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RESUMO 

 

Introdução: As pessoas transexuais encontram-se mais suscetíveis a 

discriminação em geral e no contexto dos cuidados de saúde em particular. As 

orientações clínicas sobre a prestação de cuidados a transexuais têm evoluído 

para incluir os cuidados de saúde primários, para responder às necessidades 

gerais de saúde antes, durante e após eventuais mudanças no papel de género. 

As especificidades destes cuidados e a necessidade de evitar fenómenos 

discriminatórios contextualizam a relevância do estudo das experiências de 

utentes transexuais e atitudes e conhecimento dos profissionais. 

 

Objetivo: Avaliar as experiências e satisfação de transexuais com os cuidados 

de saúde primários e as atitudes e conhecimentos desses profissionais de saúde 

face à transexualidade. 

 

Metodologia: A seleção de artigos decorreu entre novembro de 2018 e maio de 

2019, através das bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Foram 

incluídos artigos de investigação originais, publicados nos últimos 10 anos, em 

inglês ou português, com metodologia qualitativa, quantitativa ou mista, acerca 

da experiência de utentes transexuais com os cuidados de saúde primários ou 

das atitudes ou conhecimento desses profissionais relativamente à 

transexualidade. Foram excluídos artigos de revisão e artigos originais sem 

resultados ou conclusões sobre a população transexual em específico, 

separadamente.  

 

Resultados: Foram identificados 2462 artigos através da pesquisa das bases de 

dados. Quinze estudos cumpriram todos os critérios para inclusão nesta revisão. 

Utentes transexuais descreveram experiências negativas e de discriminação, 

desconforto em revelar a sua transexualidade e abordar assuntos relacionados 

com os profissionais, perceção de falta de conhecimentos dos profissionais e 

necessidade de os educarem, experiências positivas em unidades preparadas 

para os receber e aquilo que procuram dos cuidados de saúde primários. Os 

profissionais identificaram défices no seu conhecimento, falta de formação no 

seu percurso académico, necessidade de formação adicional, dificuldades no 

acesso a recursos e determinantes do sistema de saúde que interferiam com a 

prestação dos cuidados. Em unidades com experiência clínica com transexuais, 
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verificaram-se atitudes positivas e o reconhecimento da importância dos 

cuidados de saúde primários a estes utentes. 

 

Conclusões: Foi possível identificar várias barreiras ao acesso aos cuidados de 

saúde primários, podendo ter utilidade para definir estratégias eficazes para as 

combater. Observou-se uma tendência para as atitudes e conhecimentos 

positivos dos profissionais se associarem a maior experiência clínica e acesso a 

formação relevante, ao nível universitário e pós-graduado. 

 

Palavras-chave: Pessoas Transexuais, Atitude dos Profissionais de Saúde, 

Serviços de Saúde para Pessoas Transexuais, Minorias Sexuais e de Género, 

Cuidados de Saúde Primários 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Transgender people are more susceptible to discrimination in 

general and particularly in health care. Clinical guidelines on transgender care 

have evolved to include primary health care, in order to answer general health 

needs before, during and after possible gender role changes. The specificities of 

such care and the need to avoid discrimination provide context for the relevance 

of studying the experiences of transgender patients and the attitudes and 

knowledge of professionals. 

 

Aim: To evaluate the experiences and satisfaction of transgender people with 

primary health care and the attitudes and knowledge of these professionals 

towards transsexuality. 

 

Method: Selection of articles ran between November 2018 and May 2019, in the 

PubMed, Scopus and Web of Science databases. Original research articles, 

published in the last 10 years, in English or Portuguese, with qualitative, 

quantitative or mixed methods, about the experiences of transgender people 

with primary health care or the attitudes or knowledge of professionals towards 

transsexuality were included. Review articles and original articles without 

separate results or conclusions specifically about the transgender population 

were excluded. 

 

Results: A total of 2462 articles were identified through the database search. 

Fifteen studies met all the criteria for inclusion in this review. Transgender 

people described negative experiences and discrimination, discomfort in 

revealing their transsexuality and addressing related issues to professionals, 

perceived lack of knowledge in professionals and the need to educate them, 

positive experiences in units prepared to receive them and what they sought 

from primary health care. Professionals identified deficits in their knowledge, 

lack of academic training, need for additional training, difficulties in accessing 

resources and health system determinants that interfered with the delivery of 

care. In units with transgender care experience, there were positive attitudes 

and the importance of primary transgender health care was acknowledged. 
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Conclusions: Several barriers to primary health care access could be identified, 

which may be useful in defining effective strategies to address them. There was 

a tendency for professionals’ positive attitudes and knowledge to be associated 

with greater clinical experience and access to relevant training at university and 

postgraduate levels. 

 

Keywords: Transgender Persons, Attitude of Health Personnel, Health Services 

for Transgender Persons, Sexual and Gender Minorities, Primary Health Care 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, de acordo com a American Psychological Association, 

considera-se que uma pessoa transexual é aquela cuja identidade de género é 

incongruente com o sexo atribuído ao nascimento, e que geralmente vive ou 

pretende viver socialmente de acordo com o sexo contrário ao atribuído ao 

nascimento – independentemente das intervenções médicas a que se tenha 

submetido ou pretenda submeter-se, embora a linguagem, os conceitos e as 

definições na área da transexualidade e das pessoas transgénero estejam em 

constante e muito rápida evolução.
(1) 

Tratando-se de uma minoria sexual e de 

género, as pessoas transexuais encontram-se mais suscetíveis a sofrer 

discriminação em geral e no contexto dos cuidados de saúde em particular, 

podendo as atitudes negativas e os défices de conhecimentos sobre a saúde das 

pessoas transexuais manifestar-se sob variadas formas, desde manifestações de 

curiosidade inapropriada, negligência das suas necessidades específicas e 

pressão para ou obrigação à realização de determinados testes psicológicos ou 

médicos, até mesmo abusos físicos e verbais e recusa de prestação de cuidados.
(2)

 

Por outro lado, as pessoas transexuais podem acabar por abdicar de tratamentos 

por medo de reações de intolerância ou discriminação, sentir a necessidade de 

mudar de médico devido a reações negativas, e vivenciar dificuldades no acesso 

aos serviços de saúde e um tratamento desigual por parte dos profissionais de 

saúde.
(3)

 

Os Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and 

Gender Nonconforming People (SOC) - desenvolvidos pela World Professional 

Association for Transgender Health desde 1979, com base na melhor evidência 

científica disponível e em consensos entre vários peritos na área, têm evoluído no 

sentido de alargar o tipo de profissionais cuja prática clínica engloba a prestação 

de cuidados para afirmação da identidade de género, de forma a incluir 

especialidades médicas e de enfermagem generalistas, como é o caso da 

Medicina Geral e Familiar.
(4)

 De facto, os cuidados de saúde primários, na 

qualidade de porta de acesso ao serviço nacional de saúde, são fundamentais na 

construção da imagem e experiências relativamente a todo o sistema de saúde.
(5)

  

Mundialmente, aceita-se uma prevalência de 200 a 700 em 100.000 pessoas 

transexuais ou com variabilidade de género, o que significa que um médico 
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generalista a trabalhar 40 horas por semana pode chegar a observar 10 a 35 

destes utentes por ano, quer tenha ou não consciência disso.
(6)

  

O principal objetivo dos profissionais dos cuidados de saúde primários 

engloba a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida, 

independentemente da expressão ou identidade de género do indivíduo. Os 

cuidados de saúde à população transexual devem consistir na «despatologização» 

da identidade de género, na valorização dos géneros binários e não binários 

autodenominados e na prestação de cuidados que permitam ao indivíduo viver 

com a identidade de género que lhe propicia mais conforto.
(7)

 Para além disso, é 

essencial evitar que fenómenos discriminatórios contra a população transexual 

resultem numa menor procura de cuidados médicos
(8)

 e, consequentemente, num 

maior risco de desenvolvimento de patologia.
(9)

 Com efeito, no que diz respeito 

aos cuidados de saúde primários em particular, os SOC sublinham, antes de mais, 

a imperiosidade da continuidade da prestação dos cuidados de saúde habituais, 

da abordagem das questões de manutenção da saúde e de dar resposta às suas 

necessidades gerais de saúde antes, durante e após quaisquer eventuais 

mudanças no papel de género e realização de intervenções médicas com o fim de 

atenuar a disforia de género.
(4)

 Também não deve ser esquecido que a população 

transsexual abrange todos os grupos etários, desde a idade pediátrica, 

adolescência, idade adulta e idade geriátrica. Para cada um destes grupos 

colocam-se diferentes desafios médicos, cirúrgicos, psicológicos e sociais, pelo 

que é necessário tratar cada pessoa de forma individual e adaptar os cuidados 

fornecidos à sua realidade pessoal.
(9)

 Para além disso, de modo a assegurar os 

melhores cuidados possíveis, cabe ao médico assistente a colaboração com os 

restantes profissionais de saúde, nomeadamente das áreas de especialidade mais 

relevantes na gestão destes utentes, como é o caso da psiquiatria, cirurgia 

plástica e endocrinologia, entre outras. De facto, na maioria dos países, a 

referenciação para as unidades de referência para o acompanhamento 

especializado de utentes transexuais efetua-se, preferencialmente, através dos 

cuidados de saúde primários.
(4)

 

O contacto com os cuidados de saúde primários inicia-se desde a marcação 

da consulta, momento em que idealmente (e com o treino apropriado do 

secretariado clínico) deveriam ser recolhidos dados demográficos oportunos, 

como o sexo atribuído à nascença, a identidade de género autodenominada e a 

preferência de pronomes, traduzindo uma demonstração de respeito.
(9)

 Qualquer 
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relação médico-doente deve assentar numa base de confiança e consideração 

mútuas, para o estabelecimento das quais a criação, logo à partida, de um 

ambiente em que o stress das pessoas transexuais seja minimizado no maior 

número de frentes possível é muito importante.
(10)

 A promoção destas condições e 

demonstrações de abertura facilitará o decorrer da consulta, nas suas 

componentes de anamnese médica e social, exame objetivo e eventuais 

procedimentos terapêuticos.
(9) 

As especificidades da prestação de cuidados de saúde primários a utentes 

transexuais e a necessidade de evitar que fenómenos discriminatórios gerem 

barreiras no acesso aos cuidados de saúde, contextualizam a importância e 

relevância do estudo das experiências de utentes transexuais na utilização deste 

nível de cuidados. Por outro lado, é fundamental avaliar se as atitudes e 

conhecimento dos profissionais dos cuidados de saúde primários são elas 

próprias uma barreira ao adequado seguimento e orientação destes utentes no 

serviço nacional de saúde. 

 

OBJETIVO 
 

Esta revisão sistemática tem como objetivo avaliar as experiências e 

satisfação da população transexual nos seus contactos com os cuidados de saúde 

primários e as atitudes e conhecimentos evidenciados pelos profissionais de 

saúde face à transexualidade. 

 

METODOLOGIA 

 

A seleção de artigos científicos decorreu no período entre novembro de 

2018 e maio de 2019, com recurso às seguintes bases de dados eletrónicas: 

PubMed, Scopus e Web of Science. 

A pergunta orientadora para a revisão foi “Quais são as barreiras à 

prestação de cuidados de saúde a utentes transexuais em contexto de cuidados 

de saúde primários?” 

Aplicou-se a frase de termos MeSH (“primary health care” OR “community 

health services” OR “health knowledge, attitudes, practice” OR “delivery of health 

care”) AND “transgender persons” para pesquisar os títulos e resumos dos 

artigos.  
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Estabeleceu-se como limite temporal para a publicação dos artigos 10 anos 

(de 2009 a 2019) e definiram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos de 

investigação originais, redigidos na língua inglesa ou portuguesa, qualitativos, 

quantitativos ou de método de investigação misto, tendo como participantes 

profissionais de saúde dos cuidados de saúde primários, abordando as atitudes 

ou conhecimento destes profissionais relativamente a utentes transexuais, ou 

estudos realizados com utentes transexuais, abordando a sua experiência com os 

cuidados de saúde primários. 

Constituíram critérios de exclusão: artigos de revisão e artigos que apenas 

estudassem a comunidade LGBT como um todo em geral e não apresentassem 

resultados ou conclusões sobre a população transexual em específico, 

separadamente. 

Os artigos foram avaliados inicialmente através da leitura do título e 

abstract e após exclusão de 2028, procedeu-se à leitura integral dos restantes.  

Foram ainda consultadas as listas de referências bibliográficas destes 

artigos para verificar se mais algum estudo poderia ser elegível.  

Para cada um dos estudos, foi recolhida informação sobre o número e 

características da respetiva amostra (profissionais de saúde/utentes transexuais, 

idade e localização), o seu desenho e conclusões relevantes para esta revisão.  

 

RESULTADOS 

 

Como se encontra esquematizado na figura 1, inicialmente foram 

identificados 2462 artigos através da pesquisa das bases de dados, dos quais 

394 eram duplicados. Os restantes 2068 foram avaliados com base no título e na 

leitura do abstract: 143 não eram artigos de investigação, 172 eram artigos de 

revisão, 1095 não se focavam principalmente em transexuais, 610 artigos não se 

focavam especificamente nos CSP e 8 artigos estavam escritos em outras línguas. 

Os restantes 40 artigos foram avaliados com base na sua leitura integral, dos 

quais 25 foram excluídos por não terem como foco principal os CSP. Não foram 

encontrados estudos adicionais a partir da pesquisa das respetivas referências 

bibliográficas. Assim, foram incluídos na análise qualitativa 15 estudos.  

O quadro 1 apresenta estes 15 estudos, as categorias temáticas em que 

foram agrupados e a devida informação correspondente. Mais de metade dos 

estudos (n=8) optou por uma abordagem qualitativa, sendo que cinco utilizaram 
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métodos quantitativos e dois métodos mistos. Todos os estudos eram 

transversais, havendo um estudo retrospetivo e um estudo de casos múltiplos. 

Para a recolha dos dados, o método mais utilizado foi a entrevista 

semiestruturada e, nos estudos com componente quantitativa, os questionários. 

Houve ainda três estudos que recorreram a focus groups. A maioria dos estudos 

(n=9) foi realizada com participantes dos Estados Unidos da América, sendo que 

os restantes eram provenientes do Canadá. Dez estudos tinham como amostra 

indivíduos transexuais, um dos quais foi realizado em meio rural, um a nível 

nacional, sem especificar os locais abrangidos e os restantes com uma população 

urbana; quatro estudos analisaram os profissionais de saúde e um estudou 

ambas as populações. Apenas três estudos incluíram indivíduos transexuais com 

idade inferior a 18 anos. 

Os artigos foram agrupados em duas categorias temáticas, “experiências e 

satisfação da população transexual com os CSP”, incluindo nove artigos, e 

“atitudes e conhecimentos de profissionais de saúde face à transexualidade”, 

incluindo cinco artigos. Na primeira categoria, quatro artigos caracterizaram as 

experiências negativas e de discriminação
(11-14)

 (referidas por 37,2%
(11)

 e incluindo: 

profissionais referirem não saber o suficiente para prestar cuidados relacionados 

com a transexualidade
(11)

, recusa em discutir assuntos sobre a transexualidade
(11)

, 

ignorância e desvalorização da sua identidade
(11-13)

 e suposição do género 

incorreto
(12)

, suposição de serem profissionais do sexo
(12)

 ou sofrerem de 

anomalias cromossómicas
(13)

, suposição de uma experiência traumática como 

causa da transexualidade
(12)

, utilização de linguagem pejorativa
(11)

, recusa em 

examinar partes do corpo
(11)

, diferenças na conduta
(13)

 ou término dos cuidados 

após revelarem ser transexuais
(11, 12)

); quatro artigos debruçaram-se sobre os 

níveis de desconforto em abordar assuntos relacionados com a sua 

transexualidade com os profissionais de saúde dos CSP (intervalo:15-47%)
(11, 15-17)

 

(um dos quais estabeleceu uma associação entre o desconforto e um pior estado 

de saúde do utente e uma menor procura de cuidados de saúde
(16)

); três artigos 

avaliaram se os profissionais de saúde conheciam a transexualidade dos utentes 

(intervalo: 43-52,6%)
(15-17)

; dois artigos analisaram a percentagem de transexuais 

com médico de família atribuído (intervalo: 70,3-83.1%)
(11, 16)

; dois identificaram a 

perceção de falta de conhecimentos dos profissionais
(11, 13)

 (31,2%
(11)

); dois 

revelaram uma necessidade dos utentes educarem os profissionais
(13, 15)

 (20%
(17)

); 

dois averiguaram o que transexuais procuram nos CSP
(17, 18)

 (acesso a cuidados de 
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saúde (incluindo a terapia hormonal) em contextos não exclusivamente para as 

comunidades homossexuais e/ou transexuais, segundo uma abordagem 

holística, num ambiente acolhedor e com profissionais sensíveis
(18)

, em que a sua 

identidade de género apenas é o foco do profissional quando necessário, uma 

vez que apenas algumas da vasta gama de necessidades físicas e mentais se 

relacionam intrinsecamente com a transexualidade
(12)

); um artigo analisou o 

recurso regular aos CSP (60%)
(15)

; um identificou níveis de estigma antecipatório, 

sofrido e internalizado superiores em utentes transexuais (M=14,31 vs 9,75-9,98; 

M=12,28 vs 7,06-7,50; M= 6,64 vs 2,93-3,29, respetivamente) e uma relação 

entre maior estigma antecipatório e pior estado de saúde
(14)

; um avaliou a 

percentagem de utentes que consideravam receber a ajuda de que necessitavam 

(25%)
(17)

; um verificou a utilização de fontes de informação inadequadas pelos 

profissionais
(13)

; um concluiu acerca da influência positiva dos profissionais 

praticantes de cuidados para afirmação de género nos hábitos vacinais dos 

utentes
(19)

 e um observou uma menor adesão às guidelines do rastreio do cancro 

da mama (odds ratio=0,31)
(20)

.  

Na segunda categoria, dois estudos identificaram uma falta de formação 

no percurso académico dos profissionais
(21, 22)

, dois uma necessidade de formação 

adicional
(22, 23)

, um analisou o tipo de barreiras (falta de conhecimento, 

dificuldades no acesso a recursos, determinantes do sistema de saúde e 

considerações éticas) e dificuldades (referenciação a especialistas, pesquisa de 

informação confiável sobre a gestão e tratamento de transexuais) que os 

profissionais sentem na prestação de cuidados
(21)

, um estudou as atitudes de 

profissionais dos CSP com experiência na prestação de cuidados a transexuais e a 

sua perceção acerca desses mesmos cuidados, concluindo que era sempre 

respeitada a preferência de nome e pronomes, estavam expostos sinais de 

ambiente seguro e havia neutralidade de género nas casas de banho e nos 

formulários clínicos, todos os profissionais tinham recebido formação sobre os 

CSP a transexuais promovida pelas respetivas unidades bem como de forma 

independente e os profissionais consideravam prestar um serviço com valor, 

disponibilizado de forma igual para todos os utentes, independentemente da 

identidade de género, não sendo uma tarefa difícil nem fora do âmbito da prática 

clínica em CSP, tendo sido fácil a sua integração na rotina de trabalho
(22)

; um 

avaliou a perceção da influência da identidade de género para a prestação dos 

cuidados de saúde, encontrando uma variabilidade de opiniões, desde a crença 
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em tratar todos os utentes como um indivíduo e evitar rótulos para a otimização 

dos serviços prestados a toda a população em geral, até à relevância da 

identidade de género para se abordarem os efeitos da discriminação no utente e 

ainda que deveria haver um balanço entre abordar a pessoa como parte de uma 

minoria social e reconhecer as suas diferenças e necessidades individuais
(24)

; um 

debruçou-se sobre a disponibilidade para continuar os cuidados de saúde a 

transexuais (67,7% sentiam-se capazes, 53,2% tinham experiência, 50,6% estavam 

disponíveis para continuar a prescrição de terapia hormonal e 12,7% já tinham 

efetivamente renovado alguma vez essas receitas)
(25)

 e um investigou as perceções 

do risco e conhecimento das indicações para o rastreio do cancro do colo do 

útero, identificando disparidades entre estas e o conhecimento científico 

vigente
(23)

. 

 

DISCUSSÃO 

 

A literatura sobre as experiências de transexuais nos CSP apoia a 

existência de desigualdades em saúde consideráveis, sendo que as atitudes e 

conhecimentos dos profissionais de saúde são fatores que contribuem para esta 

discriminação, tanto na limitação do acesso à saúde como na prestação de 

cuidados insuficientes, que não cumpram os padrões esperados ou que não 

respeitem a identidade do indivíduo.  

Verificou-se uma tendência para os estudos quantitativos analisarem as 

experiências negativas e os fatores que contribuíam para elas, enquanto que nos 

estudos qualitativos, mesmo quando abordando também as experiências de 

discriminação, havia uma maior liberdade para referir exemplos de experiências 

positivas, por se desenvolverem a partir de entrevistas semi-estruturadas e focus 

groups.    

No que diz respeito às experiências de utentes transexuais nos CSP, 

evidenciaram-se barreiras ao acesso e na prestação de cuidados, a começar pelos 

consistentes défices de conhecimentos sobre a transexualidade e sobre os 

cuidados de saúde de que estes utentes necessitam, sentidos tanto por utentes 

como por profissionais de saúde.
(11, 13, 21, 22)

 Esta falta de conhecimento indica que 

os utentes podem não receber o melhor nível de cuidados possível, como é o 

exemplo da omissão dos rastreios pertinentes
(20, 23)

 e da não renovação da terapia 



8 

 

hormonal, mesmo por profissionais de saúde com experiência prévia com utentes 

transexuais
(24)

.  

De facto, em contexto de saúde preventiva, aquilo que está preconizado é 

a realização do rastreio do cancro colorretal e das infeções sexualmente 

transmissíveis segundo as mesmas orientações que para a população geral.
(26)

 

Relativamente ao rastreio do cancro da mama, nos homens transexuais com 

mastectomia bilateral não há evidência científica suficiente para orientar o 

rastreio, mas nos utentes sem mastectomia ou que apenas realizaram 

mastectomia parcial devem ser mantidas as recomendações habituais. No 

entanto, devido à falta de tecido mamário, pode não ser adequada a realização de 

mamografia, pelo que poderá ser útil recorrer à ecografia mamária ou à 

ressonância magnética. Nas mulheres transexuais, o rastreio deverá contemplar 

as mulheres a partir dos 50 anos de idade que estejam sob terapia hormonal 

feminizante há 5 a 10 anos e efetuar-se de 2 em 2 anos. Não há necessidade de 

rastreio nas mulheres transexuais que não realizam tratamento hormonal, exceto 

se apresentarem um fator de risco (como a mutação BRCA ou o síndrome 

Klinefelter).
(10, 26)

 Quanto ao rastreio do cancro do colo do útero, na presença de 

tecido cervical, os homens transexuais devem realizar citologia cervico-vaginal 

(CCV) de acordo com as orientações gerais. O médico assistente deve clarificar na 

requisição para o laboratório que a respetiva amostra se trata de facto de uma 

CCV (principalmente se for acompanhada de dados de identificação em que é 

referido que o género é masculino), para prevenir a inutilização da amostra ou 

que seja analisada incorretamente como se fosse uma citologia anal. Em caso de 

administração de testosterona ou presença de amenorreia, também é importante 

incluir essa informação na requisição.
(26)

 Já no âmbito do rastreio do cancro da 

próstata, o médico assistente deve considerar que o risco persiste nas mulheres 

transexuais, independentemente de se terem submetido a reconstrução genital 

ou gonadectomia.
(10)

 

Para evitar e contrariar a tendência para suprimir a realização dos devidos 

rastreios, pode ser útil a criação e atualização regular e ao longo do tempo de um 

inventário dos órgãos presentes (pénis, testículos, próstata, mamas, vagina, colo 

do útero, útero e ovários) e de uma lista dos tratamentos realizados (atualmente 

sob terapia hormonal, terapia hormonal no passado, vaginoplastia, faloplastia, 

metoidioplastia, escrotoplastia, uretroplastia, cirurgia de avanço da linha do 

cabelo, cirurgia de remodelação da testa, tirocondroplastia de redução, cirurgia 
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de feminização da laringe, injeções para preenchimento dos tecidos moles, 

mamoplastia de redução bilateral total, cirurgia das cordas vocais, outros 

procedimentos cirúrgicos).
(27)

  

Quanto à gestão da terapia hormonal, poderia justificar-se uma maior 

aposta na promoção e disseminação das guidelines atualmente em vigor.
(28)

 Por 

exemplo, quando se considera o risco de osteoporose, pode ser lícito obter uma 

densitometria óssea antes do início da terapia hormonal para efeitos de linha de 

base, nas pessoas transexuais submetidas a gonadectomia mas que não se 

encontram sob hormonoterapia há mais de 5 anos e ainda iniciar o rastreio nos 

indivíduos transexuais com fatores de risco já estabelecidos a partir dos 50 anos. 

Nos indivíduos com um risco baixo mantêm-se as indicações de rastreio 

habituais.
(26)

 É ainda fundamental que o médico assistente domine e preste 

acrescida atenção aos riscos a que os indivíduos sob terapia hormonal estão 

sujeitos. As hormonas feminizantes encontram-se associadas a um provável 

aumento de risco para doença tromboembólica venosa, litíase biliar, aumento das 

enzimas hepáticas, hipertrigliceridemia e aumento de peso; a um provável 

aumento de risco para patologia cardiovascular, quando na presença de outros 

fatores de risco adicionais; a um possível aumento de risco para hipertensão 

arterial e hiperprolactinemia ou prolactinoma; a um possível aumento de risco 

para diabetes mellitus tipo 2, quando na presença de outros fatores de risco 

adicionais; mas não existe evidência científica que suporte um aumento do risco 

para cancro da mama.
(29)

 Já relativamente às hormonas masculinizantes observou-

se uma associação a um provável aumento de risco para policitemia, aumento de 

peso, acne, alopécia androgénica e apneia do sono; a um possível aumento de 

risco para hiperlipidemia e aumento das enzimas hepáticas; a um possível 

aumento de risco para patologia cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes 

mellitus tipo 2 e descompensação de algumas patologias psiquiátricas, quando 

na presença de outros fatores de risco adicionais; mas não se documentou 

evidência científica que identifique um aumento do risco para cancro da mama, 

cancro do ovário, cancro do colo do útero, cancro do útero ou para perda da 

densidade óssea.
(29)

 

Sob outra perpetiva, o facto de os profissionais de saúde não serem eles 

próprios detentores dos conhecimentos suficientes sobre a saúde de pessoas 

transexuais sugere que não lhes era possível cumprir em pleno a sua função de 

educação e promoção da saúde. A ausência dos profissionais de saúde dos CSP 
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como opção de fonte de informação científica aponta para que os conhecimentos 

a que as pessoas transexuais tinham acesso fossem provenientes da sua própria 

pesquisa independente, sendo por isso difícil garantir a fiabilidade das suas 

fontes.
(30)

 Este problema atinge proporções ainda maiores quando se considera 

que muitas vezes eram elas que chegavam mesmo a terem de educar os 

profissionais de saúde a quem recorriam, invertendo-se os papeis.
(13, 15)

  

Efetivamente, foi recorrentemente mencionada a falta de formação sobre 

assuntos de saúde relacionados com a transexualidade nos currículos 

universitários dos vários profissionais de saúde
(21, 22, 31)

. Segundo um estudo 

realizado numa faculdade americana em 2012, 74% dos estudantes de medicina 

referiram que apenas 2h ou menos do tempo letivo era dedicado à educação 

sobre a saúde das pessoas transexuais.
(32)

 Para além disso, estas aprendizagens 

decorriam em grande parte através de intervenções pontuais ao nível das atitudes 

e da sensibilização dos alunos que, embora demonstrassem ter uma eficácia 

significativa a curto prazo, não eram avaliadas a longo prazo e não apresentavam 

um grande foco nas competências clínicas ou na avaliação dos resultados dos 

doentes.
(33)

 

No entanto, recentemente tem-se vindo a realizar um esforço no sentido 

de incluir mais conteúdos programáticos sobre a saúde de utentes transexuais 

nos currículos, sob a forma de intervenções pedagógicas transversais e baseadas 

no desenvolvimento das competências clínicas
(34)

. Por exemplo, em 2016, nos 

EUA, uma das instituições de ensino que oferecia formação pós-graduada na área 

de Enfermagem de Família desenvolveu um módulo sobre saúde LGBT, incluindo 

uma secção que se debruçava especificamente acerca da população transexual. 

Através da abordagem do caso de uma mulher transgénero que procurava 

cuidados de saúde de rotina, os estudantes tiveram a oportunidade de refletir 

sobre as implicações da terapia de substituição hormonal, a necessidade de ter 

em conta a avaliação da próstata numa mulher que ainda possui essa glândula e 

ainda foram discutidas quais as estratégias de entrevista mais eficazes nesta 

situação e como garantir a existência de um ambiente acolhedor para as pessoas 

transexuais (através da incorporação da identidade de género como dado 

sociodemográfico nos formulários de admissão e da disponibilização de casas de 

banho sem género atribuído, por exemplo). No final do módulo, os alunos tinham 

também de completar a avaliação de uma mulher transgénero que se apresentava 

com um nódulo na mama. Havia ainda outra secção que contemplava a 
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abordagem de adolescentes, e onde eram expostas noções sobre 

heteronormatividade e conformidade e não conformidade de género, com o 

objetivo de sensibilizar os alunos a comunicarem a sua abertura a uma 

multiplicidade de orientações sexuais e expressões de género durante a 

entrevista clínica a jovens, uma vez que é durante o período da adolescência que 

os indivíduos começam a expressar a sua identidade relativamente a estas 

vertentes da sexualidade.
(35)

  

Também nas faculdades de medicina americanas há relatos semelhantes
(36)

, 

nomeadamente com recurso a experiências de simulação com a participação de 

atores transexuais, em que os objetivos da abordagem do caso clínico se 

prendiam pela discussão do nome, pronomes e identidade de género dos 

doentes, a sua sexualidade, atividade sexual e riscos relacionados e evitar tecer 

suposições sobre os tratamentos hormonais e cirúrgicos. Os alunos eram 

avaliados quanto às suas competências nucleares de comunicação, à satisfação 

do doente e às competências específicas para a abordagem do caso, bem como 

recebiam dos atores e dos professores feedback oral e escrito sobre a sua 

prestação.
(37)

 

 Quanto aos resultados da implementação destes conteúdos nos currículos 

dos cursos, as avaliações dos alunos foram positivas, referindo consistentemente 

que os temas eram relevantes para a sua prática clínica nos cuidados de saúde 

primários e que os tópicos eram pertinentes no contexto do curso.
(35)

 

Constataram-se também aumentos significativos nas atitudes, níveis de conforto 

e grau de conhecimento após as intervenções.
(36, 38)

 Mesmo alunos que já 

possuíam conhecimento básico prévio sentiram que a oportunidade de discutir os 

casos ou interagir com doentes simulados em ambientes seguros e menos 

exigentes contribuíam para aumentar o seu nível de conforto perante estas 

mesmas situações na vida real.
(37)

 No entanto, alterações curriculares como estas 

podem colocar certos desafios, como constrangimentos burocráticos e a duração 

do processo em si, a falta de profissionais com conhecimentos nesta área 

dispostos a lecionar ou atores transexuais acessíveis localmente e a perceção de 

que o tempo das aulas não é suficiente para tal.
(35)

 

Para além disso, o investimento na própria formação de forma 

independente surge como mais uma possível estratégia para colmatar as lacunas 

no conhecimento e na disponibilização de recursos adequados. Por exemplo, a 

utilização de ferramentas online com informação científica de qualidade e 
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abrangente, baseada na evidência, capaz de ajudar e orientar os profissionais de 

saúde, nomeadamente programas de formação médica com módulos autodidatas 

como o Centro de Excelência na Saúde Transexual da Universidade da Califórnia e 

o Centro Nacional de Educação para a Saúde LGBT, pode ser uma opção 

económica e conveniente.
(21)

 

Em Portugal, segundo um estudo realizado em 2009, com entrevistas a 

seis profissionais de saúde (das áreas de psicologia clínica, psiquiatria, medicina 

interna e cirurgia plástica) com experiência prévia no acompanhamento de 

pessoas transexuais em serviços públicos especializados, evidenciou-se que a 

maioria dos profissionais tinha realizado algum tipo de formação pós-graduada 

em sexologia, por vezes fora do país, negando a existência de conteúdos acerca 

da transexualidade durante a sua formação de base. No entanto, apenas um dos 

casos teria concluído um ciclo de estudos pós-graduado especificamente no 

âmbito da transexualidade, sendo que, nos restantes com conhecimentos em 

sexologia, as competências e conhecimentos relevantes para a gestão das 

pessoas transexuais teriam sido adquiridas de forma autodidata, bem como a 

partir da aprendizagem com outros colegas e ao longo da própria prática clínica 

com estes utentes.
(39)

 

Não foi possível encontrar estudos acerca da prevalência de conteúdos 

sobre sexologia, e menos ainda sobre transexualidade, nos currículos das 

faculdades médicas portuguesas. Uma breve análise dos títulos e descrições das 

unidades curriculares que compõem os planos de estudos dos diferentes cursos 

de Medicina não evidenciou menções explícitas à abordagem destes assuntos.
(40-47)

 

Identificou-se ainda uma prevalência significativa de experiências negativas 

com os profissionais de saúde dos CSP.
(11-14)

 Sabe-se que a existência de 

experiências negativas anteriores contribui para a criação de expectativas de que 

todos os profissionais se comportarão da mesma forma, limitando as suas 

opções e diminuindo a motivação para recorrer novamente aos serviços de saúde 

quando necessário, bem como conduzindo a uma menor verbalização e partilha 

da sua identidade e das suas preocupações, numa tentativa de evitar outros 

momentos de discriminação no futuro.
(48)

 A incerteza de alguns profissionais 

quanto à utilização de pronomes de acordo com a preferência e o facto de nem 

sempre esta prática ser consistente na mesma unidade pode representar mais 

uma barreira na abordagem destes utentes, uma vez que revela instantaneamente 

uma falta de sensibilidade e preparação para acolher esta população e contribui 
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para a sua perceção das falhas dos profissionais, diminuir a sua confiança neles e 

a satisfação com a ajuda que procuram receber.
(49)

 

O facto de se ter verificado uma percentagem significativa de pessoas 

transexuais que não informavam os profissionais dos CSP acerca da sua 

identidade de género levanta questões acerca do modo como esta informação 

pode ser obtida por rotina. Em geral, os registos clínicos eletrónicos não se 

encontram formatados para a existência de um campo específico relativo à 

identidade de género do utente, pelo que se recomenda a inclusão da preferência 

de nome, pronomes e identidade de género como campos opcionais e facilmente 

modificáveis, dentro de uma secção especial suplementar aos dados 

demográficos ou nas secções da história médica ou social, devendo estar 

separados do nome, sexo ou género constante dos documentos de identificação 

civil oficiais, que podem ainda não ter sido alterados legalmente e ser utilizados 

para fins fiscais. Durante a anamnese, deve ser utilizada uma técnica em dois 

passos (primeiro, questionar o utente sobre a sua identidade de género e, em 

seguida, sobre o seu sexo atribuído ao nascimento).
(27)

 

Segundo um estudo realizado na população transexual acerca da 

disponibilidade em revelar a sua identidade de género, os fatores que mais 

contribuíam para o efetuarem eram a perceção/conhecimento de ter relevância 

médica, tratar-se de um contexto recetivo à comunidade LGBT ou em que os 

profissionais também pertenciam à comunidade, o reconhecimento de 

competência/conhecimentos no âmbito da saúde de transexuais, a garantia 

explícita da privacidade e confidencialidade da informação, a existência de sinais 

e símbolos de apoio à comunidade LGBT no ambiente das salas de espera, a 

perceção de aceitação cultural no contexto da instituição e da comunidade local, 

a contextualização da pergunta, não abordando somente a identidade de género 

mas também os comportamentos sexuais e fatores de risco, a presença/inclusão 

de parceiras durante a discussão do assunto e ser no âmbito de fins estatísticos 

ou de investigação.
(50)

 

De uma forma geral, observaram-se experiências positivas associadas a 

profissionais dos cuidados de saúde primários com experiência clínica na 

abordagem de pessoas transexuais, que possuíam também maior acesso a 

formação sobre o tema.
(22)

 A inclusão dos cuidados a transexuais na sua prática 

clínica diária tinha sido normalizada, pautando-se pela criação de um ambiente 

positivo e inclusivo na unidade de saúde, com abertura para as pessoas 
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transexuais discutirem as suas necessidades de saúde e de forma a garantir que, 

em toda a organização, não eram alvo de discriminação ou estigma, nem havia 

qualquer diferença no tratamento que recebiam, comparativamente com outros 

utentes.
(22)

 A unidade de saúde garantia uma oferta formativa suficiente para a 

prestação dos cuidados primários, em parceria com associações locais dedicadas 

a transexuais, e os profissionais tinham também o hábito de recorrer às 

orientações clínicas, que mantinham sempre acessíveis fisicamente nos seus 

consultórios.
(22)

 Foram ainda construídos materiais de apoio internos, como 

modelos de guiões para as consultas, para assegurar a recolha de toda a 

informação necessária.
(22)

 Assim, para implementar com sucesso estes serviços, 

parece ser essencial o reconhecimento das necessidades da população e dos 

recursos disponíveis, um planeamento e comunicação adequados acerca das 

atividades a desenvolver, formação contínua e progressiva e a avaliação do 

progresso e da realidade do que está a ser feito, para melhoria da qualidade.
(51, 52)

  

Já ao nível do sistema de saúde, identificaram-se obstáculos que advêm da 

inerente divisão das responsabilidades e de papeis pelas diferentes 

especialidades médicas e cuja escassez em certas localizações nem sempre é 

contemplada nas políticas de saúde.
(21)

 A literatura científica afirma 

consistentemente que a abordagem de utentes por unidades de saúde 

abrangentes acarreta melhores resultados do que estar-se dependente de 

referenciações e profissionais exteriores.
(53)

 Desta forma, ao nível institucional, 

faria sentido a integração de assuntos relacionados com a gestão de utentes 

transexuais nos currículos médicos e dos restantes profissionais de saúde, uma 

maior e melhor colaboração entre pares e peritos na área, a criação de iniciativas 

e instituição de políticas que promovam um melhor acesso aos serviços de saúde 

pela população transexual e uma maior aposta nos CSP para a gestão destes 

utentes.
(21)

 

De facto, as pessoas transexuais confirmaram a importância dos CSP para 

a sua saúde, verificando-se, por exemplo, a influência positiva destes 

profissionais na manutenção de um programa de vacinação atualizado
(19)

. Para 

além disso, também se observou que aquilo que procuravam dos CSP era a 

prestação de uma vasta gama de cuidados de saúde básicos num único local, em 

vez de terem de recorrer a diferentes instituições ou profissionais especializados 

para necessidades de saúde do dia-a-dia.
(18)
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Em Portugal, de acordo com a Lei n.º 38/2018
(54)

, “o Estado deve garantir, a 

quem o solicitar, a existência e o acesso a serviços de referência ou unidades 

especializadas no Serviço Nacional de Saúde, designadamente para tratamentos e 

intervenções cirúrgicas, farmacológicas ou de outra natureza, destinadas a fazer 

corresponder o corpo à sua identidade de género”. Esta legislação estipulava 

ainda que a Direção-Geral da Saúde deveria definir até maio de 2019 um modelo 

de intervenção a ser implementado pelos profissionais de saúde para as questões 

relacionadas com a identidade e expressão de género e as características sexuais 

das pessoas, consistindo em orientações e normas técnicas. Tanto quanto se 

conseguiu averiguar, até à data apenas se conhece a existência de um grupo de 

trabalho que reuniu em fevereiro de 2019 com as associações relacionadas com o 

direito à autodeterminação da identidade e expressão de género
(55)

, mas não foi 

publicado ou divulgado qualquer documento oficial com propostas concretas 

neste sentido. Segundo o mesmo estudo realizado em Portugal, os profissionais 

de saúde descreveram uma ausência de divulgação de onde e a quem é que as 

pessoas que questionam a sua identidade sexual se podem dirigir, 

particularmente no seio da comunidade médica.
(39)

 

Após esta revisão da literatura verificou-se que seria necessária mais 

investigação quantitativa que utilizasse amostras nacionais, tanto a nível de 

profissionais como de transexuais, que procurasse correlações com atitudes 

negativas e avaliasse a relação entre as atitudes de profissionais, os cuidados 

praticados e os resultados em saúde dos utentes, que efetuasse estudos de 

implementação e avaliação dos efeitos de intervenções estruturais, sociais, 

comportamentais para a promoção da saúde de transexuais e do seu acesso aos 

CSP, bem como investigação qualitativa que ajudasse na compreensão das 

complexidades e subtilezas das atitudes de profissionais de saúde dos CSP 

perante utentes transexuais e os fatores cognitivos, emocionais e sociais que 

influenciam a transfobia nestes contextos.  

Finalmente, devem ser sublinhadas as limitações desta revisão sistemática, 

na medida em que a interpretação e generalização dos resultados da investigação 

existente merece cuidado, dadas as limitações metodológicas significativas dos 

estudos. Um dos elementos essenciais que permite retirar conclusões dos 

estudos efetuados prende-se com o tamanho e a representatividade das 

amostras. Dos 15 estudos incluídos nesta revisão, 7 utilizaram amostras de 

conveniência e com tamanhos muito variáveis, entre 5 a 923 transexuais e 13 a 
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163 profissionais de saúde. A amostragem de conveniência tem limitações 

porque não permite controlar os erros de amostragem. Nenhum dos estudos 

quantitativos mencionou a realização de uma análise da potência estatística, que 

ajudaria na determinação da adequação da amostra e na prevenção de erros do 

tipo II (falsos negativos). Para além disso, todos eram estudos transversais, o que 

restringe a capacidade de se tirarem ilações de causalidade.  Também não houve 

nenhum estudo que avaliasse medidas de viés de desejabilidade social, o que, 

dado o facto de o tópico ser um assunto sensível a nível pessoal e cultural, teria 

sido importante para avaliar a respetiva validade dos estudos. A pouca 

abrangência geográfica encontrada demonstra que este é um assunto ainda por 

explorar na maior parte do mundo, o que seria pertinente, considerando as 

enormes diferenças consoante a região nas atitudes das sociedades em relação à 

transexualidade. 

Ao longo desta revisão, não houve ainda oportunidade de versar a 

heterogeneidade da comunidade transexual, analisando diferenças entre os 

vários subgrupos em que, mesmo que haja uma sobreposição de experiências, 

surgem necessidades distintas – como as mulheres transexuais, os homens 

transexuais, transexuais que pertencem a minorias étnicas e pessoas com 

variabilidade de género que não se enquadram na definição de transexualidade. 

Para além disso, é possível haver literatura científica acerca da transexualidade no 

contexto dos CSP que não foi possível identificar através da estratégia de 

pesquisa adotada. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao executar esta revisão sistemática da literatura, ficou claro que há 

muitos profissionais de saúde dos CSP com dificuldades em reconhecer e dar 

resposta às necessidades específicas das pessoas transexuais, o que resulta 

numa menor qualidade de vida e desigualdades em saúde. Puderam identificar-se 

várias barreiras ao acesso aos cuidados, o que pode ser útil para definir 

estratégias para as combater de uma forma eficaz. Também foi possível analisar 

as atitudes e conhecimentos dos profissionais dos CSP sobre o tema, observando-

se uma tendência para estes terem uma conotação e evolução positiva 

proporcional à maior experiência clínica com utentes transexuais e a um maior 

acesso a formação relevante, tanto a nível universitário como pós-graduado. 
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Assim, o aumento da sensibilização dos profissionais de saúde, reformas 

na educação e a implementação de políticas institucionais acerca deste tema 

podem ser a chave para melhorar os serviços prestados, ir de encontro às 

necessidades destas pessoas e otimizar os seus resultados em saúde.  

Finalmente, foi ainda possível reconhecer várias oportunidades de investigação 

futura no âmbito da saúde da população transexual e da sua abordagem no 

contexto dos CSP.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma das etapas até à inclusão dos estudos na revisão. 
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excluídos: 

n=25 

artigos sem 

foco nos 

CSP.

Estudos 

incluídos na 

síntese 

qualitativa: 

n= 15
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Tabela I - Caracterização dos estudos incluídos na revisão. 

Artigo Autoria Título Ano População 
Naciona-

lidade 

Desenho do 

estudo 
Temática 

(19) 

Apaydin KZ, 

Fontenot HB, 

Shtasel D,  

et al. 

Facilitators of and 

barriers to HPV 

vaccination among 

sexual and gender 

minority patients at a 

Boston community 

health center 

2018 

15 indivíduos de 

minorias sexuais e de 

género do mesmo 

centro de saúde, dos 

quais 5 transexuais  

(23-26 anos) 

EUA  

(Massa- 

chusetts) 

Misto, 

transversal 

(entrevistas 

com focus 

groups e 

questionário 

em papel) 

Experiências e 

satisfação da 

população 

transexual com 

os CSP 

Conclusões relevantes: Mulheres transexuais não vacinadas referiram não estar cientes dos riscos 

associados à infeção por HPV nem de qualquer investigação sobre o HPV e a sua identidade de género 

e observou-se que conceitos sociais do HPV ser um problema das mulheres cisgénero eram barreiras à 

vacinação. Homens transexuais com o esquema vacinal completo descreveram ter concluído as tomas 

após a recomendação dos seus profissionais dos CSP, que praticavam uma abordagem de afirmação 

de género, a qual resultava em níveis de conforto e confiança superiores e, consequentemente, eram 

fatores facilitadores da vacinação.  

(11) 

Bauer GR, 

Zong X, 

Scheim AI, 

Hammond R, 

Thind A. 

Factors Impacting 

Transgender Patients' 

Discomfort with Their 

Family Physicians: A 

Respondent-Driven 

Sampling Survey 

2015 
433 transexuais  

(≥16 anos) 

Canadá 

(Ontario) 

Quantitativo, 

transversal 

(questionário 

online ou em 

papel) 

Conclusões relevantes: Em relação à população geral, as pessoas transexuais tinham menor 

probabilidade de terem médico de família atribuído (83,1% vs. 90,9%). Mais de 47,7% referiram não se 

sentirem confortáveis para discutir a sua identidade transexual ou problemas de saúde relacionados 

com a transexualidade com o seu médico de família. Daqueles que tinham médico de família, mais de 

37,2% afirmaram ter tido experiências negativas (sendo a mais comum (mais de 24,5%) os 

profissionais admitirem não saber o suficiente para prestar cuidados relacionados com a 

transexualidade; mas ainda a utilização de linguagem pejorativa relativa à identidade transexual, a 

recusa em discutir assuntos sobre a transexualidade, a recusa em examinar partes do corpo, a 

desvalorização da sua transexualidade e o término dos cuidados por serem transexuais). Mais de 
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31,2% tinha a perceção de que o seu médico de família não tinha qualquer conhecimento sobre a 

saúde das pessoas transexuais. As experiências negativas e a perceção do conhecimento médico 

limitado eram preditores do desconforto para abordar assuntos da transexualidade, que podia ainda 

refletir ansiedade sobre a eventualidade do médico de família restringir ou recusar o acesso aos 

cuidados de reatribuição de género – esta ansiedade podia ser um obstáculo ao início do processo de 

transição. 

(20) 

Bazzi AR, 

Whorms DS, 

King DS, 

Potter J. 

Adherence to 

Mammography 

Screening Guidelines 

Among Transgender 

Persons and Sexual 

Minority Women 

2015 

1263 doentes, dos 

quais 6% transexuais, 

incluindo mulheres 

sob estrogénio há ≥5 

anos e homens sem 

intervenção cirúrgica 

EUA  

(Massa- 

chusetts) 

Quantitativo, 

retrospetivo, 

transversal 

(análise de 

registos 

clínicos) 

Conclusões relevantes: Verificou-se que utentes transexuais tinham menor probabilidade (odds 

ratio=0,31) de efetuar o rastreio do cancro da mama de acordo com as guidelines, comparado com as 

mulheres heterossexuais e lésbicas. 

(15) 

Bradford J, 

Reisner SL, 

Honnold JA, 

Xavier J. 

Experiences of 

Transgender-Related 

Discrimination and 

Implications for 

Health: Results From 

the Virginia 

Transgender Health 

Initiative Study 

2013 
350 transexuais 

(≥18 anos) 

EUA  

(Virgínia) 

Quantitativo, 

transversal 

(questionário 

online ou em 

papel) 

Conclusões relevantes: 60% referiram acompanhamento regular nos CSP, 43% tinham revelado a sua 

transexualidade ao profissional dos CSP, 15% admitiram sentir-se desconfortáveis para abordar as 

suas necessidades de saúde específicas enquanto transexuais com o profissional dos CSP e 20% 

revelou ter tido de educar o profissional dos CSP sobre as suas necessidades de cuidados. 

(16) 

Clark BA, 

Veale JF, 

Greyson D, 

Saewyc E. 

Primary care access 

and foregone care: a 

survey of transgender 

adolescents and young 

adults 

2017 

923 jovens 

transexuais 

(14–25 anos) 

Canadá 

Quantitativo, 

transversal  

(questionário 

online) 
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Conclusões relevantes: Embora a maioria (70,3%) dos participantes tivesse médico de família 

atribuído, 44,3% utilizavam unidades de ambulatório sem marcação como fonte primária de cuidados 

de saúde. 52,6% referiram que o seu médico de família sabia da sua transexualidade. Relativamente 

ao grau de conforto para discutir com o médico de família a sua transexualidade e as suas 

necessidades de saúde específicas, obteve-se uma pontuação média de 1,29 numa escala de 0-3 

(0=muito desconfortável;3=muito confortável). Observou-se uma correlação positiva entre os níveis de 

conforto com o médico de família e o estado de saúde mental e em geral, bem como uma correlação 

negativa com ter abdicado de cuidados de saúde mental no último ano. 

(17) 

Fisher CB, 

Fried AL, 

Desmond M, 

Macapagal K, 

Mustanski B. 

 

Perceived Barriers to 

HIV Prevention 

Services for 

Transgender Youth 

 

2018 

228 jovens 

transexuais 

(14-21 anos) 

EUA 

Qualitativo, 

transversal  

(questionário 

online) 

Conclusões relevantes: 48,7% dos participantes não tinham revelado a sua transexualidade aos 

profissionais dos CSP por temerem não ser aceites e 27,6% demonstraram uma menor tendência para 

discutir a sua transexualidade e questões da saúde sexual com os profissionais dos CSP por medo 

dessa informação ser transmitida aos pais, sendo esta percentagem maior nos jovens menores de 

idade e cujos pais desconheciam a sua identidade de género. Apenas 25% reconheceu que os 

profissionais dos CSP os ajudavam com os seus problemas de saúde especificamente relacionados 

com a transexualidade. Jovens cujos pais conheciam a sua identidade de género e realizavam terapia 

hormonal foram quem mais afirmou receber informação direcionada à transexualidade.  Os 

profissionais dos CSP deveriam receber formação para abordarem adequadamente as necessidades de 

saúde de jovens transexuais. 

(12) 

Hinrichs A, 

Link C, 

Seaquist L, 

Ehlinger P, 

Aldrin S,  

Pratt R. 

Transgender and 

Gender 

Nonconforming Patient 

Experiences at a 

Family Medicine Clinic 

2017 

23 transexuais e 

pessoas com 

variabilidade de 

género, utentes da 

mesma clínica de 

medicina familiar 

(≥18 anos) 

EUA  

(Minnesota) 

Qualitativo, 

transversal  

(entrevistas 

com focus 

groups) 

Conclusões relevantes: O grupo de participantes descreveu experiências negativas prévias com os 



22 

 

CSP, nomeadamente assumirem o género incorreto, insistirem na utilização de um nome que não o 

preferido, assumirem que eram profissionais do sexo, assumirem que a sua identidade de género 

advinha de experiências traumáticas, não acreditarem ou compreenderem as suas experiências ou 

necessidades a nível da transição e estigma ou rejeição por parte dos profissionais. Quanto ao que 

procuravam nos CSP ideais, tratar-se-ia de ter a oportunidade de procurar cuidados de saúde num 

ambiente em que a sua identidade de género não é o único foco principal do profissional, recebendo 

resposta à vasta gama das suas necessidades físicas e mentais (apenas algumas das quais estão 

realmente associadas à transexualidade), segundo uma abordagem holística. Um desafio na prestação 

de CSP à população transexual seria garantir que a qualidade dos cuidados é consistente e transversal 

a todos os membros da equipa profissional da unidade, independentemente do seu papel, o que 

requer planeamento proativo e formação para todos os profissionais. Os autores sugerem que todas 

as unidades deveriam fornecer casas de banho com género neutro, educar os seus profissionais 

quanto à linguagem não discriminatória de género, oferecer sessões de formação acerca dos cuidados 

às pessoas transexuais e compilar recursos para orientações clínicas. 

(18) 

Melendez 

RM, Pinto RM. 

HIV Prevention and 

Primary Care for 

Transgender Women in 

a Community-Based 

Clinic. 

2009 

20 mulheres 

transexuais 

(≥18 anos) 

EUA 

(Nova 

Iorque) 

Qualitativo, 

transversal 

(entrevistas 

semi-

estruturadas) 

Conclusões relevantes: Identificaram-se como fatores que contribuíam para a eficácia dos CSP o 

acesso a cuidados de saúde em contextos não dedicados apenas a prestar serviços às comunidades 

homossexuais e/ou transexuais, a existência de um ambiente acolhedor e com profissionais sensíveis 

e a oferta de cuidados holísticos que incluíssem a terapia hormonal. Os centros de saúde podem ser 

os locais ideais para o acompanhamento de utentes transexuais. 

(13) 

Vermeir E, 

Jackson LA, 

Marshall EG. 

Barriers to primary and 

emergency healthcare 

for trans adults 

2017 
8 adultos transexuais 

(≥18 anos) 

Canadá  

(Nova 

Scotia) 

Qualitativo, 

transversal  

(entrevistas 

semi-

estruturadas) 

Conclusões relevantes: As barreiras no acesso aos cuidados de saúde por transexuais ao nível 

interpessoal consistiram nos conhecimentos do profissional de saúde e na sensibilidade e pertinência 

das ações dos profissionais de saúde e outros funcionários. A falta de conhecimentos por parte de 
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profissionais revelou-se no plano da ignorância do significado de ser-se «transexual», assim como ao 

descurarem a própria possibilidade do utente ser transexual (assumindo, por exemplo, que a pessoa 

estaria a realizar terapia hormonal por sofrer de uma anomalia cromossómica). Embora reconhecendo 

um certo esforço na procura de mais informação pelos profissionais de saúde de forma a colmatar as 

suas lacunas, as fontes por vezes utilizadas nem sempre seriam as mais adequadas, consistindo, por 

exemplo, em resultados de pesquisas no Google que poderiam não conter a melhor evidência 

científica. Esta pesquisa podia ainda decorrer no contexto da consulta, consistindo numa perda do 

tempo das pessoas transexuais, visto que essa informação já deveria ser conhecida previamente, 

especialmente quando não era a primeira consulta com aquele profissional em particular. Em várias 

ocasiões, eram os próprios utentes transexuais a assumir a responsabilidade de instruir os 

profissionais, inclusive facultando recursos materiais para o efeito. Consequentemente, foram 

descritos momentos em que o motivo da procura de cuidados médicos ficava para segundo plano 

perante a necessidade de educar os profissionais de saúde, havendo mesmo profissionais com a 

expectativa que o fizessem. Na vertente da insensibilidade dos profissionais, foram referidas 

frequentes atitudes negativas e uma conduta manifestamente desconfortável, sendo ainda mais 

percetível quando comparado o tratamento de que eram alvo antes e após revelarem ser transexuais. 

(14) 

Whitehead J, 

Shaver J, 

Stephenson 

R. 

Outness, Stigma, and 

Primary Health Care 

Utilization among 

Rural LGBT 

Populations 

2016 

indivíduos LGBT, dos 

quais 169 

transexuais ou de 

género não binário 

(18-73 anos), de 

localidades com 

<400 habitantes/km
2

 

EUA 

Quantitativo, 

transversal 

(questionário) 

Conclusões relevantes: Todos os subgrupos descreveram experienciar estigma, mas em 

participantes transexuais e de género não binário identificaram-se níveis superiores. Nesta população, 

ao contrário das restantes, identificou-se uma associação significativa entre pontuações de estigma 

antecipado e sofrido superiores e pior estado de saúde (definido pelo próprio), sugerindo que o 

estigma diminui diretamente a procura de cuidados de saúde por indivíduos transexuais e de género 

não binário. Não se observou uma correlação entre revelar a identidade de género e uma maior 

utilização dos serviços, o que pode indicar que, embora se esperasse que esta revelação geralmente 

correspondesse a recomendações de saúde mais individualizadas, possam haver outros fatores em 

oposição, como os défices de conhecimentos por parte de profissionais de saúde, reduzindo a 
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probabilidade dessas recomendações serem de facto implementadas. Comparativamente, os 

indivíduos transexuais e de género não binário tinham uma maior probabilidade de viajar distâncias 

mais longas para receberem CSP, o que pode estar relacionado com a sua tendência para dar 

prioridade e procurar unidades mais especializadas e com mais experiência na abordagem das 

minorias sexuais, mas também com os seus níveis de estigma experienciado superiores. Como muitas 

das recomendações de vacinação e rastreio necessitam de consultas distintas ou repetidas, a duração 

longa das viagens no meio rural pode reduzir a capacidade destas pessoas recorrerem aos CSP. 

(23) 

Agenor M, 

Peitzmeier 

SM, 

Bernstein, IM, 

et al. 

Perceptions of cervical 

cancer risk and 

screening among 

transmasculine 

individuals: patient 

and provider 

perspectives. 

2016 

32 homens 

transexuais não 

submetidos a 

histerectomia 

(21-56 anos) e 17 

profissionais de 

saúde que já tinham 

realizado CCV em 

homens transexuais, 

dos quais 11 dos CSP  

EUA 

(Massa- 

chusetts) 

Qualitativo, 

transversal 

(entrevistas 

semi-

estruturadas e 

com focus 

groups) 

Atitudes e 

conhecimentos 

de profissionais 

de saúde face à 

transexualidade 

Conclusões relevantes: As perceções do risco e rastreio do cancro do colo do útero em homens 

transexuais variou tanto nos utentes como nos profissionais de saúde. Em geral, a maioria pensava 

que o risco de infeção por HPV e do cancro do colo do útero não era diferente consoante a identidade 

do género, mas alguns profissionais acreditavam que homens transexuais tinham um risco 

comportamental inferior às mulheres cisgénero. Verificou-se uma tendência para utentes acreditarem 

que homens transexuais deveriam efetuar CCV regulares, embora alguns lhe atribuíssem uma maior 

importância no contexto de questões da saúde reprodutiva – o que demonstra uma necessidade de 

maior educação acerca da importância do rastreio regular de todos os homens transexuais e da 

inclusão de conteúdo sobre a saúde na transexualidade nos programas de educação sexual.  Vários 

profissionais referiram que homens transexuais podiam não ter necessidade de realizar o rastreio 

regularmente, em particular os que não faziam sexo vaginal com homens cisgénero, expressavam 

desconforto em efetuar CCV ou tencionavam realizar uma histerectomia, sendo que, de acordo com a 

evidência científica, a transmissão do HPV ocorre facilmente entre parceiros de qualquer sexo ou 

género e por qualquer tipo de contacto cutâneo íntimo; há várias barreiras à obtenção de uma história 

sexual precisa; a relutância em submeter-se a uma CCV pode ser otimizada tornando o exame mais 
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tolerável ou identificando outros métodos de rastreio validados em vez de omitir completamente o 

rastreio; e algumas patologias associadas ao HPV podem progredir rapidamente, pelo que, a menos 

que a histerectomia esteja iminente, pode não ser seguro não realizar o rastreio. Os profissionais de 

saúde devem discutir com homens transexuais se o motivo para a realização da histerectomia é a 

afirmação da sua identidade de género e não uma estratégia de gestão do risco de cancro do colo do 

útero. O facto destas suposições serem prevalentes em profissionais com uma experiência 

significativa na prestação de cuidados a utentes transexuais pode indicar um maior nível de incerteza 

em profissionais com menos ou nenhuma experiência. Quanto à eventual associação entre a 

administração de testosterona e o risco de cancro do colo do útero, a opinião de utentes estava 

dividida, enquanto que os profissionais concordaram que a testosterona tinha pouca influência no 

risco mas pode afetar negativamente a qualidade da amostra citológica. De facto, ainda não se sabe 

se a testosterona influencia a progressão da infeção por HPV ou a displasia celular, mas há evidência 

que sugere uma associação entre a testosterona e a atrofia das células cervicais e uma maior taxa de 

amostras inadequadas, o que tem implicações nas técnicas de colheita e na transmissão aos homens 

transexuais da eventual necessidade de repetir o procedimento. Tanto os utentes como os 

profissionais admitiram que as suas perceções e comportamentos sobre o rastreio do cancro do colo 

do útero existiam num contexto de falta de informação, investigação e orientações clínicas sobre o 

tema. 

 

(24) 

Beagan BL, 

Chiasson A, 

Fiske CA,  

et al. 

Working with 

transgender clients: 

Learning from 

physicians and nurses 

to improve 

occupational therapy 

practice 

2013 

12 enfermeiros e 9 

médicos de CSP com 

experiência clínica 

com doentes LGBT 

Canadá 

(Nova 

Scotia) 

Qualitativo, 

transversal  

(entrevistas 

semi-

estruturadas) 

Conclusões relevantes: Relativamente ao impacto da identidade de género na prestação de cuidados, 

foi referido que esta não acrescenta qualquer diferença e que, tratando todos os utentes como um 

indivíduo e evitando rótulos, otimizam-se os serviços prestados à população em geral; outros 

participantes consideraram que a identidade de género era relevante principalmente para a 

abordagem holística da saúde, e de forma a abordar os efeitos da discriminação; houve ainda quem 

admitisse que a identidade de género é simultaneamente importante e não importante, numa 
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tentativa de pesar as implicações de se pertencer a um grupo social com o reconhecimento de 

diferenças individuais. 

(25) 

Shires DA, 

Stroumsa D, 

Jaffee KD, 

Woodford 

MR. 

Primary care providers’ 

willingness to continue 

gender-affirming 

hormone therapy for 

transgender patients 

2017 

163 profissionais de 

centros de saúde, 

dos quais 48 

médicos de família 

EUA  

(Detroit) 

Quantitativo, 

transversal 

(questionário) 

Conclusões relevantes: Apenas 50,6% dos participantes revelou disponibilidade e à-vontade para 

continuar a prescrição de terapia hormonal, já instituída por outro médico, a transexuais. Embora a 

maioria (67,7%) se sentisse capaz de prestar cuidados de rotina a transexuais e 53,2% referisse ter 

experiência na prestação de cuidados a transexuais nos últimos 5 anos, de entre estes profissionais, 

apenas 12,7% já tinha efetivamente renovado alguma vez a receita de terapia hormonal. 

Verificou-se que as variáveis que contribuíam significativamente para uma maior disponibilidade para 

dar seguimento à hormonoterapia eram as crenças religiosas (as pessoas judias apresentaram um 

odds ratio 12 vezes superior às cristãs), o tipo de profissionais (nos médicos já especialistas o odds 

ratio era 0,2 vezes inferior aos internos de especialidade) e a sua auto-perceção acerca das próprias 

competências para realizar o acompanhamento de rotina de transexuais (em profissionais que se 

sentiam capazes o odds ratio era 2,4 vezes superior àqueles que não se sentiam capazes). Não se 

evidenciaram associações estatisticamente significativas com a idade, etnia, exposição prévia a 

transexuais, pontuação na escala de transfobia, familiaridade com os regimes terapêuticos em vigor 

ou ter renovado a prescrição alguma vez. 

(21) 

Snelgrove JW, 

Jasudavisius 

AM, Rowe 

BW, Head EM, 

Bauer GR. 

“Completely out-at-

sea” with “two-gender 

medicine”: A 

qualitative analysis of 

physician-side 

barriers to providing 

healthcare for 

transgender patients 

2012 

13 médicos, dos 

quais 9 clínicos 

gerais 

(29-57 anos) 

Canadá 

Qualitativo, 

transversal  

(entrevistas 

semi-

estruturadas) 

Conclusões relevantes: Os médicos percecionam barreiras multifatoriais na prestação de cuidados a 

utentes transexuais (ao nível da referenciação a especialistas e na pesquisa de informação confiável 

sobre a sua gestão e tratamento), decorrendo de falta de conhecimento, dificuldades no acesso a 
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recursos, determinantes do sistema de saúde e considerações éticas. Identificaram-se quatro 

estratégias diferentes para colmatar estes défices: o estabelecimento de redes de suporte entre 

médicos, a estimulação do seu próprio interesse exploratório, a criação de guidelines clínicas e 

permitir que sejam os próprios utentes transexuais a procurar opções de referenciação e tratamento. 

Estas barreiras podem também ser eventualmente ultrapassadas graças a uma maior inclusão de 

tópicos sobre a saúde das pessoas transexuais na formação médica, bem como através de modelos 

institucionais de cuidados primários focados na população transexual ou que a incluam 

explicitamente.  

(22) 

Ziegler E, 

Valaitis R, 

Yost J, Carter 

N, Risdon C. 

“Primary care is 

primary care”: Use of 

Normalization Process 

Theory to explore the 

implementation of 

primary care services 

for transgender 

individuals in Ontario 

2019 

21 profissionais de 

saúde de 3 unidades 

de CSP que atendem 

transexuais 

Canadá 

(Ontario) 

Misto, 

transversal, 

estudo de 

múltiplos 

casos 

(entrevistas 

semi-

estruturadas e 

questionário 

NoMAD) 

Conclusões relevantes: Apesar de reconhecerem algumas diferenças na prestação de CSP a utentes 

transexuais, o grupo de participantes considerou que a prestação desses cuidados a esta população 

tinha valor e que o tipo de cuidados prestados era o mesmo para todos os utentes das respetivas 

unidades, independentemente da identidade de género.  Concordaram que a integração da prestação 

de CSP a transexuais com o seu trabalho existente era fácil e que o facto de certos aspetos da 

prestação de cuidados a transexuais necessitarem de alguns conhecimentos especializados não 

significava que esta não podia nem deveria ser realizada em contexto de CSP. Em geral, o grupo de 

participantes considerou que não era uma tarefa difícil nem que estivesse fora do âmbito da prática 

clínica das especialidades familiares. Confirmou-se que nas unidades era sempre respeitada a 

preferência de nome e pronomes, estavam expostos sinais de ambiente seguro e havia neutralidade 

de género nas casas de banho e nos formulários clínicos. Todos os participantes tinham recebido 

formação sobre os CSP a transexuais promovida pelas respetivas unidades e alguns também tinham 

procurado formação de forma independente, referindo ainda participar em conferências sobre o 

assunto como fonte de aprendizagem contínua e necessitar de formação e recursos adicionais para 
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desenvolver as suas capacidades. Verificou-se ainda, de forma transversal em todo o tipo de 

profissionais, desde médicos, enfermeiros e psicólogos, que, ao longo da sua educação profissional 

universitária, a formação formal sobre os CSP para esta população era inexistente ou muito limitada. 
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