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!

%

INTRODUÇÃO%

!

Essa! Nota! Técnica! se! propõe! a! apresentar! uma! análise! da! proposta! do!

Plano! Operativo! da! Política! Nacional! de! Saúde! Integral! de! Lésbicas,! Gays,!

Bissexuais,! Travestis! e! Transexuais,! aprovada! pelo!Conselho!Nacional! de!Saúde,!

em!novembro!de!2009.!

O!Plano!Operativo!da!Política!Nacional!de!Saúde! Integral!LGBT!tem!como!

objetivo! apresentar! estratégias! para! as! gestões! federal,! estadual! e! municipal,! no!

processo!de!enfrentamento!das!iniqüidades!e!desigualdades!em!saúde!com!foco!na!

população!de!lésbicas,!gays,!bissexuais,!travestis!e!transexuais!para!a!consolidação!

do!SUS!como!sistema!universal,!integral!e!equitativo.!!

A! operacionalização! deste! plano! se! norteia! pela! articulação! intra! e!

intersetorial! e! a! transversalidade! no! desenvolvimento! de! políticas! públicas! e! a!

Política!Nacional!de!Saúde!Integral!LGBT.!

!

!

!

PROPOSTA%

!

O!Plano!Operativo!encontra^se!estruturado!em!04!(quatro)!eixos!estratégicos:!

!

Eixo%1:%Acesso%da%população%LGBT%à%atenção%integral%à%saúde%

a)! adoção!de!mecanismos!gerenciais!e!de!planejamento!para!a!promoção!

de!equidade!em!saúde!de!grupos!em!condições!de!vulnerabilidadeb!!

b)! instituição!de!espaços!de!promoção!de!equidade!em!saúdeb!!

c)! produção!de!informação!e!comunicação!em!saúdeb!!

d)! desenvolvimento! de! estratégias! voltadas! para! a! implementação! de!

ações! intersetoriais,! com! interfaces! nas! questões! de! saúde! desta!

população,!por!meio!da!articulação!com!os!órgãos!co^responsáveisb!
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e)! inclusão!de!representação!do!movimento!social!LGBT!nos!conselhos!e!

conferências!de!saúdeb!!

f)! aperfeiçoamento! dos! sistemas! de! informação,! inserindo! os! quesitos!

orientação!sexual!e!identidade!de!gênero!e!a!realização!de!estudos!e!

pesquisas!sobre!a!situação!de!saúde!desta!populaçãob!!

g)! enfrentamento! do! preconceito! e! da! discriminação! de! lésbicas,! gays,!

bissexuais,!travestis!e!transexuais!nos!serviços!de!saúdeb!!

h)! garantia!do!uso!do!nome!social!de!travestis!e!transexuais!nos!serviços!

de!saúde,!de!acordo!com!a!Portaria!nº!1.820,!de!13!de!agosto!de!2009,!

que!dispõe!sobre!os!direitos!e!deveres!dos!usuários!da!saúde!(Carta!

dos!Direitos!dos!Usuários!da!Saúde)b!!

i)! desenvolvimento!de!estratégias!para!que!a!gestão,!na!rede!de!atenção!

do! SUS! instalada,! da! atenção! primária! à! alta! complexidade,! possa!

qualificar!os!profissionais!de!saúde!para!atender!as!especificidades!da!

população!LGBTb!!

j)! desenvolvimento! de! estratégias! que! construam! abordagens! e!

intervenções!específicas!para!a!população!LGBT!na!rede!ampliada!de!

atenção!à!saúde!mental,!álcool!e!outras!drogas.!!

! Ações!propostas/articuladas:!

•! Qualificação! e! inserção! da! temática! LGBT! na! Rede! de! Saúde! Mental,!

com!articulação!para!o!atendimento!aos!agravos!desta!populaçãob!!

•! Ampliação!do!Processo!Transexualizador!em!mais!2! (dois)!serviços,!em!

articulação!com!gestores!estaduais!e!municipais!de!saúdeb!!

Todos!estes!processos!estão!sendo!organizados!de!acordo!com!o!Decreto!nº!

7.508/2011,! de! 28! de! junho! de! 2011,! que! regulamenta! a! Lei! no! 8.080,! de! 19! de!

setembro!e!1990,!e!dispõe!sobre!a!organização!do!Sistema!Único!de!Saúde!–!SUS,!

o!planejamento!da!saúde,!a!assistência!à!saúde!e!a!articulação!interfederativa.!

!

Eixo%2:%Ações%de%promoção%e%vigilância%em%saúde%para%a%população%LGBT%
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a)! aperfeiçoamento! dos! instrumentos! de! vigilância! em! saúde,! inserindo!

os! quesitos! orientação! sexual! e! identidade! de! gênero! e! o!

desenvolvimento! de! estratégias! para! qualificar! a! informação! em!

saúde,! no! que! tange! à! coleta,! ao! processamento! e! à! análise! dos!

dados! específicos! sobre! a! saúde! de! lésbicas,! gays,! bissexuais,!

travestis! e! transexuais,! incluindo! o! recorte! étnico^racial! e! territorial,!

para!a!definição!de!prioridades!e!a!tomada!de!decisãob!!

b)! desenvolvimento! de! estratégias! para! monitorar,! avaliar! e! difundir! os!

indicadores! de! saúde! e! de! serviços! para! lésbicas,! gays,! bissexuais,!

travestis!e!transexuais,!incluindo!o!recorte!étnico^racial!e!territorialb!!

c)! desenvolvimento!de!estratégias!de!vigilância,!prevenção!e!atenção!à!

saúde! nos! casos! de! violência! contra! lésbicas,! gays,! bissexuais,!

travestis!e!transexuais.!!

Ações!propostas/articuladas:!

•! Qualificação!da!violência!pela!condição!de!orientação!sexual!e!identidade!

de!gênero!no!Sistema!de!Vigilância!de!Violências!e!Acidentes!(VIVA),!por!

meio!de!articulação!com!a!Secretaria!de!Vigilância!em!Saúde!(SVS),!para!

dar!visibilidade!à!violência!sofrida!pela!população!LGBT.!

!

Eixo% 3:% Educação% permanente% e% educação% popular% em% saúde% com% foco% na%

população%LGBT!!

a)! ações! e! estratégias! que! visam! garantir! a! educação! em! saúde! para!

gestores! e! profissionais! de! saúde,! voltadas! para! o! tema! do!

enfrentamento!às!discriminações!de!gênero,! orientação! sexual,! raça,!

cor,! etnia! e! território! e! das! especificidades! em! saúde! da! população!

LGBTb!

b)! ações! e! estratégias! que! visem! garantir! educação! em! saúde! para! o!

controle!social!de!conselheiros!de!saúde!e!lideranças!sociais,!voltadas!

para! o! tema! do! enfrentamento! às! discriminações! de! gênero,!

orientação!sexual,!raça,!cor,!etnia!e!território!e!das!especificidades!em!

saúde!da!população!LGBTb!
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c)! inclusão! de! ações! educativas! nas! rotinas! dos! serviços! de! saúde!

voltadas!à!eliminação!do!preconceito!por!orientação!sexual,!identidade!

de!gênero,!raça,!cor!e!território.!

! !Ações!propostas/articuladas:!!

•! Inserção! das! temáticas! referentes! à! saúde! LGBT! nos! processos! de!

educação! permanente! dos/as! gestores/as! e! profissionais! de! saúde! do!

SUSb!

•! Produção!de!materiais!e!estratégias!educativas!destinadas!à!promoção,!

proteção!e!recuperação!da!saúde!da!população!LGBTb!!

•! Fomento!ao!desenvolvimento!de!pesquisas!com!foco!nas!prioridades!em!

saúde!da!população!LGBT.!!

•! Inserção!da! temática!LGBT!no!Módulo!de!Educação!à!Distância! (EAD),!

para! cursos! de! formação! voltados! para! profissionais! de! saúde! e!

UNASUSb!!

•! Inserção!da! temática! LGBT!nos! cursos!de!Educação!à!Distância! (EAD)!

para! conselheiros/as! de! saúde! e! lideranças! sociais,! em! parceria! com! o!

Conselho!Nacional!de!Saúde!(CNS).!!

!

Eixo%4:%Monitoramento%e%avaliação%das%ações%de%saúde%para%a%população%LGBT%

% O! monitoramento! e! a! avaliação! devem! ocorrer! com! base! nas! ações! acima!

propostas,!considerando!as!prioridades!e!metas!dos!Planos!Estaduais!e!Municipais!

de!Saúde,!conforme!orientado!pelo!Decreto!nº!7.508/2011!e!pactuado!no!Contrato!

Organizativo! da! Ação! Pública! da! Saúde! (COAP)! e! Plano! Plurianual! (PPA)!

2012/2015.!!

! Os! indicadores! de! monitoramento! e! avaliação! devem! estar! baseados! na!

morbimortalidade!e!no!acesso!destas!populações!a!atenção!integral!à!saúde.!%

% Cabe! destacar! que,! para! cada! eixo,! estão! definidos! recursos! financeiros!

correspondentes,! os! quais! estão! inseridos! no! PPA! 2012^2015,! nos! programas! e!

ações! da! Secretaria! Executiva! (SE),! Secretaria! de! Atenção! à! Saúde! (SAS),!

Secretaria! de! Vigilância! à! Saúde! (SVS),! Secretaria! de! Ciência! e! Tecnologia! e!
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Insumos! Estratégicos! (SCTIE),! Secretaria! de! Gestão! Estratégica! e! Participativa!

(SGEP)! e! Secretaria! de!Gestão! do! Trabalho! e! da! Educação! na! Saúde! (SGTES),!

Secretaria!Especial!de!Saúde!Indígena!(SESAI)!e!órgãos!vinculados!ao!Ministério!da!

Saúde:!Agência!Nacional!de!Vigilância!Sanitário! (ANVISA),!Fundação!Nacional!de!

Saúde!(FUNASA)!e!Fundação!Oswaldo!Cruz!(FIOCRUZ).!

!

!

CONCLUSÃO%

Os! quatro! eixos! mencionados! no! Plano! Operativo! propõem! ações! que!

garantam!o!acesso!dessa!população!à!atenção!integral!à!saúdeb!o!aperfeiçoamento!

dos!instrumentos!de!promoção!e!vigilância!em!saúde!para!essa!população!e!ações!

de!educação!permanente!e!monitoramento!e!avaliação.!

Trata^se!de!uma!política!transversal!com!gestão!e!execução!compartilhadas!

entre!as!três!esferas!de!governo!e,!na!qual!a!articulação!com!as!demais!políticas!do!

Ministério! da! Saúde! se! torna! imprescindível.! Depende! da! atuação! de! equipes!

interdisciplinares,!prestando!serviços!de!forma!contínua!às!pessoas!no!seu!contexto.!

Propõe!desafios!na!reestruturação!de!serviços,! rotinas!e!procedimentos!na!

rede! do! SUS! para! o! atendimento! dessa! população.! Entretanto,! o! grande! desafio!

será! a! superação! do! preconceito! e! da! discriminação! que! requer! mudanças! de!

valores!baseadas!no!respeito!às!diferenças.!

Não! estão! previstos! recursos! novos! para! a! implantação! de! ações,!

específicas! para! essa! população.! O! que! está! proposto! é! o! desenvolvimento! de!

ações! que! impactem! no! acesso! dessas! populações! aos! serviços! de! saúde,! que!

reduzam!os!fatores!de!riscos!e!de!agravos,!a!capacitação!de!profissionais!de!saúde!

com!foco!nessas!populações!e!monitoramento!e!avaliação!do!acesso.!

Os!recursos!que!constam!no!PPA!2012/2015!são!para!o!financiamento!das!

ações!que!constam!nas!portarias!já!publicadas!para!atendimento!da!população!em!

geral.!

!

ANEXO% I% –% PLANO% OPERATIVO% DA% POLÍTICA% NACIONAL% DE% SAÚDE%

INTEGRAL%LGBT%Z%2012Z2015%
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PLANO%OPERATIVO%

POLÍTICA%NACIONAL%DE%SAÚDE%INTEGRAL%LGBT%

%

1.% Contextualização%

%

O!Ministério!da!Saúde!(MS),!considerando!a!orientação!sexual1!e!a!identidade!de!gênero2!como!

determinantes! sociais! da! saúde! e! as! desfavoráveis! condições! de! saúde! de! Gays3,! Lésbicas4,!

Bissexuais5,! Travestis6! e! Transexuais7! (LGBT),! e! visando! a! eliminação! das! iniqüidades! e!

desigualdades!em!saúde!neste!grupo!populacional,!elaborou!a!Política!Nacional!de!Saúde!Integral!de!

Lésbicas,!Gays,!Bissexuais,!Travestis!e!Transexuais.!

A! Política! Nacional! de! Saúde! Integral! de! LGBT! apresenta! os! esforços! das! três! esferas! de!

governo!e!da!sociedade!civil!organizada!na!promoção!da!saúde,!na!atenção!e!no!cuidado!em!saúde,!

priorizando!a!redução!das!desigualdades!por!orientação!sexual!e!identidade!de!gênero,!assim!como!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Refere^se!à!capacidade!de!cada!indivíduo!de!ter!interesse!emocional,!afetivo!ou!sexual!por!indivíduos!de!sexo!
diferente!(heterossexual),!do!mesmo!sexo!(homossexual)!ou!de!ambos!os!sexos!(bissexual).!(BRASIL.!Ministério!
da!Saúde.!Cadernos%de%Atenção%Básica.!Saúde%Sexual%e%Saúde%Reprodutiva.!Brasília,!2010)!
2! Refere^se! à! profunda! experiência! interna! e! individual! do! gênero! de! cada! indivíduo,! que! pode! ou! ! não!
corresponder!ao!sexo!atribuído!no!nascimento,!incluindo!desde!!senso!pessoal!do!corpo,!que!pode!envolver,!por!
livre! escolha,!modificação! da! aparência! ou! função! corporal! por!meios!médicos,! cirúrgicos! ou! outros,! e! outras!
expressões! de! gênero,! inclusive! vestimenta,! modo! de! falar! e! maneirismos.! (BRASIL.! Ministério! da! Saúde.!
Cadernos%de%Atenção%Básica.!Saúde%Sexual%e%Saúde%Reprodutiva.!Brasília,!2010)!!
3! É! o! termo! utilizado! para! designar! homens! que! se! identificam! como! homens! e! se! relacionam! sexual! e!
afetivamente! com! outros! homens! (homossexuais).! (BRASIL.! Ministério! da! Saúde.! Cadernos% de% Atenção%
Básica.!Saúde%Sexual%e%Saúde%Reprodutiva.!Brasília,!2010)!
4! É! o! termo! utilizado! para! designar! mulheres! que! se! identificam! como! mulheres! e! se! relacionam! sexual! e!
afetivamente! com! outras! mulheres! (homossexuais).! (BRASIL.! Ministério! da! Saúde.! Cadernos% de% Atenção%
Básica.!Saúde%Sexual%e%Saúde%Reprodutiva.!Brasília,!2010)!
5!É!o!termo!utilizado!para!designar!mulheres!bissexuais!e!homens!bissexuais:!
Mulheres! bissexuais! são! mulheres! que! se! identificam! como! mulheres! e! podem! se! relacionar! sexual! e!
afetivamente!com!outra!mulher!ou!com!um!homem!(bissexuais).!
Homens!bissexuais!são!homens!que!se!identificam!como!homens!e!podem!se!relacionar!sexual!e!afetivamente!
com!outro!homem!ou!com!uma!mulher!(bissexuais).!
!(BRASIL.!Ministério!da!Saúde.!Cadernos%de%Atenção%Básica.!Saúde%Sexual%e%Saúde%Reprodutiva.!Brasília,!
2010)!
6!É!o! termo!utilizado!para!designar!pessoas!que!sustentam!em!sua! identidade!de!gênero!a! referencia! tanto!à!
masculinidade!quanto!a!feminilidade!e,!em!alguns!casos!podem!recorrer!à!modificação!dos!corpos!por!meio!da!
hormonioterapia! e! aplicação! de! silicone.! Identificam^se! como! travestis! e! reivindicam! a! legitimidade! de! sua!
identidade! para! além! dos! parâmetros! binários! do! masculino! ou! do! feminino.! Possuem! prática! sexual!
ambivalente.! ! (BRASIL.! Ministério! da! Saúde.! Cadernos% de% Atenção% Básica.! Saúde% Sexual% e% Saúde%
Reprodutiva.!Brasília,!2010)!
7!É!o!termo!utilizado!para!designar!mulheres!transexuais!e!homens!transexuais:!!
Mulheres! transexuais!são!mulheres!que!não!se! identificam!com!seus!genitais!biológicos!masculinos,!nem!com!
suas! atribuições! sócio^culturais! e,! em!alguns! casos! podem,! através! da! cirurgia! de! transgenitalização,! exercer!
sua! identidade! de! gênero! feminina! em! consonância! com! seu! bem! estar! bio^psico^social.! Identificam^se! como!
mulheres!(identidade!de!gênero)!e!podem!ser!heterossexuais,!homossexuais!e!bissexuais!(orientação!sexual).!!
Homens!transexuais!são!homens!que!não!se!identificam!com!seus!genitais!biológicos!femininos,!nem!com!suas!
atribuições! sócio^culturais! e,! em! alguns! casos! podem,! através! da! cirurgia! de! transgenitalização,! exercer! sua!
identidade! de! gênero! masculina! em! consonância! com! seu! bem! estar! bio^psico^social.! Identificam^se! como!
homens!(identidade!de!gênero)!e!podem!ser!heterossexuais,!homossexuais!e!bissexuais!(orientação!sexual).!
(BRASIL.!Ministério!da!Saúde.!Cadernos%de%Atenção%Básica.!Saúde%Sexual%e%Saúde%Reprodutiva.!Brasília,!
2010) 
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o! combate! à! homofobia,! lesbofobia! e! transfobia,! e! a! discriminação! nas! instituições! e! serviços! do!

Sistema!Único!de!Saúde.!É!constituída!por!um!conjunto!de!princípios!éticos!e!políticos!expressos!em!

uma!marca!que!reconhece!os!efeitos!perversos!dos!processos!de!discriminação!e!de!exclusão!sobre!

a! saúde.! Suas! diretrizes! e! objetivos! estão,! portanto,! voltadas! para! a! promoção! da! equidade! em!

saúde.!Além!disso,!é!uma!política!transversal,!com!gestão!e!execução!compartilhadas!entre!as!três!

esferas!de!governo,!que!deverá!atuar!articulada!às!demais!políticas!do!Ministério!da!Saúde.!

O!Ministério!da!Saúde!vem!articulando!a! implementação!da!Política!Nacional!de!Saúde!Integral!

de!Lésbicas,!Gays,!Bissexuais,!Travestis!e!Transexuais!^!LGBT,!aprovada!pelo!Conselho!Nacional!de!

Saúde,! em! novembro! de! 2009.! Sendo! assim,! promoveu! a! interlocução! das! áreas! técnicas!

responsáveis,!por!meio!da!criação!de!grupo!de!trabalho!intraministerial,!composto!por!representantes!

destas! áreas,! para! a! definição! das! responsabilidades! na! implementação! de! ações! específicas!

constantes!das!Diretrizes!Gerais,!dos!Objetivos!Específicos!e!das!Responsabilidades!e!Atribuições!

da! Gestão! Federal,! presentes! na! Política.! Com! este! objetivo,! as! áreas! técnicas! do! Ministério! da!

Saúde! apresentaram!as! ações! implementadas! ou! previstas! em! suas! respectivas! áreas,! no! que! se!

referem!à!saúde!dos!grupos!populacionais!de!lésbicas,!gays,!bissexuais,!travestis!e!transexuais.!!

Como!parte!da!continuação!deste!processo,!o!Ministério!da!Saúde!reativou!o!Comitê!Técnico!de!

Saúde! Integral! de! Lésbicas,! Gays,! Bissexuais,! Travestis! e! Transexuais! –! LGBT,! composto! por!

representantes!das!Secretarias!do!Ministério!da!Saúde!e!órgãos!afins,!assim!como!representantes!da!

sociedade!civil!de!notório!saber,!para!acompanhar!e!monitorar!a!implantação!e!a!implementação!da!

Política.!

O! Processo! Transexualizador,! instituído! no! SUS! por! meio! da! Portaria! GM! nº! 1707,! de! 18! de!

agosto! de! 2008,! e! regulamentado! por! meio! da! Portaria! SAS! nº! 457,! de! 19! de! agosto! de! 2008,!

funciona!em!quatro!serviços!hospitalares!de!referência!(Hospital!de!Clínicas!de!Porto!Alegre!–!Porto!

Alegre/RS,!HUPE!Hospital!Universitário!Pedro!Ernesto!–!Rio!de!Janeiro/RJ,!Fundação!Faculdade!de!

Medicina! HCFMUSP! Inst.! de! Psiquiatria! –! Fundação! Faculdade! de! Medicina! MECPAS! –! São!

Paulo/SP,!Hospital!das!Clínicas!da!Universidade!Federal!de!Goiás!–!Goiânia/GO).!Até!o!ano!de!2010!

foram!realizadas!43!cirurgias!de!readequação!genital8!pelo!SUS.!No!ano!de!2010,!foi!criado!grupo!de!

trabalho!intraministerial,!composto!por!representantes!das!áreas!técnicas!responsáveis,!para!avaliar!

os! serviços! de! referência! que! estão! realizando! o!Processo!Transexualizador! no!SUS!e! possibilitar!

sua!ampliação!para!outras!regiões,!prioritariamente!para!as!regiões!Centro!Oeste!e!Nordeste.!No!ano!

de!2012,!está!prevista!a!realização!de!Oficina!sobre!o!Processo!Transexualizador!no!SUS.!!

Foram! realizadas! Oficinas! de! Capacitação! de! Captadores! e! Triagistas! das! Hemorredes! nos!

Estados!do!Piauí,!Ceará,!Goiás,!Distrito!Federal,!Pernambuco,!Paraíba,!Bahia,!Rio!Grande!do!Norte!

e!Paraná!com!o!objetivo!de!promover!a!humanização!da!triagem!clínica!de!doadores!de!sangue,!para!

observação!das!peculiaridades!e!necessidades!dos! indivíduos!e!as!diversidades!sociais!existentes,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Fonte:!DataSUS!–SIH!
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com!enfoque!na!identificação!e!prevenção!de!situações!de!preconceito!e!discriminação!de!candidatos!

a!doação!de!sangue.!Serão!realizadas!novas!oficinas!estaduais!e!regionais!no!ano!de!2012.!!

No! que! se! refere! às! Políticas! e! Planos! transversais! do! Ministério! da! Saúde,! foi! realizada! a!

inclusão!das!especificidades!de!mulheres!lésbicas,!bissexuais!e!transexuais!na!Política!Nacional!de!

Atenção! Integral!à!Saúde!da!Mulher!e!a! inclusão!das!especificidades!de!homens!gays,!bissexuais,!

transexuais!e!travestis!na!Política!Nacional!de!Atenção!Integral!à!Saúde!do!Homem.!!

A! atenção!à! saúde!mental! de! Lésbicas,!Gays,!Bissexuais,! Travestis! e!Transexuais! foi! inserida!

como! conteúdo! dos! cursos! de! especialização! e! atualização! de! profissionais! de! saúde! mental,!

apoiados! pelo! Ministério! da! Saúde! e! deverão! ser! fomentadas! experiências! que! construam!

abordagens!e!intervenções!específicas!para!a!população!LGBT!na!rede!ampliada!de!atenção!à!saúde!

mental,!álcool!e!outras!drogas,!através!de!edital!de!incentivo.!

Está!prevista!a!inclusão!dos!quesitos!orientação!sexual!e!identidade!de!gênero!no!Plano!Nacional!

de! Saúde! no! Sistema! Penitenciário,! assim! como! a! inclusão! do! tema! da! violência! institucional! e!

homofobia,! para! as! ações! de! educação! permanente! das! equipes! de! atendimento! e! dos! agentes!

promotores!de!saúde.!

Foi!publicado!o!Caderno!de!Atenção!Básica!nº!26!^!Saúde!Sexual!e!Saúde!Reprodutiva,!que!trata!

do! tema! da! orientação! sexual! e! identidade! de! gênero.! Os! Cadernos! de! Atenção! Básica! são!

instrumentos!que!tem!como!objetivo!instrumentalizar!os!profissionais!de!saúde!para!o!atendimento!da!

população,!fortalecendo!as!ações!desenvolvidas!por!toda!equipe!no!âmbito!da!Atenção!Primária!em!

Saúde! (APS).! Estes! cadernos! foram! distribuídos! para! as! Coordenações! de! Atenção! Básica! das!

Secretarias!Estaduais!e!Municipais!de!Saúde!e!todas!as!Equipes!de!Saúde!da!Família.!Além!disso,!

foi! lançado! o! Informativo! da! Atenção! Básica! (InfoDAB)! com! o! tema! “Atendendo! as! diferenças! no!

SUS”,!que!trata!do!direito!ao!uso!do!nome!social!e!de!outras!questões!relacionadas!à!discriminação.!

Foram!implementados!em!todos!os!estados,!o!Plano!Integrado!de!Enfrentamento!da!Feminização!

da!Epidemia! de!AIDS! e! outras!DST,! com! ações! voltadas! para! as!mulheres! lésbicas,! bissexuais! e!

transexuais!e!o!Plano!Nacional!de!Enfrentamento!da!Epidemia!de!AIDS!e!das!DST!entre!Gays,!HSH!

e!Travestis.!Também!foi!lançada!a!Campanha!“Sou!Travesti.!Tenho!Direito!de!Ser!Quem!Sou”,!com!o!

objetivo!de!promover!a!inserção!social!e!a!imagem!positiva!das!travestis,!disseminar!o!conhecimento!

sobre!as!formas!de!prevenção!às!DST!e!ao!HIV/AIDS,!combatendo!a!violência!e!a!discriminação!e!

promovendo!a!humanização!do!acolhimento!das!travestis!nos!serviços!de!saúde!e!de!educação.!

O!Ministério!da!Saúde!apoiou!a!realização!de!pesquisas!para!a!produção!de!conhecimento!em!

saúde!de!Lésbicas,!Gays,!Bissexuais,!Travestis! e!Transexuais.!No!ano!de!2011,! foi! definida! como!

linha! de! pesquisa! estratégica! para! o!MS,! a! avaliação!do! impacto! das! políticas! de! saúde!LGBT!na!

melhoria!do!acesso!e!qualidade!da!atenção!à!saúde!dessa!população.!

No! que! se! refere! à! Ouvidoria! do! SUS,! foi! disponibilizado! o! Banco! de! Informações! Técnicas!

(BITS)!sobre!saúde!de!lésbicas,!gays,!bissexuais,!travestis!e!transexuais!no!Sistema!OuvidorSUS.!
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Em! um! dos! instrumentos! basilares! da! Política! Nacional! de! Redução! de! Morbimortalidade! por!

Acidentes!e!Violências,!Portaria!GM!nº!737!de!16/05/2001,!que!é!a!Ficha!de!Notificação,!Investigação!

Individual!de!Violência!Doméstica,!Sexual!e!Outras!Violências,!integrante!do!Sistema!de!Informação!

de! Agravos! de! Notificação! (SINAN),! inclui^se! entre! os! dados! a! serem! registrados! sobre! a! pessoa!

atendida!nos!serviços!de!saúde,!vítimas!de!violências,!quesitos!sensíveis!à!diversidade!sexual.!Como!

componentes!da!Notificação!de!Acidentes!e!Violências,!tornada!universal!mediante!a!Portaria!Nº!104,!

de!25!de! janeiro!de!2011,!da!qual!a! ficha!mencionada!é!um!dos! recursos!de!efetivação,!materiais!

instrutivos!têm!sido!produzidos!e!cursos!de!capacitação!sendo!realizados,!nos!quais!a!questão!LGBT!

vem!sendo! trabalhada,! em!colaboração! com!a!Secretaria! de!Direitos!Humanos,! da!Presidência! da!

República.!Entre!esses!materiais,!de!uso!central!nos!cursos!de!capacitação!de!técnicos!e!gestores,!

consta! o! “Instrutivo”! para! o! preenchimento! da! ficha! de! notificação.! Nele! e! nos! cursos,! procura^se!

sensibilizar!técnicos!e!gestores,!sobre!a!questão!do!nome!social.!!

Será!iniciado!um!processo!de!qualificação!profissional!com!a!inclusão!de!enfoque!específico!para!

atendimento! à! população! LGBT,! na! lógica! da! garantia! da! integralidade! nos! serviços! de! saúde! do!

SUS.!O!Ministério! da! Saúde! criará! um!módulo! de! Educação! à!Distância! (EAD)! referente! à! saúde!

LGBT,!para!a!formação!dos!profissionais!de!saúde!do!SUS.!

!

2.% A% situação% de% saúde% das% populações% de% lésbicas,% gays,% bissexuais,% travestis% e%

transexuais.%%

Compreender! a! determinação! social! no! dinâmico! processo! saúde^doença! das! pessoas! e!

coletividades! requer!admitir!que!a!exclusão!social!decorrente!do!desemprego,!da! falta!de!acesso!à!

moradia!e!à!alimentação!digna,!bem!como!da!dificuldade!de!acesso!à!educação,!saúde,!lazer,!cultura!

interferem,!diretamente,!na!qualidade!de!vida!e!de!saúde.!Requer!também!o!reconhecimento!de!que!

todas! as! formas! de! discriminação! como! no! caso! das! homofobias,! que! compreende! lesbofobia,!

gayfobia,! bifobia,! travestifobia! e! transfobia,! devem! ser! consideradas! na! determinação! social! de!

sofrimento!e!de!doença.!!

É!preciso!compreender,!por!outro!lado,!que!estas!formas!de!preconceito!não!ocorrem!de!maneira!

isolada! das! outras! formas! de! discriminação! social.! Ao! contrário,! elas! caminham! lado! a! lado! e! se!

reforçam! pelos! preconceitos! do! machismo,! do! racismo! e! da! misoginia.! A! discriminação! e! o!

preconceito! também! contribuem! para! exclusão! social! das! populações! que! vivem! a! condição! do!

isolamento!territorial,!como!no!caso!dos!que!vivem!no!campo,!nas!florestas,!nos!quilombos,!nas!ruas!

ou!em!nomadismo,!como!a!população!cigana.!!

O! Dossiê! Saúde! das! Mulheres! Lésbicas! –! Promoção! da! Equidade! e! da! Integralidade! (2006)9!

publicado! pela! Rede! Feminista! de! Saúde! apresenta! dados! que! evidenciam! as! desigualdades! de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Rede!Feminista!de!Saúde.!Saúde%das%Mulheres%Lésbicas%–%Promoção%da%Equidade%e%da%Integralidade.!
Belo!Horizonte.!2006.!
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acesso!aos!serviços!de!saúde!pelas! lésbicas!e!mulheres!bissexuais.!Com!relação!às!mulheres!que!

procuram! atendimento! de! saúde,! cerca! de! 40%! não! revelam! sua! orientação! sexual.! Entre! as!

mulheres!que!revelam,!28%!referem!que!o!atendimento!do!médico!ocorre!em!menor!tempo!(consulta!

rápida)! e! 17%!afirmam!que!os!médicos! deixaram!de! solicitar! exames! considerados!por! elas! como!

necessários.!!

Em!relação!ao!exame!preventivo!de!câncer!cérvico!uterino!(Papanicolau),!o!referido!dossiê!cita!

dados! da! pesquisa! realizada! em! 2002,! pela! Coordenação!DST/AIDS! do!Ministério! da! Saúde,! que!

demonstram! que! entre! as! mulheres! heterossexuais! a! cobertura! na! realização! deste! exame! nos!

últimos!três!anos!é!de!89,7%.!Já!entre!as!lésbicas!e!mulheres!bissexuais!a!cobertura!cai!para!66,7%,!

mesmo!entre!pessoas!com!maior!escolaridade!e!renda.!!

Embora!a!epidemia!da!AIDS!tenha!provocado!que!o!sistema!de!saúde!focasse!suas!prioridades!

também!nas!pessoas!travestis!e!transexuais,!conferindo!certa!visibilidade!a!estes!grupos,!constata^se!

que! os! problemas! de! saúde! destas! pessoas! são! bem! mais! complexos! e! suas! demandas! são!

numerosas.!A!prostituição!para!as! travestis!significa!não!apenas!sua!sobrevivência! financeira,!mas!

também! a! possibilidade! de! pertencimento! social,! que! lhes! é! negado! em! outros! espaços! como! foi!

explicitado!por!Benedetti!(2000)10.!Segundo!o!autor!é!na!rua!que!as!travestis!exercitam!o!feminino,!a!

afetividade,!as!relações!sociais,!mas!é!também!o!espaço!de!consumo!em!geral,!inclusive!de!drogas,!

silicone! industrial,! hormônios! e! outros! medicamentos.! A! rua! e! a! prostituição! acarretam! também!

maiores!riscos!de!contrair!DST/AIDS!e!mais!violência,!o!que!torna!esse!grupo!ainda!mais!vulnerável.!!

A! depressão,! as! crises! de!ansiedade!e! sensações!de!pânico! parecem!ser! freqüentes! entre! as!

travestis.! Essa! suposição! é! reforçada! pelo! estudo! de! Peres! (2008)11! que! também! evidencia! a!

necessidade!de!mais!estudos!sobre!a!saúde!deste!grupo,!alertando!para!a!atenção!em!saúde!mental.!!

Outra!questão! importante!são!as!freqüentes!notícias!divulgadas!pela! imprensa!sobre!mortes!de!

travestis! devido! à! aplicação! do! silicone! industrial,! utilizado! para! promover! as! mudanças! para! a!

feminização! do! corpo.! Mesmo! sem! estudos! específicos! sobre! o! assunto,! o! dimensionamento! do!

problema!justifica!a!necessidade!de!definir!e!praticar!protocolos!clínicos!para!os!serviços!do!SUS.!!

A!restrita!experiência!dos!serviços!de!saúde!que!lidam!com!a!transexualidade!feminina!constitui!

evidência!sobre!o! intenso!sofrimento!dessas!pessoas!ao!não!se! reconhecerem!no!corpo!biológico.!

Esta! situação! leva! a! diversos! distúrbios! de! ordem! psicológica! acompanhados! de! tendências! à!

automutilação!e!ao!suicídio!(Arán,!2009)12.!A!implementação!do!Processo!Transexualizador!no!SUS,!

que! regulamenta!os!procedimentos!para!a! readequação!cirúrgica!genital,! se! insere!no! contexto!da!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!BENENDETTI,!Marcos!Renato.!Toda%Feita:%o%corpo%e%o%gênero%das%travestis.!Rio!de!Janeiro:!Garamond,!
2005.!
11! PERES,!W.! S.!Travestis:% corpo,% cuidado% de% si% e% cidadania! In! Fazendo! Gênero! 8! –! Corpo,! Violência! e!
Poder.!Florianópolis,!25!a!28!de!agosto!de!2008.!
12! ARÁN,! Márciab! Murta,! Danielab! Lionço,! Tatiana.! Transexualidade% e% Saúde% Pública% no% Brasil.! Ciência! &!
Saúde!Coletiva,!vol.14,!nº.4.!Rio!de!Janeiro.!Jul/Ago.!2009. 
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Política!Nacional!de!Saúde!Integral!LGBT!e!o!desafio!subseqüente!é!a!garantia!do!acesso!a!todas!as!

pessoas!que!necessitam!desta!forma!de!cuidado.!!

Da! mesma! forma,! os! transexuais! masculinos! demandam! acesso! aos! procedimentos! de!

mastectomia!e!de!histerectomia,!que!já!foram!autorizados!por!meio!da!Resolução!CFM!nº!1.955/2010!

do!Conselho!Federal! de!Medicina.!Embora! a! readequação!genital,! nesses! casos,! ainda! não! tenha!

tecnologia!aprovada!pelos!órgãos!competentes,!esta!segue!sendo!uma!forte!reivindicação!do!grupo.!

A! automedicação! normalmente! realizada! com! doses! elevadas! de! hormônios! masculinizantes! é!

também!um!agravante!no!quadro!de!saúde!destas!pessoas.!!

Outro! grave! problema! para! a! saúde! de! transexuais! e! travestis! é! o! uso! indiscriminado! e! sem!

orientação!de!hormônios!femininos.!Há!reconhecida!relação!entre!o!uso!de!hormônios!femininos!e!a!

ocorrência! de! acidente! vascular! cerebral,! flebites,! infarto! do! miocárdio! entre! outros! agravos,!

resultando!em!mortes!ou!seqüelas!importantes.!!

A! falta!de! respeito!ao!nome!escolhido!pelas!pessoas! travestis!e! transexuais!se!configura!como!

uma! violência! que! acontece! diariamente! nas! suas! vidas! sociais.! Pode! ser! contabilizada! como!

decorrência!desta!Política,!a!inclusão!da!garantia!do!uso!do!nome!social!para!os!usuários!da!saúde,!

na!Carta!dos!Direitos!dos!Usuários!da!Saúde.!!

O!Ministério!da!Saúde,!por!meio!do!Plano!Nacional!de!Enfrentamento!de!AIDS!e!das!DST!entre!

Gays,!HSH!e!Travestis!(Brasil,!2008)!aponta!maior!vulnerabilidade!ao!vírus!HIV!para!gays!e!homens!

bissexuais,!e!associa!essa!condição!diretamente!às!homofobias!e!segregação!a!qual!estão!expostos,!

especialmente!os!mais! jovens.!A! impossibilidade!de!manifestar!sua!orientação!sexual!no! interior!da!

família!e!nos!locais!públicos!define,!para!os!gays,!o!destino!do!exercício!clandestino!da!sexualidade.!

Essa! situação! os! leva! a! freqüentar! lugares! e! situações! sem! condições! favoráveis! à! prevenção! de!

doenças.!!

A! violência! a! qual! a! população! LGBT! está! exposta! consta! do! 3º! Relatório! Nacional! sobre! os!

Direitos!Humanos!no!Brasil!(NEV^USP,!2006)13.!Entre!2003!a!2005,!aconteceram!360!homicídios!de!

gays,! de! lésbicas! e! de! travestis! no! Brasil.! O! documento! registra! ainda! que! a!maior! incidência! de!

assassinatos!ocorre!na!Região!Nordeste!e!acomete!principalmente!gays.!Estes!crimes!de!violência!

contra!a!população!de!LGBT!ainda!não!se!configuram!como!dados!sistematizados!pelos!órgãos!de!

segurança! pública! no! Brasil,! porém! segundo!Grupo!Gay! da! Bahia! (GGB)14,! no! ano! de! 2007,! 122!

homossexuais! foram! assassinados! em! todo! o! Brasil,! em! 2008! este! número! cresceu! para! 189!

homicídios,!e!em!2009!para!200!homicídios.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!BRASIL.%3º%Relatório%Nacional%sobre%os%Direitos%Humanos%no%Brasil.!Núcleo!de!Estudos!da!Violência!da!
Universidade!de!São!Paulo!(NEV^USP)!e!pela!Comissão!Teotônio!Vilela!de!Direitos!Humanos!(CTV).!2006.!
14!Fonte:!Grupo!Gay!da!Bahia!(GGB).!Disponível!em:!
http://www.ggb.org.br/dossier%20de%20assassinatos%20de%20homossexuais%20em%202009.html!
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Diante! da! complexidade! da! situação! de! saúde! do! grupo! LGBT! e,! especialmente,! diante! das!

evidências!que!a!orientação!sexual!e!a!identidade!de!gênero!têm!na!determinação!social!e!cultural!da!

saúde,!o!Ministério!da!Saúde!construiu!a!Política!Nacional!de!Saúde!Integral!LGBT!para!o!SUS.!!

A!condição!de!LGBT!incorre!em!hábitos!corporais!ou!mesmo!práticas!sexuais!que!podem!guardar!

alguma!relação!com!o!grau!de!vulnerabilidade!destas!pessoas.!No!entanto,!o!maior!e!mais!profundo!

sofrimento! é! aquele! decorrente! da! discriminação! e! preconceito.!Pesquisa! realizada! pela!Fundação!

Perseu! Abramo! (2008)15! demonstra! que! 93%! da! população! responde! afirmativamente! para! a!

existência! de! preconceito! contra! travestis,! 91%! contra! transexuais,! 92%! contra! gays,! 92%! contra!

lésbicas.! São! as! repercussões! e! as! conseqüências! destes! preconceitos! que! compõe! o! principal!

objeto!desta!Política.!!

Os! desafios! na! reestruturação! de! serviços,! rotinas! e! procedimentos! na! rede! do! SUS! são!

relativamente!fáceis!de!serem!superados.!Mais!difícil,!entretanto,!será!a!superação!do!preconceito!e!

da!discriminação!que!requer,!de!cada!um!e!do!coletivo,!mudanças!de!valores!baseadas!no!respeito!

às!diferenças.!

!

3.% Plano%Operativo%%

O!Plano!Operativo!da!Política!Nacional! de!Saúde! Integral! LGBT! tem!como!objetivo!apresentar!

estratégias! para! as! gestões! federal,! estadual! e! municipal,! no! processo! de! enfrentamento! das!

iniqüidades! e! desigualdades! em! saúde! com! foco! na! população! de! lésbicas,! gays,! bissexuais,!

travestis!e!transexuais!para!a!consolidação!do!SUS!como!sistema!universal,!integral!e!equitativo.!!

A! operacionalização! deste! plano! se! norteia! pela! articulação! intra! e! intersetorial! e! a!

transversalidade! no! desenvolvimento! de! políticas! públicas! e! a! Política! Nacional! de! Saúde! Integral!

LGBT.!!!

A!Política!define!os!princípios,!os!objetivos,!as!diretrizes,!as!estratégias!e!as! responsabilidades!

de! gestão! voltadas! para! a! melhoria! das! condições! de! saúde! desse! grupo! populacional.! Portanto,!

trata^se!de!uma!política!transversal!com!gestão!e!execução!compartilhadas!entre!as!três!esferas!de!

governo! e,! na! qual! a! articulação! com! as! demais! políticas! do! Ministério! da! Saúde! se! torna!

imprescindível.!

Devem!ser!considerados!os!seguintes!conceitos!para!orientar!o!desenvolvimento!deste!plano:!

Região% de% Saúde:% espaço! geográfico! contínuo! constituído! por! agrupamentos! de! Municípios!

limítrofes,!delimitado!a!partir!de!identidades!culturais,!econômicas!e!sociais!de!redes!de!comunicação!

e! infraestrutura! de! transportes! compartilhados,! com! a! finalidade! de! integrar! a! organização,! o!

planejamento!e!a!execução!de!ações!e!serviços!de!saúde!(Decreto!nº!7.508/2011).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Fundação!Perseu!Abramo.!Pesquisa!Diversidade%Sexual%e%Homofobia%no%Brasil%Z%Intolerância%e%respeito%
às%diferenças%sexuais.%2008.!!
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Mapa% da% Saúde:% Descrição! geográfica! da! distribuição! de! recursos! humanos! e! de! ações! e!

serviços! de! saúde! ofertados! pelo! SUS! e! pela! iniciativa! privada,! considerando^se! a! capacidade!

instalada!existente,!os! investimentos!e!o!desempenho!aferido!a!partir!dos! indicadores!de!saúde!do!

sistema!(Decreto!nº!7.508/2011).!

!

Portanto,!o!plano!se! insere!na!dinâmica!do!SUS,!por!meio!de!estratégias!de!gestão!solidária!e!

participativa,! considerando! que! a! integralidade! das! ações! depende! da! atuação! de! equipes!

interdisciplinares,! prestando! serviços! de! forma! contínua! às! pessoas! no! seu! contexto! e! atuando!na!

qualidade!de!vida,!na!promoção!da!saúde,!na!prevenção,!vigilância!em!saúde,!na!atenção!básica!e!

atenção!especializada,!incluindo,!as!ações!de!urgências!e!emergências.!

As!estratégias!operacionais,!ações!e!metas!contidas!neste!Plano!estão!em!consonância!com!o!

Plano!Plurianual!(PPA)!2012^2015!e!visam!cumprir!os!seguintes!objetivos:!

•! Garantir!e!ampliar!o!acesso!de!Lésbicas,!Gays,!Bissexuais,!Travestis!e!Transexuais!às!ações!e!

aos!serviços!de!saúde!com!qualidadeb!

•! Incluir! os! temas! orientação! sexual! e! identidade! de! gênero! nos! processos! de! formação! e!

educação!permanente!dos!trabalhadores!da!saúde!e!no!exercício!do!controle!socialb!

•! Ampliar! a! participação! das! representações! destas! populações! nos! conselhos! estaduais! e!

municipais!de!saúde!e!em!outros!espaços!de!gestão!participativab!

•! Identificar,! combater! e! prevenir! situações! de! preconceito,! discriminação,! violência! e! exclusão!

nos!serviços!de!saúdeb!

•! Garantir! a! utilização! dos! quesitos! orientação! sexual! e! identidade! de! gênero! na! produção! de!

informações!para!a!definição!de!prioridades!e!tomada!de!decisãob!

•! Identificar!as!necessidades!de!saúde!de!Lésbicas,!Gays,!Bissexuais,!Travestis!e!Transexuais!e!

utilizá^las!como!critério!de!planejamento!e!definição!de!prioridades.!

O!Plano!Operativo!encontra^se!estruturado!em!04! (quatro)!eixos!estratégicos!e! incluem!ações!

que!incidem!sobre!os!diferentes!condicionantes!e!determinantes!que!sustentam!a!desigualdade!social!

em!saúde!que!acometem!a!população!LGBT,!são!eles:!

!

Eixo%1:%Acesso%da%população%LGBT%à%atenção%integral%à%saúde%

Este!eixo!trata!da!adoção!de!mecanismos!gerenciais!e!de!planejamento!para!a!promoção!de!

equidade!em!saúde!de!grupos!em!condições!de!vulnerabilidadeb!instituição!de!espaços!de!promoção!

de! equidade! em! saúdeb! produção! de! informação! e! comunicação! em! saúdeb! desenvolvimento! de!

estratégias!voltadas!para!a! implementação!de!ações! intersetoriais,!com! interfaces!nas!questões!de!

saúde! desta! população,! por! meio! da! articulação! com! os! órgãos! co^responsáveisb! inclusão! de!

representação!do!movimento!social!LGBT!nos!conselhos!e!conferências!de!saúdeb!aperfeiçoamento!

dos! sistemas! de! informação,! inserindo! os! quesitos! orientação! sexual! e! identidade! de! gênero! e! a!
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realização! de! estudos! e! pesquisas! sobre! a! situação! de! saúde! desta! populaçãob! enfrentamento! do!

preconceito!e!da!discriminação!de!lésbicas,!gays,!bissexuais,!travestis!e!transexuais!nos!serviços!de!

saúdeb!garantia!do!uso!do!nome!social!de!travestis!e!transexuais!nos!serviços!de!saúde,!de!acordo!

com! a! Portaria! nº! 1.820,! de! 13! de! agosto! de! 2009,! que! dispõe! sobre! os! direitos! e! deveres! dos!

usuários!da!saúde!(Carta!dos!Direitos!dos!Usuários!da!Saúde)b!desenvolver!estratégias!para!que!a!

gestão,! na! rede! de! atenção! do! SUS! instalada,! da! atenção! primária! à! alta! complexidade,! possa!

qualificar! os! profissionais! de! saúde! para! atender! as! especificidades! da! população! LGBTb!

desenvolvimento! de! estratégias! que! construam! abordagens! e! intervenções! específicas! para! a!

população!LGBT!na!rede!ampliada!de!atenção!à!saúde!mental,!álcool!e!outras!drogas.!!

! Ações!propostas/articuladas:!

•! Qualificação!e!inserção!da!temática!LGBT!na!Rede!de!Atenção!em!Saúde!Mental,!com!

articulação!para!o!atendimento!aos!agravos!desta!populaçãob!!

•! Ampliação!do!Processo!Transexualizador!em!mais!2!(dois)!serviços,!em!articulação!com!

gestores!estaduais!e!municipais!de!saúdeb!!

Todos!estes!processos!estão!sendo!organizados!de!acordo!com!o!Decreto!nº!7.508/2011,!de!

28!de!junho!de!2011,!que!regulamenta!a!Lei!no!8.080,!de!19!de!setembro!e!1990,!e!dispõe!sobre!a!

organização!do!Sistema!Único!de!Saúde!–!SUS,!o!planejamento!da!saúde,!a!assistência!à!saúde!e!a!

articulação! interfederativa,!e!dá!outras!providências,!com!destaque!para!o!que!preceitua!o!Art.!13º:!

“para!assegurar!ao!usuário!o!acesso!universal,! igualitário!e!ordenado!às!ações!e!serviços!de!saúde!

do!SUS,!caberá!aos!entes!federativos,!além!de!outras!atribuições!que!venham!a!ser!pactuadas!pelas!

Comissões! Intergestores:! I! ^! garantir! a! transparência,! a! integralidade! e! a! equidade! no! acesso! às!

ações!e!aos!serviços!de!saúdeb...”.!!

!

Eixo%2:%Ações%de%promoção%e%vigilância%em%saúde%para%a%população%LGBT%

Este! eixo! trata! do! aperfeiçoamento! dos! instrumentos! de! vigilância! em! saúde,! inserindo! os!

quesitos!orientação!sexual!e!identidade!de!gênero!e!o!desenvolvimento!de!estratégias!para!qualificar!

a!informação!em!saúde,!no!que!tange!à!coleta,!ao!processamento!e!à!análise!dos!dados!específicos!

sobre!a!saúde!de!lésbicas,!gays,!bissexuais,!travestis!e!transexuais,!incluindo!o!recorte!étnico^racial!e!

territorial,! para! a! definição! de! prioridades! e! a! tomada! de! decisãob! desenvolvimento! de! estratégias!

para! monitorar,! avaliar! e! difundir! os! indicadores! de! saúde! e! de! serviços! para! lésbicas,! gays,!

bissexuais,! travestis!e! transexuais,! incluindo!o! recorte!étnico^racial!e! territorialb!desenvolvimento!de!

estratégias!de!vigilância,!prevenção!e!atenção!à!saúde!nos!casos!de!violência!contra!lésbicas,!gays,!

bissexuais,!travestis!e!transexuais.!!

Ações!propostas/articuladas:!

•! Qualificação!da!violência!pela!condição!de!orientação!sexual!e!identidade!de!gênero!no!

Sistema!de!Vigilância!de!Violências!e!Acidentes!(VIVA),!por!meio!de!articulação!com!a!
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Secretaria!de!Vigilância!em!Saúde! (SVS),!para!dar! visibilidade!à!violência!sofrida!pela!

população!LGBT.!

!

Eixo%3:%%Educação%permanente%e%educação%popular%em%saúde%com%foco%na%população%LGBT!

% Este! eixo! trata! de! ações! e! estratégias! que! visam! para! garantir! a! educação! em! saúde! para!

gestores/as!e!profissionais!de!saúde,!voltadas!para!o! tema!do!enfrentamento!às!discriminações!de!

gênero,!orientação!sexual,!raça,!cor,!etnia!e!território!e!das!especificidades!em!saúde!da!população!

LGBTb! ações! e! estratégias! que! visem! garantir! educação! em! saúde! para! o! controle! social! de!

conselheiros/as! de! saúde! e! lideranças! sociais,! voltadas! para! o! tema! do! enfrentamento! às!

discriminações! de! gênero,! orientação! sexual,! raça,! cor,! etnia! e! território! e! das! especificidades! em!

saúde!da!população!LGBTb!inclusão!de!ações!educativas!nas!rotinas!dos!serviços!de!saúde!voltadas!

à!eliminação!do!preconceito!por!orientação!sexual,!identidade!de!gênero,!raça,!cor!e!território.! !

Ações!propostas/articuladas:!!

•! Inserção! das! temáticas! referentes! à! saúde! LGBT! nos! processos! de! educação!

permanente!dos/as!gestores/as!e!profissionais!de!saúde!do!SUSb!

•! Produção! de! materiais! e! estratégias! educativas! destinadas! à! promoção,! proteção! e!

recuperação!da!saúde!da!população!LGBTb!!

•! Fomento! ao! desenvolvimento! de! pesquisas! com! foco! nas! prioridades! em! saúde! da!

população!LGBT.!!

•! Inserção!da! temática!LGBT!no!Módulo!de!Educação!à!Distância! (EAD),!pra!cursos!de!

formação!voltados!para!profissionais!de!saúde!e!UNASUSb!!

•! Inserção! da! temática! LGBT! nos! cursos! de! Educação! à! Distância! (EAD)! para!

conselheiros/as!de!saúde!e!lideranças!sociais,!em!parceria!com!o!Conselho!Nacional!de!

Saúde!(CNS).!!

!

Eixo%4:%%Monitoramento%e%avaliação%das%ações%de%saúde%para%a%população%LGBT%

% O! monitoramento! e! a! avaliação! devem! ocorrer! com! base! nas! ações! acima! propostas,!

considerando! as! prioridades! e! metas! dos! Planos! Estaduais! e! Municipais! de! Saúde,! conforme!

orientado!pelo!Decreto!nº!7.508/2011!e!pactuado!no!Contrato!Organizativo!da!Ação!Pública!da!Saúde!

(COAP)!e!Plano!Plurianual!(PPA)!2012/2015.!!

! Os!indicadores!de!monitoramento!e!avaliação!devem!estar!baseados!na!morbimortalidade!e!no!

acesso!destas!populações!a!atenção!integral!à!saúde.!%

% Cabe!destacar!que,!para!cada!eixo,!estão!definidos!recursos! financeiros!correspondentes,!os!

quais! estão! inseridos! no! PPA! 2012^2015,! nos! programas! e! ações! da! Secretaria! Executiva! (SE),!

Secretaria!de!Atenção!à!Saúde!(SAS),!Secretaria!de!Vigilância!à!Saúde!(SVS),!Secretaria!de!Ciência!

e! Tecnologia! e! Insumos! Estratégicos! (SCTIE),! Secretaria! de! Gestão! Estratégica! e! Participativa!

(SGEP)!e!Secretaria!de!Gestão!do!Trabalho!e!da!Educação!na!Saúde!(SGTES),!Secretaria!Especial!
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de! Saúde! Indígena! (SESAI)! e! órgãos! vinculados! ao! Ministério! da! Saúde:! Agência! Nacional! de!

Vigilância!Sanitário! (ANVISA),!Fundação!Nacional!de!Saúde! (FUNASA)!e!Fundação!Oswaldo!Cruz!

(FIOCRUZ).!

!


