
Trans de Ichitos



▪No Peru, 20,8% das mulheres transexuais vivem 

com VIH *

Iquitos, tem uma organização comunitária de 

mulheres trans chamado Red Trans Loreto.

* Vigilância Sentinela 2014 - MINSA

Algo que você deveria saber:



1.- LOCALIZAÇÃO DAS ZONAS DE SOCIALIZAÇÃO DAS MULHERES 
TRANSEXUAIS 

2.-IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO-ALVO

3.-ABORDAGEM DA POPULAÇÃO IDENTIFICADA DE ACORDO 
COM O PERFIL DA MULHER TRANSEXUAL E SEU AMBIENTE 
SOCIAL 

4.-CRIAR UM MEIO AMBIENTE DE CONFIANÇA PARA EXECUTAR 
A SENSIBILIDADE E O CONVITE DA POPULAÇÃO DE PARTICIPAR 
NO VOLUNTARIADO DO TESTE CLÍNICO

5.-AVALIAR O MEIO AMBIENTE DAS MULHERES TRANSEXUAIS 
PARA O RECRUTAMENTO E MANUTENÇÃO DO COHORT

Processo de recrutamento



Identificação de zonas onde as 
mulheres transexuais são 

mobilizadas

DISTRITOS DE:
IQUITOS 
BELEN 

SAN JUAN
PUNCHANA 



Equipa de recrutamento realizando o mapeamento nas 
zonas identificadas de trabalho de campo

Localização das zonas onde eles se 
movem  Mulheres transexuais



▪Faça uma análise de como os 
potenciais participantes seriam.

▪ Sem pré julgar  

▪ Gerar segurança e 
confidencialidade ao voluntário.

▪ Manter uma comunicação 
assertiva que permita uma 
abordagem adequada

Identificação da população alvo



Perfil da mulher Trans em 
Iquitos:

▪Alegre, divertido, romântico, 
empresário.

▪Desconfiado

▪ Muitos violaram, alto grau de 
migração, abandono familiar.

Aproximar para mulheres transexuais e 
ambiente social



Abordagem da população identificada 
através de atividades de campo

Ativações em latas desportivas Concertos e jantares de gratidão



Abordagem da população identificada 
através de atividades de campo

Voleibol de praia e prevenção Discotecas flutuantes



▪ Recrutador trans ou 
procurar por um link que seja 
o líder ou a mãe do grupo

▪ Antes de abordar as 
mulheres trans, considere o 
nível de compreensão e 
adaptação de nossa 
mensagem e linguagem.

Durante o recrutamento

Mas, como nos aproximamos delas?



De acordo com sua ocupação em 
Iquitos 
podemos identificá-lo como: 

▪Os vendedores de caldo 
(Trabalho noturno)
▪Os vendedores de alimentos
(Trabalho diurno)
▪Os estilistas
▪As mães
▪Os jogadores de voleibol 
▪Aqueles da Plaza ou ruas (TS)  
▪As garotas (Adolescentes) viveiro)

Identificamos o ambiente das mulheres 
transsexuais



A avaliar suas preferências para 
Recrutamento e Retenção: 

Academia de beleza 



▪ Academia de Beleza 

▪ Passeios no campo

▪ Oficinas de desenvolvimento (Bijouterie)

Estratégias: 



Em nosso centro de pesquisa: 

• Uma garota Trans como 
anfitriã
• Formação contínua em 
questões de género e 
comunidade LGBTQ
• Cuidados amigáveis e 
inclusivos
• Horários de acordo com a 
disponibilidade do 
participante
• Respeito à 
autoidentificação.



Nossas atividades de retenção: 

Miss Belen Trans Trans Goddess of Carnival 



Nossas atividades de retenção: 

Sessão de fotografia
Academia de beleza



% DA POPULAÇÃO TRANSSEXUAL NO 
ENSAIO CLÍNICO AMP

POPULAÇÃO RECRUTADA NÚMERO %

GAYS MASCULINoS 159 84,6

MULHERES TRANSEXUAIS 29 15,4

TOTAL 188 100



A grande estratégia: 

TRANS de Iquitos

A reavaliar a Comunidade Transgexual da Iquitos
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