realidade ainda revela intensa dificuldade no processo de qualificação do atendimento 

e da assistência.  

De acordo com Becki e Munuzi (2008), deve-se considerar que a saúde 

brasileira tem apresentado progressos como o aumento da expectativa de vida, a diminuição 

da taxa de mortalidade infantil e a ampliação do acesso aos serviços de saúde. Apesar 

desses avanços, há ainda a necessidade da relação estabelecida entre instituição e usuário 

favorecer outros princípios do SUS: a ativa participação social; a gestão democrática de 

serviços; o processo de humanização das relações entre usuários e trabalhadores de saúde; 

universalidade; integralidade; equidade. 



 
 
 

                  

Em um contexto que ainda discute a patologização das questões que envolvem 

o trânsito entre gêneros e sexualidade, o Ministério da Saúde deu um salto para materializar 

uma assistência equânime: a Portaria GM nº. 1.707, de 18 de agosto de 2008, normatizou 

os procedimentos do processo de assistência ao público transexual determinando diretrizes 

de caráter técnico e ético para esse processo no SUS. Considera-se esse episodio como um 

progresso, pois mesmo com discussões fervorosas em correntes de pensamento contrários 

no meio cientifico, essa portaria trouxe em seu conteúdo o reconhecimento de que a 

orientação sexual e a identidade de gênero são determinantes e condicionantes da situação 

de saúde, e que o sofrimento gerado pela sensação de inadaptação em relação ao sexo 

anatômico dos usuários transexuais devem ser acolhidos e tratados pelo SUS, obedecendo 

aos princípios da universalidade, integralidade e equidade da atenção (BRASIL, 2008). 

Por meio da aprovação do Conselho Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde 

aprovou em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral da População Lésbica, Gay, 

Bissexual, Travesti e Transexual (LGBT). Elaborada pelo Comitê Técnico para Gays, 

Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais, órgão consultivo ligado à Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa (SGEP), essa política legitima um evento embasado no princípio 

da gestão democrática participativa. O teor dessa política se define na promoção da saúde 

integral da população LGBT, eliminando a discriminação e o preconceito institucional, 

contribuindo para a redução das desigualdades e para a consolidação do SUS dentro de 

seus princípios doutrinários e organizacionais (BRASIL, 2010).  

Entretanto, percebe-se que a corrente que defende a patologização dessas 

questões ainda é recorrente no meio cientifico, de modo que a desmistificação da 

problemática associada ao gênero e sexualidade se torna cada vez mais difícil de conduzir 

num cenário de posicionamentos contrários. Santos, Shimizu e Merchan-Hamann (2014) 

nos lembram o fato de que a condição de sofrimento intenso, desconforto e inadequação por 

estar no corpo errado do ponto de vista do sexo anatômico, com ausência de distúrbios 

delirantes ou de bases orgânicas, é proposta na 10ª revisão da Classificação Internacional 

de Doenças (CID - 10), no código F 64.0, como Transtorno de Identidade Sexual - 

Transexualismo. Isso porque o manual de diagnósticos da Associação Americana de 

Psiquiatria, em sua IV revisão (DSM – IV - 2002), qualifica essa condição como Transtorno 

da Identidade de Gênero, com o código F64.X, embora esteja aqui mencionando-se uma 

publicação do DMS há mais de uma década, deve-se levar em consideração o fato de que 

essa mesma publicação, já proscrita, ainda ocupa a estante de muitos consultórios 

psiquiátricos como realidade assistencial, embora tenha-se também consciência da 

defasagem de muitas práticas no campo da saúde mental que no momento não cabem 

nesta discussão.  



 
 
 

                  

Para Bento (2006), a priori do nascimento biológico, o corpo já está construído 

pela dimensão da linguagem e por um campo de discurso que esboça os limites de 

normalidade do sujeito. Desse modo, o gênero nada mais é do que uma produção 

tecnológica, uma repetição estilizada de atos que não se restringe aos limites do corpo 

biológico, onde a leitura da sexualidade na sociedade só se torna compreensível e legitima a 

partir de interpretação que é de caráter social e cultural. 

Visto que essas discussões quando abordadas em conflito com a dimensão 

biologista separada do simbolismo social e do fenômeno social que nele se manifesta, se 

torna de difícil compreensão para os profissionais da saúde que se deparam com as 

demandas de saúde advindas desse público (BENEDETTI, 2005). De acordo com o estudo 

de Muller e Knauth (2008), os constituintes da população que transita pelos gêneros e 

sexualidade, fora da heteronormatividade moralmente cultuada, se inserem em um dilema 

quando se deparam com problemas de saúde. Segundo relatos colhidos nesse mesmo 

estudo, os serviços de saúde públicos têm uma abordagem assistencial que indica sob a 

forma de violência simbólica que esse público conta com menos direitos do que os demais 

cidadãos, quando por exemplo se recusam a executar o exame físico ou lhes negam o 

direito ao nome social (MULLER; KNAUTH, 2008).  

Outro fator importante que deve ser mencionado é a visão que os profissionais 

de saúde têm da transexualidade, como o entendimento de que existem diferenças 

fundamentais determinando uma dualidade de sexos e gêneros - homem e mulher, 

masculino e feminino. Essa concepção gera conflitos de conhecimento e de valores quando 

o não cumprimento das expectativas que cada um desses profissionais carrega gera 

situações de conflito e desordem. (SANTOS; SHIMIZU, MERCHAN-HAMANN, 2014). 

Outros autores corroboram com o fato de que o estigma e a vulnerabilidade 

estão sempre vinculadas a esses indivíduos, o que gera uma naturalização da negligência 

de sua própria cidadania pelos outros e por eles mesmos no momento em que aceitam essa 

condição de tratamento por eles mesmos não se considerarem “normais” (CARRARA; 

VIANA, 2007;  MULLER; KNAUTH, 2008). Chegou-se a um momento em que a norma 

social, construída em forma de preconceitos e tabus, gera um sentimento de dúvida da 

própria identidade do sujeito.  

Em pesquisa realizada durante a 9ª Parada do Orgulho LGBT do Rio de Janeiro, 

em 2005, revelou-se que 25% das travestis entrevistadas já sofreram discriminação nos 

serviços de saúde (CARRARA; RAMOS ; CAETANO, 2005). Essa realidade, que fere a 

essência da ética profissional e da própria bioética, se configura como uma agressão aos 

princípios doutrinários do SUS e dos próprios preceitos da Constituição Federal de 1988. 

Representa, também um completo desrespeito aos direitos humanos, direitos esses que a 



 
 
 

                  

maioria dos profissionais afasta de suas competências dentro do contexto laboral no 

momento que deixa de praticar o acolhimento, para dar espaço ao “desacolhimento”. Vale 

ressaltar de modo enfático que a recepção de um serviço de saúde deve se traduzir em um 

espaço que reconheça as necessidades do usuário – seja ele quem for - pela investigação, 

elaboração e negociação de quais necessidades priorizar, dentro de um contexto de 

responsabilização clínico/sanitária e intervenções implementadas a fim de defender a vida 

das pessoas, promovendo o vinculo e o acolhimento (BECKI; MINUZI, 2008). 

A identificação dos contextos socioculturais de grupos é um fator que gera 

impactos nas ações assistenciais e que só podem ser geridas a partir de uma identificação e 

de um reconhecimento do que representa aquele grupo, assim como é necessário 

estabelecer uma identidade para o  negro, para o indígena ou para qualquer outro grupo que 

detenha particularidades sociais, faz necessário um processo de identificação do mesmo, 

para que se pense em um conjunto estratégico de ações que possam promover, prevenir e 

recuperar a saúde dessa população em foco. Visto essa demanda como uma premissa 

válida, percebe-se que o próprio desconhecimento por parte dos profissionais da saúde se 

constitui em uma dimensão que barra uma assistência de qualidade, pois assim se 

caracteriza como uma assistência completamente desvinculada da dinamicidade social, a 

qual se torna necessária a sintonia para que se possa atender o sujeito em sua dimensão 

biopsicossocial. Uma pergunta que aloca essa discussão como necessária no âmbito da 

saúde é feita por Freire et al (2013): 

 

O pluralismo de siglas para designar as diversas identidades das categorias ativistas 
engloba grupos de indivíduos movidos pelos mesmos discursos, mas que se re-
conhecem como diferentes. Essas diferenças, que muitas vezes não são bem 
entendidas pela sociedade, nos fazem refletir sobre quem são realmente esses 
indivíduos e o que os diferencia. Se a sociedade entende como lésbicas as mulheres 
que se relacionam sexualmente com outras mulheres, como gays os homens que 
mantêm relações sexuais com outros homens e como bissexuais os indivíduos que 
mantêm relações sexuais com homens e mulheres, onde se encaixariam os grupos 
de TTTs ? (FREIRE et al, 2013, p.479) 

 

 

Percebe-se nesse ponto a fragilidade de todo o contexto que engloba as 

questões de gênero e sexualidade: existe uma escassez de entendimento do próprio lugar 

de cada “conceito”, entende-se vulgarmente todo esse grupo como heterogêneo, 

desconhecendo-se, dentro da permissão concedida pela ignorância do assunto, as 

particularidades de cada componente da sigla LGBTTT. Sendo esse um dos motivos para a 

discussão dessa conjuntura delicada em que se constrói em um plano ainda ideológico uma 

assistência de qualidade, embasada na universalidade, integralidade e equidade. O estudo 

de Santos, Shimizu e Merchan-Hamann (2014) reitera que os profissionais de saúde têm 



 
 
 

                  

dificuldades em atender essas demandas na questão mais básica, a identificação. Os 

resultados demonstram que a maioria dos profissionais declara ter recebido ao menos uma 

vez uma pessoa transexual no percurso profissional. Entretanto não se sabe como esses 

profissionais identificaram a pessoa dita transexual. Os autores relatam a impossibilidade de 

ter exatidão sobre se houve por esses profissionais um questionamento em relação ao sexo, 

gênero ou identidade sexual, ou se foi apenas uma dedução embasada em julgamentos de 

ordem pessoal.  

Segundo o que nos relata Cecílio (2001) apud Freire et al (2013 p. 481) “a 

garantia da materialização do direito à saúde, incluindo o acesso universal e equânime de 

todos  os cidadãos, representa um desafio para o setor saúde, pautado, essencialmente, na 

micropolítica do trabalho cotidiano”, desse modo é possível entender que uma qualidade em 

assistência exige uma mobilização do próprio corpo motriz em um eixo de fuga do 

conformismo para com o situação micropolitica que encerra seu cotidiano num espaço de 

uma confortável hetenormatividade, numa bolha ainda se constitui como tabu a simples 

universalização da assistência, bolha essa que deve ser rompida com constantes e 

fervorosos debates dessas questões em busca de uma assistência que tenha qualidade 

para todo e qualquer sujeito que dela necessite.  

De acordo com Lancetti (2207), é necessária a instituição de uma clinica que 

transborde os conceitos moralistas instituídos pela heteronormatividade no que ele 

denomina de Clínica Peripatética, que em sua etimologia significa: “passear, ir e vir 

conversando” (FREIRE et al, 2013), 

  

Para operacionalizar o peripatetismo no cuidado à saúde, é necessário transitar 
pelos territórios, transpor limites e transbordar os consultórios, utilizando o espaço 
dentro-fora como facilitador da comunicação, criando vínculos inéditos em uma 
relação, até então, estereotipada e não terapêutica. No modelo peripatético de 
atenção em saúde, as ações devem ocorrer nos territórios geográfico e existencial 
dos sujeitos, combinando os diversos componentes da subjetividade. O ato de fazer 
esse tipo de clínica visa a romper com coletivos altamente repetitivos, organizados 
de forma tecnoburocrática, onde os profissionais são regidos pelas dificuldades e se 
fecham de forma corporativista. O modelo peripatético de se fazer saúde busca 
eficácia e rompe com práticas segmentarizadas e burocráticas. Esse modelo surge 
como "espírito de inovação e de virulência afirmativa e força de convencimento para 
confrontar as tradicionais maneiras burocráticas e simplistas feitas para atender" 
(LANCETTI, 2007 apud FREIRE et al, 2013, p.483). 

 

Reiterando assim a ideia de que é necessária uma mobilização, um sentimento 

que gere desconforto em permanecer no mesmo lugar atrelado de maneira viciada a uma 

prática assistencial que fere princípios dos seres humanos apenas para atender uma 

necessidade de exclusão condicionada historicamente. Nesse ponto o debate é um dos 

veículos capaz de gerar reflexões dentro da prática profissional que podem motivar o 



 
 
 

                  

encaminhamento de uma clínica que estabeleça vínculos inéditos a fim de que se rompa 

com práticas segmentarizadas e burocráticas.  

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma prática em assistência de qualidade e que atenda as necessidades da 

sociedade deve se constituir alicerçada na consciência de que tanto a formação profissional 

quanto conhecimento conhecimentos adquiridos não possuem status fixo. Por esse motivo, 

a educação permanente tem de constituir uma parcela da discussão sobre a atenção 

integral à saúde que, por sua vez, deve ser favorável ao contínuo contato com as diversas 

realidades existentes e em sintonia com a dinamicidade social. A construção de espaços de 

discussão e diálogo entre os profissionais de saúde e a sociedade de um modo geral deve 

se naturalizar de forma a alcançar a integralidade da execução dos princípios do nosso 

sistema de saúde, assim como da nossa Constituição Federal e dos Direitos Humanos. É 

essencial admitir a pluralidade de eventos e fenômenos que rodeiam e interferem na 

qualidade da assistência em saúde. 

Evidenciar as questões de gênero e sexualidade nos serviços de saúde é 

condição primordial para a construção saudável de representações sociais sobre questões 

tão presentes no cotidiano. O esforço em prol de uma discussão que gere resultados 

positivos para todos se constitui também como ação estratégica para efetiva implementação 

das políticas públicas e sociais relacionadas às questões de gênero e sexualidade. 

O objetivo aqui almejado se concentrou na contextualização de modo superficial 

no contexto em que se encontram as questões relacionadas ao gênero e a sexualidade e 

seus reflexos para a qualidade assistencial de modo a gerar nos leitores uma curiosidade, 

uma inquietação que seja capaz de fazê-lo buscar mais fontes para que possa a partir do 

conhecimento e do reconhecimento vinculado a população LGBTTT fazer valer uma 

assistência que seja capaz de transpor preconceitos e tabus em prol da qualidade em 

saúde, e um sistema, novamente, universal, integral e equânime.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                  

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

      
AQUINO, Estela M L. Gênero e saúde: perfil e tendências da produção científica no 
Brasil. Rev. Saúde Pública,  São Paulo ,  v. 40, n. spe, Aug.  2006 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102006000400017&lng=en&nrm=iso>. access on  30  Mar.  2015.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102006000400017. 
 
BECK, Carmem Lúcia Colomé; MINUZI, Daniele. O acolhimento como proposta de 
reorganização da assistência á saúde: uma análise bibliográfica. Saúde, Santa Maria, vol 
34a, n 1-2: p 37-43, 2008. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-
2.2.2/index.php/revistasaude/article/download/6496/3948>. Acesso em: 30 mar. 2015. 

BENEDETTI, Marcos Renato. Toda feita: o corpo e o gênero das travestis. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005. 144p.          

BENTO, Berenice. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência 
transexual. Rio de Janeiro: Garamond; 2006.  
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais. Brasília, 2010. 
 
BRASIL. PORTARIA Nº 1.707, DE 18 DE AGOSTO DE 2008. Institui, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o Processo Transexualizador, a ser implantado nas unidades 
federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. Brasilia, 2008. 
 
BUB, Maria Bettina Camargo. Ética e prática profissional em saúde.Texto contexto - 
enferm.,  Florianópolis ,  v. 14, n. 1, Mar.  2005 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072005000100009&lng=en
&nrm=iso>. access on  30  Mar.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
07072005000100009. 
 
BUTLER Judith P. Problemas de gênero: feminismo e subversão de identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira; 2003 

CARRARA, Sérgio; RAMOS, Silvia; CAETANO, Márcio. Política, direitos, violência e 
homossexualidade: pesquisa 9a Parada do Orgulho GLBT. Rio de Janeiro: Cepesc, 2005.   

_________; VIANNA, Adriana. Violência letal. Rio de Janeiro, 16 abr. 2007. Disponível em: 
<http://www.clam.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=%5FBR&
infoid=2515&sid=7> Acesso em: 30 mar. 2015. 
 
FOUCAULT, Michel. Doença Mental e Psicologia. Tempo brasileiro. Rio de Janeiro: 1975. 
 



 
 
 

                  

FREIRE, Eduardo Corsino et al . A clínica em movimento na saúde de TTTs: caminho para 
materialização do sus entre travestis, transsexuais e transgêneros. Saúde debate,  Rio de 
Janeiro ,  v. 37, n. 98, Sept.  2013 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
11042013000300011&lng=en&nrm=iso>. access on  30  Mar.  2015.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-11042013000300011. 
LUCCHESE, Patrícia T. R. (coord.) Politicas Públicas em Saúde Pública.  Faculdade de 
Saúde Pública – USP / BIREME / OPAS / OMS. Faculdade de Saúde Pública – USP / 
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte / Secretaria de Saúde de Marília / Secretaria de 
Saúde de Porto Alegre / Secretaria de Saúde de Recife / Secretaria de Saúde de Sobral / 
BIREME São Paulo, Julho de 2004. DIsponivel em: < 
http://files.bvs.br/upload/M/2004/Lucchese_Politicas_publicas.pdf> Acesso em: 30 mar. 
2015. 
 
MULLER, Magnor Ido; KNAUTH, Daniela Riva. Desigualdades no SUS: o caso do 
atendimento às travestis é 'babado'!. Cad. EBAPE.BR,  Rio de Janeiro ,  v. 6, n. 2, June  
2008 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
39512008000200002&lng=en&nrm=iso>. access on  30  Mar.  2015.  
http://dx.doi.org/10.1590/S1679-39512008000200002 
 
SANTOS, Adelyany Batista dos; SHIMIZU, Helena Eri; MERCHAN-HAMANN, Edgar. 
Processo de formação das representações sociais sobre transexualidade dos profissionais 
de saúde: possíveis caminhos para superação do preconceito. Ciênc. saúde coletiva,  Rio 
de Janeiro ,  v. 19, n. 11, Nov.  2014 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232014001104545&lng=e 
&nrm=iso>. access on  30  Mar.  2015.  http://dx.doi.org/10.1590/1413-
812320141911.15702013. 
 


