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OBJETIVO 

Analisar as práticas de higiene íntima anal “chuca”, tipos de 

parceiros sexuais, sexo desprotegido nos últimos 30 dias e 

soropositividade ao HIV autorreferida entre travestis e 

mulheres transexuais no Recife - Pernambuco.  

A população de travestis e mulheres transexuais constitui um 

grupo denominado de difícil acesso. Para estudos desse grupo 

são necessários métodos de investigação com estratégias 

efetivas de amostragem, a exemplo do método RDS (Goel; 

Salganik, 2009). A infecção pelo HIV afeta de forma 

desproporcional a população de travestis, quando comparados 

com outros grupos mais vulneráveis. Em relação aos fatores 

que estão associados a infecção pelo HIV entre as travestis, 

destaca-se o sexo anal desprotegido tanto insertivo, quanto 

receptivo, com clientes comerciais. Alguns estudos revelam que 

mais de 70% das travesti realizaram pelo menos um teste anti-

HIV, sendo 22% positivas (Poteat et al., 2015).  

INTRODUÇÃO 
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Entre as 350 travestis/mulheres transexuais recrutadas e entrevistadas, a 

maioria era de cor parda (57,1%), jovens (18 a 24 anos) (49,4%), e com 

baixa escolaridade (frequentou menos de oito séries) (44%). 

Aproximadamente 60% referiu início da atividade sexual com menos de 13 

anos; 29,4% costumavam realizar higiene íntima anal “chuca” e 80% 

referiram práticas sexuais apenas com homens. Sexo anal desprotegido nos 

últimos 30 dias, foi maior entre os parceiros fixos (57,3%) quando 

comparados aos casuais e/ou eventuais (36,5%).  

 

 

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS 

A elevada prevalência de infecção pelo HIV e de práticas sexuais anais 

desprotegidas entre as travestis e mulheres transexuais na cidade do Recife, 

indicam a necessidade de estratégias de promoção da saúde e prevenção 

específicas para essa população, com vistas à redução de vulnerabilidades. 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SEXUAL ENTRE TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS 

RECRUTADAS PELO MÉTODO RESPONDENT DRIVEN SAMPLING (RDS), RECIFE, PERNAMBUCO 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo transversal utilizando o método Respondent Driven 

Sampling (RDS) para recrutamento de travestis e mulheres 

transexuais no período de janeiro a abril de 2017. Para o 

cálculo amostral foi considerado a prevalência de HIV na 

população estudada (Andrade et al., 2007) Os critério de 

inclusão foram: ter ≥18 anos de idade, ter tido pelo menos 

uma relação sexual com um homem nos últimos 12 meses 

e residir/trabalhar/estudar em Recife. Foi aplicado um 

questionário estruturado, e, para análise dos dados, 

utilizou-se o programa Stata versão 12.  
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Nota: Resultado da prevalência de HIV 

autorreferido entre aquelas que realizaram 

teste rápido alguma vez na vida (n=265; 

75,7%). 

CONCLUSÃO 

Andrade et al. Vulnerabilidade de homens que fazem sexo com homens no contexto da 

AIDS. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(2):479-482, fev, 2007. 

 Goel S, Salganik MJ (2009) Respondent-driven sampling as Markov chain Monte Carlo. 

Stat Med 28:2202–29; 

Poteat T, Wirtz AL, Radix A et al. HIV risk and preventive interventions in 

transgender women sex workers. Lancet. 2015; 385: 274–86 

Insertivas 

25,7% Receptivas

28,6% 

Práticas anais desprotegidas 

com parceiros comerciais 

Nota: os dados se referem aos últimos 30 dias 

Fig 1.: Cadeias de recrutamento das participantes -

Pesquisa DIVAS - janeiro a abril de 2017- 

Recife/Pernambuco. 
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