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As terminologias que utilizamos no nosso dia-a-dia tem 
uma capacidade transformadora, seja pela inclusão, pela 
exclusão ou pelo estigma e discriminação. 

 No âmbito dos serviços de saúde, reconhecer as diferenças 
como positivas e inerentes a uma sociedade complexa na 
qual vivemos é imprescindível para promover um acolhi-
mento às pessoas. Especialmente para o cuidado em saúde 
voltado para a prevenção e o tratamento em HIV/AIDS, o 
uso de uma linguagem inclusiva e compreensiva das espe-
cificidades dos grupos populacionais melhora a adesão e 
apoia o cumprimento dos objetivos lançados pelo Programa 
Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS (UNAIDS) para 
acabar com a AIDS até 2030.  

Este documento vai ao encontro do objetivo do curso 

MOOC Zero Discriminação nos Serviços de Saúde: de eliminar 
as barreiras que pessoas encontram no primeiro contato 
com o serviço, que são as linguagens e as terminologias. 

 A forma como interagimos com as pessoas e, sobretudo, 
como dialogamos, deve ser sensível o suficiente para pro-
mover a inclusão e a justiça social. Além disso, verificaremos 
que compreender os conceitos e as linguagens de grupos 
historicamente vulnerabilizados pode produzir melhorias 
significativas no processo do cuidado. Precisamos colocar 
as pessoas no centro, retirar as barreiras e fazer que sejam 
impactadas positivamente pelos serviços de saúde. 

 Então, vamos compreender algumas das terminolo-
gias e como elas podem guiar melhor as nossas práticas 
em saúde?

Vamos abrir Janelas?



https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=146

https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=177

Se quiser saber mais acesse ou sugira para os(as) usuários(as) do SUS
os cursos online, abertos e gratuitos sobre Zero Discriminação.



Como você chama?
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Atitudes para enfrentar barreiras

Perguntar como a pessoa quer ser chamada é sempre a me-
lhor escolha. Usualmente, o nome é verificado no momento 
da apresentação de um documento. 

Todavia, para algumas pessoas trans, travestis e não-biná-
rias, o nome no documento ainda remete a uma identidade 
na qual a pessoa não se identifica mais. Nesse sentido, se 
a pessoa informar o seu nome social, independente do 
constante no documento apresentado, respeite-a e a chame 
pelo nome informado por ela. 

Utilize também os pronomes que a pessoa mencionar. 
Nunca se refira a pessoas por um pronome incorreto, uma 
vez que o pronome correto tenha sido dito. Se ocorrer um 
erro, reconheça-o e tome atitudes para corrigi-lo. 

Se houver incerteza sobre o pronome, pergunte respei-
tosamente como a pessoa pessoa prefere ser chamada.

Embasamento técnico e científico

No caso das pessoas trans, o Decreto 8.727 de 2016 reco-
nhece e garante a essa população o direito de uso do nome 
social, ou seja, a designação pela qual a pessoa travesti ou 
transexual se identifica e é socialmente reconhecida, inde-
pendentemente de estar presente ou não no documento 
de identificação apresentado no serviço. Embora a decisão 
não mencione especificamente as pessoas não-binárias, elas 
também possuem esse direito.  

No âmbito do SUS, a Carta dos Direitos dos Usuários 
também garante, no artigo 4, o respeito ao nome social.



Qual a sua raça/cor?
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Atitudes para enfrentar barreiras 

A raça/cor é autodeclarada, ou seja, a pessoa é quem pode 
informar sobre isso.

No Brasil, as categorias são definidas pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) e presente em todos 
os sistemas de informação do SUS. 

As categorias de raça/cor são:
Branca: pessoa que se autodeclarou branca, usualmente 

de origem/descendência europeia. 
Preta: pessoa que se autodeclarou preta, usualmente de 

origem/descendência africana ou afro-brasileira.
Parda: pessoa que se autodeclarou parda, usualmente 

associada a termos que atualmente podem ser considerados 
racistas como moreno(a), mulato(a), caboclo(a), cafuzo(a), 
mameluco(a), mestiço(a) ou assemelhados. O uso destes 
termos pode ocorrer dentro da comunidade como forma 
de ressignificar expressões historicamente utilizadas para 
inferiorizar ou ridicularizar sujeitos e grupos sociais.

IMPORTANTE: Preto(a) e Pardo(a) são agrupados(as) 
na categoria de análise Negro(a).

Amarela: pessoa que se autodeclarou amarela, usualmente 
de origem/descendência oriental.

Indígena: pessoa que se autodeclarou indígena, poden-
do ser aldeada (residir em uma aldeia indígena) ou não. É 

importante, quando a pessoa se autodeclarou indígena, 
coletar informação sobre a sua etnia.

Ignorado: opção utilizada para pessoa que desejou não 
autodeclarar a sua raça/cor. No caso de serviços de saúde, 
também utilizada em situações em que a pessoa não estava 
em condições de responder a perguntas de caracterização 
sociodemográfica.

Embasamento técnico e científico 

A portaria 344 de 1 de fevereiro de 2017 do Ministério da 
Saúde dispõe sobre a obrigatoriedade do preenchimento 
do quesito raça/cor em todos os sistemas de informação 
em saúde do Brasil. 

Esta portaria, amparada no amplo marco legal existente 
no país, reconhece a vasta literatura científica que comprova 
que o racismo produz implicações severas para a saúde 
da população negra.

É importante ressaltar que a raça é uma construção social, 
histórica e geográfica e não apenas uma expressão biológica 
que diferencia as pessoas e os grupos populacionais. 

No Brasil, utiliza-se a expressão raça seguida de cor (raça/
cor), considerando que se trata de uma informação autode-
clarada do fenótipo da pessoa respondente. 



Qual a sua etnia?
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Atitudes para enfrentar barreiras

A etnia é autodeclarada, ou seja, a pessoa é quem pode 
informar sobre isso. 

Perguntar e compreender a etnia de pessoas autodecla-
radas indígenas nos serviços de saúde promove a aproxi-
mação com os(as) usuário(as), além de permitir que os(as) 
profissionais de saúde tenham uma compreensão mais 
ampla do território onde atuam.

São 264 etnias identificadas na portaria 508.
Tenha uma lista impressa ou a mão no seu serviço e, 

com o tempo, saiba exatamente as etnias existentes no seu 
território de abrangência!

E lembre-se: refira-se sempre a pessoa indígena (indi-
viduo) ou povos indígenas (coletivo). A palavra “índio” 
carrega ideias ultrapassadas e não reflete a diversidade 
cultural e linguística de povos originários.

Embasamento técnico e científico

A portaria 508 de 28 de setembro de 2010 do Ministério da 
Saúde dispõe sobre a obrigatoriedade do preenchimento 
da etnia nos sistemas de informação ambulatorial (SIA) e 
hospitalar (SIH) do SUS quando a categoria “indígena” for 
preenchida no campo raça/cor.

A etnia, para além das características fenotípicas, englo-
ba aspectos socioculturais como a língua, a religião e os 
costumes.



Qual a sua identidade de gênero?
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Atitudes para enfrentar barreiras

A identidade de gênero é autodeclarada, ou seja, a pessoa é 
quem pode informar sobre isso. O gênero é uma construção 
social e histórica. Neste sentido, não é algo com o qual as pessoas 
nascem ou tampouco são designadas biologicamente. 

O gênero é construído e internalizado pelos sujeitos a 
partir da relação com os elementos presentes em cada cul-
tura e pela experiência individual. A identidade de gênero 
é como uma pessoa se percebe no mundo. Usualmente, as 
identidades de gênero historicamente reconhecidas são a 
de homem e da mulher, mas existem outras.

Um acolhimento sensível de usuários (as) pode incluir a 
explicação sobre o que significam as identidades de gênero, 
de modo a minimizar estranhezas e eventualidades que esse 
questionamento possa causar. Lembre-se que a pessoa não 
é obrigada a declarar a sua identidade de gênero.

Embasamento técnico e científico

No Brasil os direitos sexuais são reconhecidos na Política Nacional 
de Saúde Integral da População LGBT (2011). O embasamento 
técnico e científico pleno permanece ainda como necessidade.  

O Instrutivo das notificações de violência interpessoal e au-
toprovocada (2016) do Ministério da Saúde deixa de mencionar 
as identidades cisgênero (pessoas cuja identidade de gênero é 

correspondente ao sexo atribuído ao nascimento) mas lista as 
identidades trans (pessoas cuja identidade de gênero é divergente 
ao sexo atribuído ao nascimento). A seguir trazemos as conceitu-
ações, que são as vigentes atualmente, com as suas limitações: 

Travesti: pessoa que deseja ser reconhecida socialmente 
como mulher. As travestis buscam, usualmente, transformar 
o corpo em um corpo feminino por meio de vestimentas, 
hormônios e/ou cirurgias. As pessoas travestis são tratadas 
pronomes femininos (ela/dela). 

Homem trans: pessoa que nasceu com sexo feminino, 
mas identifica-se com o gênero masculino. 

Mulher trans: pessoa que nasceu com sexo masculino, 
mas identifica-se com o gênero feminino. 

As pessoas intersexo englobam uma variedade de con-
dições (genéticas, fisiológicas e/ou somáticas) com que as 
pessoas nascem, apresentando uma anatomia reprodutiva e 
sexual, ou um padrão de cromossomos que não se encaixa 
às definições tidas como femininas ou masculinas, ou que 
são ambíguas (genitália ambígua). 

A identidade de gênero não deve ser confundida com 
orientação sexual. Enquanto identidade de gênero refere-
-se a como a pessoa se identifica, a orientação sexual está 
ligada a como a pessoa se relaciona sexual e afetivamente. 
Assim, travestis, mulheres trans e homens trans podem ser 
heterossexuais, homossexuais ou bissexuais.



Qual a sua orientação sexual?
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Atitudes para enfrentar barreiras

A orientação sexual é autodeclarada, ou seja, a pessoa é 
quem pode informar sobre isso. 

O Instrutivo das notificações de violência interpessoal 
e autoprovocada (2016) do Ministério da Saúde lista três 
orientações sexuais com as seguintes conceituações:

Heterossexuais: o desejo sexual e/ou afetivo está dire-
cionado para indivíduos que se identificam com o gênero 
diferente do seu, como por exemplo quando um homem 
(cis ou trans) se relaciona com uma mulher (cis ou trans).

Homossexuais: o desejo sexual e/ou afetivo opera entre 
pessoas de mesmo gênero, como por exemplo, mulheres 
lésbicas (mulheres que desejam ou se relacionam com 
outras mulheres) e homens gays (homens que desejam ou 
se relacionam com outros homens).

Bissexuais: o desejo sexual e/ou afetivo está voltado 
para mais de um gênero, por exemplos homens que se 
relacionam com outros homens e também com mulheres

Lembre-se que o(a) usuário(a) não é obrigado(a) a declarar 
a sua orientação sexual.

Um acolhimento sensível dos(as) usuários (as) pode in-
cluir a explicação sobre o que significa orientação sexual, 
de modo a minimizar quaisquer eventualidades que esse 
questionamento possa causar.

Embasamento técnico e científico 

No Brasil a Política Nacional de Saúde Integral da População 
LGBT (2011) reconhece os direitos sexuais como componentes 
fundamentais da saúde, como as questões de identidade 
de gênero e orientação sexual. 

Além disso, os direitos sexuais e reprodutivos são parte 
dos direitos humanos, garantias inalienáveis das pessoas. 



é pessoa com deficiência?
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Atitudes para enfrentar barreiras

As deficiências são informadas por meio de um profissional 
de saúde habilitado, ou seja, não devem ser presumidas.

As deficiências podem ser enquadradas nas seguin-
tes categorias: deficiência física, deficiência intelectual, 
deficiência mental, deficiência auditiva, deficiência visual, 
deficiências múltiplas, pessoas com mobilidade reduzida, 
ostomia e outras. 

Embasamento técnico e científico

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência promulgada pelo Decreto no 6.949, de 25 
de agosto de 2009 define pessoas com deficiência como 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas.

Lembrem-se que pessoas trans e travestis não devem 
ser enquadradas como pessoas com deficiência desde a 
última atualização da Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
(CID) publicada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a atual CID-10.



É uma pessoa imigrante?
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Atitudes para enfrentar barreiras

No SUS, a ficha de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada prevê, no campo 55 (motivação da violência) 
a xenofobia como categoria de preenchimento.

Lembre-se que, durante o acolhimento de pessoas e 
populações imigrantes, deve ser considerada a trajetória de 
vida e os aspectos socioculturais, linguísticos e religiosos. 

Tenha discrição ao discutir temas relacionados ao cuidado 
em saúde, em especial a saúde sexual e reprodutiva e os 
assuntos relacionados a gênero e a sexualidade. 

Busque conhecer o(a) usuário(a) imigrante, as suas ca-
racterísticas socioculturais e religiosas e contemple as suas 
demandas da maneira mais sensível possível.

Embasamento técnico e científico

As pessoas imigrantes são aquelas que deixaram o seu país 
ou região de origem para outra localidade por diversos 
fatores como a busca por melhores oportunidades econô-
micas, por perseguição política, religiosa ou cultural, devido 
a catástrofes naturais ou guerras. 

A xenofobia é uma das violências sofridas pela popula-
ção imigrante que consiste na aversão a sua nacionalida-
de. Em diversas situações essa xenofobia é acompanhada 
de racismo, sexismo, homofobia (termo aqui considerado 
guarda-chuva para as pessoas LGBTI+) e outras violências. O 
Brasil é signatário de tratados internacionais para proteger 
pessoas imigrantes e a Lei 9.459 de 1997 prevê imputação 
de crime contra pessoas que cometem injúria baseadas em 
raça, etnia, cor, religião ou origem.



É uma pessoa 
em situação
de rua?
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Atitudes para enfrentar barreiras

No SUS, a ficha de notificação de violência interpessoal e 
autoprovocada prevê, no campo 55 (motivação da violência) 
a situação de rua como categoria de preenchimento.

Lembre-se que, durante o acolhimento de pessoas 
em situação de rua, conhecer as suas especificidades, 
trajetória de vida e razões para não adesão a uma es-
tratégia de prevenção ou tratamento são importantes.

Alguns termos popularmente utilizados são estigmatizan-
tes para a população de rua, são eles: mendigos, mendigas, 
morador(a) de rua, pedinte e outros. 

Esses termos não devem ser utilizados e podem afas-
tar as pessoas em situação de rua do serviço de saúde.

Embasamento técnico e científico

Atualmente no Brasil uma miríade de razões tem levado 
a população a utilizar diferentes espaços como moradia.

O Decreto 7.053 de 23 de dezembro de 2009 instituiu a 
Política Nacional para a População em Situação de Rua e o 
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. 

Este documento considera a população em situação de rua 
um grupo populacional heterogêneo que possui em comum 
a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 
fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, 
e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas 
como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária 
ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia provisória.

A Política prevê nos seus objetivos a necessidade de criar 
meios de articulação entre o Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS) e o SUS para qualificar os serviços e promover 
assistência à saúde dessa população.



Qual é o comportamento sexual?
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Atitudes para enfrentar barreiras

No Brasil, a informação sobre o comportamento sexual é 
coletada na ficha de notificação/investigação de AIDS no 
campo 33 - provável modo de transmissão sexual.

As duas categorias são: 
Homens que fazem sexo com homens (HSH): refere-se 

aos homens que têm atividade sexual com outros homens, 
independentemente de como se identificam. Por exemplo: 
homens que se identificam como heterossexuais, mas que 
têm algum tipo de contato sexual com outros homens. 

Mulheres que fazem sexo com mulheres (MSM): refere-se 
às mulheres que têm atividade sexual com outras mulheres, 
independente da forma como se identificam. Por exemplo: 
mulheres que se identificam como heterossexuais, mas que 
têm algum tipo de contato sexual com outras mulheres. 

Lembre-se que o(a) usuário(a) não é obrigado(a) a declarar 
as suas práticas sexuais. 

Porém, reforce que essa informação é importante para que 
o serviço de saúde possa prover orientações que estejam de 
acordo com as especificidades daquela pessoa.

Um acolhimento sensível dos(as) usuários(as) pode incluir 
a explicação sobre a importância dessa informação para a 
coleta de informações e o seu uso para o planejamento de 
estratégias de promoção em saúde da população.

Embasamento técnico e científico

O  comportamento sexual refere-se à prática sexual. 
O comportamento sexual é pontual, diferente da 

orientação sexual e é bastante utilizado nos estudos 
epidemiológicos. 


