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RESUMO

Transexuais e travestis não se identificam com o gênero biológico ao qual nasceram, e transformam o corpo por meio de hormônios, terapias e 
cirurgias, vestindo- se  e se comportando com o gênero ao qual se identificam. Há uma diferença entre os dois grupos, ocorrendo no primeiro 
uma mudança cirúrgica do seu órgão sexual, e no segundo não. Sabe-se que a população travesti e transexual representam a letra T da sigla LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros) é  mais vulneráveis à situações de preconceito, violência, exclusão social e agravos a saúde, e 
é comum a obtenção do sustento por prostituição, expondo-os a homicídios, uso de drogas, bebidas alcoólicas e má alimentação, uso de silicone 
industrial e hormônios sem acompanhamento médico, sendo estigmatizados por não corresponderem ao padrão hegemônico em que sexo e 
gênero devem necessariamente coincidir, não tendo garantias do exercício de sua cidadania. Portanto, este estudo teve por objetivo entender os 
fatores que dificultam o acesso da população travesti e transexual aos serviços de saúde, mesmo após a formulação das políticas públicas que 
garantam a sua cidadania. Trata-se de uma revisão da literatura com abordagem descritiva realizada nas bases de dados LILACs e SciELO através 
da Biblioteca virtual de saúde (BVS). Foram selecionados 20 artigos científicos em português publicados entre 2005 e 2015. A leitura dos textos 
permitiu identificar que o Governo Federal busca alinhar-se a assistência no tocante da UNIVERSALIDADE, IGUALDADE E EQUIDADE, de acordo 
com as Diretrizes do SUS, tendo criado a Política Nacional de Saúde LGBT - um conjunto de normas e procedimentos cuja operacionalização 
requer estratégias e metas sanitárias de todas as instâncias governamentais, para fornecer assistência aos cidadãos deste grupo populacional que 
não procuram os serviços de saúde por causa do preconceito e despreparo de profissionais. Os textos avaliados evidenciaram a dificuldade no 
reconhecimento da identidade de gênero demonstrando a negação de direitos conquistados desde a chegada ao atendimento / triagem do 
serviço de saúde, aonde frequentemente não são chamados pelo seu nome social. Identificou-se também que, durante uma anamnese, 
usualmente não é realizado exame físico desse paciente, um requisito necessário para uma consulta clínica. Portanto, muitas vezes o diagnóstico 
é baseado em relatos do paciente, e depois é feita a terapia medicamentosa. Foram encontrados diversos relatos na literatura acerca da 
resistência de profissionais de saúde em examinar o corpo de travestis e transgêneros, por considerarem que o corpo de travestis e pessoas 
transexuais foge do gênero que a sociedade determinou como “normal”. Ainda assim, a literatura relata que, em caso de internação destes 
pacientes, chamam-nos pelo nome de batismo e os colocam na ala correspondente ao seu sexo biológico, ignorando completamente o seu 
gênero, gerando constrangimentos que impactam na melhora da saúde do paciente. Pode-se concluir que nos espaços de saúde aonde deveria 
ocorrer acolhimento, informação e proteção, travestis e transexuais se deparam com os mesmos estigmas, preconceitos e desigualdades 
encontrados na sociedade e com isso procuram os serviços em último caso, em muitas vezes já apresentando sinais e sintomas que tem como 
consequência uma doença grave de base. Conclui-se que há necessidade de qualificação contínua de todos os profissionais que participam do 
atendimento de saúde a este público alvo acerca das características e necessidades para que esta população possa manter uma rotina de 
cuidados em saúde com exercício de sua cidadania e adequado respeito e avaliação clínica por todos os profissionais envolvidos no 
processo.Sugere-se, portanto, ampliar os debates e treinamentos de capacitação sobre identidade de gênero e direitos destes cidadãos, a serem
integrados às grades curriculares dos cursos universitários, cursos técnicos e espaços para melhoria no atendimento destes pacientes.
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