
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

 

 

FRANCISCO MARTO LEAL PINHEIRO JÚNIOR 

 

 

 

 

CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DE TRAVESTIS E SUA ASSOCIAÇÃO 

COM A NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE ANTI-HIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013



 

 

FRANCISCO MARTO LEAL PINHEIRO JÚNIOR 

 

 

 

 

 

CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DE TRAVESTIS E SUA ASSOCIAÇÃO 

COM A NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE ANTI-HIV 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Saúde Pública. Área de concentração: 
Epidemiologia. 
 
Orientador: Prof. Dr. Roberto da Justa Pires 
Neto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2013 



 

 

FRANCISCO MARTO LEAL PINHEIRO JÚNIOR 

 

 

CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DE TRAVESTIS E SUA ASSOCIAÇÃO 

COM A NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE ANTI-HIV 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Saúde Pública. Área de concentração: 
Epidemiologia. 
 

 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

________________________________________ 
Prof. Dr. Roberto da Justa Pires Neto (Orientador) 

Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Bernard Carl Kendall 

Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 
 

_________________________________________ 
Profª. Drª. Raimunda Hermelinda Maia Macena 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 
 

_________________________________________ 
Profª. Drª. Maria Inês Costa Dourado 

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Aos excluídos por nossa injusta sociedade 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aos meus pais, Dona Mônica e Seu Marto, por todo o sacrifício e dedicação 

incondicional que me ofertaram nos últimos 25 anos e que me fizeram o ser humano e 

profissional que sou; 

 

Aos meus irmãos, Mairton e Mayara, por me fazer enxergar, mesmo através dos 

métodos menos ortodoxos, que há vida fora da pós-graduação; 

 

Ao meu companheiro e brilhante pesquisador Thiago Amorim, por estar ao meu 

lado na alegria e na tristeza, no Crato ou em Fortaleza, com ou sem bolsa e por ser meu maior 

exemplo de dedicação à academia me contagiando a buscar esse mesmo caminho; 

 

Ao Prof. Dr. Roberto da Justa Pires Neto pela excelente orientação, por me 

ensinar que uma dissertação é uma responsabilidade mútua, que paciência e mansidão são 

virtudes necessárias a todos os homens e que a física está errada e é possível se dividir em 

quatro ou mais; 

 

Aos Professores Dr. Bernad Carl Kendall e Drª Maria Inês Costa Dourado por 

aceitarem participar do momento mais importante da elaboração desta dissertação que é a 

apreciação por parte dos experts da área com vista à melhora do produto final; 

 

À Profª. Drª, inicialmente tutora e hoje amiga, Hermelinda Maia, pela enorme 

ajuda na elaboração desta dissertação e pelo visível desejo de me ver um profissional melhor a 

cada dia; 

 

À Profª. Drª. Lígia Regina Sansioglo Kerr pelos ensinamentos concedidos e pelas 

contribuições no decorrer desta dissertação que significaram investir parte do seu concorrido 

tempo em mim; 

 

Ao Prof. Dr. Alberto Novaes Ramos Jr. pelas contribuições científicas e não 

científicas, pelo tempo ofertado para ouvir meus problemas e formular hipóteses para 

solucioná-los e por me ensinar e fazer acreditar que pós-graduação não é fim, é meio; 



 

 

Aos demais professores da Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade 

Federal do Ceará pelos conhecimentos compartilhados durante as aulas e conversas informais, 

em especial aos professores Carlos Henrique Alencar e Jaqueline Caracas; 

 

À Telma Martins por ser uma das principais responsáveis pela concretização 

dessa dissertação, pois me mostrou o caminho a seguir na hora que me vi sem rumo, me 

confiando parte do seu conhecimento e trabalho; 

 

À Profª. Drª. Rosa Salani por aceitar me ajudar nessa difícil missão contribuído de 

forma vital na elaboração desta dissertação, por se mostrar sempre prestativa, não se 

incomodar com minhas ligações e sempre reservar uma parte do seu precioso tempo para me 

orientar; 

 

Aos colegas da Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do 

Ceará pelas reflexões, críticas e sugestões recebidas e por me proporcionar momentos de 

diversão que revigoraram minhas forças; Em especial à amiga e cerimonialista oficial, 

Kellyanne Abreu, por diversas vezes ter me mostrado como continuar na caminhada, por ser 

minha consciência nos momentos que minha imaturidade falou mais alto e à amiga e espírito 

evoluído, Kediman Barros, pelos conselhos, risadas e tantas outras expressões de carinho, 

compaixão, amizade e caridade que tanto a caracterizam; 

 

À amiga Isabelle Gama por ter tocado o trabalho de campo no meu lugar nos 

momentos que precisei me ausentar visando o preparo de minha dissertação e defesa, além de 

ter feito companhia em diversos momentos de desopilação; 

 

Às amigas Dominique e Zenaide que sempre estiveram à disposição para sanar 

qualquer dúvida e não mediram forças para que tudo desse certo; 

 

Ao CNPq pelo apoio financeiro através de bolsa de auxílio à pesquisa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A regulação binária da sexualidade suprime 

a multiplicidade subversiva de uma 

sexualidade que rompe as hegemonias 

heterossexuais, reprodutiva e médico-

jurídica”. 

Butler (2003) 

 

 

 

“As travestis estão entre os grupos mais 

discriminados e excluídos da sociedade. A 

privação de direitos que vivenciam não deve 

ser enfrentada somente como um problema de 

saúde pública, mas também como um 

compromisso ético de toda a sociedade em 

respeito à dignidade humana” 

 

Sousa, Ferreira e Sá (2013) 

 



 

 

RESUMO 

Introdução: Travestis apresentam diversos fatores que as colocam em vulnerabilidade ao 
HIV. Contudo, grandes números de travestis não realizam comumente o teste anti-HIV. 
Muitos fatores que tornam travestis vulneráveis ao HIV também podem funcionar como 
barreiras à testagem anti-HIV. Objetivo: Caracterizar os contextos de vulnerabilidade ao HIV 
entre travestis da cidade de Fortaleza/CE e identificar, dentre os fatores de vulnerabilidade 
detectados, aqueles que determinam a não realização da testagem sorológica ao HIV. 
Metodologia: Pesquisa de cunho epidemiológica do tipo transversal. A amostra do estudo foi 
composta por 304 travestis da cidade de Fortaleza/CE, com 14 anos de idade ou mais, que 
referiram ter praticado sexo anal ou oral com homens nos últimos 12 meses e que se 
definiram como travestis. O método de coleta de dados utilizado foi o Respondent Driving 
Sampling. Os dados foram analisados através dos softwares estatísticos Respondent Driven 
Sampling Analysis Tool versão 5.6 (RDSAT) e Statistical Package for the Social Sciences 
versão 13.0 (SPSS). As analises constaram de estatística descritiva e analítica (regressão 
bivariada e multivariada). Resultados: O contexto de vulnerabilidade individual de travestis 
foi caracterizado por comportamentos e práticas sexuais de risco, como última relação sexual 
desprotegida (29,9%) e prostituição (83,5%), baixo conhecimento sobre DST (21,7%) e HIV 
(29,5%) e uso abusivo álcool (49,0%). O contexto de vulnerabilidade social incluiu baixa 
renda (34,3%), grande número de travestis nas classes D/E (39,0%) e história de 
discriminação (87,3%). No contexto de vulnerabilidade programático destaca-se a maior 
participação em atividades promovidas por ONGs do que no serviço público de saúde (83,8% 
x 34,2%). 68% das travestis não fizeram nenhum teste anti-HIV na vida. Foram considerados 
determinantes da não realização da testagem anti-HIV: a primeira relação sexual antes dos 10 
anos de idade (OR= 6.760), o uso de drogas ilícitas durante o sexo (OR= 2.384), ter menos de 
18 anos (OR= 4.221), sofrer discriminação (OR= 3.962) e não acreditar na 
confidenciabilidade do resultado do teste (OR=3.763).Conclusão:Travestis estão envolvidas 
por um contexto de vulnerabilidade ao HIV bem mais complexo do que outros grupos de 
homens que fazem sexo com homens. Entretanto, permanecem sem realizar teste anti-HIV. É 
preciso elaborar novas estratégias de prevenção ao HIV e estímulo a realização do teste anti-
HIV que considerem as especificidades deste grupo. Isto poderá contribuir para a redução de 
novas contaminações e diagnóstico precoce de casos positivos. 
 
 
Palavras-chave: HIV. Vírus da Imunodeficiência Humana. Vulnerabilidade em Saúde. 
Pessoas Transgênero. Travesti.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Introduction: Transwomen (travesti) present various factors which make them vulnerable to 
HIV. However commonly, transwomen do not test for HIV. The same factors which increase 
HIV vulnerability could act as barriers to HIV testing. Aim: To characterize the contexts of 
vulnerability to HIV among tranwomen in Fortaleza/CE, so as to identify those factors 
associated with not testing. Methodology: We carried out an epidemiological cross-sectional 
survey among 304 transwomen.  We included transwomen aged 14 or older who stated that 
had oral or anal sex with men during the past 12 months. We used the Respondent Driving 
Sampling (RDS) method to collect data. We analyzed our data using Respondent Driven 
Sampling Analysis Tool version 5.6 (RDSAT) and the Statistical Package for the Social 
Sciences version 13.0 (SPSS). Our analysis plan is descriptive and analytical (bivariate and 
multivariate regression). Results: The individual context of vulnerability was characterized 
by risky behaviors and sexual practices, such as no condom use at last sex (29.9%) and 
prostitution (83.5%); lack of information about STDs (21.7%) and HIV (29.5%); and alcohol 
abuse (49.0%). The social context of vulnerability included low income (34.3%), with a great 
number of transwomen in classes D and E (39.0%), and a history of discrimination (87.3%). 
In the context of the programmatic vulnerability, taking part in activities organized by NGOs 
was more relevant than use of the public health service (83.8% vs. 34.2%) for testing. Sixty-
eight per cent (68.0%) of transwomen had never tested. The factors strongly associated with 
not testing were: first sexual relation under the age of 10 (OR = 6.760), the use of illegal 
drugs during the sex (OR = 2.384), being under 18 years old (OR = 4.221), suffering 
discrimination (OR = 3.962) and distrusting the confidentiality of the test result (OR = 3.763). 
Conclusion: Transwomen are involved in multiple contexts of vulnerability to HIV much 
more complex than other groups of men who have sex with men. Nevertheless, they avoid 
HIV testing. Therefore, new strategies for HIV prevention must be developed. Transwomen 
must be encouraged to test, through programs that address the special vulnerabilities of this 
group. Such actions may reduce the number of new infections and precocious HIV-positive 
diagnoses. 
 
Keywords: HIV. Human Immunodeficiency Virus. Health Vulnerability. Transgender 
People. Transwomen. Transvestites. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1996, Mann e Tarantola (1996) propõem o conceito de vulnerabilidade. A 

vulnerabilidade exprime a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como resultante 

de um conjunto de aspectos que se referem imediatamente ao indivíduo e sua relação com o 

coletivo (SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007). Anos mais tarde, Ayres et al. (2003) 

reformularam o conceito com a finalidade de adaptá-lo a realidade brasileira. Eles 

estabeleceram três dimensões de vulnerabilidade: individual, social e programática. 

Desde quando a AIDS foi descrita pela primeira vez em um homem homossexual nos 

Estados Unidos, os homens que fazem sexo com homens (HSH) são considerados um grupo 

de elevada vulnerabilidade ao HIV (BEYER et al., 2012). Após décadas de estudos e esforços 

na área de saúde pública, altas cargas de incidência e prevalência ainda têm sido reportadas na 

população de HSH em todo o mundo (OSTER et al., 2013; GAO; ZHANG; JIN, 2009; 

KERR, 2009). Estes fatores têm contribuído para que a epidemia de HIV entre HSH continue 

se expandindo em muitos países (BEYER et al., 2012). 

Apesar dos HSH serem uma categoria bastante estudada, pouco se conhece sobre o 

comportamento da epidemia de HIV nos subgrupos envolvidos por ela, como os transgêneros. 

Não existem, sequer, estimativas do tamanho da população de transgêneros no mundo 

(OPERARIO; NEMOTO, 2011). A limitada inclusão deste subgrupo em estudos de vigilância 

do HIV e pesquisas de caráter epidemiológico explica estas lacunas (BARAL et al., 2013).        

Transgêneros são pessoas que se identificam com um gênero diferente do sexo de 

nascimento (UNAIDS, 2011). É um termo que agrupa diferentes manifestações de 

transvestismo, que se dá no nível do desejo, mas só passa a ser reconhecido quando existe a 

inclusão no corpo de signos do gênero oposto (VENCATO, 2003). Geralmente são 

englobados neste grupo as transexuais, drag-queens e travestis. 

Travestis geralmente são HSH, mas expressam a homossexualidade incorporando os 

dois sexos biológicos. São consideradas transgêneros, pois perpassam o criticado binarismo 

masculino/feminino, mas se distanciam das transexuais, pois não desejam extirpar sua 

genitália (PELÚCIO, 2004). 

Travestis apresentam diversos fatores que as colocam em vulnerabilidade ao HIV, 

como comportamentos sexuais de risco, baixa condição econômica, status social precário, uso 

ilegal de hormônios e silicone, abuso de drogas, pouca participação social e falta de apoio 

familiar (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013; DE SANTIS, 2009; PASSOS; FIGUEIREDO, 

2004). Além disso, ser homossexual e se transvestir são características que vão de encontro 
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com a cultura heteronormativa e judaico-cristã predominante, logo, elas sofrem uma dupla 

estigmatização (PELÚCIO, 2004).    

Considerando o complexo contexto de vulnerabilidade ao HIV aos quais estão 

expostas as travestis, a prevalência de infecção nesta população deve ser elevada. Como 

poucos estudos têm focado exclusivamente as travestis, é difícil expressar com clareza esta 

situação. Entre transgêneros femininos (do inglês transgender women ou male-to-female), a 

prevalência de HIV varia entre 2% e 44% (BARAL et al.,2013).   

Neste contexto, a testagem anti-HIV torna-se um processo essencial. Devido ao 

efetivo tratamento contra o HIV, é importante fazer tudo o que é possível para achar pessoas 

infectadas e conduzí-las ao tratamento Além disso, a identificação precoce de casos de 

infecção pelo HIV favorece a prevenção contra reinfecção e transmissão do vírus 

(BRANSON, 2010). 

Contudo, muitos travestis não realizam testagem anti-HIV (BAUER et al., 2012).  Em 

um estudo realizado em quatro cidades americanas, foi identificada uma prevalência de novos 

diagnósticos de HIV em 12% das transgêneros femininos (SCHULDEN et al., 2008). A 

elevada proporção de casos ainda não diagnosticados, suscita a necessidade de identificar 

quais fatores podem determinar a não realização da testagem. 

Muitas barreiras já foram descritas na literatura, como o medo do resultado positivo, a 

obrigatoriedade do aconselhamento pré-teste e a necessidade do consentimento escrito 

(DEBLONDE et al., 2010). Além disso, muitos fatores que tornam travestis vulneráveis ao 

HIV também podem funcionar como barreiras à testagem, como a exposição a parcerias 

sexuais de risco e a juventude (CARRIZOSA et al.,2010;SAWLESHWARKAR et al., 2011). 

A hipótese deste estudo é que os fatores relacionados à vulnerabilidade ao HIV 

também funcionam como barreira a não realização da testagem anti-HIV. Travestis são 

envolvidas por um complexo contexto de vulnerabilidade ao HIV motivado pela vivência de 

uma identidade sexual estigmatizada que a coloca em conflito com a família e a sociedade em 

geral. Como consequência, estes fatos comumente as levam à prostituição e ao uso de álcool e 

outras drogas. As práticas sexuais de risco se tornam uma forma de ganhar mais dinheiro. O 

preconceito e a violência são rotineiros. Finalmente, este contexto afeta a percepção de risco e 

a motivação para buscar um serviço de testagem, levando travestis a manter o 

desconhecimento do seu status sorológico. 

O objetivo do estudo foi caracterizar os contextos de vulnerabilidade ao HIV entre 

travestis da cidade de Fortaleza/CE. Para isso, foram coletados dados através de um estudo 

transversal com este público agrupando os fatores de vulnerabilidade de acordo com as 

http://sti.bmj.com/search?author1=Shailendra+Sawleshwarkar&sortspec=date&submit=Submit
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dimensões conceituais de Ayres (2009). Em seguida, dentre os fatores de vulnerabilidade 

descritos, foram identificados os preditores da não realização do teste anti-HIV.   

A resposta brasileira frente à epidemia de HIV e AIDS entre HSH indica que ainda é 

preciso avançar para esclarecer melhor as especificidades dos diversos grupos de HSH, em 

especial travestis. Tais especificidades indicam a necessidade de realizar novos estudos que 

identifiquem o contexto de vulnerabilidade ao HIV e as barreiras à testagem anti-HIV. Assim, 

talvez seja possível reduzir os índices de infecção pelo HIV priorizando ações paralelas 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida. 

Os dados levantados por esta pesquisa permitirão: 1) conhecer quem são e como 

vivem as travestis; 2) esclarecer os contextos de vulnerabilidade ao HIV nesta população; 3) 

contribuir com a vigilância dos possíveis fatores relacionados com a não realização do teste 

anti-HIV. 

Portanto, o estudo interessa às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

envolvidas, particularmente as Coordenações de DST/AIDS, e ONGs que desenvolvem 

trabalhos com travestis. Além de fornecer subsídios para as políticas em vigor, ele pode 

colaborar na proposição de novas políticas governamentais de saúde condizentes com a 

realidade de vida destes indivíduos, reforçando seus direitos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Travestis: O que é isso? 

 

O mundo homossexual masculino já foi razoavelmente estudado por profissionais de 

diversas áreas, entretanto as travestis permanecem uma incógnita contraditória para muitas 

pessoas, com poucos estudos científicos publicados. A própria definição de travesti admite 

uma variedade de significados que torna praticamente impossível conseguir enquadrá-la 

(JUSTA, 2006). 

O Ministério da saúde brasileiro, através do programa Brasil sem Homofobia (2004), 

define travesti, de uma forma reducionista, como pessoas que fazem uso de vestimenta do 

sexo oposto para satisfazer experiências de pertencer ao sexo oposto. Da mesma forma, 

autores como Sousa, Ferreira e Sá (2013) consideram travestis como pessoas do sexo 

biológico masculino com características secundárias do sexo biológico feminino, conseguidas 

mediante hormônios, cirurgias estéticas ou de indumentárias comumente utilizadas pelo 

público feminino. 

Justa (2006) questiona o porquê de reduzir uma complexa questão de definição do que 

é ser travesti apenas as manifestações de transvestismo1. Para a autora, o traje estende-se do 

meramente material para o comportamento, contribuindo para a construção da personalidade e 

realização do propósito de alcançar a si mesmo. 

Reforçando este pensamento, Pelúcio (2004) expõe que não basta se vestir de mulher 

para ser travesti, apesar disto ser uma das principais necessidades das travestis para se 

sentirem completas. Mesmo Magnus Hirschfeld, que em 1910 apresentou ao mundo a palavra 

transvestism para se referir à prática de cross-dressing2, já sugestionava que as escolhas das 

roupas são determinadas por questões psicológicas de cada indivíduo (LOMBARDI-NASH, 

1991). 

Muller e Knauth (2008) chamam atenção para necessidade da criação de uma 

identidade travesti. A vontade de criar uma identidade feminina e ser reconhecida como tal é 

tão profunda e individual, que o preço social e físico a ser pago não encontra compreensão 

nesta sociedade, ainda presa a uma cultura moralista. 

A identidade travesti se constrói através de um conjunto de transformações que 
                                            

1Apropriação de roupas e signos femininos por sujeitos de que socialmente se esperava que usassem ou se 

apropriassem de signos masculinos (VENCATO, 2003). 
2 Ato de usar roupas tradicionalmente vinculadas ao sexo ou gênero oposto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld
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incluem a adoção de um nome feminino, a transformação corporal a partir do uso de 

hormônios femininos e silicone, a utilização de uma linguagem própria, a mudança das 

atitudes masculinizadas e a frequência a locais específicos. Paulatinamente, as travestis vão se 

transformando para se tornarem desejadas pelos homens (MULLER; KNAUTH, 2008). 

Elas são homens em busca de um feminino inventado. Todavia, todo feminino é de 

certa forma inventado, construído dentro de lógicas culturais que variam de uma sociedade 

para outra (VECANTO, 2003). Essa singularidade leva Kulick (2008) a afirmar que: 

 
“Travestis são homens, mas exigem ser tratadas no 
feminino. Vestem-se de mulheres, tomam hormônios ou 
aplicam silicone para parecer mais mulher, porém, no ato 
sexual com seus clientes muitas vezes fazem o papel ativo. 
São femininas na aparência e másculas em várias 
atitudes, podendo chegar à violência para se defender. 
Elas são homossexuais, aliás, consideram-se os mais 
corajosos e genuínos, e não admitem mudar de sexo” 
 

 

De acordo com Pelúcio (2004), o processo de transformação em busca dessa 

identidade se inicia com a ruptura com o lar, seguido pelo necessário apego ao universo da 

rua. Na rua elas encontram formas de sobrevivência e potencializam seu processo de 

transformação. Apesar de não contar com uma cerimônia estabelecida, este rito de passagem, 

como toda ruptura, envolve dor e humilhação, que emerge principalmente do fato da busca 

por outra sexualidade desafiar os aparatos de controle social. 

A identidade travesti ao mesmo tempo em que busca uma aproximação do feminino, 

não deseja livrar-se completamente de signos do masculino. McCallum (1999) explica: 

 

“As travestis não são falsas mulheres, na pele de homens, 
uma vez que se assumem como homossexuais. Porém, 
buscam febrilmente essa feminilidade, esse é um dos 
valores estruturantes da hierarquia de gênero própria 
desse grupo. Ainda assim, não querem abrir mão de 
alguns bens simbólicos que julgam próprios da 
masculinidade tais como independência, autonomia, força 
física, racionalidade, entre outros”. 
 

 

Percebe-se que as travestis, enquanto se rebelam contra o biologicamente determinado, 

buscam apenas se adequar a padrões estabelecidos pela heteronormatividade, gerando um 

complexo paradoxo. Continuam a estabelecer relações e demonstram concepções de gênero 
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que estão governadas por uma lógica hierárquica (PELÚCIO, 2004). Por isso, não é raro 

vivenciar travestis se posicionando contra os homossexuais masculinos, por considerá-los 

incapazes de revelaram sua verdadeira personalidade. 

Segundo Parker (1991) esse sistema hierárquico de valores no qual a 

heterossexualidade monogâmica, reprodutiva, conjugal e não comercial estão no topo, define 

uma norma da qual todas as outras formas de práticas sexuais se desviam. A ambiguidade 

revelada no corpo e práticas das travesti confronta diretamente com essa padronização. Como 

tudo que é diferente e exótico, as travestis são incompreendidas, causam repúdio (MULLER; 

KNAUTH, 2008), e consequentemente, são repreendidas e perseguidas (PELÚCIO, 2004). 

Silva (1993) relata um estranhamento diante desta busca pelo feminino tendo em vista 

que o masculino possui um maior valor social, logo, travestis buscam e realizam algo de 

menor prestígio social.  

Diferentemente das homossexualidades, que não são mais vistas como fatores 

patológicos no âmbito da saúde, ser travesti ainda é sinônimo de portador do transtorno de 

identidade sexual, descrito no código internacional de Doenças (CID-10) por duas 

classificações patológicas: travestismo fetichista e transtornos múltiplos da preferência sexual 

(CBCD, 2008). 

De forma ainda mais grave, Lionço (2009) acrescenta que as travestis também são 

enquadradas na categoria das parafilias, termo que designa as perversões sexuais, tais como a 

pedofilia. Ter sua condição associada a anomalias reforça o preconceito social sofrido por este 

grupo (RUSSI, 2002). 

 

2.2 HIV/AIDS 

 

2.2.1 Vulnerabilidade e HIV/AIDS 

 
“Saúde e doença são processos que variam culturalmente 
e não devem ser analisados no âmbito exclusivamente 
individual, pois, ao pensar sobre saúde e doença, os 
indivíduos estão pensando sua relação com os outros, com 
a sociedade, com a natureza e com o mundo 
sobrenatural” (VÍCTORA; KAUTH; HASSEN et al., 
2000). 
 

 

A epidemiologia começou a se formar a partir da busca do conhecimento das relações 

entre os fenômenos de saúde e doença e os modos de viver. Neste processo, o conceito mais 
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formalizado e o mais utilizado nas práticas de saúde contemporânea é o conceito 

epidemiológico de risco. O risco estima a probabilidade dos indivíduos susceptíveis 

receberem num dado período um determinado número de micro-organismos e investiga a 

importância que se pode atribuir a apenas um, e qualquer um, dos aspectos envolvidos na 

determinação de um fenômeno epidêmico (AYRES et al., 2009). 

Com o advento da AIDS, o procedimento utilizado para compreendê-la, foi identificar 

quem eram as pessoas que estavam adoecendo, surgindo o termo grupo de risco e a ideia de 

pertencimento identitário a um grupo (AYRES et al., 2009). 

No segundo momento de resposta a epidemia, um novo conceito instrumentalizou as 

práticas preventivas, o comportamento de risco. Este novo conceito deslocou o risco de 

adoecimento da ideia de grupo em direção à identificação dos comportamentos que 

efetivamente expõem as pessoas ao HIV. Apesar de estimular o envolvimento ativo das 

pessoas com a prevenção, esse conceito suscitou a culpabilização individual, que foi 

responsável pelas críticas ao conceito de risco. Aliado a isto, a pauperização da epidemia, 

tornou necessário um novo instrumento de compreensão e intervenção (AYRES et al., 2009). 

É nesse contexto que em 1996 o conceito de vulnerabilidade foi proposto por Mann e 

Tarantola (1996) e depois ampliado por Ayres et al. (2003). O conceito de vulnerabilidade 

refere-se à chance de exposição das pessoas ao adoecimento, como resultante de um conjunto 

de aspectos que se referem imediatamente ao indivíduo e sua relação com o coletivo 

(SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007). 

O contexto de vulnerabilidade pode acarretar maior ou menor susceptibilidade à 

infecção e ao adoecimento e, de modo inseparável, à maior ou menor disponibilidade de 

recursos de todas as ordens para a proteção das pessoas contra enfermidades. Ele supera o 

caráter individualizante do clássico conceito de risco, ao apontar um conjunto de aspectos que 

vão além do individual, abrangendo aspectos coletivos e relacionados à disponibilidade ou 

carência de recursos destinados à proteção das pessoas (SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007). 

Segundo Ayres et al. (2009), as análises de vulnerabilidade devem englobar: 

 

a) Dimensão individual: o grau e qualidade das informações que os indivíduos dispõem 

sobre os problemas de saúde, sua elaboração e aplicação na prática; 

 

b) Dimensão social: a obtenção das informações, o acesso aos meios de comunicação, a 

disponibilidade de recursos cognitivos e materiais, o poder de participar de decisões 

políticos e em instituições; 
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c) Dimensão programática: a avaliação dos programas para responder ao controle de 

enfermidades, grau e qualidade de compromisso das instituições, dos recursos, da 

gerência e do monitoramento dos programas nos diferentes níveis de atenção. 

 

2.2.2 Vulnerabilidade de travestis ao HIV 

 
“O universo dos travestis não é nem mais nem menos 
complexo que nenhum outro. Apenas, como qualquer 
outro, contém especificidades que exigem cuidados 
específicos” (SILVA, 1993). 
 

 

De acordo com De Santis (2009), os fatores de vulnerabilidade ao HIV na comunidade 

travesti formam uma complexa rede no momento em que se relacionam. O desenho 

esquemático contendo alguns desses fatores delineia-se na figura 1. 

 

Figura 1. Descrição esquemática da relação entre os fatores de vulnerabilidade ao HIV 
na população de travestis. 

 
Fonte: De Santis, 2009. 
 

Estudos têm mostrado que o percentual de HSH em risco ao HIV variou 

consideravelmente, chegando próximo a 50% em 2002 (GONDIM et al., 2009) e reduzindo 

para cerca de 10% em 2009 (KERR, 2009). Em relação às travestis, este processo é ainda 

mais relevante. 
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A vulnerabilidade ao HIV entre travestis inicia precocemente, uma vez que apenas 

12% das travestis referem utilizar preservativo na primeira relação, que acontece, geralmente, 

antes dos 15 anos de idade (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013). Analisando somente travestis 

profissionais do sexo (PS), Passos e Figueiredo (2004) identificaram que 30% delas já tinham 

contraído alguma doença sexualmente transmissível. 

Em contrapartida, mais de 90% concordam que o preservativo é a melhor maneira de 

se prevenir do HIV e referem sempre utilizá-lo. Esses resultados revelam bom nível de 

conhecimento sobre HIV e empoderamento, possivelmente como resultado das estratégias 

implantadas no combate a epidemia de HIV/AIDS (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013). 

Adicionalmente, as travestis tendem a entrar para o mercado da prostituição mais cedo 

do que as PS do sexo feminino e referem maior número de parceiros e maiores problemas 

com o uso do preservativo (PASSOS; FIGUEIREDO, 2004). Estas características colocam as 

travestis em maior risco ao HIV comparados às outras PS.  

Para Sampaio (2008), a prostituição é a fonte de renda mais comum entre as travestis e 

acaba sendo a única alternativa de prover suas necessidades materiais. Encontrar emprego 

fora da prostituição é algo muito difícil para uma travesti. Elas encontram muitos obstáculos 

para se inserir em uma sociedade heterossexual, judaico-cristã e patriarcal (PELÚCIO, 2004). 

Outro risco ao HIV está relacionado à aplicação de silicone e hormônios femininos 

que são feitas, muitas vezes, sem os princípios básicos de biossegurança e higiene pelas 

chamadas bombadeiras3. Sampaio (2008) descreve o procedimento realizado por elas: 

 

“Elas prescrevem várias indicações na pré e na pós-
aplicação, como remédios a serem tomados, dias de 
repouso, tudo isso para o silicone ‘não descer para os 
pés’. As sessões de aplicação são realizadas na própria 
casa da bombadeira ou na casa da cliente, agendadas por 
telefone com antecedência. Elas são longas e dolorosas. 
Várias seringas são aplicadas em cima da região a ser 
bombada, marcada antes com lápis de olho. As agulhas 
são de uso veterinário e geralmente não são antecedidas 
por nenhum tipo de anestesia. Após a aplicação, os furos 
são fechados com esmalte de unha ou super-bond e 
cobertos por um recorte de papelão. As aplicações são 
cobradas por litro de silicone, variando entre trezentos e 
quatrocentos reais”. 

                                            
3Termo utilizado para a rede ilegal de pessoas que oferecem a essa população serviços de modificações corporais 

através da aplicação de silicone industrial. A busca por meios ilegais para realização dos tratamentos de 

readequação corporal deve-se a dificuldade de acesso a um tratamento seguro (CARDOSO; FERRO, 2012). 
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Outro fator relevante neste processo de vulnerabilização das travestis ao HIV é o uso 

abusivo de álcool e outras drogas. Romano (2008) relata que o álcool é a principal substância 

utilizada pelas travestis e seu consumo inicia mesmo antes de saírem de casa. Estudo 

realizado em Ribeirão Preto (PASSOS; FIGUEIREDO, 2004) mostrou que quase 75% das 

travestis faziam uso de drogas ilícitas não intravenosas. 

Estas drogas, em especial o crack, são de grande relevância para a transmissão de 

DSTs entre PS, pois na medida em que gera dependência, sua demanda é inelástica (EDLIN et 

al., 1994). Isto faz com que as travestis, de baixo nível econômico, se sujeitem a situações de 

risco em troca de dinheiro ou da própria droga (BASEMAN et al., 1999; PASSOS; 

FIGUEIREDO, 2004). 

Estudos têm mostrado (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013; PASSOS; FIGUEIREDO, 

2004) que as travestis estão expostas a um forte contexto de vulnerabilidade social. São 

jovens, possuem baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo, elevados percentuais de 

encarceramento e pouco apoio familiar.     

De acordo com Muller e Knauth (2008), a pobreza, raça, escolaridade ou qualquer 

outro fator passível de discriminação são sobrepostos pelo estigma gerado pelo simples fato 

de ser travesti. As diversas modalidades de preconceito e discriminação, a exclusão social, a 

violência e a homofobia4 sofrida por travestis, têm contribuído para que esse segmento se 

transforme em um dos mais vulneráveis ao HIV (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013). 

A homofobia pode ser definida como a discriminação motivada pela orientação e/ou 

identidade sexual caracterizada por um ódio explícito, persistente e generalizado que se 

manifesta em uma escala de violência desde agressões verbais subsumidas nos tipos penais 

contra a honra até os extremados episódios de violência física, consumados com requintes de 

crueldade (LEONY, 2006). Quando se refere à indivíduos transgêneros é comum o uso do 

termo transfobia para delimitar a discriminação motivada pela identidade de gênero 

(SUGANO; NEMOTO; OPERARIO, 2006). 

Para Lionço (2009), a homofobia sempre passou despercebida na sociedade, mas 

atualmente pode ser observada nas instituições e redes sociais como a escola, o trabalho e a 

vizinhança. Os homossexuais na maioria das vezes são vistos pela sociedade como marginais, 

                                            
4O termo homofobia foi utilizado nesse estudo por ser uma categoria amplamente citada na literatura, porém 

como afirmam Mello et al. (2011), a adoção do sufixo fobia para caracterizar qualquer modalidade de 

preconceito e discriminação sexual e de gênero parece limitada já que reforça um discurso biológico e 

patologizante. Essa limitação é incoerente com o reconhecimento que os fundamentos das disputas de poder 

entre grupos diversos, inclusive sexuais, são claramente de ordem social, política, cultural e econômica. 
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pervertidos e pecadores, por expressarem sua sexualidade de forma diferente das demais 

pessoas (NASCIMENTO, 2010). Dentre os homossexuais, as travestis, são pessoas com 

características que propiciam mais visibilidade social, sendo, portanto mais facilmente 

discriminadas (KULICK, 2008).  

Esta forma de exclusão das travestis pela sociedade muitas vezes é reforçada pela 

própria família, dificultando ou impedindo a convivência familiar. As travestis acabam 

abandonando a escola muito cedo e sem nenhuma qualificação procuram alternativas de 

trabalho no mercado informal, sendo o exercício da prostituição uma das opções mais 

frequentes (JUSTA, 2006). 

Apesar de não viverem na clandestinidade como muitos homossexuais, a falta de 

possibilidade e legitimidade do amor e do sexo entre iguais, leva as travestis a ambientes 

isolados e perigosos para a prática do sexo casual, correndo risco de sofrer violência por parte 

da polícia, bandidos ou parceiros sexuais (BENEDETTI, 2005). 

O sentimento gerado pelo não pertencimento ao sexo biológico e as condições de 

vulnerabilidade social resultam em intenso sofrimento psíquico expressado por tentativa de 

suicídio, depressão e angústias (CARDOSO; FERRO, 2012). 

Observa-se, de forma ainda mais preocupante, que os locais de atendimento de saúde 

tornaram-se mais um lugar de discriminação, exclusão e estigma. Em um estudo realizado na 

região metropolitana do Recife (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013), 31,8% das travestis 

relataram já ter sido mal atendida em serviços de saúde ou por profissionais de saúde. 

A discriminação sofrida em unidades de saúde é visível e faz com que as travestis só 

procurem assistência à saúde quando já não há alternativa (MULLER; KNAUTH, 2008). 

Apesar de muitas vezes não ser percebida pelas próprias travestis, essa discriminação é uma 

forma de violência (KNAUTH et al., 2005). 

 

“Parece que para os profissionais de saúde, toda travesti 
que procura atendimento é soropositiva para HIV [...] 
Talvez haja grande dificuldade de alguns profissionais 
lidarem com a ambiguidade das travesti [...] A própria 
sexualidade do profissional, seus desejos, suas fantasias, 
seus valores e preconceitos podem vir à tona quando ele 
está diante delas, resultando em discriminação [...] A falta 
de qualificação dos profissionais também pode explicar 
essa atitude, mas não a justifica. Talvez haja certo prazer, 
poder e perversão em expor as travestis diante dos outros 
pacientes” (MULLER; KNAUTH, 2008). 
 

Todo este problemático contexto enfrentado pelas travestis no serviço de saúde pode 
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ser explicado pelo modo de agir e pensar dos profissionais. As questões culturais advindas do 

padrão heterossexual influenciam de modo subjetivo o atendimento dos profissionais de saúde 

a essa população e configuram uma barreira na construção de serviços não discriminatórios 

(CARDOSO; FERRO, 2012). 

Segundo Mello et al. (2011), as barreiras simbólicas, morais e estéticas que impedem o 

acesso da população LGBT a serviços públicos de saúde de qualidade perpassam diretamente 

pelo atendimento por profissionais que não seguem os princípios constitutivos do SUS. 

Segundo os autores, a cultura heteronormativa presente nos profissionais levam estes a 

atenderem todos os usuários como heterossexuais gerando situações de discriminação. 

A constatação destes problemas dentro do serviço de saúde resulta em relatos 

magoados e indignados de travestis relacionados aos seus atendimentos em unidades de 

serviços de saúde e no absenteísmo, alta revelia e interrupção ou abandono de tratamentos 

(ROMANO, 2008). 

Na maioria das vezes, as travestis encontrarão apoio em ONGs voltadas 

exclusivamente para o público LGBT. Todavia, estudos têm demonstrado que mesmo o apoio 

destas ONGs não tem contribuído para uma maior participação social (SOUSA; FERREIRA; 

SÁ, 2013). Isto evidencia que a discriminação e o preconceito também parte do próprio 

movimento LGBT (FRANÇA, 2006), como se estivesse internalizado no próprio grupo 

(MULLER; KANUTH, 2008). 

 

2.2.3 HIV/AIDS entre travestis 

 

De acordo com o Relatório de progresso da resposta brasileira ao HIV/AIDS 

(BRASIL, 2012), após 30 anos da identificação do HIV, a epidemia de AIDS está estabilizada 

e concentrada em alguns subgrupos populacionais em situação de vulnerabilidade. 

Apesar deste sentimento de tranquilidade frente aos números de casos de HIV e AIDS 

e da tendência de heterossexualização da epidemia de AIDS (BRASIL, 2012), observa-se que 

ainda é bastante elevado o número de casos entre HSH. 

Estimou-se entre 2008 e 2009 uma prevalência de HIV em 14,2% da população de 

HSH (KERR; MOTA; KENDALL et al., 2009). Em 2012, os HSH representaram 24,5% de 

todos de casos de AIDS no país (BRASIL, 2013). De acordo com Dourado et al. (2006), 

quase metade (42,9%) dos casos de AIDS decorrentes de algum contato sexual envolve HSH, 

grupo que concentrou a maior parte dos casos da síndrome nos primeiros anos da epidemia.  
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Estes dados são usados para justificar a persistente inclusão deste grupo como de risco 

diferenciado ao HIV, juntamente com os usuários de drogas injetáveis (BARBOSA JÚNIOR 

et al., 2009). 

Em relação ao grupo de mulheres transexuais, uma recente revisão sistemática e 

metanálise (BARAL et al., 2013) identificou uma alta prevalência de HIV em vários países 

(figura 2). 

 

Figura 2. Prevalência de HIV em mulheres transgêneros entre 2000 e 2011. 

 
Fonte: Baral et al. (2013). 
 

Apesar da elevada carga de HIV nesta população, os estudos envolvendo travestis são 

escassos na literatura brasileira e mundial, limitam-se a explorar travestis vivendo na 

prostituição e englobam toda a população de transgêneros (travestis e transexuais).  

Em um estudo realizado em São Paulo com este público (GRANDI, 1996), a maioria 

migrante da região Nordeste, apontou uma prevalência de infecção pelo HIV de 51,5%. Em 

uma unidade prisional da cidade de São Paulo a prevalência encontrada foi de 78%, entre 82 

travestis testadas (VARELLA et al., 1996). Recentemente, estudos utilizando auto-relato de 

casos positivos de infecção pelo HIV encontraram prevalências mais baixas do que as 

anteriores, 12% no Ceará (MARTINS, 2013) e 12,7% no Recife (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 

2013. 
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2.2.4 Testagem anti-HIV 

 

A oferta de testes anti-HIV apresentou-se mundialmente como uma importante 

estratégia de diminuição da vulnerabilidade individual ao HIV e condução ao início do 

tratamento (FERREIRA et al., 2001; PAIVA; LUPO; BARBOZA, 2006). A testagem é o 

ponto de entrada para o cuidado e para prevenção de novos casos. Contudo, estima-se que 

aproximadamente 21% das pessoas vivendo com HIV não conheçam seu status sorológico 

(UNAIDS, 2009). 

A obrigatoriedade da testagem em todo o Brasil aconteceu em 1988, mas antes disso já 

existiam experiências pioneiras em vários estados relacionadas à triagem sorológica nos 

bancos de sangue. Foi nesta época que foram criados os centros de testagem e 

aconselhamento (CTA), voltados quase exclusivamente aos designados grupos de risco 

(FRANÇA JÚNIOR et al., 2008). 

 A portaria 151 de 14 de Outubro de 2009 (BRASIL, 2009) regulamentou o 

diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV no Brasil. Segundo o documento, a testagem 

anti-HIV se faz necessária considerando que a identificação dos indivíduos infectados pelo 

HIV permite o acompanhamento precoce nos serviços de saúde, possibilita a melhora na 

qualidade de vida e favorece uma maior proteção e controle da infecção e disseminação do 

vírus. 

De forma complementar, se faz necessário que este diagnóstico seja realizado 

precocemente para poder precipitar cuidados integrais visando redução da morbi-mortalidade 

e transmissão do HIV por todas as vias (CASSEL; SURDO, 2007). De acordo com Dourado 

et al. (2006) apesar das favoráveis respostas governamentais a epidemia de AIDS no Brasil, é 

comum a ocorrência de casos que acessam tardiamente os serviços de saúde, com limitada 

possibilidade de se beneficiar da terapia antiretroviral. 

Há evidências de que a realização de testes anti-HIV vem aumentando no país. Os 

dados dos CTAs revelam que entre 1991 e 2005 houve um aumento de 100% no número de 

testes realizados. Esta expansão ocorreu predominantemente entre mulheres em idade 

reprodutiva devido à tentativa de redução da transmissão vertical (FRANÇA JÚNIOR et al., 

2008). 

Dentre as ações que cooperam para a ampliação da testagem estão os treinamentos 

para a rede básica, impulsionadas pela descentralização do diagnóstico através da campanha 

Fique Sabendo e implantação de novos CTA. Entretanto, estas ações ainda são lentas e 

graduais, devido à difícil incorporação da testagem anti-HIV na rotina da rede básica 
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(PAIVA; LUPO; BARBOZA, 2006) e as limitações encontradas pelos CTA para garantir 

qualidade dos serviços diagnósticos e das ações de prevenção (GRANGEIRO et al., 2009). 

Constatam-se diferenças na cobertura de testagem anti-HIV no Brasil, como uma 

menor frequência entre residentes das regiões Norte/Nordeste, pessoas de piores condições 

sociais, jovens (16 a 19 anos) e heterossexuais (FRANÇA JÚNIOR et al., 2008). 

O público homossexual parece se testar mais do que a população geral (FRANÇA 

JÚNIOR et al., 2008). Mesmo assim, o Ministério da Saúde ainda sugere a necessidade de 

ampliação da testagem na população de HSH e travestis (BRASIL, 2012). É desconhecida a 

parcela de travestis que acessam serviços diagnósticos. 

Em um estudo realizado em quatro cidades americanas, foi identificada uma 

prevalência de HIV em 12% das mulheres transexuais (SCHULDEN et al., 2008). A elevada 

proporção de casos ainda não diagnosticados, bem como os diversos fatores de 

vulnerabilidade encontrados, suscitam a necessidade de elaboração de novas estratégias 

diagnósticas de HIV. Entre elas incluem-se a testagem realizada fora das instituições de 

saúde, a testagem auto-realizada e a notificação de parceiros sexuais (CHERUTICH; 

BUNELL; MERMIN, 2013). 

Apesar da expansão da testagem entre determinados públicos e ambientes e das 

evidências dos benefícios gerados pela testagem, grandes obstáculos persistem. No caso dos 

grupos de maior risco e estigmatizados, como as travestis, as políticas e programas ainda são 

mal resolvidos (CHERUTICH; BUNELL; MERMIN, 2013). É preciso encorajar as travestis a 

realizar o teste anualmente, mas é preciso que as barreiras a testagem sejam eliminadas ou 

reduzidas (SCHULDEN et al., 2008).  

    As barreiras a testagem anti-HIV podem ser encontradas no nível do cliente, do 

serviço de saúde e políticos (DEBLONDE et al., 2010). No primeiro destaca-se a percepção 

de baixo risco, a dificuldade de acesso aos serviços e o medo de ter a doença ou de ter seu 

resultado revelado. No segundo nível encontra-se o desconhecimento sobre a rotina de 

testagem das unidades e o preconceito por parte dos profissionais. No terceiro nível são 

englobados a escassez de recursos humanos qualificados e o reduzido financiamento 

(DEBLONDE et al., 2010; MACKELLAR et al., 2011). Outras barreiras encontradas 

referem-se à necessidade de participação no aconselhamento pré-teste e obrigatoriedade de 

consentimento por escrito (BOKHAOUR et al., 2009). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo, local e período do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal estruturado a partir de um recorte do estudo 

intitulado “Fatores determinantes da vulnerabilidade das travestis à infecção pelo HIV/AIDS e 

demais DST em áreas do Nordeste brasileiro” (PN DST/AIDS - SVS/MS) desenvolvido pela 

Secretária de Saúde do Estado do Ceará em parceria com o Grupo de apoio à Prevenção à 

AIDS (GAPA-CE) em três cidades cearenses (Juazeiro do Norte, Sobral e Fortaleza). 

A pesquisa foi desenvolvida entre agosto e dezembro de 2008, na cidade de Fortaleza, 

capital do Estado do Ceará localizado na região Nordeste do Brasil. O Nordeste é uma das 

regiões mais pobres do país, apresentando os mais baixos níveis de desenvolvimento 

socioeconômico. Esta cidade é o núcleo da região metropolitana de Fortaleza (RMF), formada 

por mais 14 cidades. Estima-se, para o ano de 2013, uma população em torno de 2,5 milhões 

de habitantes em Fortaleza (IBGE, 2013).  

 

3.2 População e Amostra 

 

A população do estudo foi composta por indivíduos da cidade de Fortaleza/Ceará que 

se auto-identificaram com travestis. Os critérios de inclusão adotados foram: se identificar 

como travestir, residir em Fortaleza, possuir 14 anos de idade ou mais, referir ter praticado 

sexo anal ou oral com homens nos últimos 12 meses e dotar de condições físicas e emocionais 

de responder ao questionário. 

Por tratar-se de uma população que possui tamanho real desconhecido foi necessária 

a realização de uma estimativa da população para posteriormente ser calculado o tamanho 

amostral representativo. O tamanho da população de travestis do município de Fortaleza foi 

estimado utilizando a metodologia conhecida como captura e recaptura (DUNN; 

ANDREOLI, 1994; PRADEL, 1996; COELI; VERAS; COUTINHO, 2000). 

O Método de Captura-Recaptura permite estimar o número de casos de um evento 

sempre que existam listas incompletas. Possibilita a identificação de sub-notificação ou, 

neste caso, de casos desconhecidos da população em estudo. Esta característica apresenta 

vantagem em relação aos métodos tradicionais de pesquisa que ao encontrarem casos não 

notificados de um agravo em outra fonte agregam estes casos ao número existente sem 

considerar que alguns casos não estarão em nenhuma das fontes pesquisadas. 
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Este Método era inicialmente utilizado apenas para estimar populações de pássaros 

selvagens e corrigir dados censitários. Hoje tem sido amplamente utilizado para estimar 

diversos eventos populacionais por permitir realizar uma estimativa de forma rápida e sem 

maiores custos através de duas ou mais fontes de informações. Existem vários estimadores 

propostos na literatura. Nesta pesquisa foi utilizado o estimador de Lincoln e Petersen. 

Neste estudo, o cálculo amostral foi realizado a partir da lista de nomes disponível na 

Associação de Travestis do Ceará (ATRAC). O cálculo amostral gerou uma amostra de 300 

travestis para uma prevalência de HIV na população de 10% (alfa = 0,05 e poder= 0,80).  

 

3.4 Coleta de dados 

 

3.4.1 Método de coleta 

 

Vários métodos têm sido empregados no estudo de populações que são 

estigmatizadas ou que tendem a esconder seus comportamentos da sociedade, como usuários 

de drogas injetáveis e HSH. Entre os métodos mais utilizados encontram-se a Bola de Neve 

(Snow Ball), a Amostragem local-tempo (Time-Location Sampling - TLS) e a Amostragem 

conduzida pelo entrevistado (Respondent Driving Sampling - RDS). 

Entre alguns problemas apresentados pelo primeiro está a sua não representatividade, 

pois tende a concentrar-se em pessoas com perfil muito similar aos entrevistadores. O 

segundo tende a selecionar apenas aqueles participantes que estão visíveis. 

A metodologia utilizada neste estudo foi a RDS. Este método foi desenvolvido por 

Heckathorn com músicos de jazz de Nova Iorque, em Connecticut e Yaroslavl, Rússia 

(HECKATHORN, 1997; SALGANIK; HECKATHORN, 2004). Trata-se de uma 

amostragem rigorosamente sistemática e operacional empregada em situações onde a sub-

população de interesse existe e está organizada na forma de uma rede, porém são de difícil 

acesso, como no caso das travestis. 

 

3.4.2 Seleção das sementes e recrutamento das travestis 

 

A primeira parte do processo de seleção dos participantes aconteceu de forma não 

aleatória. Iniciou com a escolha de 05 travestis denominadas como sementes. No decorrer do 

estudo sentiu-se a necessidade de ampliar de cinco para 14 o número de sementes, tendo em 
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vista que algumas não conseguiram avançar, morrendo logo após a primeira onda. Ao fim 

do estudo, somente oito sementes geraram ondas e foram incluídas na análise. 

A importância da escolha das sementes reside no interesse de cobrir os vários 

segmentos da população de estudo de uma maneira mais representativa. Nesse estudo, as 

sementes foram escolhidas de forma que representassem diferentes classes sociais. Esta 

escolha se deu com base em pesquisas anteriores e com a ajuda de organizações 

governamentais e não governamentais que trabalham com esta população. 

Cada semente recebeu três cupons e escolheu, em uma lista de outras travestis 

conhecidas, aquelas as quais queria convidar para participar da pesquisa. As pessoas 

indicadas não podiam ser seus parceiros, parentes ou amigos muito próximos. Cada pessoa 

recrutada pelas sementes e recebeu um cupom respondeu a um questionário. As novas 

recrutadas foram orientadas a recrutar mais três conhecidas e entregar os cupons, 

prosseguindo da mesma forma ate que o tamanho amostral desejado foi alcançado. 

A título de ressarcimento, cada indivíduo recebeu R$10,00 por sua entrevista e mais 

R$10,00 para cada participante entrevistado que tenha sido indicado por ele. A única 

exceção foram os entrevistados na última onda, que receberam apenas R$ 15,00 por sua 

entrevista. 

Com este procedimento de recrutamento, o número de 304 participantes foi 

alcançado após cinco ondas. Cada onda foi diferenciada por distintas cores dos cupons. Nos 

cupons também foram registradas marcas características do indivíduo para evitar 

duplicidade, tais como idade, altura, cicatrizes e tatuagens. 

A numeração dos cupons permitiu rastrear os participantes indicados assim como as 

sementes que os recrutaram. A numeração seguiu o seguinte esquema: 00.0.0.0.0.0, onde os 

dois primeiros dígitos significam o número da semente. O segundo número representa a 

primeira onda, segundo onda e, assim por diante. A partir do segundo, os números variaram 

de 1 a 3, ou seja, o número de possíveis recrutados. A ideia existente neste processo é que a 

composição da amostra se torne estável, independente das sementes utilizadas. 

 

3.4.3 Entrevista 

 

Após receber um cupom, os participantes foram convidados a comparecer a um local 

específico para participar de uma entrevista face a face com profissionais previamente 

capacitados. O local escolhido foi uma sala da ATRAC, que fica localizado em um andar de 

um edifício localizado no centro da cidade e de fácil acesso pelos meios de transporte, como 
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ônibus urbanos, não sendo, portanto, um local marcado por algum tipo de dificuldade para 

os entrevistados. 

Os entrevistados também puderam indicar outro local para serem entrevistados, caso 

não desejassem ir ao local indicado pelos entrevistadores. O recrutado também pode fazer 

contato com o entrevistador a qualquer momento. O telefone do recrutado também foi 

anotado e o mesmo pode ser contatado pelo entrevistador, quando o recrutado deu 

consentimento. 

Um questionário semiestruturado elaborado para a pesquisa foi aplicado de modo que 

permitiu a comparabilidade com questões padrões recomendadas para populações de 

homossexuais (excluindo travestis) e que já vem sendo utilizado em estudos com estas 

populações. 

 

3.4.4 Variáveis 

 

Foram investigadas as seguintes variáveis: dados socioeconômicos e demográficos 

(idade, escolaridade, estado civil, raça, religião, renda e classe econômica); contexto familiar 

e redes de amizade; histórico sexual; comportamento e práticas sexuais; variáveis acerca do 

correto conhecimento sobre DST/AIDS e modos de prevenção e transmissão do HIV; uso de 

álcool e drogas ilícitas; comportamento de risco relacionado ao uso de hormônios e aplicação 

de silicone líquido; discriminação e violência (incluindo o histórico de homofobia); grupos de 

apoio e participação social; acesso aos serviços de saúde. 

Para a variável classe econômica foi utilizado o Critério de classificação econômica 

Brasil (ABEP, 2008). Esse critério inclui o nível educacional do chefe da família, posse de 

aparelhos domésticos específicos, renda familiar, dentre outras variáveis. Cada item é 

avaliado com um escore que somados permitem a classificação em: classe A (25 a 34 pontos), 

B (17 a 24 pontos), C (11 a 16 pontos), D (6 a 10 pontos) e E (0 a 5 pontos). 

O conhecimento sobre DST em homens foi avaliado através de questões referentes à 

sintomatologia destas doenças. Foi solicitado que a entrevistada citasse os sintomas que 

conhece sobre DST. Para cada um dos sintomas listados (Corrimento genital; Ardência ao 

urinar; Úlceras/dor genital; Inchaço na virilha; Não pode retrair o prepúcio; Úlceras/dor no 

ânus) correspondeu um acerto. O acerto de no mínimo quatro sintomas foi classificado como 

conhecedora de DST em homens. 

A avaliação do conhecimento sobre modos de prevenção e transmissão do HIV foi 

realizada através das 11 questões seguintes: As pessoas podem se proteger do HIV, o vírus 
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que causa AIDS, usando a camisinha toda vez que eles fizerem sexo?; As pessoas podem se 

proteger do HIV ao evitar o sexo anal?; As pessoas podem se proteger do HIV ao usar 

camisinha corretamente toda vez que eles fizerem sexo anal?; Uma pessoa pode pegar o HIV 

por uma picada de mosquito?; Você acha que uma pessoa de aparência saudável pode estar 

infectada pelo HIV, o vírus que causa AIDS?; As pessoas podem se proteger do HIV ao evitar 

a relação sexual?; As pessoas podem se proteger do HIV ao ter um parceiro sexual fiel e não 

infectado?; Uma pessoa pode pegar HIV ao dividir talheres, copos ou refeições com alguém 

que está infectado?; Uma pessoa pode pegar HIV ao receber injeções com uma agulha que já 

tinha sido usada por outra pessoa?; Uma mulher grávida infectada com HIV ou AIDS pode 

transmitir o vírus para o bebê na barriga?; Uma mulher com HIV ou AIDS pode transmitir o 

vírus para o recém-nascido através da amamentação?. Verificou-se o percentual de travestis 

com conhecimento correto sobre as formas de prevenção e transmissão do HIV, estabelecido 

pelo acerto de 10 ou mais questões. 

Para a variável uso de álcool foi utilizado o The Alcohol Use Disorders Identification 

Test (AUDIT) (BABOR et al., 2001). O AUDIT é composto por dez questões com opções 

variando de 0 a 4. Após somar todos os escores em cada questão foi possível classificar as 

travestis em quatro diferentes categorias de consumo de álcool: uso de baixo risco (0-7), uso 

de risco (8-15), uso nocivo (16-19) e provável dependência (20 ou mais). 

Foi considerado comportamento de risco o uso de silicone líquido quando a travesti 

desconhecia a origem do produto e/ou a aplicação foi feita por um profissional não médico. 

Em relação ao comportamento de risco no uso de hormônio, foi considerado o 

desconhecimento do tipo de material utilizado na aplicação e/ou aplicação não realizada por 

médico ou enfermeira. 

Para a variável histórico de homofobia, considerou-se como toda discriminação 

motivada pelo fato de ser travesti e/ou discriminada pela orientação sexual e/ou ter sofrido 

violência devido à orientação sexual. 

 

3.5 Análise estatística 

 

Os dados foram inicialmente analisados pelo software Respondent Driven Sampling 

Analysis Tool versão 5.6 (RDSAT), específico para este tipo de metodologia de coleta de 

dados. Foram realizados os cálculos de pontos de estimação com erros padrões e a elaboração 

dos gráficos de distribuição dos casos em redes. 
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Posteriormente, foram realizadas outras análises bivariadas e multivariadas, para se 

tentar explorar fatores associados a não realização da testagem anti-HIV durante a vida. 

Nestas análises foi empregado o software Statistical Package for the Social Sciences versão 

11.0 (SPSS). Aquelas variáveis que se mostraram significativas ao nível de 20% na análise 

bivariada foram levadas ao modelo de regressão logística para cálculo do efeito independente 

de cada uma delas. Além destas, também foi inclusas no modelo aquelas variáveis relevantes 

de acordo com a literatura. O risco foi estimado através do cálculo de odds ratio (OR) e 

respectivos intervalos de confiança (95%IC). Foram mantidas no modelo àquelas que se 

mostraram estatisticamente significativas ao nível de 5% (p < 0,05). 

Foi proposto um modelo individualizado para as dimensões de vulnerabilidade 

individual e social representando diferentes contextos da vida de uma travesti. Este 

procedimento não foi realizado para a vulnerabilidade programática por que somente uma 

variável tinha o número de casos suficientes para esse tipo de análise. Por fim, foi proposto 

um modelo final envolvendo todas as dimensões. 

Nestas etapas foi usada regressão logística, com método backward e a estatística de 

Wald. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Todos os indivíduos que aceitaram participar do estudo assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido e receberam a garantia de confidencialidade total das 

informações. O projeto foi aprovado com protocolo número 001/2007 pelo comitê de ética em 

pesquisa do hospital São José de doenças infecciosas, Fortaleza/CE. 

Travestis menores de idade foram incluídas na amostra mesmo sem consentimento do 

responsável sempre que estas não tinham mais convívio com familiares. 
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4 RESULTADOS 

 

A amostra consistiu de indivíduos que se identificaram como travesti. Muitas delas 

estavam em processo de transição, utilizando hormônios femininos e aplicando próteses de 

silicone. Nenhuma tinha realizado cirurgia de resignação sexual. Contudo, 7,9% se definiram 

como transexual. 

A rede social das travestis de acordo com o status de realização do teste anti-HIV na 

vida é apresentada na figura 3. 

 

Figura 3. Distribuição da rede de contatos de travestis de Fortaleza/CE segundo status 
de realização da testagem anti-HIV na vida, 2013. 

 
 
 

 

Os dados referentes à vulnerabilidade de travestis ao HIV segundo status de realização 

do teste anti-HIV são apresentados na tabela 1. 

Já fez teste anti-HIV 

Nunca fez teste anti-HIV 
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Tabela 1. Fatores relacionados à vulnerabilidade de travestis ao HIV segundo status de realização do teste anti-HIV na vida, Fortaleza/CE, 
2013 

  Fez teste anti-HIV na vida?    

  Não Sim TOTAL p OR 95%IC 

  n/N1 %2 n/N1 %2 n/N1 %2    
Histórico Sexual 
Idade da primeira relação sexual (vaginal, anal, oral) < 10 28/92 30.4 21/212 9.9 49/304 16.1 <0.001 7.945 3.417 - 7.945 

10 a 14 52/92 56.5 124/212 58.5 176/304 57.9  2.423 1.2.00 - 2.423 
> 14 12/92 13.0 67/212 31.6 79/304 26.0  1.000 - 

Sexo dos parceiros nos ultimo 6 meses Só com homens 85/95 94.3 197/207 97.0 282/302 96.2 0.316 - - 
Homens e mulheres 10/95 5.7 10/207 3.0 20/302 3.8  - - 

Padrão de relacionamento sexual nos últimos 3 meses Somente relação fixa 11/90 15.4 18/200 11.9 29/290 12.9 0.303 - - 

Relação fixa e esporádica 8/90 6.8 29/200 11.6 37/290 10.1  - - 

 Relações esporádicas 71/90 77.8 153/200 76.5 224/290 76.9  - - 

Usou preservativo na primeira relação sexual Sim 34/92 37.4 55/212 26.1 89/304 29.5 
 

0.050 1.692 1.002 - 1.692 
Não 57/92 62.6 156/212 73.9 213/304 70.5  1.000 - 

 
Usou preservativo na última relação sexual 

Não 19/74 18.8 55/152 35.3 74/226 29.9 0.013 1.000 - 

Sim 55/74 81.2 97/152 64.7 152/226 70.1  2.357 1.208 - 4.599 

Relação Sexual Anal com Parceiros Fixos (Homens) 

Teve ou tem um parceiro masculino fixo nos últimos 6 meses 
Sim 52/96 47.6 114/208 56.1 166/304 53.5 0.211 - - 

Não 44/96 52.4 94/208 43.9 138/304 46.5  - - 

Tempo da relação com parceiro fixo 
=< 12 meses 39/48 71.7 54/109 51.6 93/157 57.2 0.043 2.325 1.080 - 5.005 

> 12 meses 9/48 28.3 55/109 48.4 64/157 42.8  1.000 - 
Usou preservativo na última relação anal com parceiro fixo Sim 36/45 82.5 66/104 65.2 102/149 69.7 0.050 2.647 1.008 - 6.949 

 Não 9/45 17.5 38/104 34.8 47/149 30.3  1.000 - 
Usou sempre preservativo com todos os parceiros fixos durante 
os últimos 6 meses 

Sim 22/43 30.8 56/106 58.3 78/149 51.4 0.007 1.000 - 
Não 21/43 69.2 50/106 41.7 71/149 48.6  3.131 1.398 - 7.013 

Relação Sexual Anal com Parceiros Comerciais (Homens)           
Recebeu dinheiro, presente ou favores em troca de sexo Sim 78/96 76.6 185/208 86.5 263/304 83.5 0.050 1.000 - 

 Não 18/96 23.4 23/208 13.5 41/304 16.5  1.903 1.018 - 3.558 
Relação sexual com parceiro comercial nos últimos 30 dias Sim 67/96 62.4 134/208 54.4 201/304 56.8 0.207 - - 

 Não 29/96 37.6 74/208 45.6 103/304 43.2  - - 
Usou preservativo na última relação anal com parceiro 
comercial Sim 69/72 98 151/159 96.4 220/231 96.8 0.671 - - 

 Não/Não sabe 3/72 2 8/159 3.6 11/231 3.2  - - 
Usou sempre preservativo com parceiros comerciais durante os 
últimos 6 meses 

Sim 42/69 54.5 133/155 85 175/224 76.1 <0.001 1.000 - 
Não 27/69 45.5 22/155 15 49/224 23.9  4.860 2.469 - 9.566 

1Valores observados; 2 Valores ponderados 
n: Total de travestis que responderam cada opção 
N: Total de travestis que responderam a pergunta 
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  Fez teste anti-HIV na vida?    

  Não Sim TOTAL p OR 95%IC 

  n/N1 %2 n/N1 %2 n/N1 %2    
Relação Sexual Anal com Parceiros Casuais (Homens) 
Manteve alguma relação sexual anal com parceiro casual nos 
últimos 3 meses 

Sim 60/96 52.7 144/208 68.6 204/304 63.8 0.010 1.000 - 
Não 36/96 47.3 64/208 31.4 100/304 36.2  1.952 1.180 - 3.228 

Uso do preservativo na última relação sexual com parceiro 
casual 

Sim 55/59 92.0 135/143 94.1 190/202 93.6 0.522 - - 
Não 4/59 8.0 8/143 5.9 12/202 6.4  - - 

Usou sempre preservativo com parceiros casuais durante os 
últimos 3 meses 

Sim 39/59 63.7 115/141 83.7 154/200 78.7 0.007 1.000 - 
Não 20/59 36.3 26/141 16.3 46/200 21.3  2.857 1.365 - 5.981 

Relação Sexual com Mulheres           

Teve relação sexual com uma mulher Sim 28/96 18.9 71/208 28.6 99/304 25.7 0.085 - - 
Não 68/96 81.1 137/208 71.4 205/304 74.3  - - 

Manteve relação sexual com mulheres durante os últimos 3 
meses 

Sim 14/19 89.8 25/35 74.1 39/54 79.6 0.380 - - 
Não 5/19 10.2 10/35 25.9 15/54 20.4  - - 

Usou sempre camisinha com todas as suas parceiras mulheres 
nos últimos 3 meses 

Sim 7/10 61.6 15/21 40.9 22/31 48.8 0.400 - - 
Não 3/10 38.4 6/21 59.1 9/31 51.2  - - 

Uso de lubrificantes           
Usa lubrificante nas relações sexuais com homens Usa 78/96 74.3 185/208 90.1 263/304 85.3 0.001 1.000 - 

Não usa 18/96 25.7 23/208 9.9 41/304 14.7  3.210 1.680 - 6.135 
Conhece algum lugar ou pessoa dos quais pode obter 
lubrificantes 

Sim 89/95 93.7 200/203 97.9 289/298 96.6 0.072 - - 
Não 6/95 6.3 3/203 2.1 9/298 3.4  - - 

Sexo Oral           

Fez sexo oral com um homem nos últimos 6meses 
Sim 86/96 90.5 193/207 91.5 279/303 91.2 0.827 - - 
Não 10/96 9.5 14/207 8.5 24/303 8.8  - - 

Usou sempre camisinha com todos os seus parceiros durante 
sexo oral nos últimos 6 meses 

Sim 28/81 39.3 82/183 42.9 110/264 41.8 0.772 - - 
 Não 44/81 50.0 79/183 49.1 123/264 49.3  - - 

Conhecimento sobre DST/AIDS           
Você já ouviu falar de doenças que podem ser transmitidas 
através da relação sexual? 

Sim 87/96 88.7 205/208 99.2 292/304 96.1 <0.001 1.000 - 
Não 9/96 11.3 3/208 0.8 12/304 3.9  13.025 2.793 - 60.733 

Conhece DST em homens?* Não 57/67 80.6 135/170 77.4 192/237 78.3 0.603 - - 
 Sim 10/67 19.4 35/170 22.6 45/237 21.7  - - 
Teve DST? Não 43/53 85.7 116/137 87.5 159/190 87.0 0.818 - - 
 Sim 10/53 14.3 21/137 12.5 31/190 13.0  - - 
Conhece HIV** 
 Não 66/94 80.4 124/204 66.3 190/298 70.5 0.019 2.058 1.140 - 3.714 
 Sim 28/94 19.6 80/204 33.7 108/298 29.5  1.000 - 
1Valores observados; 2 Valores ponderados 
n: Total de travestis que responderam cada opção 
N: Total de travestis que responderam a pergunta 
* Acerto de no mínimo 4 entre 6 questões relacionadas a sintomatologia das DST entre homens 
**Acerto de no mínimo 10 entre 11 questões relacionadas as formas de transmissão e prevenção do HIV 



45 

 

 

  Fez teste anti-HIV na vida?    

  Não Sim TOTAL p OR 95%IC 

  n/N1 %2 n/N1 %2 n/N1 %2    
Transformações corporais 

Você já colocou silicone liquido em seu corpo? Sim 38/95 35.9 114/208 55.7 152/303 49.8 0.002 1.000 - 

 Não 57/95 64.1 94/208 44.3 151/303 50.2  2.275 1.367 - 3.787 

Comportamento de Risco para Silicone* Sim 32/93 31.1 102/207 49.5 134/300 44.0 0.004 1.000 - 

 Não 61/93 68.9 105/207 50.5 166/300 56.0  2.173 1.290 - 3.659 

Você já aplicou hormônio em seu corpo? Sim 53/66 75.0 144/171 82.8 197/237 80.7 0.207 - - 

 Não 13/66 25.0 27/171 17.2 40/237 19.3  - - 

Comportamento de Risco para Hormônio** Sim 10/64 21.1 26/166 20.1 36/230 20.3 1.000 - - 

 Não 54/64 78.9 140/166 79.9 194/230 79.7  - - 

Uso de álcool e drogas           

Escore Total (AUDIT) 
00 - 07 59/95 60.9 96/208 46.5 155/303 51.0 0.018 3.289 1.247 - 8.67 
08 - 15 26/95 29.3 55/208 28.6 81/303 28.8  2.581 0.931 - 7.152 
16 – 19 10/95 9.8 57/208 24.9 67/303 8.0  1.017 0.240- 4.306 

 =>20 5/95 5.9 39/208 14.9 44/303 12.2  1.000 - 
Nos últimos 6 meses, ingeriu bebida alcoólica durante a 
relação sexual ou duas horas antes da relação 

Sim 37/94 34.3 87/200 50.8 124/294 45.8 0.008 1.000 - 
Não 57/94 65.7 113/200 49.2 170/294 54.2  2.011 1.206 - 3.355 

Nos últimos 6 meses, fez uso de maconha 
Não 77/96 70.9 163/208 76.7 240/304 75.0 0.252 - - 
Sim 19/96 29.1 45/208 23.3 64/304 25.0  - - 

Fez uso de alguma droga Ilícita (não maconha) nos 
últimos 6 meses 

Não 76/96 75.2 144/208 71.0 220/304 72.2 0.490 - - 
Sim 20/96 24.8 64/208 29.0 84/304 27.8  - - 

Fez uso de droga ilícita durante o sexo Sim 18/96 17.9 61/204 32.0 79/300 27.7 0.011 1.000 - 
Não 78/96 82.1 143/204 68.0 221/300 72.3  2.212 1.198 - 4.082 

 

1Valores observados; 2 Valores ponderados 
n: Total de travestis que responderam cada opção 
N: Total de travestis que responderam a pergunta 
*Desconhecimento da origem do produto e/ou aplicação com profissional não médico 
** Desconhecimento do tipo do material utilizado na aplicação e/ou aplicação não realizada por médico ou enfermeira 
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  Fez teste anti-HIV na vida?    

  Não Sim TOTAL p OR 95%IC 

  n/N1 %2 n/N1 %2 n/N1 %2    

Características socioeconômicas  
Residiu em outro estado ou país Sim 17/96 23.2 89/207 40.7 106/303 35.4 0.004 1.000 - 

 Não 79/96 76.8 118/207 59.3 197/303 64.6  2.275 1.300 - 3.981 
Idade (anos) < 18 anos 42/96 49.9 24/208 15.5 66/304 25.8 <0.001 6.898 3.035 - 15.677 

 18 a 28 35/96 21.9 80/208 30.1 115/304 27.6  1.557 0.664 - 3.647 

 29 a 39 8/96 17.6 70/208 31.6 78/304 27.4  1.195 0.497 - 2.871 

 >= 40 anos 11/96 10.7 34/208 22.8 45/304 19.2  1.000 - 
Escolaridade Ensino Fundamental Incompleto 51/96 50.2 82/208 35.1 133/304 39.7 0.053 - - 

 Fundamental completo/ Médio incompleto 25/96 23.6 55/208 34.1 80/304 30.9  - - 

 Médio completo/ Universitário 20/96 26.2 71/208 30.8 91/304 29.4  - - 

Estado conjugal Solteira/Divorciada 92/96 98.8 186/208 89.0 278/304 92.0 0.002 10.952 1.456 - 82.381 

 
 Atualmente casada ou vive junto com companheiro 4/96 1.2 22/208 11.0 26/304 8.0  1.000 - 

Religião Católica 67/96 56.9 151/207 71.8 218/303 67.3 0.008 1.000 - 

 Protestante/Evangélica 6/96 7.4 12/207 9.0 18/303 8.6  1.040 0.411 - 2.633 

 Afro-brasileira 15/96 20.5 30/207 13.9 45/303 15.9  1.869 0.967 - 3.611 

 Ateu/Sem religião 8/96 15.2 14/207 5.3 22/303 8.3  3.594 1.542 - 8.376 
Renda própria < 1 sm 46/95 47.9 58/203 28.3 104/298 34.3 <0.001 3.064 1.743 - 5.385 

 1 |-- 4 sm 41/95 31.7 119/203 57.4 160/298 49.7  1.000 - 

 4 |-- 8/95 20.4 26/203 14.2 34/298 16.1  2.597 1.279 - 5.273 

Renda familiar 

< 1 sm 7/84 11.1 10/170 4.8 17/254 6.8 0.056 - - 

1 |-- 4 sm 64/84 77.6 124/170 74.0 188/254 75.1  - - 

4 |-- 13/84 11.2 36/170 21.1 49/254 18.1  - - 

Critério Brasil D/E 45/96 50.2 70/208 34.2 115/304 39.0 0.012 3.640 1.417 - 9.353 

 C 43/96 43.3 100/208 49.6 143/304 47.7  2.164 0.844 - 5.551 

 B/A 8/96 6.5 38/208 16.2 46/304 13.3  1.000 - 

1Valores observados; 2 Valores ponderados 
n: Total de travestis que responderam cada opção 
N: Total de travestis que responderam a pergunta 
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  Fez teste anti-HIV na vida    

  Não Sim TOTAL p OR 95%IC 

  n/N1 %2 n/N1 %2 n/N1 %2    

Rede Social           

Com quem mora 
Sozinha 10/96 19.6 48/208 25.4 58/304 23.7 0.409 - - 
Parceiro/família 49/96 50.1 106/208 50.0 155/304 50.1  - - 

 Amigo/Cafetina 37/96 30.3 54/208 24.6 91/304 26.3  - - 
Comportamento da sua família em relação a sua orientação 
sexual Apoia totalmente 56/92 64.1 137/206 62.5 193/298 63.0 - - - 

 Apoia com restrições 31/92 30.6 61/206 35.3 92/298 33.9 - - - 

 Desaprova 5/92 5.3 8/206 2.2 13/298 3.1 - - - 
Conhece alguém que está infectado com HIV ou que morreu 
de AIDS Sim 77/95 77.3 192/207 87.9 269/302 84.6 0.023 1.000 - 

 Não 18/95 22.7 15/207 12.1 33/302 15.4  2.16 1.136 - 4.107 
Nos últimos 6 meses, você sofreu discriminação por alguma 
pessoa ou Instituição Sim 87/96 93.4 171/208 84.9 258/304 87.3 0.050 2.519 1.014 - 6.252 

 Não 9/96 6.6 37/208 15.1 46/304 12.7  1.000 - 

Foi discriminada por ser travesti 
Sim 80/96 84.3 157/208 79.4 237/304 80.9 0.340 - - 
Não 16/96 15.7 51/208 20.6 67/304 19.1  - - 

Foi discriminada por Ser HIV positivo 
Sim 14/96 14.8 16/208 6.2 30/304 8.8 0.015 2.748 1.236 - 6.109 
Não 82/96 85.2 192/208 93.8 274/304 91.2  1.0000 - 

Nos últimos 6 meses, você já foi vítima de alguma violência? Sim 33/96 30.1 62/204 26.6 95/300 27.7 0.574 - - 

 Não 63/96 69.9 142/204 73.4 205/300 72.3  - - 
Sofreu violência física Sim 28/33 88.4 51/62 85.6 79/95 86.6 0.742 - - 

 Não 5/33 11.6 11/62 14.4 16/95 13.4  - - 

Sofreu violência moral 
Sim 1/33 25.6 5/62 5.4 6/95 12.3 0.026 5.833 1.37 - 24.831 
Não 32/33 74.4 57/62 94.6 89/95 87.7  1.000 - 

Vítima de Homofobia* Sim 89/96 94.0 181/208 90.3 270/304 91.4 0.266 - - 
 Não 7/96 6.0 27/208 9.7 34/304 8.6  - - 
 

1Valores observados; 2 Valores ponderados 
n: Total de travestis que responderam cada opção 
N: Total de travestis que responderam a pergunta  

         

*Ter sido discriminada por ser travesti e/ou Discriminada pela orientação sexual e/ou Ter sofrido violência pela orientação sexual 
 

 



48 

 

 

 

  Fez teste anti-HIV na vida    

  Não Sim TOTAL p OR 95%IC 

  n/N1 %2 n/N1 %2 n/N1 %2    

 
Acredita que os resultados dos testes anti-HIV são 
confidenciais 

Sim 81/95 68.3 181/206 84.1 262/301 79.3 0.003 1.000 - 

Não 14/95 31.7 25/206 15.9 39/301 20.7  2.452 1.377 - 4.367 

Conhece ONGs que trabalham com HIV/AIDS 

Sim 62/96 66.3 142/208 62.0 204/304 63.3 0.519 - - 

Não 34/96 33.7 66/208 38.0 100/304 36.7  - - 

Participou de pelo menos uma atividade das ONGs* Sim 46/62 75.2 120/142 87.7 166/204 83.8 0.036 1.000 - 

Não 16/62 24.8 22/142 12.3 38/204 16.2  2.344 1.071 - 5.128 

Sente-se apoiado pelas ONGs Sim 39/61 81.3 108/135 77.5 147/196 78.7 0.701 - - 

Não 22/61 18.7 27/135 22.5 49/196 21.3  - - 

Participou de pelo menos uma atividade no Serviço da 
Rede Pública (SRP) 

Sim 16/52 34.9 35/115 33.9 51/167 34.2 1.000 - - 

Não 36/52 65.1 80/115 66.1 116/167 65.8  - - 

 
1Valores observados; 2 Valores ponderados 
n: Total de travestis que responderam cada opção 
N: Total de travestis que responderam a pergunta 
* Foram incluídos apenas as travestis que conhecem alguma ONG 
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4.1.1 Histórico sexual 

 

A maior parte da amostra (97,7%) relatou sentir atração sexual exclusivamente por 

homens e ter a primeira relação sexual com pessoas do sexo masculino (95,4%). Quase 75% 

tiveram sua primeira relação sexual antes dos 14 anos de idade. A idade de início da primeira 

relação sexual variou de 4 a 21 anos (Média=12,7; DP=3.069). Apesar de somente 30% das 

travestis usarem preservativo na primeira relação sexual, 70% relataram ter usado 

preservativo na última relação antes da entrevista. 

 

4.1.2 Comportamentos/Práticas Sexuais 

 

As travestis referiram uma média de 36 parceiros nas relações sexuais anais que 

penetraram (insertivo) e 73 parceiros nas relações sexuais em que foram penetradas 

(receptivo) nos últimos seis meses. 

Em relação aos relacionamentos com parceiros fixos, 166 (53,5%) tiveram um 

parceiro nos últimos seis meses. Destas relações, cerca de 60% duram menos de um ano. O 

número médio de relações anais com o último parceiro fixo, nos 30 dias anteriores a pesquisa, 

foi de 5,8 relações (DP=7.266; II=1-90). 

Aproximadamente 65,0% das travestis relataram manter relações sexuais com 

parceiros casuais nos últimos seis meses anteriores à pesquisa. O número médio de parceiros 

casuais nesse período foi de 13,7(DP= 38.492; II=1-600). 

Experiências sexuais com parceiros comerciais foram informadas por 83,5% das 

travestis. O número médio de parceiros comerciais nos últimos seis meses foi 127,6 (DP= 

288.529; II=20-2000). 

Aproximadamente 25,0% das travestis já experimentaram relações sexuais com 

mulheres. Destas, quase 80,0% ocorreu nos últimos três meses antes da entrevista. A primeira 

experiência sexual com mulheres aconteceu, em média, com 17 anos (DP= 4.278; II=17-40). 

Cerca de 90,0% informam ter praticado sexo oral nos últimos 6 meses. O número 

médio de parceiros com os quais realizaram sexo oral foi 56 (DP= 170.811; II=7-1.800). 

Destes, 40,1% relataram contato com liquido ejaculatório ou o oposto.  

Apesar de ser frequente o relato de relações sexuais desprotegidas, 76% relataram ter 

um preservativo com elas no momento da entrevista. A tabela 2 apresenta os principais 

motivos para justificar a ausência do preservativo durante a última relação sexual com 

diferentes parceiros. 
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Tabela 2. Motivos para não usar preservativo na última relação sexual segundo tipo de 
parceiro entre travestis de Fortaleza/CE, 2013. 

Motivo 
Tipo de parceiro (%) 

Fixo (n=38) Casual (n=9) Comercial (N=4) Parceiras (N=10) 
Não disponível 4,8 20,1 - 57,8 
Muito caro 3,8 36,2 - - 
Parceiro não quis 28,4 8,1 21,0 24,1 
Não gosta 16,0 16,1 3,4 56,6 
Não achou necessário 71,9 38,3 50,4 - 
Não pensou nisso 17,2 61,7 33,6 42,2 

 

Os principais motivos para não usar gel lubrificante são: não gosta (74,4%), não tem 

acesso (30,3%) ou tem medo (11,0%). 

Os principais locais de encontro dos parceiros sexuais são locais públicos como ruas, 

parques e praças (75,5%) e bares/discotecas (61,7%). São citados ainda locais considerados de 

“pegação” como cinema pornô (36,2%), saunas (23,7%) e banheiros públicos (24,9%), mas o 

fato de encontrar parceiros nesses locais não influenciou na não testagem anti-HIV (p=0.334). 

 

4.1.3 Conhecimento sobre DST/AIDS 

 

Quase a totalidade das entrevistadas afirmou já ter ouvido falar sobre DST (96,1%) e 

sobre HIV/AIDS (99,8%). Em 11 questões relacionadas ao conhecimento sobre HIV a média 

de acerto foi de 8,8 questões (DP=1.497; II=0-11) e apenas 29,5% das entrevistadas acertaram 

10 ou mais questões. 

No que se referem às DSTs,somente 31 (13,0%) travestis revelaram a ocorrência de 

DST durante a vida. O percentual de acerto de no mínimo quatro entre seis questões 

relacionadas à sintomatologia das DST entre homens foi de 21,7%. O número médio de acerto 

foi de 2,1 questões (DP=1.293; II= 0-5). 

A camisinha foi o método de prevenção contra HIV mais citado (98,9%). Em 

contrapartida, a abstinência sexual (2,5%) e a redução do número de parceiro (8,2%) foram 

pouco citadas. Somente 19,8% das travestis não conversaram com parceiros fixos sobre 

DST/AIDS. Esse número chegou a 31,4% e 46,0% com parceiros casuais e comerciais, 

respectivamente.  

 

4.1.4Transformações corporais 

 

Quase metade (49,7%) das entrevistadas referiu já ter colocado silicone líquido no 

corpo. Destas, 24,7% disseram não conhecer a origem do produto. Em 85,2% dos casos a 
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aplicação foi feita por uma bombadeira. Somente 1 travesti (0,7%) referiu o médico como o 

responsável pela aplicação. 77,3% afirmaram ter conhecido alguém que já teve problemas 

com aplicação do silicone líquido. 

A esmagadora maioria (80,7%) fizeram uso de hormônios. Em 65,3% dos casos, a 

aplicação foi feita por uma enfermeira. No restante, essa aplicação foi realizada por uma 

amiga ou pela atendente da farmácia. Cerca de 80% relatam aplicar hormônio mensalmente. 

O uso de material descartável foi usado por 97,9% das travestis. 

 

4.1.5 Uso de álcool e drogas ilícitas 

 

Três terços da amostra (74,2%) refere ter usado álcool no último ano. Quase 50,0% 

foram classificadas dentro da faixa de risco para uso de álcool e, destas, 12,1% eram, 

provavelmente, dependentes. Além do uso de álcool, 75,0% faziam uso de maconha e 72,2% 

faziam uso de outra droga ilícita. As drogas ilícitas (exceto maconha) mais utilizadas pelas 

travestis foram cocaína em pó (22,5%), crack (10,3%) e cocaína injetável (2,5%). 

O uso de álcool e drogas durante a relação sexual aconteceu em 45,8% e 27,7% dos 

casos, respectivamente. 

 

4.1.6 Características socioeconômicas 

 

A maioria das travestis (84,0%) declarou residir há um ano ou mais em Fortaleza. Um 

terço (35,4%) diz já ter residido em outro estado. A idade das entrevistadas variou de 12 a 63 

anos (Média=27,5; DP= 10,03). 95,4% não têm filhos. A maior parte das travestis é de cor 

parda (60,7%), sem parceiro fixo (92,0%), sem filhos (95,4%) e com ensino fundamental 

incompleto (39,7%). 

Cerca de 50,0% referem trabalhar ocasionalmente/autônoma. Somente 21,2% possuem 

trabalho formal integral e 3,6% ainda estudam. Aproximadamente 35% apresentam renda 

pessoal mensal muito baixa, ou seja, refere não ter rendimento ou recebem menos de um 

salário mínimo (sm). Cerca de 90% estão classificadas nas classes sociais C/D/E. As PS 

receberam em média 59 reais (DP= 84.821; II=5-800) na última relação. A metade recebeu 30 

reais ou menos. 

No tocante a renda familiar, a maioria (75,1%) das famílias recebem entre 1 e 4 sm. A 

escolaridade do chefe de família foi principalmente ensino fundamental incompleto (55,0%). 
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Apesar de 75,9% se definir como cristã (católica ou protestante) e 15,9% se identificar 

como pertencente a alguma religião de matriz africada, somente 28,1% frequentam 

regularmente as instituições religiosas especificas. 

 

4.1.7 Contexto familiar e rede de amizade 

 

A maioria mora com a família (50,1%). Quase todos revelam que sua família sabe que 

elas são travestis (98,3%). Todavia, somente 63,0% afirmam ser apoiadas totalmente. A 

maioria (72,8%) definiu como “de amizade” sua relação com o recrutador para participar da 

pesquisa. Somente 15,4% informaram não conhecer alguém que está infectado com HIV ou 

que morreu de AIDS. 

 

4.1.8 Discriminação e violência 

 

Cerca de 260 entrevistadas (87,5%) referiram já ter sofrido discriminação por alguma 

pessoa ou instituição. Os principais motivos foram por ser travesti (80,9%), devido sua 

orientação sexual (71,5%) e por causa de sua condição social (44,8%). 8,8% das travestis 

ainda relatam ter sofrido discriminação por ser HIV positivo. 

Apesar disto, somente 27,7% relatam ter sofrido violência nos últimos 6 meses. Os 

tipos de violência citados foram física (86,6%), verbal (46,1%), sexual (5,2%), moral (12,3%) 

e psicológica (21,6%). Mais da metade (50,%) referem ter sido vítimas de violência por causa 

de sua orientação sexual. Dentre os casos de violência física, as pessoas mais relacionadas 

como agressores pelas entrevistadas foram um desconhecido (48,7%), autoridade policial 

(32,4%), parceiro sexual fixo (22,9%), parceiro sexual casual (22,5%) e familiar (9,2%). Os 

dados mostram ainda que 270 (91,4%) das entrevistadas já foram vítimas de homofobia. 

 

4.1.9 Participação social e Acesso ao serviço de saúde 

 

Duzentos e quatro (63,3%) conhecem alguma ONG que trabalha com HIV/AIDS. 

Destas, 166 (83,8%) referem ter participado de pelo menos uma atividade. A média de 

participações foi 2,8 vezes (DP=1.591; II=0-5). Indagadas sobre a participação em atividades 

da SRP, das 167 que responderam, apenas 51 (34,2%) participaram de tais atividades. O 

número médio de participação foi 2,4 vezes (DP=1.892; II=0-5). A frequência de participação 

em diferentes atividades promovidas pelas ONGs e pelo SRP é descrita na tabela 3. 
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Tabela 3. Atividades que as travestis participaram em ONGs e SRP, Fortaleza/CE, 2013 
ATIVIDADE ONGs (n=204)* SRP (n=51)** 
 % % 
Distribuição de preservativo 81.8 55,7 
Distribuição de material educativo 73,4 48,3 
Palestras 64.4 58,0 
Atividade em grupo 60.8 39,8 
Encaminhamento para assistência médica 12,8 36,1 
Encaminhamento para assistência social 9,6 20,2 

*Foram consideradas apenas as travestis que responderam “sim” a pergunta: Já participou de alguma atividade 
desenvolvida por ONGs? 
** Foram consideradas apenas as travestis que responderam “sim” a pergunta: Já participou de alguma atividade 
desenvolvida pelo SRP? 
 
 

4.2 Testagem anti-HIV 

 

4.2.1 Resultados descritivos 

 

Duzentos e oito (68,4%) declararam já ter realizado o teste anti-HIV pelo menos uma 

vez na vida. 57,4% realizaram pelo menos um teste nos últimos 12 meses. O lugar mais 

referido de realização do último teste (73,4%) foi à rede pública de saúde (posto/hospital, 

exceto CTA/COAS). O CTA foi citado por apenas 4,3% das travestis. Os principais motivos 

que as travestis alegaram para fazer seu último teste foram: 65,2% por curiosidade, 18,4% por 

se sentirem em risco e 7,7% por indicação médica. 12% relataram ser HIV positivas. 

 

4.2.2 Análise Bivariada: Vulnerabilidade x Teste anti-HIV na vida 

 

Os resultados da análise bivariada foram apresentados nas tabelas 1. 

Em comparação com as travestis que iniciaram a vida sexual após os 14 anos de idade, 

aquelas que tiveram a primeira relação sexual antes dos 10 anos de idade (OR=7.945) e entre 

10 e 14 anos (OR=2.423), apresentaram maior chance de não se testar. Travestis que 

referiram relações fixas recentes apresentam mais chances de não se testarem em comparação 

com aquelas que referem relações amorosas mais duradouras (OR=2.325). Da mesma forma, 

não ter história de prostituição (OR=1.903) ou relação sexual com parceiros casuais 

(OR=1.952) reduz a chance de se testar. 

Ressalta-se que travestis que não usaram preservativo na última relação sexual, 

independente do tipo de parceiro, apresentaram maiores chances de não se testar quando 

comparadas àquelas que utilizaram (OR=2.357). As travestis que nunca ouviram falar sobre 
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DST tiveram 13 vezes mais chances de não se testar. Da mesma forma, aquelas que não 

conheciam o HIV tinham 2 vezes mais chances. 

O uso de silicone esteve relacionado com a testagem anti-HIV, sendo que as que não 

injetaram silicone tiveram 2,3 mais chances de não se testar. Da mesma forma, as travestis 

que referem comportamentos de risco durante a aplicação do silicone tiveram mais chance de 

não se testar (OR=2.173). 

As travestis não que fizeram uso abusivo de álcool (AUDIT menor que 7) tem mais 

chance de não se testar (OR=3.289). Da mesma forma, travestis que não referiram consumo 

de substancia ilícitas tiveram 2 vezes mais chances de não se testar. 

Travestis que tiveram experiência de residência em outros municípios (OR=2.275), 

que são solteiras ou divorciadas (OR=10,0), que se declararam como ateia/sem religião 

(OR=3.594) e aquelas pertencentes às classes econômicas D/E (OR=3.640) apresentaram 

maiores chance de não se testar. Além disso, aquelas que relataram receber menos de um sm 

(OR=3.064) e aquelas que recebem mais de 4 SM (OR=2,597) também se testam menos 

comparadas as que recebem entre 1 e 4 SM. 

Ter sofrido algum tipo de discriminação (OR: 2,519), bem como sofrer violência 

moral (OR: 5,833) aumentam as chances das travestis não se testarem. Da mesma forma, não 

conhecer alguém que está infectado com HIV ou que morreu de AIDS relaciona-se com 

menor chance de se testar (OR: 2,16). 

Travestis que não acreditam na confidencialidade do teste e as que não participaram de 

atividades de ONGs tiveram maior chance de não realizar um teste anti-HIV. 

 

4.2.3 Análise Multivariada: Fatores determinantes da não realização do teste anti-HIV 
 

A análise bivariada encontrou 30 variáveis que apresentavam alguma influência sobre 

a não testagem anti-HIV (tabela 1). Vários aspectos do contexto de vulnerabilidade não 

permaneceram no modelo após a realização da análise multivariada. 

Somente cinco variáveis permaneceram no modelo de regressão final: primeira relação 

sexual antes dos 10 anos de idade (OR= 6.760), uso de drogas ilícitas durante o sexo (OR= 

2.384), ter menos de 18 anos (OR= 4.221), sofrer discriminação (OR= 3.962) e não acreditar 

na confidenciabilidade do resultado do teste (OR=3.763). O modelo de regressão final é 

apresentado na tabela 4. 
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Tabela 4. Modelo multivariado* relacionado a não realização do teste anti-HIV na vida 
entre travestis de Fortaleza/CE, 2013 
Parâmetros OR (95% IC) p 
< 10 anos na 1ª relação x > 14 anos 6.760 (2.996 - 15.256) 0.000 
Não usa droga ilícita durante o sexo 2.384 (1.310 - 4.339) 0.017 
< 18 anos de idade x > 24 anos de idade 4.221 (2.419 - 7.364) 0.000 
Sofreu discriminação 3.962 (1.540 - 10.195) 0.017 
Não acredita que os resultados dos testes anti-HIV são 
confidenciais 3.763 (2.118 - 6.688) 0.000 

* O modelo possui acurácia igual a 75,9%, sensibilidade igual a 74.4% e especificidade igual a 76.6%. 
 
 

5 DISCUSSÃO 

 

Travestis da cidade de Fortaleza entram ou são conduzidas precocemente para um 

contexto de vulnerabilidade ao HIV. Os resultados apontam que a idade média da primeira 

relação sexual é 12 anos, sendo que em 16% acontece antes dos 10 anos de idade. Entre 

adolescentes brasileiros de todos os gêneros, a idade da primeira relação é muito parecida, 

mas somente 7% referem relação antes dos 10 anos (MALTA et al., 2011). Transgêneros 

femininos da Tailândia que iniciaram sexualmente antes dos 13 anos de idade tiveram 2,5 

vezes mais chance de serem infectadas pelo HIV, provavelmente associado a um maior tempo 

de exposição a atividades de risco ao HIV (GUADAMUZ et al., 2011).   

Apesar de poucas apresentarem bom conhecimento sobre as formas de transmissão do 

HIV (30%), praticamente todas já ouviram falar sobre DST e citam a camisinha como o 

principal método de prevenção. Esse achado está em concordância com o fato de somente 

30% referirem o uso do preservativo na primeira relação sexual, contra 70% de uso na última 

relação. Isto pode ser reflexo dos conhecimentos adquiridos sobre DST/AIDS ao longo dos 

anos.  

Esta positiva diferença pode indicar que os esforços dos programas de DST/AIDS em 

âmbito nacional estão apresentando bons resultados (BRASIL, 2011). Contudo, travestis têm 

grandes dificuldades de acessar serviços de saúde. As ações deste setor junto a elas podem 

estar prejudicadas (DE SANTIS, 2009). É provável, também, que grande parte do 

conhecimento adquirido por travestis seja vinculado aos seus pares, à ONGs ou ambientes 

onde trabalhem como PS. 

O uso do preservativo variou de acordo com tipo de parceiro sexual, sendo 

considerado menos necessário nas relações com parceiros fixos. Em situações de maior 

confiança o uso do preservativo tende a ser negligenciado (WANG et al. 2007). Isto é 
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confirmado através dos motivos alegados para a não utilização do preservativo: com parceiros 

fixos a maioria acha desnecessário usar preservativo (71%), enquanto que com parceiros 

comerciais destaca-se o preço (36%) e a indisponibilidade (20%). 

Mesmo entre as travestis que usam preservativos sempre, é preciso considerar os 

frequentes acidentes, como as rupturas ou simplesmente sair do pênis (mais comum nas 

relações anais), referidos por cerca de 40% das travestis (BELZA et al. 2000). Vários fatores 

podem estar relacionados a estes acidentes, como por exemplo, o uso de lubrificantes. A 

lubrificação com óleos minerais, apesar de diminuir o atrito facilitando o ato sexo, pode 

favorecer esses acidentes (REIS; GIR, 2005). 

Em contrapartida, o acesso gel lubrificante sempre foi considerado fundamental para a 

prevenção da infecção por HIV, juntamente com a distribuição de preservativos. A 

distribuição gratuita e prioritária destes insumos para as populações vulneráveis vem 

aumentada progressivamente, mas o acesso a estes insumos ainda é limitado (BRIGNOL, 

2013). Entre os HSH da cidade de Salvador/BA, somente 12% tiveram acesso ao gel 

lubrificante (BRIGNOL, 2013). No nosso estudo, praticamente todas as travestis conheciam 

formas de conseguir o gel (96,6%), 85% utilizavam durante as relações sexuais, mas 30% 

ainda referiram dificuldade de acessá-los. 

Foi encontrada uma média de 13 parceiros casuais nos seis meses anteriores a pesquisa 

e mais de 100 parceiros comerciais. Estes números impressionam e parecem ser mais comuns 

entre travestis. Andrade et al. (2007) identificaram que quase 50% das travestis revelam ter 

mais de 20 parceiros em um único mês, número bem maior do que o encontrado entre 

homossexuais (6%) e bissexuais (nenhum caso). 

A prática de sexo anal, que predomina entre travestis, foi associada com o uso 

inconsistente do preservativo (OR=1,8; 95%IC=1,3-2,5) e com infecção pelo HIV (OR=5,3; 

95%IC=1,9-6,5) (VEEN et al., 2010). Além disso, quando existe a prática receptiva e 

insertiva esse risco é 2,3 vezes (95%IC=1,1-4,9) maior do que a prática de apenas um tipo 

(GUADAMUZ et al. 2011). Praticamente todas as travestis praticaram sexo anal receptivo e 

insertivo, com predominância do primeiro tipo. 

Esta dupla possibilidade é, para as travestis, o que as torna mais atraentes. Elas 

perturbam e fascinam, pois não é possível dizer onde acaba o homem e começa a mulher. 

Apesar da sua identidade de gênero sugerir relações receptivas, elas se apropriam de ambas as 

possibilidades na busca por prazer e, principalmente, dinheiro (PELÚCIO, 2004). 

Como já está bem delineado na literatura (DE SANTIS, 2009; ROMANO, 2008), 

travestis são predominantemente envolvidas com a prostituição. Estudos realizados no Canadá 
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e nos Estados Unidos (BAUER et al., 2012; RAPUES et al., 2013) com transgêneros 

femininos utilizando a mesma metodologia referiram história de prostituição (15% e 13%, 

respectivamente) bem menor que a que encontramos (83,5%). 

Dois motivos podem ter contribuído para este elevado número de PS na nossa 

amostra: 1) O local do estudo: Fortaleza está entre as cidades que apresentam os mais 

elevados índices de prostituição do país, possuindo um mercado de prostituição muito 

relacionado ao turismo; 2) A seleção das sementes: Podem ter sido escolhidas sementes 

ligadas à prostituição e essas entregavam seus cupons a outras PS. Isto revela o quanto o 

círculo de amizade das travestis pode ser limitado. 

A prostituição é considerada um dos principais fatores de risco para aquisição do HIV 

entre travestis (DE SANTIS, 2009). Ser PS dobra a chance das travestis contraírem o HIV 

(GUADAMUZ et al. 2011). As mulheres PS usam mais preservativo do que travestis PS 

(88% x 73%) (VEEN et al., 2010).  

Os locais de encontrar parceiros mais citados foram locais públicos, como ruas, 

parques e praças (71%). O estudo não abordou o local onde travestis PS buscam seus clientes, 

mas devido o elevado número de PS, estes locais provavelmente devem coincidir. 

Travestis PS tendem a trabalhar mais na rua do que as mulheres. Veen et al. (2010) 

identificaram que 90% das transgêneros femininas e 24% das mulheres tinham a rua como 

local principal de trabalho. Isto é preocupante tendo em vista que a prática de prostituição na 

rua está relacionada a 5 vezes mais chance de ser HIV positivo em comparação aos outros 

locais (GRADAMUZ et al., 2011). O trabalho na rua é muito mais arriscado. Travestis lidam 

com situações de risco forçadas, como clientes que forçam a relação sem preservativo, ou por 

escolha, quando são recompensadas financeiramente para participar dessas atividades 

(SAUSA; KEATLEY; OPERARIO, 2007). 

O maior número de parceiros sexuais, as frequentes falhas no uso de preservativos e o 

início mais precoce em atividades de prostituição, promovem um efeito cumulativo de 

exposições que tornam as travestis mais vulneráveis ao HIV do que outros grupos 

reconhecidamente de risco, como mulheres PS e HSH (PASSOS; FIGUEIREDO, 2004). 

Belza et al. (2000) sugerem que 52% das travestis PS iniciam na prostituição antes dos 20 

anos de idade.  

  A utilização de hormônios e silicone líquido é essencial na busca da identidade 

travesti. Constata-se entre transgêneros jovens (16-25 anos) que 44% já faziam terapia 

hormonal e 25% tinham implantes de silicone líquido (GAROFALO et al., 2006). Com o 

passar dos anos a maioria (entre 70% e 92%) das travestis faz uso de hormônios e uma 
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quantidade menor aplica silicone (RAPUES et al., 2013; GUADAMUZ et al., 2011; 

SANZHEZ, N; SANZHEZ, J; DANOFF, 2009). O silicone é aplicado, principalmente, nos 

seios (34,8%) e na face (35,1%). Os hormônios são orais e injetáveis em 50% dos casos 

(GUADAMUZ et al., 2011).   

Estas condutas têm sido associadas à infecção pelo HIV (RAPUES et al., 2013). Isto 

se deve, provavelmente, ao compartilhamento de seringas durante as aplicações de forma 

consentida ou por desconhecimento, já que tais aplicações são, na maioria das vezes, 

realizadas por profissionais não habilitados (GUADAMUZ et al., 2011). 

Outro risco associado ao uso destas substâncias está na terapia hormonal com 

múltiplas drogas. Um estudo revelou de quase 40% usavam mais de uma droga (SANZHEZ, 

N; SANZHEZ, J; DANOFF, 2009). Essa conduta pode promover a ocorrência de eventos 

adversos, como hiperprolactinemia e alterações hepáticas (FERNÁNDEZ; PÉREZ; 

AGELAN, 2007).  

A busca por fontes ilegais e auto-aplicações decorre da dificuldade de acesso a 

serviços de saúde. Somente 58% dos transgêneros femininos fizeram acompanhamento 

médico durante a terapia hormonal, segundo o estudo de Sanchez, N, Sanchez, J e Danoff 

(2009). Segundo os autores, quando existe acompanhamento médico, essas práticas de risco 

são menos frequentes. 

O presente estudo mostrou que quase três terços da (74,2%) da amostra referiram uso 

de álcool no último ano. Esta taxa é maior que a encontrada por Laranjeira et al. (2010) em 

estudo com a população geral do Brasil, que reportaram uso no último ano em 52% da 

amostra. 

Outro problema é a proporção de participantes (12,2%) com um AUDIT maior que 20, 

indicando possível dependência de álcool. Essa proporção é praticamente igual a da 

população geral (12,3%) informada no 2º estudo de base populacional sobre uso de drogas 

psicotrópicas no Brasil. Uma diferença, neste estudo, é que foi utilizado o critério SAMHSA 

para o diagnostico de dependência de álcool e isto pode ter superestimado o evento 

(CARLINI, 2006). 

Juntamente com os efeitos psicológicos, o consumo de álcool reduz os 

comportamentos sexuais seguros em uma fração significante da população (BASTOS et al., 

2008). Esse efeito é ainda mais potente quando o álcool é utilizado em um momento próximo 

ao sexo (NEMOTO et al., 2004). Nesse estudo, quase metade (45,8%) reportou essa prática. 

Para travestis, já vulneráveis ao sexo inseguro devido o estigma e discriminação, o 

álcool funciona como um risco adicional e contínuo durante toda a vida. Apesar da ênfase 
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atual nas drogas ilegais, o consumo de álcool – devido alta prevalência e abuso – é um 

problema central da saúde pública. 

Em relação às drogas tidas como ilícitas (exceto maconha), a proporção de uso foi 

semelhante ao álcool (72,2%). Durante o sexo o uso foi bem menor (27,7%). Travestis 

parecem usar mais essas substâncias quando comparadas a mulheres PS (PASSOS; 

FIGUEIREDO, 2004) e HSH (RAMIREZ-VALLES et al., 2008). Assim como o álcool, estas 

substâncias podem favorecer práticas sexuais de risco (RAMIREZ-VALLES et al., 2008). 

Operário e Nemoto (2011) discutem que assumir comportamentos de proteção ao HIV 

é a última dentre as prioridades de transgêneros femininos. Existem fatores sociais que 

conjuntamente com aspectos individuais determinam a infecção pelo HIV. 

A média de idade da amostra (27 anos) foi muito parecida com outros estudos 

nacionais realizados com travestis (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013). Contudo, a média pode 

não refletir com clareza essa questão, tendo em vista que um quarto da amostra (25,8%) tinha 

menos de 18 anos. A proporção com mais de 40 anos de idade (19,2%) é inferior à encontrada 

na população geral brasileira (mais de 30%) e entre HSH (32,0%) e transgêneros (56,0%) de 

outros países (IBGE, 2012; RAMIREZ-VALLES et al., 2008; RAPUES et al., 2013).   

As dificuldades para se assumir a condição de travestis em décadas anteriores 

comparando-se com os dias atuais pode ser um dos fatores responsáveis pela reduzida idade 

constatada (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013). Mesmo pessoas jovens têm a coragem de 

assumir sua identidade travesti. Outra possibilidade é a baixa expectativa de vida 

(ANTUNES; MERCADANTE, 2011), explicada pelo elevado número de mortes na 

juventude devido a AIDS e a violência (BENEDETTI, 2005). 

A idade pode predispor a infecção pelo HIV, uma vez que HSH mais velhos tendem a 

assumir mais comportamentos de risco, além do maior tempo de exposição a estes riscos 

(RAMIREZ-VALLES et al., 2008). 

Travestis estão localizadas nos estratos sociais mais baixos. 86,7% pertencem às 

classes C/D/E. Soma-se a isso, a predominância de atividades laborais informais e 40% 

recebendo menos de um salário mínimo. Esses dados são semelhantes ao encontrado entre 

profissionais do sexo (INFANTE; SOSA-RUBI; CUANDRA, 2009). Os valores recebidos 

pelas PS neste estudo são bem próximos à tabela que vigora em várias cidades do país e 

estabelece o preço do programa em torno de 30 reais (DENIZART, 1997). Isso pode sugerir 

que as dificuldades econômicas deste público estão diretamente associadas às condições 

financeiras precárias das PS em geral. 
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A vida das travestis se torna ainda mais difícil do que a de mulheres PS, pois sofrem 

uma dupla carga de preconceito e vivem separadas de uma tradicional fonte de apoio social, a 

família. Neste estudo, quase metade (49,9%) não moram com a família, resultado semelhante 

ao encontrado por Sugano, Nemoto e Operario (2006). A menor renda per capita determina 

uma maior carga de infecção pelo HIV (BARAL et al., 2012), seguindo a já bem delineada 

pauperização da epidemia (PELLOWSKI et al., 2013). 

A baixa escolaridade (40% tinham ensino fundamental incompleto) foi similar à 

encontrada entre HSH na Bahia (BRIGNOL, 2013). A baixa escolaridade comum neste grupo 

decorre do preconceito sofrido nas instituições de ensino levando muitas travestis abandonar a 

escola precocemente (JUSTA, 2006). 

A escolaridade de HSH parece ser superior a da população em geral (79% x 28% 

possuem 11 anos de estudo ou mais). Entretanto, mesmo dentro deste grupo, os transgêneros 

relatam menos anos de estudos em comparação as outras classes (16,6% x 48,1% declaram ter 

ensino superior completo ou incompleto) (CARRARA; RAMOS; CAETANO, 2003). 

Entre HSH, quanto menor o grau de escolaridade, maior o risco de sexo desprotegido e 

dificuldade de serem atingidos por campanhas de prevenção ao HIV. Estas campanhas visam 

disponibilizar informação sobre o HIV à HSH na busca pelo aumento do conhecimento. 

Entretanto, isto não necessariamente implica em assumir práticas sexuais mais seguras 

(MELO, 2012).   

Curiosamente, um estudo americano identificou maior prevalência de HIV entre HSH 

com alta escolaridade (RAMIREZ-VALLES et al., 2008). Os autores discutem que este fato 

pode acontecer diante da possibilidade de acessar maior número de parceiros sexuais, 

inclusive michês, além da invisibilidade de risco dos parceiros, por serem de classes sociais 

mais elevadas.  

Nossa amostra foi composta eminentemente por pessoas que se classificam como 

cristãs (75,9%), seguindo a forte influência do catolicismo no Brasil e a tendência cultural do 

brasileiro se definir como participante deste grupo religioso. De forma surpreendente, quase 

9% se definiu como protestante, apesar desta religião ser sabidamente menos aberta a inclusão 

de HSH em comparação ao catolicismo. 

Dowshen et al. (2011), sugeriram que a religião vivenciada formalmente (frequência 

as atividades institucionais, leitura/estudo das escrituras) pode ser um fator protetor aos 

comportamentos de risco ao HIV. O mesmo não ocorre quando há apenas crença em um 

Deus, sem atitudes práticas. Muitos transgêneros reproduzem o discurso cristão presente na 
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bíblia e acreditam serem pecadores necessitando de perdão. Além disso, os autores acreditam 

que a religião pode ser importante pelo apoio social fornecido.  

Corroborando com isto, Golub et al. (2010) identificaram que o risco de infecção pelo 

HIV foi menor entre indivíduos com alto nível de suporte social e baixo nível de 

comportamentos religiosos em comparação aqueles com alto nível de religiosidade. 

Percebe-se, então, que a religião em si não é o mais importante, mas o suporte social 

que pode ser fornecido por ela ou por qualquer outra instituição. Na verdade, evidências 

sugerem que a homofobia religiosa é uma questão muito mais preocupante pois se relaciona 

com maior risco ao HIV (GOLUB et al., 2010). Este tipo de homofobia caracteriza-se por um 

conjunto heterogêneo de práticas e discursos sempre baseado em valores religiosos que 

desqualificam a diversidade sexual e associam esta diversidade à pedofilia, a corrupção de 

valores cristãos e à propagação das DST/AIDS, incitando um medo coletivo (NATIVIDADE 

et al., 2009). Além disso, o discurso religioso da sexualidade apenas para procriação dificulta 

o combate destas doenças (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013).  

Visando o combate da epidemia de HIV entre HSH, é mais importante desenvolver 

atividades que eduquem as instituições religiosas sobre a comunidade de transgêneros e 

intervenções que fortaleçam o componente espiritual dos indivíduos (GOLUB et al., 2010). 

Travestis tendem ao isolamento físico e social, gerando uma organização em “guetos”. 

A carga de HIV, que é uma doença “guetorizada”, está claramente relacionada a este 

isolamento. Essa afirmação é corroborada pela elevado número de pessoas que relatam 

conhecer alguém infectado pelo HIV (84,6%). Travestis que se integram em redes de amizade 

que incluem pessoas não travestis vivenciam esse processo de forma menos intensa (BOLES; 

ELIFSON, 1994).  

A rede social influencia as normas comportamentais, os valores e atitudes que 

determinam o risco ao HIV dos sujeitos dentro da rede. Um exemplo é o fato das travestis 

suportarem a prostituição e o uso de drogas ilícitas, mas não encorajarem a adoção de práticas 

sexuais seguras (BOLES; ELIFSON, 1994). 

Assim como a rede social pode influenciar negativamente, Barrington et al. (2012) 

sugerem que as travestis são ligadas por relações densas e altamente motivadas à mobilização 

das outras. Esta característica pode favorecer momentos de prevenção do HIV, uma vez que o 

recrutamento dentro do grupo poderia ser facilitado. 

Nos últimos anos tem-se observado uma maior liberdade de diversos grupos 

tipicamente vítimas de preconceito, como os HSH. Os alvos de preconceito finalmente 

resolveram nomear seu sofrimento, passando deste modo a lutar contra (BANDEIRA; 
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BATISTA, 2002). Esta constatação, juntamente com a dificuldade de considerar a diversidade 

sexual como algo normal e as regras impostas pelo cristianismo, não é surpresa constatar, 

como em outros estudos (JEFFRIES et al. 2013; SUGANO; NEMOTO; OPERARIO, 2006), 

uma alta proporção (91,4%) de casos de homofobia.  

A primeira pesquisa nacional sobre homofobia (VENTURI, 2008) revelou que 93% da 

população brasileira acredita existir preconceito contra travestis e 29% afirma ter este 

preconceito. É comum as pessoas terem algum tipo de preconceito. Contudo, o fato de o 

preconceito ser moralmente condenado e a discriminação ser juridicamente sujeita à punição, 

suas manifestações tornaram-se cada vez mais sutis e as pessoas costumam atribuir estes atos 

ao outro (BANDEIRA; BATISTA, 2002; VENTURI, 2008). 

A escolaridade é determinante para a diminuição do preconceito. Quanto maior o grau 

de instrução, menos pessoas são classificadas como homofóbicas (VENTURI, 2008).  Mesmo 

dentro do grupo de maior escolaridade, ainda existe a diferença decorrente do gênero. 90% 

das mulheres com maior nível de escolaridade aceitam a homossexualidade e entre os homens 

a proporção decresce para 70% (HEILBORN, 2006). 

Venturi (2008) complementa que a discriminação contra LGBT no Brasil parece ser 

maior e se manifestar de piores formas, do que contra negros ou idosos. O preconceito gera a 

discriminação e dá margem as práticas de violência, pois fomenta relações sociais hostis e 

violentas (BANDEIRA; BATISTA, 2002). No nosso estudo, 27,7% referem ter sofrido algum 

tipo de violência. O principal tipo foi à violência física (86,6%). 

Pessoas vítimas de homofobia tem até 3 vezes mais chances de desenvolver sintomas 

depressivos (NUTTBROCK et al., 2013).  Por serem estigmatizadas, travestis são acometidas 

por estresse psicológico, ansiedade e somatização. Esse estigma pode ser o que leva muitas 

travestis e outros HSH a esconder sua verdadeira orientação/identidade sexual. Foi verificado 

entre transgêneros assumidos, menor carga de estigma (BOCKTING et al., 2013).  

Além disso, a homofobia parece se associar a infecção pelo HIV (JEFFRIES et al. 

2013; NUTTBROCK et al., 2013; ROSS et al., 2013; SUGANO; NEMOTO; OPERARIO, 

2006). Sugere-se que o abalo mental sofrido por estas pessoas pode diminuir sua motivação 

em proteger a si e o outro da transmissão do HIV (STOKES; PETERSON, 1998). Os autores 

também discutem que a solidão gerada pela homofobia pode ser combatida com a busca por 

parceiros sexuais e adoção de práticas de risco intencionais ou não.  

Quando a discriminação está vinculada aos sistemas que deveriam oferecer um suporte 

social, como a polícia (RHODES et al., 2008) e o serviço de saúde, esse evento afasta ainda 

mais travestis de atividade social. As intervenções de prevenção podem não alcançá-las e não 
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geram melhora no nível de conhecimento sobre DST/AIDS. Nesse caso, além de ser um 

problema social, a discriminação toma o nível programático. 

As ONG parecem ter papel mais importante na prevenção do HIV entre travestis do 

que o SRP. Identificou-se que o número de pessoas que participaram de atividades em ONG 

foi três vezes maior. Dentre as atividades vivenciadas nestes ambientes, somente aquelas 

relacionados a encaminhamentos para serviço medico e social foi mais frequente no SRP. 

Serviços como distribuição de preservativo (81,8% x 55,7%) e material educativo (73,4% x 

48,3%), aconteceu de forma mais intensa nas ONGs. Além disso, 78,7% das travestis se 

sentem apoiada pelas ONGs. 

Todavia, estudos têm demonstrado que mesmo o apoio destas ONGs não tem 

contribuído para uma maior participação social de travestis (SOUSA; FERREIRA; SÁ, 2013). 

Isso evidencia que a discriminação e o preconceito também parte do próprio movimento 

LGBT (FRANÇA, 2006), como se estivesse internalizado no próprio grupo (MULLER; 

KANUTH, 2008). 

Apesar de não ter sido avaliado a ocorrência de discriminação nos serviços de saúde, 

acredita-se que este possa ser um dos fatores envolvidos com a baixa adesão de travestis as 

atividades propostas por estas instituições. Sousa, Ferreira e Sá (2013) referem que atos 

homofóbicos não são comumente relatados nestes serviços, porém 31,8% das travestis 

referiram serem atendidas de forma diferenciada, pior do que a população em geral. 

O tratamento ruim dispensado as travestis pode explicar também o medo relatado por 

20% delas na não confidenciabilidade do teste anti-HIV. 

Mesmo tímidas, existem iniciativas governamentais visando facilitar a inserção dos 

grupos transgêneros nos serviços de saúde. Grande parte delas estão relacionadas ao processo 

transexualizador. Contudo, travestis não buscam os serviços de somente quando inseridas no 

processo de readequação sexual ou em consequência de DST e AIDS (MELLO et al., 2011). 

Segundo Cardoso e Ferro (2012), as travestis desconhecem as redes de apoio e as 

políticas públicas voltadas ao atendimento de suas especificidades e isto se configura como 

barreira ao serviço de saúde que a atende de forma integral. Neste estudo, apesar da adequada 

participação de travestis nas ONGs, 37% não conhecem nenhum grupo de apoio a LGBT. 

Acredita-se que melhores resultados poderiam ser alcançados no combate ao HIV caso toda a 

população de travestis estivesse engajada nessas atividades, tanto em ONGs como no SRP.         

Apesar do elevado número de travestis que praticaram sexo sem preservativo, mais de 

um terço das travestis relatou nunca ter realizado um teste anti-HIV na vida. Estes dados têm 

impacto direto sobre o aumento da transmissão do HIV, pois a taxa de transmissão do vírus 
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por indivíduos que desconhecem ser HIV positivo é 3,5 vezes maior (MARKS; CREPAZ; 

JANSSEN, 2006). 

Somente 57,4% realizaram um teste no ano anterior a pesquisa. Esse resultado está em 

discordância com as recomendações do Centers of Disease Control and Prevention (CDC, 

2006) para o qual grupos de maior risco ao HIV devem realizar teste anti-HIV, no mínimo, 

anualmente. 

Os modelos preditores da não realização do teste anti-HIV geralmente assumem que 

esta atitude está relacionada com comportamentos de risco e com a percepção de estar em 

risco. Indivíduos que se percebiam em risco se testavam quase duas vezes mais (LOPES-

QUINTENRO; SHTARKSHALL; NEUMARK, 2005). 

A adoção de comportamentos de risco funcionou como incentivo à busca pela 

testagem, apesar de apenas 18,4% referirem a auto-percepção de risco como o motivo para 

realização do seu último teste. Parece que o medo do resultado positivo, sugerido como 

barreira por Deblonde et al. (2010), provavelmente existe nesta população, mas foi superado 

pela incerteza sobre seu status sorológico, como sugerem Lorenc et al (2011). 

Da mesma forma, conhecer as formas de prevenção e transmissão do HIV e outras 

DST favorece a busca pela testagem, pois as travestis conseguem identificar situações de 

exposição aos patógenos. A importância do conhecimento também é destacada por Berg 

(2013) em um estudo com HSH. 

Não foram detectados estudos referentes ao uso de lubrificante como barreira a 

testagem anti-HIV. Acredita-se que possa existir, entre algumas travestis, um conhecimento 

incorreto sobre a função do lubrificante. São necessários estudos que esclareçam se o 

lubrificante pode estar sendo visto por este público como um protetor na transmissão do vírus 

levando muitas a não realizar a testagem. 

Para além da vulnerabilidade individual, o estudo detectou aspectos sociais e 

programáticos que favorecem e/ou potencializam a não realização do teste anti-HIV. Dentre 

estes aspectos destaca-se o estado civil (solteiras/divorciadas), religião (ateu/sem religião), 

classe econômica (D/E), a renda (menos de um sm e mais de quarto), a rede de amizade 

(conhecer alguém infectado pelo HIV), a discriminação, a desconfiança na 

confidenciabilidade do teste e a não participação em atividades promovidas por ONGs. 

Estudos realizados com HSH têm encontrado resultados semelhantes (BERG, 2013; 

CARRIZOSA et al., 2010). 
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A participação em atividades de ONGs favorece a testagem uma vez que se relaciona à 

aquisição de conhecimentos sobre DST/AIDS, pode funcionar como local de acesso ao teste e 

estabelece um vínculo com o serviço de saúde. 

Sabe-se que as oportunidades de testagem são diretamente proporcionais a idade, logo 

quanto mais tempo de vida, mais chance de ter realizado um teste. Isto pode explicar a menor 

chance de testagem entre travestis jovens, como encontrado nesta e em outras pesquisa 

(BERG, 2013). Contudo, a amostra deste estudo é composta por pessoas com inicio sexual 

precoce e desprotegido (70,5% não utilizaram preservativo na primeira relação sexual). 

Esperava-se que a testagem pudesse acontecer mesmo entre as travestis mais jovens. 

O uso de drogas ilícitas favorecem práticas sexuais de risco (RAMIREZ-VALLES et 

al., 2008). Em decorrência disto, travestis podem se perceber em risco e realizar a testagem 

anti-HIV. 

Em contrapartida, os frequentes casos de discriminação que travestis sofrem resultam 

em um forte estigma que as distanciam do serviço de saúde e de outros locais que poderiam 

procurar para realizar um teste quando se sentem em risco. 

A desconfiança quanto à confidenciabilidade do teste decorre da relação paciente-

profissional desgastada por constante desrespeito sofrido no setor saúde. Travesti tem muito 

medo de ter um resultado positivo divulgado, pois o estigma que já sofre por não se encaixar 

no gênero dominante, seria potencializado. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

 

A partir dos resultados encontrados podemos destacar algumas recomendações nos 

âmbitos individuais e coletivos visando o fortalecimento das políticas públicas voltadas para 

travestis. 

1) Trabalhar algumas crenças e mitos, ligados as formas de transmissão do HIV e 

não transmissão do HIV, bem como os principais sintomas das DST em homens e 

mulheres, a fim de aumentar a percepção de risco entre o segmento estudado; 

2) Trabalhar as práticas sexuais de risco, incentivando o uso do preservativo com 

todas as parcerias sexuais (fixa, casual e comercial); 

3) Ampliar o acesso ao uso do preservativo entre as travestis, através do trabalho nas 

casas de prostituição, envolvendo ONGs que trabalham com este segmento; 

4) Trabalhar fortemente o tema drogas relacionado às práticas de risco, adotando a 

política de redução de danos; 

5) Intensificar as discussões sobre todas as drogas, particularmente sobre o uso do 

álcool, e sua relação com as relações sexuais desprotegidas, dado a alta frequência de 

uso desta droga nas atividades do comércio sexual; 

6) Discutir o uso do silicone e dos hormônios injetáveis, como prática de risco para a 

saúde em geral, e especificamente para a transmissão do HIV, nas abordagens 

individuais com as travestis; 

7) Divulgar locais de distribuição do preservativo e gel lubrificantes na rede do SUS, 

trabalhando com os profissionais de saúde para melhorar o acolhimento a estas 

populações; 

8) Elaborar materiais informativos e/ou educativos considerando os contextos 

culturais, com linguagem e conteúdos adequados, além de estimular outros meios de 

educação/comunicação como o teatro e o rádio; 

9) Incluir fortemente nas atividades preventivas junto às travestis a importância da 

testagem anti-HIV, ressaltando a confidenciabilidade do teste. 

10) Incorporar a discussão do estigma, da homofobia e da violência, enquanto 

assuntos complementares na construção de uma proposta pedagógica voltada para 

profissionais de saúde do SUS, com vistas a fortalecer a inclusão das travestis, 

transexuais e transgêneros, nas políticas de saúde locais, reduzindo estigmas e 

situações discriminatórias, para garantir os direitos de acesso a saúde e cidadania do 

segmento; 
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11) Trabalhar com as travestis as questões relacionadas as práticas de risco, a 

prostituição e a influência sobre o aumento da vulnerabilidade do segmento, 

enfocando os aspectos negativos da concorrência (não uso de preservativo e de 

lubrificantes, redução do preço do programa, conflitos interpessoais); 

12) Promover encontros periódicos com o movimento social das travestis, que 

discutam com o segmento temas importantes que possam contribuir para o 

fortalecimento individual e do grupo, como saúde, segurança, educação, cidadania 

dentre outros; 

13) Elaborar novas estratégias de prevenção ao HIV e estimular a realização do teste 

anti-HIV que considerem as especificidades deste grupo. Isto poderá contribuir para 

a redução de novas contaminações e diagnóstico precoce de casos positivos. 

 

Recomenda-se, ainda, a realização de futuras investigações voltadas para este 

segmento por entendemos que é preciso complementar e/ou aprofundar lacunas do 

conhecimento que não puderam ser respondidas na presente investigação, além de responder 

novas questões suscitadas. É preciso realizar estudos com abordagem qualitativa para poder 

melhor compreender como estes fatores previsores da não realização da testagem anti-HIV 

influenciam na prática. 

Além disso, o contexto de vulnerabilidade apresentado apresenta-se bem mais 

complexo do que acontece entre outros grupos de HSH, suscitando a necessidade de 

investigar travestis separadamente, ressaltando suas especificidades. 
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7 LIMITAÇÕES 
 

Em todo o processo de realização da pesquisa, mais comumente durante o trabalho de 

campo, muitas dificuldades foram sentidas. Destaca-se: 

 

1) A mudança da sede da ATRAC, local das entrevistas, provocou o atraso de um 

mês no início do trabalho de campo, tempo que seria necessário para a definição da 

nova sede; 

2) A identificação de uma travesti que pudesse representar a “semente” pertencente à 

classe social D/E, foi uma dificuldade real, que conseguimos contornar com o apoio 

da presidente da ATRAC, que forneceu vale transporte para o comparecimento da 

travesti ao local pesquisa; 

3) A pouca disposição das travestis em comparecer as entrevistas, dentro do prazo 

sugerido, o que provocou uma a lentidão no processo, sendo verificado que a 

frequência era ainda menor as segundas e quintas feiras; 

4) Travestis que residiam em casas sob a proteção das cafetinas, não podiam 

comparecer as entrevistas sem a autorização destas, mesmo tendo recebido o convite 

de outra travesti para participar; 

5) A relação de poder assimétrica vivenciada entre as travestis e as cafetinas, que por 

exercer o papel de protetoras das travestis possuem uma grande autoridade sobre 

estas, o que lhes dá o direito de ameaçar, obrigar a consumir serviços, e cobrar um 

pagamento (sob forma de um ticket) de cada entrevistada para permitir a participação 

destas na pesquisa; 

6) Negociar autorização com as cafetinas para realizar a pesquisa nas casas, 

considerando que estas temem uma ação policial, devido ao problema de drogas 

nestes locais; 

7) O alto consumo de bebidas alcoólicas por algumas travestis, levando a situações 

de violências entre estas, e envolvendo entrevistadores durante o trabalho de campo; 

8) A concorrência pelo mercado de trabalho na prostituição gera muitos conflitos 

entre as travestis, o que levavam algumas das entrevistadas a não querer entregar os 

cupons, por acreditar que a participação podia geral um benefício individual; 

9) As travestis que trabalhavam nos cinemas pornôs tiveram dificuldades em 

comparecer nos horários disponíveis para entrevistas (tarde), devido estes coincidir 

com aos horários de trabalho nos cinemas. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Travestis estão envolvidas por um contexto de vulnerabilidade ao HIV que envolve 

aspectos individuais, sociais e programáticas. Elas envolvem-se em comportamentos e 

práticas sexuais de risco, a maioria é PS, possuem baixo conhecimento sobre DST/HIV, 

fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, estão nas classes sociais D/E, com história de 

homofobia e outras formas de discriminação e com restrita participação em atividades 

promovidas pelo serviço público de saúde. 

Apesar deste complexo contexto que colocam travestis em forte vulnerabilidade ao 

HIV, elas permanecem sem realizar teste anti-HIV. Os principais fatores identificados como 

preditores da não realização da testagem foram ser jovem, iniciar a vida sexual precocemente, 

fazer uso de drogas ilícitas durante o ser, sofrer discriminação e não confiar na 

confidenciabilidade do resultado do teste. 

Provavelmente há uma rede de fatores emaranhados que levam travestis a se 

infectarem pelo HIV, mas não descobrirem, contribuindo para a contaminação de parceiros, 

reinfecções e uso tardio da terapia antiretroviral. 
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APÊNDICE A – Questionário de coleta de dados 
 
1. Você reside em Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte (Faça um traço abaixo da cidade)? 

1. (   ) Sim    2. (   ) Não. Se sim, há quanto tempo_______ anos (00 se < 1 ano) 
2. Nos últimos 6 meses, você teve algum tipo de contato sexual?  1. (   ) Sim   2. (   ) Não 
3. Se sim, nos últimos 12 meses você teve algum contato sexual com um homem (sexo oral, sexo anal, ou tocou 
o pênis de algum outro homem, ou algum outro homem tocou seu pênis por propósitos sexuais)? 
1. (   ) Sim   2. ( ) Não 
4. O cupom apresentado pelo participante está dentro do prazo de validade? 1. (   ) Sim   2. (   ) Não 
Se qualquer uma das questões acima for negativa, agradeça e diga que ele não é elegível para esta pesquisa. 
5. Nº do Questionário |___|___|___| (entrevistadores, deixar em branco!) 
6. Local da entrevista: 1. (   ) ATRAC  2. (   ) Sobral  3. (   ) LANCEN – Juazeiro do Norte 4. (  )Outro local. 
Especificar _________________ 
7. Participante tem um cupom 1. Sim (   )   2. Não (   )  3. É semente (   ) 
8. Entrevistador: __________________________ 
9. Data da entrevista : _____/_____/_____ 
10. Início da entrevista: ___h e ___min 
11. Supervisor : Assinatura: _________________________ Data: _____/_____/_____ 
12. Número do Cupom: |___|___|___|___|___|___| 
 
PARTE 1 – CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
Para 

101.  Quantos anos você tem?  
Idade completada em anos 
Não sei 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-8 
-9 

 

102.  
Qual o curso mais elevado que você 
completou? 
(CIRCULE UMA) 

ANALFABETO 
1ª A 3ª SÉRIE DO FUNDAMENTAL (1º GRAU) 
4ª A 8ª SÉRIE DO FUNDAMENTAL (1º GRAU) 
FUNDAMENTAL (1º GRAU) COMPLETO 
MÉDIO (2º GRAU) INCOMPLETO 
MÉDIO (2º GRAU) COMPLETO 
SUPERIOR INCOMPLETO 
SUPERIOR COMPLETO 
PÓS-GRADUAÇÃO 
NÃO RESPONDEU 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
-9 

 104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103.  Quantos anos de educação você 
completou até agora? 

Anos completos 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-9  

104.  
Qual a sua situação de trabalho? 
 
(CIRCULE UMA) 

Empregada regularmente em tempo integral 
Empregada ocasionalmente ou recebendo  
por dia trabalhado (bico) 
Seu próprio patrão 
Desempregada ou procurando por trabalho 
Trabalhadora caseira ou autônoma com algum 
trabalho em meio expediente fora de casa 
Trabalhadora caseira sem outro trabalho fora de 
casa 
Estudante (integral) 
Aposentada 
Incapacitada de trabalhar 
Outro [__________________________] 
Não sei 
Não respondeu 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
-8 
-9 

 

105.  Em qual cidade você viveu a maior 
parte de sua vida? 

[_______________________________] 
Não respondeu           

 
-9  

106.  Já residiu em outro estado ou país? 

Sim 
Não 
Não sei 

Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 
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107.  Qual o seu estado conjugal? 

Solteira 
Atualmente casada ou vive junto com 
companheiro 
Atualmente vive junto com companheiro 
Separada ou divorciada 
Viúva 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

108.  Você tem algum filho (a)? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

109.  
Qual a sua religião? 
 
(CIRCULE UMA) 

Católica 
Protestante/evangélica  
Afrobrasileiras 
Ateu 
Outra [___________________________]  
Não respondeu          

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

110.  
Você pratica a sua religião? 
 
(CIRCULE UMA) 

Não tenho religião 
Não freqüento, porém oro / rezo ou acredito 
Freqüento menos que 1x / mês 
Freqüento pelo menos 2x / mês 
Freqüento 1x / semana 
Freqüento 2x / semana 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

111.  
A qual raça você pertence? 
 
(CIRCULE UMA) 

Branca 
Negra 
Parda 
Amarela 
Indígena 
Outra [___________________________] 
Não respondeu         

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-9 

 

112.  

Renda pessoal 
 
Em qual dessas faixas de renda você 
se enquadra? 
 
(CIRCULE UMA) 
 
(LEIA OS ITENS) 

Sem rendimento 
Menos de um salário mínimo 
De um a menos de quatro salários mínimos 
De quatro a menos de oito salários mínimos 
De oito a menos de doze salários mínimos 
De doze salários mínimos ou mais 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 
-9 

 

113.  

Renda familiar 
 
Em qual dessas faixas de renda a sua 
família se enquadra? 
 
(CIRCULE UMA) 
 
(LEIA OS ITENS) 

Sem rendimento 
Menos de um salário mínimo 
De um a menos de quatro salários mínimos 
De quatro a menos de oito salários mínimos 
De oito a menos de doze salários mínimos 
De doze salários mínimos ou mais 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 
-9 

 

114.  

Qual o grau de instrução do chefe da 
sua família? 
 
(Se residir sozinho, é o do próprio 
entrevistado) 
(CIRCULE UMA) 

 
ANALFABETO/ATÉ 3A SÉRIE 
FUNDAMENTAL  
4ª SÉRIE FUNDAMENTAL  
FUNDAMENTAL COMPLETO 
MÉDIO COMPLETO 
SUPERIOR COMPLETO 
NÃO RESPONDEU 
 

0 
1 
2 
4 
8 
-9 

 

115.  
Quantos destes itens você possui em sua casa? (CIRCULE A QUANTIDADE) 

 

Itens      NS NR 
Televisão em cores 0 1 2 3 4+ -8 -9 
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Videocassete e/ou DVD 0 1 2 3 4+ -8 -9 
Rádios 0 1 2 3 4+ -8 -9 
Banheiros 0 1 2 3 4+ -8 -9 
Automóveis 0 1 2 3 4+ -8 -9 
Empregada mensalista  0 1 2 3 4+ -8 -9 
Máquina de lavar  0 1 2 3 4+ -8 -9 
Geladeira 0 1 2 3 4+ -8 -9 
Freezer(*) 
( 

0 1 2 3 4+ -8 -9 
        

   (*) Independente ou 2 porta da geladeira 
 
PARTE 2 – CONTEXTO E IDENTIDADE 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

201.  

Com quem você mora?  
 
(CIRCULE UMA) 
 
(LEIA OPÇÕES) 

Sozinha  
Com parceiro 
Família 
Amigos(as) 
Cafetina 
Outros [_________________________] 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-9 

 203 

202.  Quantas pessoas moram com você? Número de pessoas 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-9  

203.  

Como você se definiria em relação a 
sua orientação sexual? 
 
 (Por favor, apenas uma  
 resposta e não leia os itens) 

Travestis 
Transgêneros 
Transexuais  
Homossexual 
Entendido 
Viado 
Bicha 
Gay 
Bissexual 
Dragqueen 
Outra [_________________________] 
Não sei           
Não respondeu          

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
-8 
-9 

 

204.  Sua família sabe de sua orientação 
sexual? 

Sim 
Não 
Não sei 

Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

205.  

Qual das seguintes afirmações melhor 
descreve o comportamento da sua 
família em relação a sua orientação 
sexual? 
 
(CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 

Apóia totalmente 
Apóia com restrições 
desaprova 
aprova por interesse financeiro 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 

 

206.  

Quantas pessoas você conhece que são 
travestis e tiveram sexo com  homens, 
que também conhecem você e que 
você viu pelo menos uma vez nos 
últimos 30 dias? 

Número de homens que conhece 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-9 

 

207.  
Quantos pessoas você conhece e acha 
que são travestis, e que moram no 
município de _______________ 

Número de pessoas que conhece 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-9 
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208.  

Destes ____________ travestis, que 
você conhece e que moram neste 
município, quantos você tem como 
entrar em contato pessoalmente por 
telefone? 

Número de travestis que conhece 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-9 

 

209.  

E destes, com quantos você encontrou 
ou falou nos últimos 6 meses? 
___________ travestis  
(Se não lembra, diga o nº aproximado) 

Número de travestis que conhece 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-9 

 

210.  

Como você pode melhor classificar 
sua relação com seu recrutador 
(pessoa que convidou você para este 
projeto)? 

Mais íntimo que um amiga 
Como um amiga 
Como um conhecida 
Como um estranha 
Não sei 

Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 

 

211.  
Como você descreveria sua 
preferência sexual atual? 
(Leia os itens) 

Atraída exclusivamente por homem 
Atraída por homens e por mulheres 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

 
PARTE 3 – HISTÓRIA SEXUAL: NÚMERO E TIPOS DE PARCEIROS 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

301.  

Eu queria agora fazer a você várias 
perguntas sobre diferentes sua vida 
sexual. 
 
Com quem foi sua primeira relação 
sexual? 

Homem 
Mulher 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

302.  
Quantos anos você tinha na sua 
primeira relação sexual (oral, vaginal 
ou anal)? 

[__|__] anos 
Não sei 
Não respondeu 

1 
-8 
-9 

 

303.  Você usou preservativo na primeira vez 
que teve relação sexual? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

304.  Com quem você teve relações sexuais 
nos últimos 6 meses? 

Só com homens 
Com homens e com mulheres 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

305.  

Qual o padrão de relacionamento 
sexual que você tem mantido nos 
últimos 3 meses?  
 
(Leia os itens) 
(CIRCULE UMA) 

Não mantive relacionamento sexual 
Tenho uma relação fixa com um homem sem 
sexo com outros homens e/ou mulheres 
Tenho uma relação fixa com um homem e ao 
mesmo tempo sexo com outros homens e/ou 
mulheres 
Tenho relações esporádicas com diferentes 
homens e/ou mulheres 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
-8 
-9 

 

306.  

Eu queria agora fazer a você várias 
perguntas sobre diferentes tipos de sexo 
com homens.  
Nos últimos 6 meses, você fez sexo 
oral com um homem, ou seja, um outro 
homem pôs o pênis em sua boca ou 
você pôs o pênis na boca dele? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 



85 

 

307.  

Pense sobre com quantos parceiros 
diferentes você praticou sexo oral nos 
últimos 6 meses. 
LEIA ALTO: 
Por favor, pense bem sobre essa 
pergunta para que possamos ter a 
informação mais precisa possível. 
Lembre-se que esta informação é 
totalmente confidencial. 

Número de parceiros com quem praticou sexo 
oral 
Não sei 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-8 
-9 

 

308.  

Eu queria agora fazer a você várias 
perguntas sobre diferentes tipos de sexo 
com homens.  
 
Nos últimos 6 meses, você fez sexo 
oral com um homem, ou seja, um outro 
homem pôs o pênis em sua boca ou 
você pôs o pênis na boca dele? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 

309.  

Pense sobre com quantos parceiros 
diferentes você praticou sexo oral nos 
últimos 6 meses. 
 
LEIA ALTO: 
Por favor, pense bem sobre essa 
pergunta para que possamos ter a 
informação mais precisa possível. 
Lembre-se que esta informação é 
totalmente confidencial. 

Número de parceiros com quem praticou sexo 
oral 
Não sei 
Não respondeu 

[ _ | _ ] 
-8 
-9 

 

310.  
Na última vez que você praticou sexo 
oral, você ou o seu parceiro usaram a 
camisinha (no sexo oral)? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

311.  
Com que freqüência você ou os seus 
parceiros usaram a camisinha no sexo 
oral durante os últimos 6 meses? 

Sempre 
Quase sempre 
Às vezes 
Nunca 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 

 

312.  
Nos últimos 6 meses, você ejaculou na 
boca de alguma outro homem ou um 
homem ejaculou na sua boca? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

313.  

Agora por favor, pense sobre com 
quantos homens diferentes você fez 
sexo anal, ou seja, todas as vezes 
quando você foi o parceiro que 
penetrou (ativo) e quando você foi o 
parceiro que foi penetrado(passivo) nos 
últimos 6 meses. 
 
LEIA ALTO:  
Por favor, pense bem sobre sua resposta 
a essa questão para que possamos ter a 
informação mais precisa possível. 
Lembre-se que esta informação é 
totalmente confidencial. 

Com quantos homens você praticou sexo anal nos 
últimos 6 meses onde foi você quem penetrou 
Não sei 
Não respondeu 
 
 
Com quantos homens você praticou sexo anal nos 
últimos 6 meses onde você foi o parceiro que foi 
penetrado (passivo)? 
Não sei 
Não respondeu 
 
 

 
[ _ | _ ] 
-8 
-9 
 
 
 
[ _ | _ ] 
-8 
-9 
 
 

 

314.  
Nos últimos 6 meses, onde você tem conhecido seu(s) parceiro(s) sexual(is)? 
(LEIA AS situações E CIRCULE AS RESPOSTAS)  
 Sempre Às 

 
Nunca Não sei NR 

a) através de amigos 1 2 3 -8 -9 
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b) na rua / parque / praças que não sejam 
áreas de pegação/cassação 1 2 3 -8 -9 

c) na piscina / praia 1 2 3 -8 -9 
d) na sauna 1 2 3 -8 -9 
e) em banheiros públicos 1 2 3 -8 -9 
f) em bares, discotecas /boates, clubes, etc. 

(exceto quarto escuro/darkroom) 1 2 3 -8 -9 

g) em quarto-escuro/darkroom 1 2 3 -8 -9 
h) no local de trabalho 1 2 3 -8 -9 
i) no teatro, shows, cinema (exceto cine 

pornô) ou outro local cultural 
1 2 3 -8 -9 

j) em cinema pornô 1 2 3 -8 -9 
l) através de anúncios de jornais/revistas 1 2 3 -8 -9 
m) Internet/ disk paquera  1 2 3 -8 -9 
n) outros, especificar:  
[__________________________________] 
 

1 2 3 -8 -9 

 
 
PARTE 4 – HISTÓRIA SEXUAL: PARCEIRO SEXUAL FIXO 
PARCEIRO SEXUAL FIXO é definido como: 
“Alguém com quem você tem transado mais de uma vez (onde o segundo e os outros encontros não foram por 
acaso), e ou com quem pretende transar novamente num futuro próximo (namorado, companheiro, etc)”. 
 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

01.  

Você teve ou tem um parceiro 
masculino fixo nos últimos 6 meses? 
 
Se sim, há quantos meses dura esta 
relação? 
 
 

Sim 
Não 
Não respondeu 
 
Tempo em meses 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-9 
 
|___| 
-8 
-9 

 403 
 
 
 
 

02.  

Qual das afirmações abaixo melhor 
descreve o seu comportamento sexual e 
o do seu parceiro fixo? 
 
(CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 

Nenhum de nós tem sexo com outras pessoas 
Apenas ele tem sexo com outras pessoas 
Apenas eu tenho sexo com outras pessoas 
Nós dois temos sexo com outras pessoas 
Eu tenho sexo com outras pessoas, eu não sei se 
ele tem 
Eu não tenho sexo com outras pessoas, eu não sei 
se ele tem 
Não sei 

Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 
-9 

 

03.  

Com quantos parceiros fixos você teve 
relação sexual anal nos últimos 6 
meses? 
 
LEIA ALTO: 
Por favor, pense bem sobre essa 
pergunta para que possamos ter a 
informação mais precisa possível. 
Lembre-se que esta informação é 
totalmente confidencial. 

 
 
Quantos parceiros fixos 
Não sei 

Não respondeu 

 
 
|___| 
-8 

-9 
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04.  

Com que freqüência, média, você teve 
relações sexuais com um homem nos 
últimos 6 meses?  
 
(CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 

De modo algum 
Uma ou duas vezes 
Irregularmente 
De 1 a 5 vezes no mês 
De 2 a 3 vezes na semana 
Diariamente/quase diariamente 
Outra [__________________________] 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 
-9 

 

05.  
Quantas vezes você fez sexo anal com 
seu último parceiro fixo durante os 
últimos 30 dias? 

Não tive relacionamento sexual anal com parceiro 
fixo 
Número de vezes 
Não sei 
Não respondeu 

1 
[ _ | _ 
] 
-8 
-9 

 501 
 
 
 

06.  
Na última vez que você fez sexo anal 
com este parceiro fixo, você usou a 
camisinha? 

Sim 
Não 
Não lembro 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 408 
 
 
 

07.  

Por que você não usou a camisinha 
desta vez? 
 
(CIRCULE TODAS AS RESPOSTAS 
MENCIONADAS) 

 
Não tinha 
Muito cara 
Parceiro não quis 
Não gosto de usar 
Não achei que fosse necessário 
Não pensei nisso 
Outra [_________________________] 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-9 

 

08.  

Com que freqüência você usou a 
camisinha com todos os seus parceiros 
fixos durante os últimos 6 meses? 
 
(CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 
 

Sempre 
Quase sempre 
À vezes 
Nunca 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 

 

09.  Alguma vez já discutiu HIV, AIDS ou 
DST com seu/seus parceiro(s) fixo(s)? 

Sim, com todos 
Sim, com alguns 
Não, com nenhum 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-8 
-9 

 

 
 

PARTE 5 – HISTÓRIA SEXUAL: PARCEIRO COMERCIAL 
PARCEIRO SEXUAL COMERCIAL é definido como: 
“Alguém com quem você se relaciona (relacionou) sexualmente e recebeu ou ofereceu dinheiro, presente ou 
favores em troca do sexo” 
 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

501 Alguma vez você já recebeu dinheiro, 
presente ou favores em troca de sexo? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 509 
 

502. 
Nos últimos 30 dias você recebeu 
dinheiro, presente ou favores em troca 
de sexo? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

503. Se sim, o dinheiro recebido foi: 
 

Somente seu 
Pagou parte para cafetina 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 
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504. 

Qual o valor que você recebeu na 
última transa 
 
 

1. (________________ ) 
Não sei 
Não respondeu 

 
-8 
-9 

 

505. 

Com quantos parceiros você fez sexo 
anal e recebeu dinheiro, favores ou 
presentes em troca do sexo nos 
últimos 6 meses? 
 
LEIA ALTO: 
Por favor, pense bem sobre essa 
pergunta para que possamos ter a 
informação mais precisa possível. 
Lembre-se que esta informação é 
totalmente confidencial. 
 
Se NENHUM PARCEIRO colocar 0 
(ZERO) 

Não tive relacionamento sexual anal com parceiro 
que recebi dinheiro em troca de sexo 
Número de parceiros 
Não sei 
Não respondeu 

 
1 
[ _ | _ ] 
-8 
-9 

 509 
 
 

506. 

Na última vez que você fez sexo anal 
com um parceiro de quem você 
recebeu dinheiro, presente ou favores 
você usou a camisinha? 

Sim 
Não 
Não lembro 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 508 
 
 509 
 

507. 

Por que você não usou a camisinha 
naquela vez? 
 
(CIRCULE TODAS AS 
RESPOSTAS MENCIONADAS) 

 
Não disponível 
Muito cara 
Parceiro não quis 
Não gosto delas 
Não achei que fosse necessário 
Não pensei nisso 
Outra [_________________________] 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-9 

 

508. 

Com que freqüência você usou 
camisinha com parceiros de quem 
você recebeu dinheiro, presentes ou 
favores?  
 
(CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 

Sempre 
Quase sempre 
À vezes 
Nunca 
No sei 
No respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 

 
 

 

509. Alguma vez você ofereceu dinheiro 
em troca de sexo? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 
 601 
 
 

510. 

Com quantos parceiros para quem 
você ofereceu dinheiro, presentes ou 
favores você fez sexo anal nos 
últimos 6 meses? 
 
Se NENHUM PARCEIRO colocar 0 
(ZERO) 

Não tive relacionamento sexual anal com parceiro 
a quem ofereci dinheiro, presentes ou favores 
Número de parceiros 
Não sei 
Não respondeu 

 
1 
[ _ | _ ] 
-8 
-9 

 
 601 
 
 
 

511. 

Na última vez que você fez sexo anal 
com um parceiro para quem você 
ofereceu dinheiro, presentes ou 
favores você usou a camisinha? 

Sim 
Não 
Não lembro 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 513 
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512. 

Por que você não usou a camisinha 
desta vez? 
(CIRCULE TODAS AS 
RESPOSTAS MENCIONADAS) 

 
Não tinha 
Muito cara 
Parceiro não quis 
Não gosto de usar 
Não achei que fosse necessário 
Não pensei nisso 
Outra [_________________________] 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-9 

 

513. 

Com que freqüência você usou 
camisinha com parceiros para quem 
você ofereceu dinheiro?  
((CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 

Sempre 
Quase sempre 
À vezes 
Nunca 
No sei 
No respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 

 

514. 
Alguma vez já discutiu HIV, AIDS ou 
DSTs com qualquer dos seus 
parceiros comerciais? 

Sim, com todos 
Sim, com alguns 
Não, com nenhum 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-8 
-9 

 

 
 
PARTE 6 – HISTÓRIA SEXUAL: PARCEIRO CASUAL 
PARCEIRO SEXUAL CASUAL é definido como: 
“Alguém com quem você tenha transado uma vez ou mais sem nenhuma regularidade, sem combinar para um 
próximo encontro e que não seja parceiro comercial (“ ficante “, paqueras, pessoas que acabou de conhecer etc)”. 
 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

601. 
Você manteve alguma relação sexual 
anal com parceiro casual nos últimos 
3 meses? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 701 
 

602. 

Nos últimos 3 meses, quantos 
parceiros sexuais casuais (não-fixos e 
não-comerciais) masculinos você 
teve? 
 
LEIA ALTO: 
Por favor, pense bem sobre essa 
pergunta para que possamos ter a 
informação mais precisa possível. 
Lembre-se que esta informação é 
totalmente confidencial. 
 
Se NENHUM PARCEIRO colocar 0 
(ZERO) 

Não tive parceiros casuais 
Número de parceiros casuais 
Não sei 
Não respondeu 

1 
[ _ | _ ] 
-8 
-9 

 

603. 
Na última vez que você fez sexo anal 
com este parceiro casual, a camisinha 
foi usada? 

Sim 
Não 
Não lembro 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 605 
 
 
 

604. 

Por que você não usou a camisinha 
desta vez? 
 
(CIRCULE TODAS AS 
RESPOSTAS MENCIONADAS) 

 
Não disponível 
Muito cara 
Parceiro não quis 
Não gosto delas 
Não achei que fosse necessário 
Não pensei nisso 
Outra [_________________________] 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-9 
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605. 

Com que freqüência você usou a 
camisinha com todos os seus 
parceiros casuais durante os últimos 3 
meses? 
 
(CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 

Sempre 
Quase sempre 
Às vezes 
Nunca 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 

 

606. 
Alguma vez já discutiu HIV, AIDS ou 
DSTs com qualquer dos seus 
parceiros casuais? 

Sim, com todos 
Sim, com alguns 
Não, com nenhum 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-8 
-9 

 

 
PARTE 7 – HISTÓRIA SEXUAL: SEXO COM MULHERES 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

701. 

Agora eu tenho algumas questões 
relacionadas às suas experiências 
sexuais com mulheres. Alguma vez 
você já teve relação sexual com uma 
mulher? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 
 801 
 
 

702. 
Quantos anos você tinha na sua 
primeira relação sexual com uma 
mulher? 

[__|__] anos 
Não sei 
Não respondeu 

1 
8 
9 

 

703. Já foi alguma vez casada ou viveu 
maritalmente com uma mulher? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 

704. 
Você está atualmente casada ou 
vivendo com uma parceira sexual 
mulher? 

Atualmente casada, vive com esposa 
Atualmente casada, vive com outra parceira sexual 
mulher 
Atualmente casada, não vive com esposa ou 
qualquer outra parceira sexual mulher 
Não casada, vive com parceira sexual mulher 
Não respondeu 

1 
2 
 
3 
4 
-9 

 

705. 

Com quantas mulheres você teve 
relação sexual durante os últimos 3 
meses? 
 
Se NENHUMA PARCEIRA colocar 
0 (ZERO) 

Número de parceiras mulheres nos últimos 6 meses 
Não sei 
Não respondeu 
Se nunca 

[ _ | _ ] 
-8 
-9 
1 

 
 
 
 801 

706. 

Pense sobre a última vez que você fez 
sexo com uma parceira mulher 
durante os últimos 3 meses. A 
camisinha foi usada? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 708 
 
 
 

707. 

Por que você não usou a camisinha 
naquela vez? 
 
(CIRCULE TODAS AS 
RESPOSTAS MENCIONADAS) 

 
Não tinha 
Muito cara 
Parceira não quis 
Não gosto de usar 
Não achei que fosse necessário 
Não pensei nisso 
Outra [_________________________] 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-9 

 

708. 

Com que freqüência você usou a 
camisinha com todas as suas parceiras 
mulheres nos últimos 3 meses? 
 
(CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 

Sempre 
Quase sempre 
Às vezes 
Nunca 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 
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709. 
Alguma vez já discutiu HIV, AIDS ou 
DST com qualquer das suas parceiras 
mulheres? 

Sim, com todas 
Sim, com algumas 
Não, com nenhuma 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-8 
-9 

 

 
PARTE 8 – PRESERVATIVO MASCULINO E LUBRIFICANTE 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

801. 801. Você já ouviu falar da camisinha 
(preservativo masculino)? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 807 
 

802. 802. 
Você já usou a camisinha 
(preservativo masculino) durante o 
sexo? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

803. 803. 
Você sabe de algum lugar ou 
pessoa dos quais você pode obter 
camisinhas? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 

804. 804. Você tem camisinha (preservativo) 
com você? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 

805. 805. Se sim, quantas? 
(_______________) 
Não sei 
Não respondeu 

 
-8 
-9 

 

806.  

De quais lugares ou pessoas você 
sabe que pode obter camisinhas? 
 
(Leia os itens) 
(CIRCULE TODAS AS 
RESPOSTAS  
CITADAS) 

 
Loja 
Farmácia 
Supermercado 
Hospital 
Centro de Saúde 
Bar / motel / hotel 
Agente Comunitário de Saúde 
Amigo 
ATRAC 
Banca de revista 
Cinema/Sauna 
Outro: [_________________________] 
Não sei 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-8 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-8 
-9 

 

807.  

Agora eu gostaria de perguntar a 
você sobre o uso de lubrificantes 
durante a relação sexual com 
homens. 
Você usa lubrificantes durante a 
relação sexual anal com homens? 

Não faz sexo anal com homens 
Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-8 
-9 

 
 901 
 
 809 
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808.  

Quais lubrificantes você usa 
comumente? 
 
(Leia os itens) 
(CIRCULE TODAS AS 
RESPOSTAS  
CITADAS) 

 
Creme de cabelo 
Saliva/cuspe 
Vaselina 
KY/Preserve 
Hidratante/loção para mãos 
Gel vaginal 
Óleo para bebês 
Manteiga 
Óleo de cozinha 
Outro [________________] 
Não sei 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-8 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-8 
-9 

 

809.  

Por que você não usa lubrificantes? 
 
(Leia os itens) 
(CIRCULE TODAS AS 
RESPOSTAS  
CITADAS) 

 
Parceiro não aceita 
Tem medo de usá-los 
Não consegue adquiri-lo 
Não gosta de lubrificantes 
Outro [____________________] 
Não sei 
Não respondeu  

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
-8 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
-8 
-9 

 

810.  

Com que freqüência você usou 
lubrificantes durante os últimos 6 
meses? 
Você usou lubrificantes...  
(CIRCULE UMA) 
(LEIA OS ITENS) 

Sempre 
Quase sempre 
Às vezes 
Nunca 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
-8 
-9 

 

811.  
Você sabe de algum lugar ou 
pessoa dos quais você pode obter 
lubrificantes? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

901 

812.  

De quais lugares ou pessoas você 
sabe que você pode obter 
lubrificantes? 
 
(Leia os itens) 
(CIRCULE TODAS AS 
RESPOSTAS  
CITADAS) 

 
Loja 
Farmácia 
Supermercado 
Hospital 
Centro de Saúde 
Bar / motel / hotel 
Agente Comunitário de Saúde 
Amigo 
ATRAC 
Banca de revista 
Cinema/Sauna 
Outro: [_________________________] 
Não sei 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-8 
-9 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-8 
-9 

 

 
 
PARTE 9 –DROGAS  

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

901.  
Com que freqüência você consome 
bebidas alcoólicas? 
(Leia os itens)   

Nunca 
Uma vez por mês ou menos 
2 a 4 vezes por mês 
2 a 3 vezes por semana 
4 ou mais vezes por semana 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

912 
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902.  

Quantas doses de álcool você 
consome num dia normal? (Uma dose 
de álcool significa: 1 lata de cerveja; 1 
dose de conhaque ou uísque; 1 taça de 
vinho;1 dose de aperitivo; 1 copinho 
de pinga, cachaça ou caipirinha) 

0 ou 1 dose 
2 ou 3 doses 
4 ou 5 doses 
6 ou 7 doses 
8 doses ou mais 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

903.  
Com que freqüência você consome 
cinco ou mais doses em uma única 
ocasião? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 
Uma vez por mês 
Uma vez por semana 
Quase todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

904.  

Quantas vezes ao longo dos últimos 
doze meses você achou que não 
conseguiria parar de beber uma vez 
tendo começado? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 
Uma vez por mês 
Uma vez por semana 
Quase todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

905.  

Quantas vezes ao longo dos últimos 
doze meses você não conseguiu fazer 
o que era esperado de você por causa 
do álcool? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 
Uma vez por mês 
Uma vez por semana 
Quase todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

906.  

Quantas vezes ao longo dos últimos 
doze meses você precisou beber pela 
manhã para poder se sentir bem ao 
longo do dia após ter bebido bastante 
no dia anterior? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 
Uma vez por mês 
Uma vez por semana 
Quase todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

907.  
Quantas vezes ao longo dos últimos 
doze meses você se sentiu culpado ou 
com remorso após ter bebido? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 
Uma vez por mês 
Uma vez por semana 
Quase todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

908.  

Quantas vezes ao longo dos últimos 
doze meses você foi incapaz de 
lembrar o que aconteceu devido à 
bebida? 

Nunca 
Menos de uma vez por mês 
Uma vez por mês 
Uma vez por semana 
Quase todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 
 

909.  
Você já causou ferimentos ou 
prejuízos a você mesmo ou a outra 
pessoa após ter bebido? 

Não 
Sim, mas não no último ano 
Sim, durante o último ano 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

 

910.  

Alguém ou algum parente, amigo ou 
médico, já se preocupou com o fato de 
você beber ou sugeriu que você 
parasse? 

Não 
Sim, mas não no último ano 
Sim, durante o último ano 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

 

911.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você ingeriu alguma 
bebida alcóolica durante a relação 
sexual ou duas horas antes da relação. 

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 
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912.  Nos últimos 6 meses, quantas vezes 
você fumou maconha? 

Nenhuma vez 
Uma vez por mês ou menos 
Mais ou menos uma vez por semana 
Várias vezes por semana 
Todos os dias 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

914 

913.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você fumou maconha 
durante a relação sexual ou duas horas 
antes da relação? 

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

914.  Nos últimos 6 meses, quantas vezes 
você fumou crack ou meria? 

Nenhuma vez 
Uma vez por mês ou menos 
Mais ou menos uma vez por semana 
Várias vezes por semana 
Todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

916 

915.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você fumou crack ou meria 
durante a relação sexual ou duas horas 
antes da relação? 

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

916.  

Nos últimos 6 meses, quantas vezes 
você tomou bolinha ou anfetaminas 
(Hipofagin, Moderex, Glucoenergin, 
Inibex, Calina, etc)? 

Nenhuma vez 
Uma vez por mês ou menos 
Mais ou menos uma vez por semana 
Várias vezes por semana 
Todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

918 

917.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você tomou bolinha ou 
anfetaminas durante a relação sexual 
ou duas horas antes da relação? 

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

918.  

Nos últimos 6 meses, quantas vezes 
você cheirou lança-perfume, loló, 
cola, éter, esmalte, tinta, clorofórmio 
ou solvente? 

Nenhuma vez 
Uma vez por mês ou menos 
Mais ou menos uma vez por semana 
Várias vezes por semana 
Todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

920 

919.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você cheirou lança-
perfume, loló, cola, éter, esmalte, 
tinta, clorofórmio ou solventes 
durante a relação sexual ou duas horas 
antes da relação?   

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

920.  Nos últimos 6 meses, quantas vezes 
você tomou ecstasy? 

Nenhuma vez 
Uma vez por mês ou menos 
Mais ou menos uma vez por semana 
Várias vezes por semana 
Todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

922 
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921.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você tomou ecstasy 
durante a relação sexual ou duas horas 
antes da relação? 

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

922.  Nos últimos 6 meses, quantas vezes 
você cheirou cocaína? 

Nenhuma vez 
Uma vez por mês ou menos 
Mais ou menos uma vez por semana 
Várias vezes por semana 
Todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

924 

923.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você cheirou cocaína 
durante a relação sexual ou duas horas 
antes da relação? 

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

924.  Nos últimos 6 meses, quantas vezes 
você injetou cocaína na veia? 

Nenhuma vez 
Uma vez por mês ou menos 
Mais ou menos uma vez por semana 
Várias vezes por semana 
Todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

926 

925.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você injetou cocaína na 
veia durante a relação sexual ou duas 
horas antes da relação? 

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

926.  
Nos últimos 6 meses, quantas vezes 
você injetou alguma outra droga na 
veia? 

Nenhuma vez 
Uma vez por mês ou menos 
Mais ou menos uma vez por semana 
Várias vezes por semana 
Todos os dias 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

1001 

927.  

Nos últimos 6 meses, das vezes que 
você teve relação sexual, com que 
freqüência você injetou cocaína na 
veia durante a relação sexual ou duas 
horas antes da relação? 

Sempre 
Na maioria das vezes 
Algumas vezes 
Raramente 
Nunca 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

 
PARTE 10 – VIOLÊNCIA      (DEFINIR VIOLÊNCIA) 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

1001.  

Durante os últimos 6 meses, você se sentiu 
discriminada (tratado pior que os seus pares) 
por alguma pessoa ou instituição, por algumas 
das razões enumeradas? 
(Leia os itens) 
(CIRCULE TODAS AS RESPOSTAS  
CITADAS) 

 SIM NÃO NR 

 

Sua cor ou raça 1 2 -9 
Ser travesti 1 2 -9 
Falta de dinheiro ou condição social 1 2 -9 
Sua preferência sexual 1 2 -9 
Sua profissão ou ocupação 1 2 -9 
Se HIV positivo, se for o caso 1 2 -9 
Doença ou incapacidade 1 2 -9 
Sua idade 1 2 -9 

1002.  Você já sofreu algum tipo de violência por 
causa de sua orientação sexual? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 
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1003.  Nos últimos 6 meses, você já foi vítima de 
alguma violência? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

1006 
 

1004.  Se sim, que tipo? 

Física 
Verbal 
Sexual 
Moral 
Psicológica 
Outra _____________________ 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
-8 
-9 

 

1005.  

Se sofreu violência física, quem foi o 
agressor? 
 
(Leia os itens) 
(CIRCULE TODAS AS RESPOSTAS  
CITADAS) 

Companheiro(a), cônjuge ou parceiro(a) 
sexual fixo 
Parceiro(a) sexual não fixo 
Familiar 
Conhecido 
Autoridade policial 
Desconhecido (assaltante, bandido, 
ladrão) 
Não sei 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

1006.  Durante o último ano, algum de seus parceiros 
sexuais forçou você a fazer sexo com eles?  

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 

 
 
PARTE 11 – DST (Doença Sexualmente Transmissível) 

Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 
para 

1101.  Você já ouviu falar de doenças que podem 
ser transmitidas através da relação sexual? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

1104 

1102.  

Você pode descrever qualquer sintoma de 
DST em mulheres? ..... Algum outro? 
 
(CIRCULE 1 EM TODOS 
MENCIONADOS) 
(CIRCULE 2 EM TODOS NÃO 
MENCIONADOS) 
(MAIS DE UMA RESPOSTA É 
POSSÍVEL) 
(NÃO LEIA ALTO OS SINTOMAS) 

 
Dor abdominal 
Corrimento genital (no canal da urina) 
Corrimento mal-cheiroso 
Ardência ao urinar 
Úlcera/dor genital 
Inchaço na virilha 
Coceira 
Outro [___________________] 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

1103.  

Você pode descrever qualquer sintoma de 
DST em homens? ..... Algum outro? 
 
(CIRCULE 1 EM TODOS 
MENCIONADOS) 
(CIRCULE 2 EM TODOS NÃO 
MENCIONADOS) 
(MAIS DE UMA RESPOSTA É 
POSSÍVEL) 
(NÃO LEIA ALTO OS SINTOMAS) 

 
Corrimento genital (no canal da urina) 
Ardência ao urinar 
Úlceras/dor genital 
Inchaço na virilha 
Não pode retrair o prepúcio 
Úlceras/dor no ânus 
Outro [_____________________] 
Não respondeu 

Sim 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Não 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

1104.  Você teve algum corrimento no canal da 
urina durante os últimos 12 meses? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 
1110 
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1105.  Na última vez que teve corrimento no canal 
da urina, como resolveu esse problema? 

Nunca tive corrimento no canal da urina 
Em serviço público de saúde  
Em médico particular / convênio 
Diretamente com o balconista da farmácia 
Conselhos de amigos ou de parentes 
Sozinho 
Não fez nada 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-8 
-9 

 
1110 
 
 
 
 
 
 
 
 

1106.  Se sim, tomou algum medicamento? 

Nunca tive corrimento no canal 
Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-8 
-9 

 

1107.  Esse medicamento foi prescrito por médico? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1108.  
Na última vez que teve corrimento no canal 
da urina, você foi aconselhado a realizar o 
teste de AIDS? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1109.  
Você recebeu tratamento para seu parceiro 
ou então você foi estimulado a levá-lo para 
consulta médica? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1110.  Você teve alguma úlcera genital durante os 
últimos 6 meses? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1111.  Você teve alguma úlcera ou dor anal durante 
os últimos 6 meses? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1112.  Você teve algum corrimento anal nos 
últimos 6 meses? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1113.  
Você apresentou alguma secreção 
esverdeada (purulenta) na garganta nos 
últimos 6 meses? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

 
 
PARTE 12 – CONHECIMENTO, OPINIÕES E ATITUDES FRENTE À HIV/AIDS 
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Nº Questão ou filtro Códigos/CATEGORIAS Pule 

para 

1201. Você já ouviu falar de HIV ou da 
doença chamada AIDS? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 1301 

1202. 
Você sabe de alguém que está 
infectado com HIV ou que morreu de 
AIDS? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1203. 
Você tem um parente próximo ou um 
amigo próximo que está infectado 
com HIV ou que morreu de AIDS? 

Sim, um parente próximo 
Sim, um amigo próximo 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1204. 

Você poderia me dizer três maneiras 
de uma pessoa se proteger do HIV, o 
vírus que causa a AIDS? 
(CITAÇÕES ESPONTÂNEAS) 
(SEM OPÇÕES) 

1. 
[_________________________________________] 
2. 

[_________________________________________] 

3. 

[_________________________________________] 

  

1205. 

As pessoas podem se proteger do 
HIV, o vírus que causa AIDS, 
usando a camisinha toda vez que eles 
fizerem sexo? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1206. As pessoas podem se proteger do 
HIV ao evitar o sexo anal? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1207. 
As pessoas podem se proteger do 
HIV ao usar camisinha corretamente 
toda vez que eles fizerem sexo anal? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1208. Uma pessoa pode pegar o HIV por 
uma picada de mosquito? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1209. 

Você acha que uma pessoa de 
aparência saudável pode estar 
infectada pelo HIV, o vírus que causa 
AIDS? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1210. As pessoas podem se proteger do 
HIV ao evitar a relação sexual? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1211. 
As pessoas podem se proteger do 
HIV ao ter um parceiro sexual fiel e 
não-infectado? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1212. 
Uma pessoa pode pegar HIV ao 
dividir talheres, copos ou refeições 
com alguém que está infectado? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1213. 
Uma pessoa pode pegar HIV ao 
receber injeções com uma agulha que 
já tinha sido usada por outra pessoa? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 
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1214. 
Uma mulher grávida infectada com 
HIV ou AIDS pode transmitir o vírus 
para o bebê na barriga? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1215. 
Uma mulher com HIV ou AIDS pode 
transmitir o vírus para o recém-
nascido através da amamentação? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

 
 

PARTE 13 – TESTE ANTI-HIV 

1301. 

Em sua comunidade, é possível para alguém 
receber um teste confidencial para descobrir 
se está infectado com HIV? 
 
Por confidencial, eu quero dizer que 
ninguém vai saber o resultado se você não 
quiser que eles saibam. 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1302. Você já fez o teste para o HIV/Aids alguma 
vez na vida? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 1401 

1303. Quantas vezes você já fez o teste na vida? 
Vezes 
Não sei  
Não respondeu 

|____| 
-8 
-9 

 

1304. Você fez o teste para HIV/Aids nos últimos 
12 meses? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 

1305. Onde você fez o último teste de HIV? 

CTA (Centro de Testagem e 
Aconselhamento, também chamado COAS) 
Rede pública de Saúde (posto / Hospital / 
Pronto Socorro – exceto CTA/COAS) 
Banco de sangue 
Hospitais / laboratórios particulares 
Outro [_____________________________] 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
 
 
3 
4 
5 
-8 
-9 

 

1306. 

Qual o principal motivo pelo qual você fez 
o último teste de HIV? 
 
(CIRCULE UMA) 

Por solicitação do empregador 
Precisou ou quis doar sangue 
Doou sangue para se testar 
Por achar que tinha algum risco 
Voluntário  
Curiosidade 
Parceiro(a) pediu 
Parceiro(a) está infectado pelo HIV (AIDS) 
Indicação médica 
Outro [_____________________________] 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
-8 
-9 

 

1307. 
Você conhece algum serviço de saúde onde 
o teste de HIV (Aids) é feito gratuitamente, 
sem considerar o caso de doação de sangue? 

Sim. 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 
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1308. Você pode me dizer o resultado do seu teste 
HIV? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1309. Se sim, qual o resultado 

Positivo  
Negativo 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

 
 
PARTE 14 – FONTES DE INFORMAÇÃO 

1401. 

 
Você conhece algum grupo que não 
esteja ligado ao serviço público 
(Organização Não Governamental – 
ONG ou Organização da Sociedade 
Civil – OSC) que trabalhe com 
HIV/Aids? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 1501 

1402. 

Nos últimos 12 meses, você 
participou de alguma atividade 
desenvolvida por algumas destas 
organizações? 
 
(LEIA OS ITENS) 
 
(CIRCULE 1 EM TODOS 
MENCIONADOS) 
 
(CIRCULE 2 EM TODOS NÃO 
MENCIONADOS) 
 
(MAIS DE UMA RESPOSTA É 
POSSÍVEL) 

 
Recebeu material educativo 
Recebeu preservativos 
Participou de palestras 
Participou de atividades de grupo 
Recebeu aconselhamento 
Recebeu encaminhamento para a rede de saúde 
Recebeu assistência médica 
Recebeu assistência social (inclui casas de apoio) 
Recebeu assistência jurícida 
Outras __________________ 
Não respondeu 

S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-9 

N 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-9 

 

1403. Você se sente apoiado por alguma 
destas organizações? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
-8 
-9 

 

1404. 

Nos últimos 12 meses, você 
participou de alguma atividade 
desenvolvida por algu 
 
 
 
m serviço da rede pública de saúde? 
 
(CIRCULE 1 EM TODOS 
MENCIONADOS) 
 
(CIRCULE 2 EM TODOS NÃO 
MENCIONADOS) 
 
(MAIS DE UMA RESPOSTA É 
POSSÍVEL) 

 
Recebeu material educativo 
Recebeu preservativos 
Participou de palestras 
Participou de atividades de grupo 
Recebeu aconselhamento 
Recebeu encaminhamento para a rede de saúde 
Recebeu assistência médica 
Recebeu assistência social (inclui casas de apoio) 
Recebeu assistência jurícida 
Outras __________________ 
Não respondeu 

S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-9 

N 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-9 
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parte 15 – ALTERAÇÕES NO CORPO 

1501. Você já colocou silicone liquido em 
seu corpo? 

Sim 
Não 
Não respondeu 

1 
2 
-9 

 1505 

1502. Se já colocou silicone liquido sabe a 
origem do produto? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

 

1503. 
Quem indicou a colocação do 
silicone liquido? 
(Leia os itens) 

Um amigo 
Um conhecido 
Uma travesti 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

 

1504. 
Se já aplicou o silicone liquido, quem 
foi a pessoa que fez o procedimento?  
(Leia os itens) 

Bombadeira 
Enfermeira 
Amiga 
Médica 
Conhecida 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
5 
-9 

 

1505. 
Conhece alguém que já teve 
problemas com a aplicação do 
silicone liquido? 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

 
 
Finalize a 
entrevista 

1506. Você já aplicou hormônio em seu 
corpo? 

Sim 
Não 
Não apliquei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

 

1507. Quem aplicou? 
(Leia os itens) 

Enfermeira 
Amiga 
Conhecida 
Balconista da farmácia 
Não respondeu 

1 
2 
3 
4 
-9 

 

1508. Com que freqüência você faz 
aplicação do hormônio injetável? 

Mais de uma vez 
Uma única vez 
Não fiz 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

 

1509. Na aplicação do hormônio você sabe 
se utilizado material descartável. 

Sim 
Não 
Não sei 
Não respondeu 

1 
2 
3 
-9 

 

 
 
Término da entrevista: ___h e ___min 
 
 
Este é o fim de nosso questionário. Muito obrigado por ceder seu tempo e responder 
estas questões. Nós apreciamos sua ajuda. 
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