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Resumo:  Nossa intenção neste trabalho é partir dos relatos de homens trans para uma

reflexão acerca das principais demandas, avanços e retrocessos em torno das políticas

de saúde para tais sujeitos no Brasil contemporâneo. Trabalharemos a partir de dados

etnográficos e de entrevistas de duas pesquisas em andamento, realizadas na UFMG e

na UFG, que partem das experiências de homens trans para interpretar os desafios em

torno  das  políticas  públicas  para  tais  sujeitos.  Nossa  intenção  é  a  de  auxiliar  na

necessária discussão sobre o lugar das transmasculinidades e suas especificidades no
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que tange aos direitos LGBT no Brasil, trazendo elementos que podem vir a colaborar

para uma discussão mais ampla a respeito do tema. A comunicação apresentará dados

preliminares de campo nas cidades de Belo Horizonte e Goiânia.

Palavras-chave: Homens Trans; Políticas Públicas; Transmasculinidades; Saúde

“Eu vejo necessidade de acompanhamento, poque eu tô com problema de

saúde e eu não tenho nem coragem de saber  o que é (…) e...  eu não

pretendo  parar  de  tomar  o  hormônio...  Eu  prefiro  morrer  desse  jeito”

(grifos nossos).

Essa  frase  é  de  um garoto  de  vinte  e  poucos  anos,  estudante  universitário  e

morador  da cidade de Goiânia.  À  época da entrevista,  ele  completava cerca de seis

meses de tratamento hormonal, mas sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Os

hormônios  masculinos  vinham  sendo  comprados  “com  caras  de  farmácia,  caras  de

academia,  caras  que  vendem  remédio  pra  bicho...”  e  por  aí  vai.  Tem  sido  bastante

recorrente, durante a realização da pesquisa onde essa entrevista se insere4, ouvir relatos

de homens trans5 acerca da enorme dificuldade de encontrar atendimento e acolhimento

médico especializado. Uma questão que parece até mesmo borrar fronteiras de classe

social: se, à primeira vista, possuir recursos para atendimento particular ou acesso a um

plano de saúde privado poderia indicar que tais dificuldades estariam sanadas, isso não

ocorre  quando  se  lida  com  um  universo  de  médicos/as  que  parecem  estar

despreparados/as para o atendimento à população transexual ou que, nas palavras dos

entrevistados, afirmam “nem saber que isso existe”. A frase acima nos diz, assim, muito

sobre  as  violências  e  dificuldades  experimentadas  por  transexuais  cotidianamente  no

Brasil. É – ou deveria ser -  uma espécie de alerta para as urgentes demandas dessa

população no que tange ao desrespeito às suas especificidades em termos de acesso à

saúde.

Neste trabalho buscaremos colocar em diálogo reflexões e dados preliminares de

duas pesquisas realizadas no Brasil e que tratam sobre homens trans numa perspectiva

antropológica. Uma das pesquisas teve início de 2013 na Universidade Federal de Minas

4  Projeto  “Antropologia,  transformações  corporais  e  masculinidades:  transmasculinidades  no  Brasil
contemporâneo”.  Sem  financiamento.  Coordenação:  Prof.  Dr.  Camilo  Braz.  Programa  de  Pós-
Graduação em Antropologia Social (PPGAS); Ser-Tão, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e
Sexualidade. Faculdade de Ciências Sociais (FCS) – Universidade Federal de Goiás (UFG).

5 Trans, neste trabalho, constitui uma tentativa de abarcar os trânsitos de gênero, ou seja, experiências e
práticas que desafiem a coerência heteronormativa e binária no que tange às expressões de gênero,
incluindo tanto travestis, transexuais, transgêneros, intersexuais, quanto sujeitos que transitam a partir
de  outras  categorias  ou  mesmo  cruzam suas  fronteiras,  sem fixar-se  em nenhuma  delas.  A esse
respeito, consultar, por exemplo, Almeida (2012) e Ávila (2014).



Gerais, financiada pelo CNPq, e foi concluída em agosto de 20156. A outra pesquisa teve

início em 2014 na Universidade Federal  de Goiás e se encontra em andamento. São

recentes, no Brasil, as discussões em torno da visibilidade e das demandas por políticas

públicas para homens transexuais e essas pesquisas surgiram visando, em parte, suprir

essa  demanda.  Além disso,  evidencia-se  a  necessidade  de  estudos  antropológicos  e

sociológicos sobre os significados das transmasculinidades para seus sujeitos, uma vez

que,  como afirmam Ávila  e  Grossi  (2010:  1),  são  praticamente  inexistentes  no  Brasil

estudos acerca dessa temática.

Com relação ao tema da transexualidade de forma mais ampla, seguimos as pistas

deixadas  por  perspectivas  como  as  de  Guilherme  Almeida  (2012)  e  Berenice  Bento

(2006),  que  a  apontam  como  uma  experiência  identitária,  não  a  reduzindo  a  uma

concepção estritamente médica e universalista. Márcia Áran (2010) também nos é cara,

uma vez que problematiza a associação direta entre a “condição transexual” e a “condição

de  cirurgiado”.  Isso  nos  permite  não  considerarmos  de  antemão,  ou  a  priori,  que  a

chamada “transexualidade  masculina”  restrinja-se  apenas e  exclusivamente  a  sujeitos

participantes das iniciativas que compõem o processo transexualizador no âmbito do SUS

(Sistema Única de Saúde) brasileiro. Guilherme Almeida traz uma ideia interessante para

nós,  quando  fala  em  uma  “aquarela  de  masculinidades”  ao  tratar  dessa  temática.

Seguindo a tipologia provisoriamente descrita pelo autor, ao falarmos de sujeitos que de

distintas  maneiras  opõe-se  à  assignação  -  em  geral,  dada  performaticamente  antes

mesmo de seu nascimento (Bento, 2006) - de seus corpos como “femininos”, podemos

nos  referir  desde  às  pessoas  que  não  buscam  um  descolamento  total  do  feminino

publicamente, por distintas razões, embora na intimidade acionem elementos socialmente

relacionados à masculinidade; até sujeitos que se reconhecem enquanto “homens” sem

contudo recorrer a modificações corporais, sejam elas cirúrgicas ou hormonais; além de

pessoas  cujas  performances  públicas  misturam  elementos  de  ambos  os  gêneros,

contestando propositalmente  os binarismos de quaisquer  tipos  (denominadas pessoas

não-binárias ou mesmo homens trans não binários, por exemplo). 

Essa categoria “homens trans”, contudo, é trazida aqui analiticamente referindo-se

àqueles sujeitos que, de acordo com Almeida (2012: 516),

fazem  e/ou  desejam  modificações  corporais  através  da  hormonização  por

testosterona e de uma ou mais intervenções cirúrgicas, além de se valerem em

6 Projeto “Transexualidades e Saúde Pública no Brasil: entre a invisibilidade e a demanda por políticas
públicas para homens trans”. Financiamento: CNPq  (Edital  32/2012). Coordenação: Profa. Dra. Érica
Renata  de  Souza.   Departamento  de  Antropologia  e  Arqueologia;  Núcleo  de  Direitos  Humanos  e
Cidadania LGBT (NUH). FAFICH – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



larga  medida  de outros  recursos sociais  (roupas e  calçados  masculinos,  faixas

torácicas - a fim de dissimular o volume dos seios - e próteses penianas de uso

público). Buscam também frequentemente o reconhecimento jurídico do sexo e do

nome masculinos e têm se tornado mais visíveis na cena pública brasileira, em

função  do  processo  transexualizador  no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  que

favorece o acesso a modificações corporais de alta complexidade. Tais indivíduos

já  se  expressavam  de  forma  diferenciada  antes  da  existência  do  processo

transexualizador,  distinguindo-se de maneira  mais ou menos sutil  da  identidade

lésbica.

Assim,  nossas  pesquisas  versam sobre  os  sujeitos  cuja  “busca  do  acesso  às

modificações  corporais  tem  tido  o  efeito  colateral  de  produzir  uma  identidade  social

radicalmente distinta para além das paredes hospitalares: a de ‘homem trans’” (ALMEIDA,

2012: 516), não desconsiderando, assim, outras possibilidades experienciais e discursivas

das transmasculinidades para além do âmbito médico.

Breve histórico

Em 1997, o Conselho Federal de Medicina (CFM) brasileiro autorizou a realização

das chamadas cirurgias de redesignação sexual no Brasil. Inicialmente, elas deveriam ser

realizadas somente em hospitais universitários, sendo consideradas experimentais.

A decisão do CFM teve, como aponta a bibliografia, como um de seus efeitos uma

maior visibilidade da transexualidade, sobretudo feminina, e com isso o crescimento do

interesse acadêmico pela temática, inclusive por parte das ciências sociais. Além disso,

ainda em 1997 algumas pessoas  trans passaram a procurar hospitais universitários em

busca de atendimento. Foi o caso do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal

de Goiás (UFG). Após um período de formação da equipe multidisciplinar que tornaria

possível  sua  existência,  em maio  de  1999  foi  criado,  no  HC,  o  denominado  Projeto

Transexualismo (que é chamado, por muitas das pessoas que por ele circulam, de Projeto

TX), que permanece até hoje sob coordenação da Profa. Dra. Mariluza Terra.

Apesar disso, foi somente em 2008 que o Ministério da Saúde instituiu o Processo

Transexualizador no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da publicação

da  Portaria  nº  1.707.  Como  recorda  Simone  Ávila  (2014),  naquele  momento  foram

incluídos os procedimentos da chamada “redesignação sexual” apenas para as mulheres.

Os homens  trans só foram incluídos no Processo Transexualizador em 2013. De certo

modo, como lembra a autora, tal decisão é, em parte, responsável pela visibilização das

transmasculinidades no Brasil.



Isso nos leva à colocação de outros desafios. De acordo com Judith Butler (2009),

há um paradoxo na autonomia de transexuais nos Estados Unidos, que podemos talvez

ampliar para pensamos as transexualidades no chamado mundo ocidental: a “liberdade”

para intervir no próprio corpo aparece quase sempre atrelada a um diagnóstico, a um

processo de subjetivação que passa pela ideia de doença, de patologia, de desvio. Nesse

sentido,  é  importante  frisar  que  há  ao  menos  uma  característica  que  singulariza  a

transexualidade no rol das muitas formas possíveis de intervenções no corpo, no Brasil

contemporâneo:  trata-se  da  associação  entre  “patologia”  e  “terapêutica”  para  se  ter

acesso gratuito às modificações corporais desejadas (ALMEIDA e MURTA, 2013).

Uma  demanda  que  tem  sido  colocada  pelo  movimento  trans  brasileiro  é  a

aprovação do Projeto Lei de Identidade de Gênero, conhecido como Lei João Nery como

referência  ao  escritor  do  livro  Viagem  Solitária.  Inspirado  no  projeto  aprovado  na

Argentina, a proposta é a de permitir às pessoas trans a alteração do sexo, do prenome e

da  imagem  em  seus  registros  civis,  a  despeito  de  desejarem  ou  não  passar  por

intervenções cirúrgicas ou por tratamento hormonal.

Atualmente, parte dos debates em torno das transexualidades dizem respeito às

lutas  em  torno  de  sua  despatologização  (JESÚS,  2012).  Em  dezembro  de  2012,  a

Associação  Psiquiátrica  Americana  (APA),  por  exemplo,  deixou  de  classificar  a

transexualidade como “transtorno de identidade de gênero”, voltando a classifica-la como

“disforia de gênero”, embora só se a considere “desordem mental” se houver “sofrimento

clinicamente  significativo”  associado  a  essa  “condição”  (ÁVILA,  2014:  24-25).  Para

muitos/as, trata-se de uma solução intermediária em um movimento que tem talvez como

maior expressão a campanha Stop Trans Pathologization. E no Brasil, como nos lembra

Almeida (2013), não há consenso entre ativistas trans a respeito da despatologização da

transexualidade,  em virtude do receio de se perder  o  acesso aos procedimentos que

compõem o Processo Transexualizador no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

Uma das possibilidades de saída, para o autor, seria a ampliação da noção de saúde para

além do binarismo saúde/doença, rumo a uma perspectiva de integralidade em saúde –

que, contudo, constitui ainda um grande desafio no âmbito do SUS, sobretudo no que

tange à população trans. De acordo com Guilherme Almeida e Daniela Murta (2013), a

busca pela despatologização da transexualidade é importante e deve continuar, mas o

paradoxo é que ela não pode implicar em perdas.

Nesse sentido, trazemos para o debate a ideia de que a participação no processo

transexualizador possa vir a ser mais pautada em uma escolha do sujeito, implicando em

mais autonomia, sendo porém o acesso indiscriminado à saúde, num sentido ampliado,



garantido  pelo  Estado.  Em outras  palavras,  trazemos como  indagação  se  a  vivência

desse processo, num cenário de maior autonomia dos sujeitos trans, não poderia estar

desvinculada da ideia de patologização. E isso sem eximir o Estado da responsabilidade

por garantir o acesso pleno e irrestrito aos procedimentos que hoje compõem o processo

transexualizador no âmbito do sistema único de saúde do Brasil.

Cenas de campo

Gostaríamos de colocar em diálogo as problematizações trazidas acima com duas

cenas de campo que nos permitem trazer alguns paradoxos.

Em junho  de  2014,  foi  aprovado  por  unanimidade  pelo  Conselho  Universitário

(Consuni) da Universidade Federal de Goiás (UFG) o uso do nome social. A ideia é a de

assegurar  técnicos/as-administrativos/as,  professores/as,  estudantes  e  usuários/as  da

universidade cujos nomes de registro civil não refletem as suas identidades de gênero a

possibilidade  de  uso  e  de  inclusão  do  seu  nome  social  nos  registros  oficiais  e

acadêmicos. Até outubro, onze estudantes (nove homens e duas mulheres trans) haviam

dado entrada no pedido de utilização do nome social na UFG. Assim, um dos autores

deste artigo foi convidado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) a participar de uma

reunião com tais estudantes, que tinha por intenção principal ouvi-los/as a respeito de

como estava sendo a experiência do uso do nome social na universidade. Além disso, o

objetivo  era  saber  quais  eram suas atuais  demandas  em termos  de continuidade  do

processo, visando por exemplo a questão de políticas de permanência na universidade.

Além do  antropólogo  e  de  representantes  da  Prograd,  compareceram à  reunião  três

estudantes – uma mulher e dois homens trans. Quando se perguntou quais eram suas

demandas atuais, a primeira preocupação trazida dizia respeito a rumores em torno da

possível  descontinuidade do Projeto Transexualismo no HC da UFG. Um dos garotos,

inclusive, estava inquieto por não ter conseguido ainda ser aceito no Projeto, para dar

início a sua  transição.  Retomando as questões já apresentadas, essa cena de campo

etnográfico nos faz refletir sobre a importância que os discursos e procedimentos médicos

ainda têm para as práticas de constituição de si por parte de sujeitos trans, apesar de

todas  as  críticas  que  têm  sido  colocadas  em  relação  à  patologização  das

transexualidades  e  seus  efeitos.  Por  mais  que  corroboremos  com  tais  críticas,

metodologicamente não podemos desconsiderar a relevância que o Projeto TX adquire

para ao menos uma parte dos homens e mulheres trans, bem como não levar em conta

os efeitos negativos que a descontinuidade do Projeto traria para tais sujeitos.  Talvez

esses dados apontem para o ainda presente paradoxo da subjetivação (BUTLER, 2001)



em torno das transexualidades, quando notamos os discursos e práticas médicas como

um  dispositivo  ou  aparato  ainda  muito  poderoso  para  transformações  corporais  e

subjetivas. 

A segunda cena advém das reuniões mensais realizadas em Belo Horizonte, nas

quais se teve a oportunidade de ouvir relatos, interpelados por nossas muitas dúvidas e

perguntas. Citaremos aqui um relato extraído de um  post  no grupo do Facebook para

FTMs e FTMs de Belo Horizonte. O relato7 abaixo é de Cristiano, 33 anos e autônomo,

mora  na  região  metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  é  um  dos  frequentadores  mais

assíduos de nossas reuniões. Ainda que também tenhamos tido a oportunidade de ouvir

sua história pessoalmente, reproduzimos aqui o seu post no Facebook: 

“Bom dia galera! Nesta terça voltei ao posto para conversar com a assistente Maria

e  levar  meu  laudo  psiquiátrico.  Lá  estavam  me  aguardando  a  Maria  e  uma

psicóloga. Pela terceira vez fui muito bem atendido. Ela me informou que entrou em

contato com o hospital X e que o processo não depende do posto e sim de toda

aquela chatice do Estado, e que após conseguissem minha transferência pra lá eu

ainda ficaria numa fila enorme. Ai eu usei o seguinte argumento: "Vocês disseram

que  eu  estou  muito  bem  resolvido,  que  eu  estou  muito  bem  física  e

psicologicamente. Então, dia 15 vence minha última T [testosterona],  segundo a

medicina sou doente  e  para  me manter  bem física  e  psicologicamente  preciso

continuar a administrar os hormônios, trata-se de um caso de urgência, correto?" 

[...]

“Ai eles me perguntaram se só o endócrino dá a receita, eu disse que não. Então

elas pediram pra eu pegar um relatório  com a médica do meu plano de saúde

descrevendo o tempo de administração de hormônio e o tipo mais dosagem. Daí

elas irão passar para o clínico do posto para que ele receite pra mim antes da

minha última T vencer e paralelo a isso vão me por como urgência pra eu ocupar a

próxima desistência com o endócrino da minha cidade. Elas também pediram pra

que,  se eu gostar do atendimento do endócrino,  pra eu fazer optar por fazer o

tratamento com ele  e permanecer  na minha cidade,  assim seria  algo novo pra

todos e ajudaria abrir as portas pra outras pessoas.

Parece mentira mais não é. Só que digo uma coisa pra vocês que me deixa triste

nesta história toda. Sabe por que está indo tudo bem? Pra essas mulheres sou um

homem  feito,  saudável,  bonito  e  feliz  e  pra  eu  continuar  assim  preciso  das

medicações, caso não as tenho terei constrangimentos e transtornos, entenderam?

Se  eu  tivesse  aparecido  lá  sem  nenhuma  mudança  ou  hormonizado,  sem

7 A fim de preservar os sujeitos e as instituições, alguns dados foram substituídos, como os nomes dos
homens trans, da Assistente Social, do hospital, da cidade e até mesmo do plano de saúde.



mastectomia, tenho certeza que seria diferente. Fui bem atendido pela aparência,

por não ser algo andrógino. Só que antes desse meu status atual eu passei por

todo esse sofrimento da transição e, naquelas horas eu precisei de amparo com

urgência, eles não me deram”.

O caso de Cristiano é emblemático,  uma vez que revela as diversas camadas

burocráticas  e  preconceituosas  que  os  homens  trans  enfrentam  desde  o  início  do

tratamento transexualizador (Arilha, 2010; Ávila e Grossi, 2011; Freitas, 2014). Postos de

saúde  com  profissionais  (técnicos  e  médicos)  despreparados  para  lidar  com  as

especificidades e demandas dessa população, escassez de médicos e hospitais dispostos

a oferecer um tratamento adequado etc. Os relatos dos nossos sujeitos têm revelado que

a maioria dos/as médicos/as não conhece a chamada transexualidade masculina. Muitos

deles figuram como “o primeiro caso” para  endocrinologistas e psiquiatras. O preconceito

e a falta de preparo nos postos de saúde constrangem os homens trans que,  muitas

vezes, não tem seu nome social respeitado nos postos, sendo muitas vezes chamado

pelo nome feminino de registro nos procedimentos. 

Contudo,  como  o  relato  de  Cristiano  e  muitos  outros  revelam,  além  desses

problemas, um paradoxo se instala: quanto mais masculino, mais próximo do estereótipo

do masculino, mais fácil de se ter acesso aos hormônios, ou melhor, mais provável que o

médico  se  disponha  a  iniciar  ou  continuar  um  tratamento.  Mas,  para  se  obter  essa

aparência mais masculina, a utilização da testosterona tem um papel fundamental. Se ela

é negada quando o homem trans está querendo iniciar seu processo transexualizador,

seu caminho será mais longo e mais difícil do que o do homem trans que já faz uso do

hormônio antes de procurar um médico. Esse uso só é possível através da compra dos

hormônios  por  vias  irregulares  que  não  passem  pelo  consultório  médico,  o  que

vulnerabiliza  essa  população  ainda  mais.  A  falta  de  um  acompanhamento  médico

adequado pode levar a sérios problemas de saúde, sem contar a vulnerabilidade social e

econômica dos homens trans nessa situação. Além disso, Cristiano precisou se utilizar do

próprio discurso patologizante do sistema (Butler, 2009; Bento e Pelúcio, 2012; Souza e

Prado,  2014)  para  contra  argumentar  de  forma  “inteligível”  com  as  profissionais

envolvidas. 

 Na cidade de Cristiano, por exemplo, há apenas um endócrino, e a data dessa

consulta  demoraria  um tempo que não é  viável  dentro  de  uma proposta  de  atenção

integral à saúde e de uma concepção humanizada do processo transexualizador. Pagar



por uma consulta particular não é uma opção para todos, e nem sempre a consulta paga

garantirá a qualidade do atendimento para essa população.

Cristiano postou esse relato no último dia  de outubro  de 2013.  Dezenove dias

depois,  foi  publicada  a  PORTARIA  Nº  2.803,  que  “redefine  e  amplia  o  Processo

Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

O  art.  2º  da  Portaria  faz  menção  à  “integralidade  da  atenção  a  transexuais  e

travestis,  não  restringindo  ou  centralizando  a  meta  terapêutica  às  cirurgias  de

transgenitalização  e  demais  intervenções  somáticas”.  Mas  é  no  Artigo  3º  que

encontramos  as  definições  de  Atenção  Básica  e  de  Atenção  Especializada  (BRASIL.

Portaria nº 2.803 de 19 de novembro de 2013): 

 

“I  -  Atenção  Básica:  é  o  componente  da  Rede  de  Atenção  à  Saúde  (RAS)

responsável pela coordenação do cuidado e por realizar a atenção contínua da

população que está sob sua responsabilidade,  adstrita,  além de ser  a porta de

entrada prioritária do usuário na rede;

II  -  Atenção  Especializada:  é  um conjunto  de diversos  pontos  de atenção  com

diferentes  densidades  tecnológicas  para  a  realização  de  ações  e  serviços  de

urgência, ambulatorial especializado e hospitalar, apoiando e complementando os

serviços da atenção básica de forma resolutiva e em tempo oportuno.”

O Artigo  4º  da  Portaria  nº  2.803 de 19 de novembro de 2013  dispõe sobre  a

“integralidade do cuidado” na Atenção Básica, a qual pressupõe:  “I  -  acolhimento com

humanização  e  respeito  ao  uso  do  nome social;  e  II  -  encaminhamento  regulado  ao

Serviço de Atenção Especializado no Processo Transexualizador.”

Segundo  a  Portaria,  os  hospitais  habilitados  tem o  prazo  de  um ano  para  se

adequar.  Contudo,  no  que  diz  respeito  à  atenção  especializada,  são  apenas  quatro

hospitais em todo o país, localizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto

Alegre e Goiânia. O Artigo 5º esclarece que a Atenção Especializada pode acontecer em

duas  modalidades:  ambulatorial  e  hospitalar.  Os  procedimentos  contemplados  são

basicamente  a  mastectomia,  a  histerectomia  e  a  hormonioterapia.  A  cirurgia  de

transgenitalização  para  homens  trans  continua  tendo  caráter  “experimental”.  Nota-se

ainda que a Portaria, ao classificar os procedimentos, utiliza-se ainda da categoria “sexo

feminino” para se referir aos procedimentos específicos para os homens trans e “sexo

masculino” para mulheres trans. 

Contudo, a noção de atenção integral à saúde deveria ir muito além do ambulatório

e do hospital. Como bem nos lembra Freitas (2014, p. 49-50): 



“Ao debatermos saúde é importante considerarmos não somente as implicações

das intervenções no corpo. A integralidade da saúde e bem estar desses sujeitos

devem considerar as condições sociais em que estão inseridos. Entre transexuais e

outras  populações  vítimas  de  discriminação  e  preconceito  são  frequentes  os

problemas como a violência, o consumo de drogas, o alcoolismo, a depressão, a e

outras  situações  de  saúde  decorrentes  da  exclusão  social,  agravadas  pela

dificuldade de se profissionalizar e obter renda própria. Estes são fatores que se

entrecruzam e maximizam a vulnerabilidade, e o sofrimento destas pessoas.”

Conclusões: questões de saúde e questões de humanidade

 Em ambas  as  pesquisas,  notamos  que  grande  parte  dos  homens  trans  que  fazem

acompanhamento com algum profissional atualmente, o faz, na maioria das vezes, via

plano  de  saúde  ou  particular,  o  que  nem  sempre  garante  acesso  livre  de

constrangimentos  e/ou  riscos.  Não  é  incomum  ouvir  relatos  de  médicos/as  que

recusaram-se a  atendê-los,  alegando não saber  nada sobre  o  assunto,  por  exemplo.

Nesse  sentido,  considerando  que,  de  maneira  geral,  tais  benefícios  são  acessados

apenas  por  pequena  parcela  da  população,  cabe  refletir  como  as  possibilidades  de

vivenciar essa transição é limitada por aspectos econômicos e sociais. E que, mesmo

quem não depende do SUS, tem enormes dificuldades de encontrar acompanhamento

médico adequado. 

Os homens trans enfrentam as diversas camadas burocráticas e preconceituosas

desde o início do tratamento transexualizador (Arilha, 2010; Ávila e Grossi, 2011; Freitas,

2014).  Postos  de  saúde  e  mesmo  consultórios  particulares  com  profissionais

despreparados para lidar com as especificidades e demandas dessa população.

Nesse sentido, a proposta da atenção integral à saúde pode ser um começo, desde

que  a  integralidade  do  cuidado  envolva  não  apenas  uma  humanização  nos  serviços

oferecidos apenas de acordo com o ponto de vista dos profissionais envolvidos, mas que

respeite as posições de enunciação de homens e mulheres transexuais. A falta de preparo

dos profissionais da saúde em geral (atendentes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos

etc.) coloca muitos empecilhos para um atendimento adequado, tanto do ponto de vista

técnico-científico quanto humano. 

Em outras palavras, para que haja a atenção integral à saúde para tais sujeitos é

necessário que os homens trans possam, por exemplo, chegar num consultório médico

sem a obrigatoriedade de performatizar o estereótipo do masculino para conseguir uma

receita de testosterona; que sejam atendidos, ouvidos e respeitados em seus anseios e

necessidades  como  cidadãos  que  tem  direito  à  atenção  integral  da  sua  saúde,



independentemente  de  sua  genitália,  da  sua  performatividade  de  gênero  ou  da  sua

“aparência”. Em suma, uma humanização no acesso aos serviços e no atendimento que

substitua  aqueles  momentos,  nas  palavras  de  Butler,  “em  que  alguém  vai  até  os

psicólogos, psiquiatras, profissionais médicos e legais para negociar o que deve sentir,

como o não reconhecimento do gênero de alguém ou, ainda, o não reconhecimento da

condição humana de alguém.” (Butler, 2004, p.58, tradução livre).

Questões  de  gênero  e  sexualidade  dizem  respeito  a  uma  vasta  gama  de

possibilidades humanas, sociais e culturais. Mas também dizem respeito a normas, regras

e exclusões. Um dos desafios das pesquisas que abordam tais temáticas é colocar em

evidência que essa vasta gama de possibilidades de corpos, gêneros e sexualidades é

possível, viável e merece ser reconhecida na sua humanidade. 
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