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OBJETIVO

O objetivo foi descrever aspectos da assistência à saúde

de travestis e mulheres transexuais na cidade do Recife.

Os estigmas associados a identidade de gênero, em decorrência

da não adequação do gênero ao sexo biológico ou a identidade

sexual heteronormativa, geram processos de vulnerabilização na

população LGBT, especialmente entre travestis e mulheres

transexuais. Considerando esse contexto de vulnerabilização, é

importante conhecer como tem se dado a assistência à saúde

dessas mulheres.

INTRODUÇÃO

Financiamento: Unesco e Ministério da Saúde 

Dois terços da amostra (n=233; 67,7%) consultaram um médico pela

última vez há menos de um ano. Quando adoecem ou precisam de

atendimento em saúde, procuram com mais frequência a UBS (n = 78;

22,3%) ou os centros de especialidades/ policlínicas públicas/ posto de

assistência médica (n = 73; 20,9%).

RESULTADOS

REFERÊNCIAS

Os achados deste estudo revelam que, embora a maioria das

travestis/mulheres transexuais utilizam os serviços públicos de saúde,

existem barreiras de acesso a esses serviços. Justifica-se, portanto, novos

estudos para identificação dessas barreiras que contribuem no aumento das

iniquidades em saúde que acometem essa população.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DAS TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS NA CIDADE DO RECIFE: 

ESTUDO TRANSVERSAL UTILIZANDO AMOSTRA RESPONDENT DRIVEN SAMPLING (RDS)

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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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.

Fig 1.: Cadeias de recrutamento das participantes -

Pesquisa DIVAS - janeiro a abril de 2017-

Recife/Pernambuco.

Sementes Indivíduos recrutados

Foram recrutadas 350 travestis/mulheres transexuais (fig.1), a

maioria estava cadastrada em alguma unidade de saúde

(n=288; 82,5%), e 20 (5,7%), relataram ter algum plano de

saúde.
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