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“Mas, não se acanhe, 

Que esse dia fora do tempo 

Há de acabar” – Jup do Bairro. 

(trecho da música: Transgressão) 



 

RESUMO 

 

A presente monografia tem como objetivo apresentar, por meio da pesquisa bibliográfica, 

realizada com o suporte teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais de Serge 

Moscovici, as representações sociais da transexualidade, das pessoas travestis, mulheres e 

homens transexuais e transgêneros – população trans - nos serviços de saúde. O trabalho inclui, 

com a finalidade de estabelecer cenários comparativos, a experiência de gestão em saúde 

pública durante a realização das etapas de implementação de um serviço ambulatorial 

especializado no processo transexualizador no SUS, serviço específico para essas populações, 

no município de Itumbiara, Goiás. Constamos a importância da gestão pública como indutora 

de novas possibilidades de atuação junto a essa população. Os trabalhos analisados e a 

experiência relatada, mostram que os-/-as profissionais da saúde que atuam com as populações 

trans são influenciados, em suas concepções sobre as manifestações da sexualidade e as 

expressões de gênero, bem como nas suas atuações técnicas, pelas representações sociais 

vigentes, reiterando nos serviços de saúde a invisibilidade, a violência, a vulneração, 

estigmatização e o não reconhecimento dessas pessoas em sua humanidade, integralidade, 

direitos e cidadania. 
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RESUMEN 

 

La presente monografía tiene como objetico presentar, por medio de la investigación 

bibliográfica, realizada con el suporte teórico-metodológico de la Teoría de las 

Representaciones Sociales de Serge Moscovici, las representaciones sociales de la 

transexualidad, de las personas travestis, mujeres y hombres transexuales y transgéneros – 

población trans – en los servicios de salud. El trabajo incluye, con finalidad de establecer 

escenarios comparativos, la experiencia de gestión en salud pública durante la realización de 

las etapas de implementación de un servicio ambulatoria especializado en el proceso 

transexualizador en el SUS, servicio específico para esa población, en el municipio de 

Itumbiara, Goiás. Constamos la importancia de la gestión pública como inductora de las nuevas 

posibilidades de la actuación junto a esa población. Los trabajos examinados y la experiencia 

relatada, muestran que los-/-las profesionales de la salud que actúan con las poblaciones trans 

son influenciados, en sus concepciones sobre las manifestaciones de la sexualidad y las 

expresiones de género, así como en sus actuaciones técnicas, por las representaciones sociales 

vigentes, reiterando en los servicios de salud la invisibilidad, la violencia, la vulneración, 

estigmatización e el no reconocimiento de esas personas en su humanidad, integralidad, 

derechos y ciudadanía.  
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ABSTRACT 

 

This monographic work presents, using bibliographical research, with theoretical and 

methodological of Serge Moscovici's Social Representations Theory, the social representations 

of transsexuality, transvestites, transsexual and transgender women and men - trans population 

- in health services. The monograph includes, establishing comparative scenarios, the 

experience of public health management during the implementation stages of an outpatient 

service specialized in the transsexualization process in the SUS, a specific service for these 

populations, in the municipality of Itumbiara, Goiás. We found evidence of the importance of 

public management as a promoter and provider of effective services for this population. The 

scientific research analyzed and the experience reported show that health professionals who 

provide health care to trans populations are influenced,, in their conceptions about the 

manifestations of sexuality and gender expressions, as well as in their technical actions, by the 

current social representations, reiterating in the health services the invisibility, violence, 

vulnerability, stigmatization and non-recognition of these people in their humanity, integrality, 

rights and citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

E você sente a necessidade de ter um corpo conforme você é interiormente. 

Por que disso? Porque todo ser humano não é só subjetividade, consciência, 

psiquê. Nós somos subjetividades encarnadas no mundo, nós somos corpos no 

mundo. A gente tem a necessidade, para viver no mundo, de ter um corpo. 

Nós não somos consciências etéreas no espaço, lá na outra dimensão. Nós 

somos seres subjetivos encarnados na realidade. O corpo é o canal através do 

qual nós nos relacionamos com o mundo. [...] e se seu corpo não corresponde 

à sua identidade subjetiva, isso vai travar, impedir o seu relacionamento com 

o mundo, na vida. E, a existência humana, é viver no mundo. (Sales, E. 2017, 

transcrição nossa)1 

O que se pretende neste trabalho de conclusão de curso é explorar o tema das 

representações sociais da transexualidade e das pessoas transexuais – como são vistas essas 

pessoas transexuais em espaços de cuidado à saúde sob a óptica da Teoria das Representações 

Sociais de Serge Moscovici, por meio da leitura e análise de artigos e outras publicações e 

pesquisas, realizadas com profissionais de saúde.  

Entendo que é preciso localizar o tempo no qual ocorre essa escrita, estando em meio à 

uma pandemia, ou no começo de seu término, como se noticia nos dias de agora, uma 

experiência que há quase um século não era vivenciada pela população mundial nestas 

dimensões e com todas as consequências atuais e as incertezas que pairam sobre o futuro. A 

doença provocada pelo SARS-CoV-2, a Covid-19, nos expôs a todas e todos a diversas formas 

de sofrimentos, levou-nos ao isolamento, à suspensão de atividades durantes alguns meses na 

universidade, em empresas e órgãos de governo. Vivenciamos o adoecimento físico, emocional, 

mental. Muitas e muitos de nós perdemos entes queridas e queridos, amigues, amigas, amigos. 

Todo esse contexto pandêmico, de diversas formas, nos influenciou e ainda influencia. Um 

grande sofrimento comum. Nuançando a partir de diferentes eixos de subordinação, afinal, não 

estamos todes no mesmo barco. 

Conduzir os estudos e conciliar a vida pandêmica e seus desafios foi, e é, de uma 

exigência extrema. Para a população trans2 que, historicamente, de forma mais agravada no 

Brasil, sofre a violência, o preconceito e a vulnerabilização, viver tornou-se um desafio maior 

ainda neste contexto. As representações sociais sobre suas existências demonstraram e 

permanecem demonstrando como, socialmente, o Brasil continua a ser um dos países em que 

mais se cometem violências e o extermínio dessa população. 

 
1 Registro | Identidade de Gênero, Transexualidades e Saúde; 
https://www.youtube.com/watch?v=YoO9Pdbbc6Y&t=754s; Canal: Lourival Belém Jr; Acessado em: 25/08/2021 
2 A expressões “população trans; pessoas trans” serão utilizadas para se referir às pessoas transexuais, as 
mulheres e os homens transexuais e, as travestis. 

https://www.youtube.com/watch?v=YoO9Pdbbc6Y&t=754s
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A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) relata nos Dossiês de 

Assassinatos de Pessoas Trans (2022) que, no ano de 2021, ocorreram 140 assassinatos no 

Brasil. Dentre as vítimas, 135 foram travestis e mulheres transexuais e cinco homens trans e 

pessoas transmasculinas. Ainda que esse número seja menor do que o ocorrido em 2020, quando 

foram assinadas 175 pessoas trans, ele permanece superior às ocorrências de 2019, antes da 

pandemia da COVID-19, quando foram 124 pessoas trans no Brasil. Estes dados, reveladores 

da manutenção histórica da extrema violência à qual estão submetidas as pessoas trans, 

continuam a manter o Brasil na lastimável e vergonhosa posição de país que mais extermina 

pessoas transexuais no mundo, e isto já perdura por 13 anos, conforme os dados da ANTRA.  

Diante dessa realidade das pessoas trans no Brasil, e o contexto pandêmico, concordamos com 

a afirmação de SANTOS; OLIVEIRA; OLIVEIRA-CARDOSO, (2020),  

A pandemia ceifou milhares de vidas precarizadas e tirou muito mais 

empregos dos pobres e vulneráveis, aprofundando o fosso - que agora ficou 

mais visível e abissal, inclusive nos países ricos. Se já faltavam empregos e 

soluções para os excluídos antes da catástrofe, o que podemos esperar para o 

período posterior à turbulência sanitária? O novo coronavírus (ou seus 

sucedâneos) continuará no encalço dos mais vulnerabilizados, e os percalços 

vividos até o momento têm mostrado que é preciso repensar o papel do Estado, 

desmascarar a ideologia que está sendo construída em torno do “novo normal” 

e desvendar os olhos para que se enxergue a cooptação da morte como 

empreendimento político direcionado à dizimação da população de travestis e 

transexuais. Para alguns, a solidariedade e as medidas para auxiliar os 

excluídos poderiam representar uma inversão no processo de 

institucionalização da desigualdade sistêmica. Mobilizações/ações solidárias 

e doações inéditas marcam a mobilização de combate à COVID-19. O desafio, 

contudo, é institucionalizar as ações contra a desigualdade ao final da crise. 

Um labirinto por enquanto inextricável. (p. 13-14)  

Ao evocar, no início dessa introdução, as palavras de Sales (op. Citada), feminista, 

militante dos direitos da População LGBT, participante do Grupo Trans-Ação da Universidade 

Federal de Goiás à época de grandes movimentações para ampliação dos serviços dirigidos à 

População Transexual em Goiás, manifestamos a nossa inquietação, interesse e respeito com o 

presente tema, que tem a sua origem na convivência, ao longo de alguns anos de trabalho 

profissional, atuando no serviço público, junto à população trans e na busca pessoal de 

compreender e aproximar-me, um pouco mais, das questões que permeiam as representações 

sociais dessas pessoas. 

Escrever sobre este tema é percorrer em parte essa minha trajetória profissional na 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), na qual atuei, entre os anos de 2016 e 2021, 

na função de gestor da Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde (COPES), área 
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responsável pela promoção da saúde da População LGBT3, na qual, observei as diretrizes de 

atuação estadual no escopo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População 

LGBT (BRASIL, 2011, 2017) e as limitações e contextos para a atuação profissional na gestão 

pública, sendo possível experienciar uma aproximação e, interação e observar a atuação dos 

movimentos sociais, grupos organizados, mulheres e homens transexuais para a expansão dos 

serviços do processo transexualizador em Goiás.  

O Serviço do Processo Transexualizador consiste no formato de atenção à saúde, 

organizado para atendimento hospitalar ou ambulatorial e presta serviços e cuidados 

assistenciais por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas transexuais e travestis. 

Nele, as pessoas que desejarem, além do acompanhamento psicoterápico e de hormonioterapia, 

podem realizar cirurgias de modificação corporal, dispondo de uma equipe multidisciplinar 

especializada para esses procedimentos e acompanhamento pré e pós-operatórios.  

O trabalho também considera a experiência de gestão em saúde pública durante a 

realização das etapas de trabalho de implementação de um serviço ambulatorial especializado 

no processo transexualizador no SUS, entre os anos de 2016 e 2018, no município de Itumbiara 

(GO). Há, neste processo de escrita, a busca da compreensão e a exposição da atuação da gestão, 

considerada em seu conjunto, nos diversos departamentos da Secretaria de Estado da Saúde e 

o exercício profissional que nos envolveu, bem como a outras e outros agentes públicos, 

servidoras e servidores, que participaram em espaços de discussões e pactuações do SUS com 

as organizações sociais e lideranças da população trans. Essa experiência trouxe-nos para perto 

dessas pessoas, desse presente tema de estudo – as representações sociais - , dessa política 

pública no SUS, dessas vivências humanas, bem como nos proporcionou um convívio mais 

próximo com as diversas realidades passíveis de serem observadas e que se entrecruzam e se 

expressam na interseccionalidade de fatores e determinações sociais a que essa população se 

fixam – foram fixadas historicamente, dando expressão às suas representações sociais 

cotidianas, localizadas nos serviços e espaços compartilhados da saúde, como as situações de 

preconceito enfrentadas cotidianamente em quaisquer serviços públicos, ou mesmo quando 

necessitam se movimentar pela cidade, as experiências de exclusão de seus núcleos familiares, 

 
3 A sigla LGBT, que se refere às lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais é oficialmente utilizada no Brasil 
desde a 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais ocorrida no ano de 2008. 
Assim, documentos oficiais e de políticas públicas esta sigla continua sendo utilizada, como podemos observar 
no Ministério da Saúde e na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Todavia, nos últimos anos, os movimentos 
sociais e as figuras de influência nas redes sociais, bem como em espaços de discussões das questões dessa 
população tem-se tornado frequente a utilização da sigla LGBTQIAP+ incluindo assim pessoas queer, intersexuais, 
assexuais, pansexuais e “+” significando as demais possibilidades de expressão sexual e de gênero. 
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espaços religiosos, escolas e trabalho formal, as violências físicas e emocionais e o medo 

contínuo de agressões mortais. 

Discorremos sobre as demandas de saúde da população trans no campo da atenção 

especializada no processo transexualizador que informaram, mobilizaram e evidenciaram, no 

âmbito do meu local de trabalho, a urgência do diálogo para a afirmação democrática e a 

efetivação dos direitos já consolidados para essa população, expressos nas normativas do SUS, 

ou seja, a sua concretização por meio de serviços de saúde implementados e em funcionamento 

para permitir o acesso e o cuidado em saúde dessa população. Requerendo uma rede de atenção 

à saúde organizada e com mais oferta de ambulatórios e hospitais especializados no serviço 

especializado do processo transexualizador. Este trabalho na Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás, permitiu a minha participação como gestor da Coordenação de Promoção da Equidade 

em Saúde (COPES) em várias ações para as necessárias articulações internas e externas, na 

busca da ampliação do serviço, inclusive a sua interiorização, com a abertura do primeiro 

serviço ambulatorial no município de Itumbiara.  

É com o olhar sobre esta experiência de trabalho que buscaremos comparações de 

cenários relacionais entre as equipes de profissionais e usuárias e usuários do serviço versus os 

resultados das pesquisas já realizadas com a utilização da Teoria das Representações Sociais 

(TRS), cujos resultados trouxeram interpretações de representações sociais sobre as pessoas e 

grupos envolvidos nesse campo e espaço de trabalho, vivências e lutas por direitos. Entender 

esse processo é compreender a representação social das pessoas trans por parte dos profissionais 

de saúde e a das usuárias e usuários, e como eles podem cooperar com o aperfeiçoamento dessa 

política de saúde pública para a população trans no SUS e fornecer subsídios e informações na 

composição de estratégias para organização e implementação de serviços de saúde pública. 

As representações sociais da população trans, como veremos ao longo do texto, 

possibilita a compreensão de como é descrito o fenômeno social da transexualidade, tanto no 

contexto dos profissionais da saúde, quanto entre a própria população. Por meio da TRS é 

possível buscar compreender como esses grupos sociais e indivíduos estão reproduzindo os 

comportamento e pensamentos que circulam em seus meios e na sociedade. Isso, certamente, 

influenciou e influencia a organização dos serviços, os processos de acolhimento, de escuta, de 

atendimento das demandas, os posicionamentos profissionais e pessoais, seja na assistência 

oferecida, bem como, nas instâncias que realizam a gestão do SUS. As comunicações e opiniões 

emitidas institucional ou pessoalmente, por sua vez, atingem a população trans e a sociedade e 

vão compondo as opiniões e influenciando pessoas que participam do sistema de saúde pública, 
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SUS, nas suas instâncias colegiadas e fiscalizadoras, como os Conselhos Municipais e 

Estaduais de Saúde, as Comissões Intergestores Regionais, Comissões Bipartite e Comissão 

Tripartite. 

Através do resgate desses processos de trabalho e que buscamos relacionar a TRS em 

publicações, pesquisas e artigos, e desejamos que esses elementos sejam estimuladores para o 

aprofundamento futuro desse tipo de estudo, despertando novas pesquisas sobre esses temas 

interseccionados, utilizando essa teoria de análise social e psicossocial das realidades. A 

problematização dessas questões é uma forma de tensionar reflexões acerca da população trans 

em suas intersecções neste campo do cuidado à saúde e as possíveis atuações da gestão pública 

para cooperar com a superação de estigmas e preconceitos em seus serviços no SUS. 

Apresentaremos uma revisão bibliográfica sobre a Teoria das Representações Sociais, 

estudos sobre as Representações Sociais da Transexualidade entre profissionais da saúde 

pública e usuárias e usuários do SUS. A compreensão de que a pesquisa bibliográfica é uma 

metodologia adequada para esses fins pode ser referenciada na explicação de Fonseca (2002), 

pois, 

(…) feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, 

e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente 

na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema 

a respeito do qual se procura a resposta. (p. 32) 

 

A escolha metodológica, colocou-nos diante de algumas publicações sobre 

representação social da transexualidade e/ou pessoas trans em serviços de saúde, o que 

possibilitou a abertura de um campo reflexivo a partir do relato da experiência de 

implementação de serviço específico de saúde, em nosso campo de trabalho na Secretaria de 

Estado da Saúde. Dessa forma, procuramos investigar semelhanças e diferenças com a nossa 

experiência na gestão no que se refere as representações sociais da população trans. Ao 

utilizarmos essa metodologia, buscamos ampliar o conhecimento sobre a TRS e acerca dos 

achados nas pesquisas sobre representações sociais da transexualidade e/ou de pessoas trans, 

realizadas com profissionais de saúde.  
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As bases de dados utilizadas para a pesquisa foram acessadas via internet, sendo 

utilizados em nossos estudos: periódicos científicos e artigos científicos a partir de consultas 

realizadas na Scielo4, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Google 

Acadêmico5, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFG. 

 Essa monografia foi desenvolvida em três momentos de escrita, além dessa introdução 

e das considerações finais. 

 Na primeira parte abordamos a temática conceitual da “Teoria das Representações 

Sociais”. Buscamos elucidar este conceito a partir das concepções do estudioso, filósofo, 

Professor Serge Moscovici. Em seguida, na segunda parte, será feita a apresentação de 

discussões já realizadas acerca das “Representações Sociais da Transexualidade e de Pessoas 

Trans, entre profissionais da saúde”. Na sequência, faremos o relato da “Experiência de 

Implementação de Ambulatório do Serviço Especializado do Processo Transexualizador no 

SUS em Goiás – Relato sob a Perspectiva da Gestão em Saúde Pública e por fim, nossas 

considerações finais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Scielo – Scientific Electronic Library Online (https://scielo.org/pt/sobre-o-scielo/rede-scielo/) 
5 Google Scholar, ou Google Acadêmico – ferramenta de busca criada em 2004 pela Google. 



18 
 

 
 

1. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS - TRS 

Para Moscovici (1978) a representação social pode ser conceituada como um conjunto 

de abstrações que se constituem nos hábitos e nas diversas possibilidades de relações de 

indivíduos e grupos. Por sua vez, a representação social termina influenciando, criando e 

conduzindo comportamentos e o conteúdo e forma das comunicações entre as pessoas, grupos, 

sociedades. Nesta concepção fundada, organizada na década de 60 do século passado, 

Moscovici (op. Citado), nos apresenta um modo de conhecimento que pode ser compreendido 

como uma “teoria do saber cotidiano”, uma das possibilidades de produção do conhecimento a 

partir da concretude do mundo, sob os fundamentos que o suportam, bem como, com todas as 

consequências que essa forma de apreensão do conhecimento se inscreve nas vivências e nos 

tempos e espaços das pessoas e dos grupos. A representação social, resulta das vontades, ou 

relações individuais e coletivas. 

Entre os pressupostos para o reconhecimento das representações sociais podemos 

destacar a interação entre os fatos e as dinâmicas que ocorrem socialmente, a compreensão e 

representação desses fatos e dinâmicas, tanto nas pessoas, no sujeito, quanto nos grupos. Neste 

cenário, as pessoas se constituem enquanto sujeitos e, ao mesmo tempo, vão estabelecendo suas 

relações com base nesse aprendizado que internalizado, é compartilhado com o grupo e ao 

mesmo tempo modificado por essas relações. Esse tipo de conhecimento carrega atributos de 

estabilidade e pode se alongar no tempo, modificar-se parcialmente e, deixar de existir em dado 

momento. 

Na elaboração dessa teoria, Moscovici (1978) faz uso de um referencial teórico e 

histórico com o objetivo de demonstrar as etapas de constituição da noção de representação 

individual e o percurso que se deu para o reconhecimento de uma representação coletiva, ou, 

social. Há notória influência dos pensadores clássicos da sociologia, Émile Durkheim, Karl 

Marx e Max Weber. Em suma, a representação social nas obras desses pensadores, constitui 

importante quesito para a construção do conhecimento. Para Durkheim (lido em MINAYO, 

1995) representações sociais são fatos sociais, o seu estudo, tanto da forma, quanto do 

comportamento, revela a representação coletiva produzida por estes. Para Marx (lido em 

MINAYO, 1995), a partir da realidade, como ela se apresenta, o estudo das representações 

possibilita o conhecimento da base material de constituição e organização dos grupos sociais e, 

em Weber (lido em MINAYO, 1995), tanto as representações, quanto as ideias têm importância 

e dinâmica próprias, necessárias e importantes como a base material. 
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A Teoria das Representações Sociais – TRS - permite organizar o estudo dos fatos 

sociais, os contextos que envolvem diferentes grupos e culturas e os processos deflagrados na 

consolidação do que pode ser reconhecido como valores e atitudes comportamentais aceitáveis, 

que podem ser analisadas, ainda que sejam fenômenos sociais que se modifiquem 

constantemente, porque tratam das ideias e dos conceitos que são atribuídos/assumidos por um 

determinado grupo em um espaço temporal acerca de quaisquer objetos. 

Jodelet (2001), francesa, é uma das grandes pensadoras contemporâneas da TRS, 

caracterizou as representações sociais da seguinte forma: 

É uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que 

tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social. Igualmente designado como “saber do senso comum” 

ou ainda “saber ingênuo”, “natural”, esta forma de conhecimento distingue-

se, dentre outros, do conhecimento científico. Mas ela é tida como um objeto 

de estudo tão legítimo quanto aquele, por sua importância na vida social, pelos 

esclarecimentos que traz acerca dos processos cognitivos e as interações 

sociais.  

Reconhece-se, geralmente, que as representações sociais, como sistemas de 

interpretação, que regem nossa relação com o mundo e com os outros, 

orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Igualmente 

intervêm em processos tão variados quanto a difusão e a assimilação dos 

conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na definição das 

identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e nas transformações 

sociais. (p. 4-5) 

A Teoria das Representações Sociais pode contribuir cientificamente com a reflexão 

sobre a execução de políticas públicas de saúde para a população trans. A observação e reflexão 

a partir do conceito da TRS e os estudos desenvolvidos sob esta epistemologia, entre 

profissionais de saúde pública e pessoas transexuais, usuárias do SUS, nos serviços 

especializados do processo transexualizador podem ampliar o reconhecimento das dinâmicas 

sociais subjacentes e formadoras de suas expressões e para uma melhor compreensão e 

ampliação do diálogo sobre a questão das transexualidades, identificadas as representações 

sociais que se manifestam nesses grupos, sejam as usuárias e usuários, sejam as/os profissionais 

da assistência em saúde ou da gestão em saúde. 

Na compreensão de Arruda (2002, p. 128), uma das autoridades neste assunto no Brasil, 

a Teoria das Representações Sociais “reflete sobre como os indivíduos, os grupos, os sujeitos 

sociais, constroem seu conhecimento a partir da sua inscrição social, cultural etc., por um lado, 

e por outro, como a sociedade se dá a conhecer e constrói esse conhecimento com os 

indivíduos”.  
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A TRS transita pelo campo da psicologia social e uniu os conceitos de indivíduo e 

sociedade e dentre os subsídios que utiliza, a comunicação e a constituição de modos 

comportamentais entre grupos e indivíduos destacam-se como elementos chaves para a 

compreensão de como elas são constituídas, sendo considerada por Moscovici (2012), como 

um campo de saber do senso comum, capaz de criar instrumentos para que os indivíduos e 

grupos sociais possam fazer associações e reagirem com “objetos não familiares”. Classificada 

como conhecimento social, essa teoria pode ser utilizada para as discussões de processos nos 

quais o que se convenciona por “conhecimento do senso comum” se estrutura em um 

determinado contexto social. 

Nos estudos da teoria das representações essa constituição fica clara quando o social 

passa a, 

(...) representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento 

ao qual um sujeito se reporta a um objeto, para que assim, ajustemos nossa 

compreensão do cenário social ao nosso redor e possamos atribuir aos objetos, 

pessoas e grupos sociais e quaisquer outras significações no mundo real, antes 

desconhecidos, valores e atributos, pois “precisamos saber como nos 

comportar, dominá-lo física ou intelectualmente, identificar e resolver 

problemas que se apresentam”. (JODELETE, 2001, p. 17-21) 

Ao utilizarmos a Teoria das Representações Sociais na busca da compreensão dos 

preconceitos, estigmas e estereótipos atribuídos para as pessoas trans nos deparamos com as 

incertezas que permeiam os profissionais de saúde e que causam receios, medos e 

incompreensões sobre a transexualidade. Assim, como nos diz Moscovici, “O que é anônimo, 

o que não pode ser nomeado [...], é relegado ao mundo da confusão, incerteza, inarticulação, 

mesmo quando nós somos capazes de classificá-lo aproximadamente como normal ou anormal” 

(MOSCOVICI, 2015, p. 66). Dessa forma, os fatos encontrados e narrados na próxima sessão 

desse trabalho demonstram parte das consequências do desconhecimento e da invisibilidade 

dessa população, a manutenção à sujeição e subcategorização social e os confrontos com os 

valores morais, religiosos e sociais vigentes, embricados na cisnormatividade e concepção de 

normalidade dos corpos. 
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2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA TRANSEXUALIDADE E DE PESSOAS TRANS, 

ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 

A transexualidade é um fenômeno, uma vivência e uma das possibilidades de 

manifestação da vida, da existência do ser humano, de suas relações, de seus afetos, de suas 

escolhas e trajetórias. Conceitualmente, sua ocorrência é descrita como quando o indivíduo se 

identifica com um gênero diferente do que lhe foi designado durante a sua gestação, nascimento 

e atribuído ao longo de sua socialização. Ainda é muito recente a compreensão científica – e a 

social avança a passos lentos - de que a transexualidade não é uma patologia, deixando de ser 

considerada transtorno mental em 2019, por ocasião da 72ª Assembleia Mundial da Saúde, 

realizada em Genebra, que modificou na 11ª versão da Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas de Saúde (CID), após ser assim entendida por 28 anos, passando a ser 

identificada com incongruência de gênero. 

O termo incongruente transporta as pessoas transexuais de uma identificação patológica, 

na qual necessitariam de tratamento psiquiátrico (na antes disforia de gênero) para um lugar de 

possível necessidade de ajuda médica nos processos de transição de gênero, em face dos 

cuidados em saúde implicados, desde as terapias hormonais às cirurgias e apoio psicossocial. 

Mesmo diante dessas recentes mudanças contemporâneas, essas populações, ao transgredirem 

as normas do gênero, transgredindo aos papéis comumente atribuídos histórica e socialmente, 

permanecem sob a constante vigilância e dura punição social, apenas por serem, por 

aparecerem, por transitarem. 

Transexualidade, no entendimento Bento (2008), é inserida numa dimensão identitária, 

localizada no gênero, na produção de suas normas, na construção social do que é masculino e 

feminino e de sua tácita vinculação à manifestação corpórea que, no transcorrer da vida dos 

indivíduos que a experimentam, tornam evidentes conflitos possíveis com essas normas do 

gênero. Dessa forma, pessoas transexuais passam a exigir o reconhecimento legal e social do 

gênero diferente ao informado no sexo manifesto no nascimento e socialmente, independente 

de cirurgias, de redesignação sexual ou outras formas de abordagens e modificações que possam 

ser empreendidas no corpo. 

Em Manifestações textuais (insubmissas) travesti, em contexto de manifesto, assim se 

afirmam: 

Ao contrário do imaginário do senso comum, ser uma travesti é o 

reconhecimento de um outro corpo possível, legítimo, além daquele 

normatizado. É a constituição de uma identidade real (quando apresenta 

materialmente seu corpo), social (quando transita entre os espaços) e política 

(quando reivindica direitos – de fato e de direito). Essa mesma identidade 
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social, que é produtora de cultura, rompe com os signos binários estáticos e 

expressa-se como pertencente ao gênero feminino. A disruptura às normas 

sociais, ao longo da história, colocava as travestis às margens sociais, expondo 

ou naturalizando práticas de violência (estrutural, simbólica, patrimonial, 

psicológicas e físicas), além da exclusão social comumente praticada por parte 

da população contra nós. (YORK; GONÇALVES; OLIVEIRA E 

BENEVIDES, 2020, p. 2) 

Este reconhecimento do outro corpo possível, para além daquele normatizado, é uma 

aspiração e luta cotidiana, marcada quase sempre pela violência, solidão e abandono das 

pessoas transexuais ao longo de suas vidas. Questionar o status da compreensão da sexualidade 

humana vem sendo objeto de pesquisas e novas interpretações ao longo das últimas décadas. 

Muitos questionamentos sobre a identificação do gênero social das pessoas a partir apenas da 

genitália,  

Se o gênero, são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não 

se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a 

seu limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical 

entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Supondo por um 

momento a estabilidade do sexo binário, não decorre daí que a construção de 

“homens” aplique-se exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo 

“mulheres” interprete somente corpos femininos. (BUTLER, 2003, p. 24) 

Desvincular-se do sistema sexo/gênero, estabelecido socialmente, cujas implicações 

empurram as pessoas para o desempenho de funções e atividades específicas transportou as 

pessoas transexuais para a periferia das grandes e pequenas cidades, limitando e/ou impedindo 

o acesso a políticas sociais ao longo de suas vidas. O abandono familiar também é recorrente 

nesse processo e as marcas impressas em seus corpos ao longo de suas vidas hoje estão mais 

visíveis, evidentes e nos são reportadas por essas mesmas pessoas. GODOY (2021), no blog 

Nohs Somos, transcreve neste pequeno excerto um dos significados desse abandono, 

Objetificadas, nós travestis somos compreendidas não como um “ser”, mas 

como um objeto sujo e desprezível; e/ou como um objeto alvo de um desejo 

lascivo, pecaminoso e imoral. De ambos os modos, a dignidade humana nos é 

extraída. Pensando a categoria gênero a partir do existencialismo da filósofa 

francesa Simone de Beauvoir, entendo que as travestilidades são colocadas 

como um “não-lugar existencial”. O processo de objetificação a parir do olhar 

do Ser Colonial (homem, branco, cisgênero, heterossexual, cristão e burguês) 

produz em nós travestis, parafraseando o psiquiatra negro martinicano, Frantz 

Fanon, uma completa bestialização de nossas existências. 

Os estudos da transexualidade sob a perspectiva da Teoria das Representações Sociais 

lançam olhares para a manutenção do patriarcado e da cis-hetero-normatividade, que se 

configura como estrutura de relações implicadas com os poderes normalizadores e 

regulamentadores do gênero, do sexo e sexualidade humana, classificando e categorizando 
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corpos, sujeitos, indivíduos, vivências humanas e orientando os discursos sobre esse grupo nas 

diversas esferas de convivência social, com nos pontuam Morera, Caravaca, Padilha, Itayra 

(2017).  

Ainda que não haja muitos estudos e publicações que utilizem a Teoria das 

Representações Sociais em análises direcionadas ao campo da saúde e à população trans usuária 

dos serviços de saúde, compreendemos tratar-se de uma teoria importante para esse tipo de 

estudo, uma vez que a TRS oferece suporte para a construção de conhecimentos sobre as 

relações, as comunicações, e as representações em si que as pessoas e os grupos constituem em 

seus espaços de interação. Assim, apresentaremos algumas discussões e resultados de 

pesquisas, que de per si, nos estimulam a continuar, em outro momento, a pesquisa desse tema 

com o suporte da TRS. 

Santos, Shimizu e Merchan-Hamann (2014), discutem a questão da estrutura das 

representações sociais dos profissionais de saúde sobre a transexualidade, utilizando a TRS,  

nos resultados, os autores identificaram os termos “mudança de sexo” e “preconceito” como 

expressões centrais nas respostas obtidas durante a pesquisa e, “transformação”, “opção”, 

“respeito” e “aceitação” nos chamados sistemas periféricos da representação, ou seja, 

caracterizações da representação que não são predominantes mais circundam o universo do 

pensamento a respeito das pessoas trans. Esse estudo foi realizado considerando a necessidade 

de se conhecer a percepção dos profissionais de saúde diante das pessoas trans, uma vez que 

isso impacta diretamente nas práticas de saúde. Os autores apresentam a seguinte hipótese,  

(...) o cuidado integral às pessoas transexuais é um desafio a ser alcançado nos 

serviços de saúde. Diante do exposto, surgem algumas questões: como 

profissionais de saúde percebem o fenômeno da transexualidade? Quando se 

deparam com sujeitos que não estão claramente situados nas normas de gênero 

e sexo vigentes, percebem esses sujeitos em sua totalidade ou a partir de um 

atributo específico? De que forma essa percepção condiciona e/ou determina 

suas práticas em saúde? (SANTOS, SHIMIZU E MERCHAN-

HAMANN, 2014, p. 4546)  

As perguntas dos autores apontam para uma perspectiva de busca de aprimoramento e 

aperfeiçoamento dos serviços de saúde que atendem a essa população, e os resultados 

encontrados, de fato, demonstram essa necessidade. Todavia, a representação social da 

população trans interfere diretamente nesse processo, uma vez que carrega para o ambiente do 

trabalho, da assistência, a estigmatização consolidada socialmente acerca dessa população. Ao 

mesmo tempo, os autores concordam que a problematização e evidenciação da transexualidade, 

a aproximação e diálogo com a população trans e a educação continuada sobre as questões que 
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as envolvem são estratégicas para a modificação das práticas profissionais e para o 

aperfeiçoamento do SUS (SANTOS, SHIMIZU e MERCHAN-HAMANN, 2014) 

A discussão sobre a expressão “mudança de sexo”, demonstra uma das faces das 

representações dos profissionais da saúde que participaram desse estudo sobre a 

transexualidade, a que é necessária uma organização corporal que expresse a cultura do 

binarismo sexual, o expressar de dois sexos e as consequências disso em âmbito social, de outra 

forma, isso “provoca conflito e confusão”. Diante da palavra “preconceito”, a segunda 

expressão mais utilizada, os autores afirmam a ideia de que as pessoas que não se adequam às 

normas socialmente e, ou, culturalmente prescritas, estarão sujeitas à “rejeição e estranheza”. 

Todavia, acerca dessa segunda expressão, observam que os profissionais deslocam esse 

preconceito para o ambiente externo, para a sociedade, indicando o distanciamento que há entre 

o grupo pesquisado e o cotidiano de vida das pessoas trans. (SANTOS, SHIMIZU e 

MERCHAN-HAMANN, 2014). 

Em um outro estudo de Oliveira, et al. (2020), realizado na Universidade Federal da 

Bahia, no ano de 2015, a discussão sobre a invisibilidade das pessoas travestis foi realizada por 

meio de pesquisa com um grupo de profissionais da enfermagem, participantes de um curo de 

pós-graduação. A TRS foi utilizada para apoio teórico com a finalidade de se produzir 

conhecimento sobre travestis, acessando o pensamento de profissionais da enfermagem “a 

respeito do lugar da travesti no espaço institucional da saúde” (OLIVEIRA, et al. 2020, p. 3). 

Nesse estudo, após a realização das entrevistas semiestruturadas e a aplicação de testes 

de livre associação as pesquisadoras e pesquisadores organizaram os resultados em três eixos 

relevantes, denominando-os “1 – “lembra após pensar sobre”; 2 – “o preconceito como barreira 

para o acesso aos serviços de saúde”; e 3 – “o ‘não saber’ como atender” (OLIVEIRA, et al. 

2020, p. 5). Esses resultados evidenciam a invisibilidade das pessoas travestis neste grupo 

pesquisado e apontam para dimensões pessoais, sociais e relacionais desta questão, o que 

podemos ver em: 

O primeiro evidencia que as profissionais participantes do estudo sequer 

lembraram quando atenderam uma travesti, ou mesmo se já atenderam; o 

segundo agrupa questões relativas às barreiras enfrentadas por travestis no 

acesso e/ou na procura aos serviços de saúde e perpassa pelo enfrentamento 

de situações de preconceito e discriminação; enquanto que o terceiro evidencia 

as dificuldades enfrentadas por enfermeiras no âmbito dos serviços de saúde, 

no que se refere ao acolhimento, atendimento e cuidados dispensados às 

travestis. (OLIVEIRA, et al, 2020, p. 5) 

A questão do preconceito, como nos aponta esse estudo, atua como barreira ao 

acolhimento, ao atendimento e ao reconhecimento da população trans – travesti nos ambientes 
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de cuidado à saúde. No artigo, Oliveira, et al. (2020), trazem as vozes de algumas das pessoas 

entrevistadas, demonstrando o vazio assistencial que persiste nos serviços de saúde quando 

essas populações o acessam, ou tentam acessar,  

Lembro que o médico que a atendeu na emergência, a tratou super mal. Ela 

tinha um abcesso mamário, devido ao extravasamento do silicone que tinha 

acontecido [...] (E12). 

Trabalhei dois anos no PSF e no hospital, mas nunca aconteceu de chegar a 

mim nenhuma e também não no PSF. Durante visitas e outras atividades que 

fazia não conheci nenhuma [travesti] na comunidade que trabalhava. (E13). 

Acho que isso acontece porque, quando fui da assistência, atuei na unidade de 

saúde da família e, infelizmente, a gente sabe que algumas populações 

vulneráveis, como travestis, prostitutas, moradores de rua, eles não chegam às 

unidades de saúde porque normalmente as unidades de saúde fecham as portas 

para essas pessoas [...] (E5). 

Na atenção primária, pensando na prevenção, não há espaço para esse outro 

usuário, ou ele é homem ou ele é mulher. Ele está no pré-natal ou ele está no 

grupo de hipertenso ou de homens, na condição de homem, então não há 

espaço. (E6). (OLIVEIRA, et al.,2020, p. 5-6) 

A discussão que finaliza esse artigo, aponta, na representação social encontrada, a 

reprodução do preconceito entre as / os profissionais que participaram da pesquisa e nos espaços 

de saúde, sejam eles ancorados em questões morais, religiosas, culturais, ideológicas ou sociais 

que permeiam o campo das interpretações da sexualidade humana. Oliveira, et al. (2020), 

afirmam, 

Dessa forma, os elementos que compõem os eixos de análise reverberam em 

um dos princípios da Teoria das Representações Sociais, na medida em que 

reproduz o pensamento social, fundado em mitos, crenças, ideologias, 

opiniões e atitudes, que pode ser transformado ao longo de um tempo com 

base em experiências pessoais e sociais. (OLIVEIRA, et al., 2020, p. 6) 

O estudo demonstra os processos de iniquidade nos atendimentos em saúde da 

população trans e reafirma as agruras enfrentadas nos serviços públicos de saúde. Em boa parte, 

por conta da falta de informações e de formação profissional adequada, o preconceito manifesto 

na não aceitação das pessoas reais ali presentes e a ignorância diante das expressões e 

identidades de gênero, diferentes (fora do padrão cis-hetero-normativo). Revela ainda, a 

insatisfação, a dor e o aborrecimento sofrido pelas travestis, seja pelo tratamento dispensado a 

elas, sejam os olhares punitivos de profissionais em seus atendimentos. 

Oliveira, et al. (2020), afirmam que   

(...) pode-se inferir que os elementos que compõem as RS das enfermeiras 

estão pautadas nesse contexto, que, além de nocivo e excludente, implica na 
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invisibilidade que ainda se impõe aos modos de ser/estar travesti. Esse 

segmento enfrenta barreiras de socialização no cotidiano das cidades, em 

instituições escolares, nas ruas e no dia a dia dos serviços de saúde. Essa 

condição impulsiona essas pessoas para o que foi denominado de “não lugar”, 

pois, nesse espaço desprivilegiado não há vez, voz ou oportunidade, mas tão 

somente seguir a norma que ainda é hegemônica, injusta, desumana e 

excludente para com as diferenças. (OLIVEIRA, et al. 2020, p. 8-9) 

Ao finalizar esse artigo, Oliveira, et al. (2020), lançam o desafio para profissionais da 

enfermagem de se engajarem na construção de uma outra visão e outros saberes acerca da 

população travesti, para enfrentarem esse “não lugar” que se construiu e para qual as travestis 

foram condenadas a estar, como forma de manterem o compromisso da enfermagem na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas e no aperfeiçoamento do SUS, destacando a 

importância dos processos de formação de profissionais optando por abordagens includentes e 

que respeitem as diferenças e a realidade das vivências e expressões da sexualidade humana. 

Uma Pesquisa realizada com trabalhadoras e trabalhadores da atenção básica em saúde 

no município de Florianópolis, Silva.; Finkle e Moretti-Pires (2019) asseveram que,   

Os resultados revelaram que as representações sociais dos trabalhadores estão 

fortemente ancoradas em morais religiosas e heterônomas, compreendendo as 

pessoas em questão a partir de uma ideia de promiscuidade, de risco a 

infecções sexualmente transmissíveis, de estereótipos, e entendendo sua 

sexualidade e identidade de gênero como incorretas, determinadas 

biologicamente ou, ainda, como antinaturais, sujeitas a uma questão de 

escolha pessoal. (SILVA; FINKLE e MORETTI-PIRES, 2019, p. 01)  

Esse estudo empreendido em Florianópolis constata ainda a quase ausência de pesquisas 

com o suporte da Teoria das Representações Sociais abordando, especificamente, o tema da 

transexualidade ou, mulheres e homens transexuais, transgêneros, travestis em serviços de 

atenção à saúde, sejam os especializados no processo transexualizador no SUS, ou nos níveis 

básico, de média ou alta complexidade na saúde. Observamos ainda a falta de pesquisas que 

foquem profissionais do campo da medicina. 

O texto ainda evidencia o quão urgente são, e permanecem sem solução, as questões das 

violências e preconceitos a que estão submetidas as pessoas trans e o quanto “A situação de 

vulneração a que estão submetidas as pessoas LGBT e, particularmente, alguns subgrupos como 

o de pessoas transexuais e travestis, evidencia o quão improrrogável é a sensibilização para uma 

mudança atitudinal coletiva.” (SILVA, FINKLE e MORETTI-PIRES. 2019. p. 10). 

Entre as conclusões dessa pesquisa, são constatadas, de forma semelhante aos outros 

achados dos textos anteriores, nessa sessão comentados, a invisibilidade da população 

transexual e as barreiras que as representações sociais impõem a esse grupo, cerceando o acesso 
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e o cuidado nos espaços de saúde. A equipe de pesquisa ainda destaca, entre seus achados, 

(SILVA, FINKLE e MORETTI-PIRES, 2019), o seguinte:  

Cabe ainda destacar o pouco conhecimento dos participantes deste estudo em 

relação à transexualidade e o equívoco entre identidade de gênero e orientação 

sexual como também observado em outro estudo (Moreira e Gomes, 2013), 

tendo sido difícil compreender a RS das pessoas trans e travestis para este 

grupo. Mas há também que se considerar a possibilidade da transexualidade 

não se constituir objeto de representação social no grupo estudado, pela 

simples falta de compreensão da temática (Santos, Shimizu e Merchan-

Hamann, 2014). De qualquer forma, foi evidente a invisibilidade social das 

pessoas trans e travestis, o que permite compreender o preconceito por elas 

enfrentado nos serviços de saúde. (p. 14) 

Na conclusão desse trabalho a equipe de pesquisa, nos fornece mais alguns elementos 

que estão no campo de formação das representações sociais das pessoas LGBT, o machismo, a 

heteronormatividade, o binarismo de gênero, a cisnormatividade a moralidade e a tradição 

religiosa hegemônica e,  

(...) salienta-se que a compreensão das RS dos trabalhadores a respeito das 

pessoas LGBT foi essencial para identificar as questões éticas que permeiam 

sua assistência à saúde, validando os pressupostos de uma forte 

fundamentação religiosa e heterônoma na moral hegemônica, reforçadoras do 

preconceito relacionado às pessoas LGBT. São fundamentações morais que 

se sobrepõem, ocorrendo de forma articulada e, às vezes, ambivalente. 

Acabam por assumir diferentes papéis dentro do contexto da ABS, mas 

principalmente de entraves que, ao mesmo tempo, banalizam a discriminação 

e a LGBTfobia. Trata-se de um cenário coeso, visto que o machismo, a hetero-

normatividade, a visão binária de gênero, a cisnormatividade e a LGBTfobia 

permeiam, em diferentes níveis, as RS observadas. (SILVA, FINKLE e 

MORETTI-PIRES, 2019, p. 15) 

Essas pesquisas evidenciam cenários e representações sociais que se comunicam, estão 

presentes em diferentes regiões do país e nos fornecem elementos para a busca de estratégias 

de enfrentamento conjunto dessa situação nos serviços de saúde. Em boa parte, as constatações 

se assemelham e atestam a grave situação e a urgente necessidade de mudança desse cenário 

no qual está inserida a população trans nos serviços de saúde. Compreendemos, em razão do 

número reduzido de pesquisas nesse campo, que a formulação de novas projetos científicos, 

com o suporte teórico das TRS, possibilitarão a ampliação da compreensão dessa situação e 

proposição de soluções coletivas e ampliação das políticas públicas. 
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3. EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE AMBULATÓRIO DO SERVIÇO 

ESPECIALIZADO DO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SUS EM GOIÁS – 

RELATO SOB A PERSPECTIVA DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA. 

  

 Bento (2008 salienta que a compreensão dessa condição de vida e da histórica exclusão 

da População Trans do convívio social e a negação do acesso aos seus direitos como cidadãs e 

cidadãos brasileiros contingencia o reconhecimento desses sujeitos e a admissão de que, para 

além da questão da sexualidade, estão inseridos na sociedade, trabalham, namoram, podem ter 

religião, são membros de múltiplas conformações sociais e grupos de pertença, como todo ser 

social.  

 Esse contexto de violências, estigmatização e exclusão, reitera a urgência social em se 

apontar essas necessidades e pautá-las nas agendas políticas e a gestão pública em saúde, dado 

que esta é uma das tarefas da gestão, como explica Howlett (2013), é preciso definir e 

compatibilizar objetivos e meios entre atores sociais sujeitos a restrições, ou seja, a gestão 

deveria ser proativa ante a real e histórica condição dessa população que a limita, impede ou a 

exclui do cenário das políticas públicas. 

   

3.1 O Serviço do Processo Transexualizador no cenário brasileiro 

 A luta e a organização da População Trans no Brasil pelo reconhecimento e garantia de 

direitos é histórica e continua árdua, como já foi evidenciado nos resultados das pesquisas 

apresentadas anteriormente. Em nosso trabalho buscamos destacar alguns momentos 

importantes, relacionados especialmente à marcos importantes, ligados aos enfrentamentos 

junto a gestão pública, pela afirmação de direitos, enfatizando os serviços de saúde do processo 

transexualizador.  

 Os serviços de saúde reiteram a realidade preconceituosa e de violências contra a 

população trans. O estigma carregado por essa população, que foge ao padrão hegemônico de 

correspondência do sexo biológico à identificação, autorreconhecimento e orientação sexual 

cis-hetero-normativa, as coloca diante da discriminação, preconceito, do descaso, da rejeição e 

da violência. Os equipamentos e espaços de cuidado à saúde, sejam públicos ou privados, 

reproduzem esse comportamento social, as representações sociais da população trans em suas 

estruturas. O Serviço do Processo Transexualizador veio a ser uma resposta do Sistema Único 
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de Saúde – SUS, no âmbito da gestão pública brasileira, à parte das demandas da População 

Trans para essas questões que envolvem sua saúde física e mental. 

 O Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 1.707, em 18 de agosto, que instituiu o 

Processo Transexualizador, que foi regulamentada pela Portaria da Secretaria de Atenção à 

Saúde - MS nº 457 de 19 de agosto daquele mesmo ano (BRASIL, 2008), isso, possibilitou em 

2009 a habilitação de 4 serviços especializados nas unidades hospitalares: Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás, Goiânia (GO); Faculdade de Medicina, São Paulo (SP); 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS) e Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Rio 

de Janeiro (RJ). 

 A ampliação do Processo Transexualizador no SUS é debatida mais uma vez no 

Ministério da Saúde e, em 2011, após o processo da pactuação do Plano Operativo da Política 

Nacional de Saúde Integral LGBT e a publicação da Portaria 2.836, de 1° de dezembro de 2011 

(BRASIL, 2011) que instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional 

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

Saúde Integral LGBT). Por último, a redefinição e ampliação do Serviço do Processo 

Transexualizador, por meio da Portaria MS nº 2.803 em 19 de novembro de 2013 (BRASIL, 

2013) que viabilizou a abertura de serviços ambulatoriais.  

Podemos ainda citar outros avanços que, de alguma forma, cooperam nesses processos 

do SUS, em âmbito nacional e estadual. O direito ao uso do nome social, foi garantido por meio 

da Portaria MS nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 que dispõe sobre os direitos e deveres dos 

usuários da Saúde: 

 Art. 4º Toda pessoa tem direito ao atendimento humanizado e acolhedor, 

realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e 

acessível a todos. Parágrafo único. É direito da pessoa, na rede de serviços de 

saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer 

discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, 

religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou 

sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência, garantindo-

lhe: I – identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir em todo 

documento do usuário e usuária um campo para se registrar o nome social, 

independente do registro civil sendo assegurado o uso do nome de preferência, 

não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença ou outras 

formas desrespeitosas ou preconceituosas. (BRASIL, 2009) 

  

3.2 O Serviço do Processo Transexualizador em Goiás 

 Esse período de considerável avanço nacional no campo da saúde das pessoas trans 

movimentou a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás que, em 05 de novembro de 2012, por 
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meio da Portaria nº 381/2012 – GAB/SES (GOIÁS, 2012 ), instituiu o Comitê Técnico de Saúde 

Integral LGBT (CTSI-LGBT), com caráter interinstitucional e de consultoria, sob coordenação 

da então Superintendência de Políticas de Atenção Integral à Saúde – SPAIS, com atribuições 

para proposição de ações e providências em face da implantação, implementação e 

acompanhamento das ações de atenção à saúde da população LGBT. Assim, a Gerência de 

Programas Especiais - GEPE, por meio da Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde, 

que já atuava junto aos movimentos sociais LGBTs, pôde se organizar institucionalmente, de 

forma mais adequada, para o acompanhamento dessa política de saúde pública. 

 A Coordenação Estadual de Promoção da Equidade em Saúde de Goiás em 2018 tinha 

como objetivo principal a implantação e implementação das Políticas de Promoção da Equidade 

em Saúde, de acordo com as diretrizes das políticas nacionais. O trabalho da Coordenação 

incentivava e viabilizava a participação da sociedade civil nos comitês técnicos estaduais e 

municipais de saúde das populações negras, LGBT e em situação de rua; articulou a criação de 

câmaras técnicas relativas aos agravos sanitários mais recorrentes; buscava a promoção de 

cuidados especiais nos mesmos moldes com as populações indígenas, povos do campo e da 

floresta, populações ciganas e outras mais, além de atividades formativas, de educação 

continuada, seminários, simpósios, orientações técnicas e visitas participantes.  

 Ancorada em sua finalidade e objetivos de trabalho, a Coordenação de Promoção da 

Equidade em Saúde de Goiás buscou intermediar e promover a implementação dos 

Ambulatórios do Serviço do Processo Transexualizador no interior do Estado de Goiás. As 

ações do CTSI-LGBT possibilitaram articulações entre poder público e movimentos sociais, 

tornando-se lugar de trocas significativas entre técnicos das áreas de saúde e a população trans. 

A interação entre movimento social e administração pública demonstrou sua efetividade no 

contexto da ampliação e interiorização dos serviços do processo transexualizador, abrindo 

caminhos para abertura de um serviço no interior do estado. 

 Um fato relevante ocorreu no dia 15 de abril de 2015, uma reunião organizada pela 

Coordenação de Promoção de Equidade em Saúde, juntamente com o Comitê Técnico de Saúde 

Integral LGBT e representantes do Movimento Social LGBT e o Movimento Trans-Ação da 

Universidade Federal de Goiás. A reunião foi intitulada “Saúde é dignidade, Reunião ampliada 

– Serviços de Saúde para Travestis e Transexuais”, cujo objetivo foi a reflexão e proposições 

para o fortalecimento, construção e interlocução de serviços na área da saúde para travestis e 

transexuais no Estado de Goiás. O produto desse trabalho foi a elaboração do documento 

“Proposta de Ações e Serviços de Saúde para População Trans no Estado de Goiás”, 
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posteriormente levado ao conhecimento e aprovado pelo Secretário Estadual de Saúde que 

autorizou a implementação daquelas propostas, coletivamente construídas. 

 As questões e problemas apresentados à época, defendidas e debatidas, resultaram na 

priorização, naquele momento, de algumas ações, dentre elas a organização de um novo serviço 

ambulatorial e hospitalar do Processo Transexualizador em Goiânia, no Hospital Estadual 

Alberto Rassi - Geral de Goiânia – HGG, iniciado em março de 2017 e inaugurado em setembro 

do mesmo ano. Consignaram-se outras propostas como: o apoio na reabertura do serviço do 

Hospital das Clinicas - HC (iniciado em 1999), por meio da disposição de profissional médico 

do quadro estadual, cedido para o Projeto TX no HC e promoção, no âmbito dos municípios do 

interior de Goiás, a expansão do serviço na modalidade ambulatorial, tendo como referências 

as localidades nas quais já existissem os Serviços de Assistência Especializada-SAE/CTA e, 

ainda, a elaboração de um Fluxo de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Trans para o Serviço 

do Processo Transexualizador, que também está em fase de ajustes junto às áreas técnicas da 

SES. 

 Registramos ainda que no Estado de Goiás, o Decreto nº 8.716, de 04 de agosto de 2016 

(GOIÁS, 2016) dispôs sobre a adoção do nome social em todas as instâncias do poder executivo 

estadual e em todos os seus órgãos e entidades da administração direta ou indireta. Isso 

contribuiu, em certa medida, para circular a notícia da existência, nos serviços públicos de 

Goiás, da população trans. 

 

3.3 O Serviço do Processo Transexualizador em Itumbiara 

 A implementação do Serviço Especializado no município de Itumbiara insere-se neste 

contexto de articulação de diversos movimentos sociais, instituições e pessoas comprometidas 

com as lutas da População Trans. Os diálogos entre a Coordenação de Atenção Básica e 

Coordenação do NABS – Itumbiara e a Coordenação Estadual de Promoção foram iniciados 

em abril de 2017 em reunião de trabalho com a participação de representação do movimento 

social do município. A formalização do serviço ocorreu em menos de um ano de trabalho, no 

mês março 2018. Guardadas as devidas restrições em âmbitos de condução política das gestões 

envolvidas, simbolizou um avanço na gestão pública de saúde, atingindo de forma transversal 

as instâncias da Secretaria Municipal de Saúde daquele município, a Secretaria de Estado da 

Saúde de Goiás, o Movimento de Pessoas Trans e a comunidade LGBT. 
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 O trabalho propiciou a adesão das pessoas à proposta de implementação daquela política 

pública, levando-as à refletirem acerca da realidade da população trans frente aos serviços de 

saúde, o que possibilitou uma abertura para o aprendizado coletivo, ao mesmo tempo em que 

desempenhavam seus papéis na gestão, nos movimentos, nos serviços, na comunidade. Nas 

estruturas da SMS – Itumbiara e na SES-GO foram deflagrados os processos protocolares e de 

entendimento entre as gestões para a consolidação das ações e abertura do serviço. 

 Foram realizadas reuniões de trabalho e de formação acerca da temática da 

transexualidade, contando sempre com a participação dos profissionais da saúde envolvidos no 

processo e a representação da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros de Goiás - 

ASTRAL. Estudar essa questão sob a ótica da política nacional, dos serviços de saúde e do 

contexto social, a partir da experiência de pessoas trans envolvidas, nos aproximou, a nós da 

gestão e assistência na saúde, da temática e da vida dessas pessoas, proporcionando 

aprendizado, sensibilização e a capacidade de dialogar, de forma embasada, científica e 

socialmente, nas instâncias necessárias, interna e externamente. 

 Na medida em que o processo de implementação foi se desenvolvendo no município e 

a agenda de atividades e ações sendo pautada nas instâncias necessárias, a força articuladora 

advinda do encontro e do diálogo destes atores sociais e profissionais possibilitou a mútua 

cooperação e trocas de saberes, facilitando a superação das dificuldades de ordem técnica, 

profissional e burocrática. 

 Os movimentos sociais da população LGBT e as demais instâncias de controle social e 

gestão participativa do SUS, o Conselho Municipal de Saúde, Comissões Intergestores 

Regional - CIR e Bipartite - CIB e outras instituições públicas no campo da educação e serviços 

sociais, poderes constituídos e outras entidades da sociedade civil, cumpriram seus papeis 

institucionais, abrindo caminho para a concretização dos planos de implementação daquele 

serviço, coletivamente elaborados. 

É notório que as práticas em saúde não ficam limitadas ou circunscritas aos seus locais 

- as clínicas, serviços especializados e hospitais, ambientes tidos como puramente 

institucionais. Elas superam esses lugares, atravessam seus limites e são reconhecidas 

socialmente como impulsionadoras de funções políticas, econômicas, sociais e ideológicas 

como defendido por Flores (2007). Podemos compreender, à luz das TRS, que esses locais 

atuam na perpetuação da invisibilidade e desassistência em saúde da população trans, para além 

de seus limites. São ambientes nos quais a reprodução dos estigmas sociais vivenciados por 

essas populações termina, na maioria das vezes, reiterada e, neste sentido, o que essas pessoas 
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representam para esses profissionais configura-se em um saber importante, pois torna-se 

material de trabalho e de planejamento de políticas públicas e organização dos serviços no SUS. 

 Os mais diversos profissionais de saúde que atuam com as pessoas transexuais são 

influenciados em suas concepções e atuação profissional pelas representações sociais dessas 

populações que ainda às mantêm categorizadas, classificadas como pessoas e existências de 

segunda categoria, estigmatizadas e não reconhecidas em sua integralidade, como constamos 

nas pesquisas abordadas anteriormente em nosso trabalho. 

 Em um serviço público de saúde especializado no Processo Transexualizador a 

constatação dessas percepções e representações sociais acerca da população transexual e a 

reflexão sobre isso pode contribuir para os processos de aperfeiçoamento do serviço e melhoria 

dos processos de educação continuada, como indicam alguns dos resultados observados. 

 A experiência que vivenciamos na implantação do Serviço do Processo 

Transexualizador na cidade de Itumbiara, no interior do Estado de Goiás, de forma articulada 

com o município, os movimentos sociais e a gestão de saúde pública do estado, trouxe-nos uma 

série de elementos para análise, visto que esse processo buscou dar efetividade, formalidade e 

a habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde, disponibilizando-o para as pessoas trans 

e, naquele contexto, ocorreram as nossas percepções das representações sociais já narradas 

anteriormente. A implementação de um serviço como este, alcança, em certa medida, o escopo 

sugerido nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais, retratando uma experiência da gestão pública na busca de atender às 

demandas da sociedade, localizadas em um recorte específico da população LGBT, as 

Travestis, Transgêros e Transexuais. Todavia, por si apenas, não exclui a população trans do 

encontro com seus estigmas nesses ambientes. 

 Na experiência apresentada, de forma estratégica, reconhecemos que, uma vez que a 

equipe de saúde do Núcleo de Ações Básicas de Saúde – NABS, Centro de Testagem e 

Aconselhamento – CTA, Serviço de Atendimento Especializado IST/AIDS daquele município, 

já realizava o atendimento e o acompanhamento de pacientes que procuravam esta 

especialidade de serviço de saúde, mediando o encaminhamento dessas pessoas para os serviços 

especializados em Goiânia, a articulação interinstitucional e social e, aliada à disposição e 

comprometimento das pessoas envolvidas, tanto na gestão pública, quanto nos movimentos 

sociais, possibilitou a realização das etapas necessárias a organização deste serviço 

especializado em Itumbiara. 
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 Neste processo de trabalho atuaram, de forma institucional e conjunta, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Itumbiara, por meio da Coordenação Municipal da Atenção Básica, o 

Núcleo de Atenção Básica em Saúde, envolvendo as equipes técnicas locais, a Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais - ANTRA, por meio de sua representação local, a 

Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Superintendência de Políticas de Atenção Integral 

à Saúde, Gerência de Programas Especiais, Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde. 

Observamos que a implementação do serviço beneficiou, ainda, onze municípios 

circunvizinhos de Itumbiara, jurisdicionados à Região de Saúde Sul do Estado de Goiás. 

O Serviço do Processo Transexualizador do Sistema Único de Saúde – SUS, ainda que 

oferte assistência terapêutica e diagnóstica, incluindo a possibilidade de redesignação sexual e 

outras intervenções por meio de acompanhamento especializado, terapêutico, hormonioterápico 

e de procedimentos cirúrgicos, como a transgenitalização (readequação do órgão genital), 

mamoplastias e outros procedimentos, não é um espaço isento das representações sociais 

vigentes. Todavia, importa reafirmar que, diferente do que comumente é entendido, o que 

diferencia a condição transexual é como as pessoas se identificam, e não um conjunto de 

procedimentos do campo das ciências da saúde e outras áreas, pois ainda vigoram concepções 

biologicistas sobre essa temática e, o processo para o reconhecimento dessas pessoas permanece 

como desafio para profissionais de saúde, para a gestão da saúde pública e a sociedade 

(BENTO, 2008). 

 Essa trajetória de gestão pública na Secretaria de Estado da Saúde em Goiás, no recorte 

que observamos, aproximou-se da concepção de política pública como um processo técnico-

político que visa definir e compatibilizar objetivos e meios entre atores sociais sujeitos a 

restrições e ações intencionais de governo que contêm tanto algum ou alguns objetivos 

articulados, por mais que esses objetivos tenham sido precariamente identificados, justificados 

ou formulados, quanto alguns meios para alcançá-los, de novo, independentemente de quão 

bem ou mal interligados estejam esses meios ao(s) objetivo(s), como nos ensina Howlett (2013). 

 Foram evidentes as funções desempenhadas na agência dos Movimentos Sociais, a 

disposição da gestão pública, o que não tornou mais ou menos burocráticos os caminhos 

percorridos na implementação. Todavia, reconhecemos um percurso teórico-metodológico 

dialógico, desde o reconhecimento do problema até aquela fase, na qual Coordenação de 

Promoção da Equidade em Saúde vinha acompanhando os serviços implementados e mantendo 

em suas atividades a tarefa de fomentar a ampliação dessa política pública de saúde para a 

população trans em outros municípios. 
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 A implementação do Ambulatório do Serviço do Processo Transexualizador em 

Itumbiara demonstrou um certo nível de comprometimento da gestão pública nos âmbitos do 

Município e do Estado, no período em questão, em seus campos específicos de atuação, no 

atendimento à demanda de saúde da População Trans. Ainda distante do horizonte ideal das 

políticas públicas necessárias, em amplitude que abarque as necessidades desse público, 

todavia, um fato relevante no contexto social dessa cidade e região. Os ganhos envolvidos no 

processo realizado em Itumbiara são significativos, atingindo a estrutura e rede do SUS, 

envolvendo a gestão, trabalhadoras e trabalhadores da saúde, a comunidade e o movimento 

social. Todavia, ao avançarmos o olhar para o atendimento da população trans nas demais redes 

de saúde que compõe o SUS, verificamos em meio aos processos de trabalho e nas intersecções 

estabelecidas com essas redes, que o preconceito, a invisibilidade e a discriminação são rotinas 

em seu atendimento. Essa realidade conecta-se com uma pesquisa mais ampla de Mello, et. al. 

(2011) das políticas públicas em saúde, que mantem reafirmadas as iniquidades em saúde 

sofridas por essa população.  

[...] os problemas enfrentados pela população LGBT no que diz respeito ao 

acesso a serviços de saúde são ainda mais dramáticos nos casos de travestis e 

transexuais. Não só por reivindicarem atendimento especializado para 

demandas que não se colocam para outros segmentos populacionais 

(alterações corporais associadas ao uso de hormônios e silicone, por exemplo), 

mas também pela intensidade da homofobia que costuma incidir sobre estes 

dois grupos identitários, especialmente quando também são discriminados a 

partir de outros marcadores sociais, como níveis de renda e de escolaridade, 

raça/ cor e aparência física, entre outros. Nesses termos, pode-se apontar que 

travestis e transexuais correspondem ao público, no conjunto da população 

LGBT, que mais intensamente sente a escassez de políticas de saúde 

específicas e, paralelamente, o que mais se beneficiará de tais ações quando 

forem efetivadas. (MELLO, et. al., 2011, p. 21).  

 Mantem-se presente nos resultados das pesquisas analisadas anteriormente a partir da 

Teoria das Representações Sociais. Atuam sobre essa população as representações sociais de 

profissionais de saúde que as invisibilizam, estigmatizam e as violentam, cotidianamente nos 

serviços de saúde, de modo geral. Todavia, na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e no 

Município de Itumbiara, observamos que o trabalho coletivo que ocorreu, destaque-se, por 

impulso dos movimentos sociais da população trans, produziu algum resultado positivo, que 

difere em parte dos resultados das pesquisas que analisamos, uma vez que ocorreram avanços 

e a implementação de serviços.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Podemos apontar, a partir dos estudos, análises e das observações realizadas, três fatores 

importantes nessa experiência apresentada.  Em primeiro lugar, a atuação importante, engajada 

e constante do movimento social. A ASTRAL, por meio de sua representante local em 

Itumbiara, Sarah Magalhães Urbieta, que de forma articulada, conceitualmente embasada, 

socialmente preparada, fomentou o diálogo com a gestão pública local, estadual e outras 

instituições das esferas governamentais, além de pautar um debate saudável durante a 

consecução das ações até a inauguração do serviço em Itumbiara. Manteve uma ação 

colaborativa com as equipes da saúde, trabalhadoras, trabalhadores, gestoras e gestores, como 

nos pontua Frank (1989), “os movimentos sociais são agentes importantes de transformação 

social e portadores de uma nova visão”. Este olhar apresentado pelo movimento social durante 

o trabalho permitiu uma priorização de ações e diretrizes, conforme as demandas identificadas, 

contribuindo diretamente nas ações e com o esforço da gestão pública em implementar o 

serviço.  

 Uma segunda questão que podemos destacar foi, nesse contexto analisado, o 

engajamento e compromisso da gestão pública – nas diversas estruturas e por diversas pessoas. 

Tanto a gestão pública, quanto as trabalhadoras e trabalhadores da saúde, envolvidas 

diretamente na execução dessa política pública inovaram em suas atitudes ante as pessoas trans 

(usuárias e usuários), o tema e o serviço de saúde a ser implementado. O enfrentamento dos 

preconceitos nos serviços e estruturas burocráticas encontrou espaço por meio do diálogo e da 

formação. Nesse período que analisamos, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás nomeou 

para ocupar o cargo de Subcoordenadora da Atenção Integral à Saúde da População LGBT, 

Bianca Lopes, mulher trans, servidora pública da saúde estadual, militante do movimento das 

populações trans. Esse fato trouxe reflexos imediatos na condução dos trabalhos àquela época 

e beneficiou as articulações internas e externas à secretaria.  

 O estudo e o debate do tema e a busca de soluções para este campo da saúde permanece 

como desafio, uma vez que o estigma e a histórica violência que acompanham essa população 

permeiam nossas estruturas e as representações sociais pouco se modificaram desde o início 

desses debates no SUS. Inserir os estudos de sexualidade humana na perspectiva da Política 

Nacional de Saúde da População LGBT nos programas de formação continuada do SUS poderá 

contribuir com a redução do nível de preconceito institucional no cotidiano dos serviços de 

saúde e, ainda, colaborar para a expansão dos serviços especializados nas redes de atenção, 

como revelaram as pesquisas anteriores. 
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 O controle social das políticas públicas na área de saúde pública constitui um 

instrumento social capaz de tensionar os espaços e estruturas e cooperar para que ocorram 

mudanças nos serviços. As instâncias coletivas, comissões e conselhos no SUS desempenham 

papel importante na estruturação de serviços e priorização de ações. A compreensão de que a 

ampliação dos serviços não significa redução ou competição com outras áreas também é 

argumentada e pacificada nestes espaços plurais de controle social.  

 Este papel de fortalecimento do diálogo, da participação democrática dos diversos 

interessados e interessadas na saúde pública, representações de seguimentos sociais, 

trabalhadoras e trabalhadores da saúde, da própria gestão inclusive, atesta sua importância em 

situações como estas de formulação, implementação e ampliação das políticas de saúde para a 

população trans. 

 Por fim, a Teoria das Representações Sociais oferece apoio teórico para o 

desenvolvimento de novas pesquisas no campo da saúde da população trans, especialmente nos 

serviços destinados à essa população, bem como nas redes de atenção à saúde. Os resultados 

analisados nesse trabalho demonstram a permanência desse segmento social em representações 

sociais calcadas no preconceito, na estigmatização e na exclusão dessa população dos serviços 

públicos, das convivências sociais não marginalizadas, das instituições de ensino e dos espaços 

de cuidado à saúde. 
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