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A LUTA PELO DIREITO À
SAÚDE

1980
O início da década de 80 foi marcada pelo surgimento
da epidemia de HIV/AIDS, época fortemente
relacionada aos gays. Com isso, o governo brasileiro
apoiou mobilizações da população homossexual
masculina na prevenção da doença, o que surtiu efeito
sanitário frente ao número de casos que acometeu
esse grupo.
Gradualmente, o movimento foi incorporando grupos
com outras identidades sexuais e de gênero,
particularmente as lésbicas e travestis. As demandas
desses grupos ampliaram a discussão e,
consequentemente, redirecionaram as estratégias da
prevenção e do cuidado das pessoas em relação ao
HIV/Aids. (Ministério da Saúde, 2013)

Nos anos 90, o movimento de travestis institui-se em
coletivos, como no caso da Associação das Travestis e
Liberados do RJ (Astral), pautando o governo para o
atendimento de suas demandas específicas, além de
atuarem nas ações de prevenção da aids. Na mesma
época, a causa de transexuais foi incluída na agenda
deste movimento. Questões específicas não foram
suficientes para modificar e dar visibilidade à política
de lésbicas e mulheres bissexuais. Cabe ressaltar que
as lésbicas, por serem inicialmente excluídas como
grupo com prática de risco, não foram contempladas
nas ações de prevenção da aids.
A aproximação dessas mulheres com as agendas do
movimento feminista proporcionou que temas como o
machismo, a misoginia e a própria invisibilidade
feminina, entrassem na pauta dos movimentos de
lésbicas e mulheres bissexuais, qualificando as
discussões e evidenciando as lutas por demandas
específicas desses grupos. (Ministério da Saúde, 2013)
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2004
Em 2004, com a participação da sociedade civil, o
governo institui o “Brasil sem Homofobia – Programa de
Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e
de Promoção da Cidadania Homossexual” (BRASIL,
2004), que foi elaborado pela Secretaria Especial de
Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da República.
Esse programa constituiu-se de amplas recomendações
aos distintos setores do governo, no intuito de assegurar
políticas, programas e ações contra a discriminação e
que, sobretudo, promovam equidade de acesso a ações
qualificadas aos serviços públicos. Nessa perspectiva, o
Ministério da Saúde constituiu, ainda em 2004, o
Comitê Técnico de Saúde da População LGBT, com
vistas à construção de uma política específica para o
SUS. A conquista de representação no Conselho
Nacional de Saúde (CNS), pelo segmento LGBT, em
2006, confere um novo sentido de atuação do
movimento nos processos de participação democrática
no SUS, assim como permite e promove o debate de
forma estratégica e permanente sobre a orientação
sexual e a identidade de gênero e suas repercussões na
saúde.  (Ministério da Saúde, 2013)  

Em 2008 a Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República realizou a I Conferência
Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais promovendo intensa mobilização do
governo e da sociedade civil. Nessa conferência foram
debatidos os temas de relevância relacionados a 18
ministérios, em que o Ministério da Saúde submeteu ao
debate os princípios da Política LGBT, na intenção de
legitimá-los como expressão das necessidades dos
grupos LGBT em relação à saúde. A consulta pública, à
qual essa Política foi submetida posteriormente,
permitiu ampliar a legitimidade da participação social
na sua formulação. Finalmente, ao ser aprovada pelo
CNS em novembro de 2009, a Política LGBT, legitima-se
como fruto de um amplo processo democrático e
participativo. (Ministério da Saúde, 2013)
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ORIENTAÇÃO SEXUAL E
IDENTIDADE DE GÊNERO

Orientação Sexual
Orientação sexual é a manifestação involuntária
de atração afetiva ou sexual por alguém. Entre
as mais frequentes estão:
Heterosexual - pessoa que sente atração pelo
gênero oposto;
Homossexual - pessoa que sente atração pelo
mesmo gênero;
Bissexual - pessoa que sente atração por ambos
sexos/gêneros.
"Opção sexual" é um termo incorreto, pois

não se trata de uma escolha voluntária.

(POLAKIEWICZ, 2021)

Sexo Biológico
Refere-se as caractéristicas biológicas e
genéticas, considerando informações
cromossomiais, órgãos sexuais do nascimento e
diferenças fisiológicas.
Difere-se entre masculino, feminino e intersexo -
pessoa que nasce com características
masculinas e femininas.
(POLAKIEWICZ, 2021)

Cisgênero - identificação com o sexo biológico
Queer: Transita entre as identidades de gênero 
Transexual: Identificação diferente do sexo
biológico. Pode ou não realizar modificações
corporais e hormonais para descobrir-se com os
atributos físicos do gênero de identificação.
Intersexual: Quando há variação na pessoa do
padrão de masculino ou feminino culturalmente
estabelecido, nas condições fisiológicas.
(POLAKIEWICZ, 2021)

Identidade de gênero 
Experiência interna e individual quanto ao gênero. É
como se identifica internamente e como deseja ser
reconhecida pela sociedade.
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“Em 2013 eu tive um resultado de exame que mudou

minha vida.

Tentando verificar o que poderia estar causando
problemas de pele, fui até um laboratório particular aqui
de Uruguaiana e pedi um hemograma completo.
Naquele momento, lembrei que não estava com meus
exames de HIV em dia, então pedi para acrescentar HIV.
Fui pego totalmente de surpresa quando recebi uma
folha de papel com a palavra “reagente”, no resultado
do exame para HIV. Fiquei completamente sem chão em
um primeiro momento. Não sabia exatamente o que
fazer a seguir e o que de fato aconteceria comigo. Não
sabia se poderia morrer logo, se teria uma vida com
qualidade ou se conseguiria ver minha sobrinha crescer.
A primeira coisa que fiz foi conversar com minha família,
que me acolheu sem pensar duas vezes. Bem, na
verdade, nunca passou pela minha cabeça o contrário.
Depois fui buscar informação na internet. Não tinha
noção para que lado correr e lá em 2013, não tínhamos
o mesmo acesso à informação que temos hoje.
Foi nesse momento que descobri que o acesso ao
tratamento universal para pessoas vivendo com HIV é
totalmente gratuito pelo SUS. Além disso, também
descobri que Uruguaiana é um dos municípios
prioritários na luta contra a AIDS.
O Programa Municipal de Uruguaiana de IST/AIDS é
referência em âmbito nacional. Temos um programa
reconhecido como pioneiro no estado e na região da
fronteira. Descobri profissionais devidamente
instrumentalizados e, principalmente, humanizados.

O fato de me sentir acolhido dentro do
programa foi fundamental para o meu início
de tratamento. Estamos muito fragilizados
nesses momentos e eu escuto relatos tristes de
outras pessoas vivendo com HIV e AIDS que
não moram aqui. Nem toda cidade está pronta
para nos receber, como Uruguaiana.
Isso se deve muito ao olhar humano da Cida
Bofill, psicóloga e coordenadora do Programa
Municipal de IST/AIDS, e de sua equipe. Uma
palavra amiga, um abraço, um afeto.
É muito comum uma pessoa vivendo com HIV
se sentir desumanizada logo após descobrir
sua sorologia. Esse processo de humanização
do nosso atendimento traz nossa força de
volta e quando encontramos nossa
humanidade novamente, nos possibilitamos
viver, conviver e amar.

Sem o SUS isso não seria possível. Lutem
pelo SUS. Salvem o SUS.”
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A Saúde é um direito universal! Então por que
ainda tem muitos LGBTQIA+ sem acesso efetivo
a ela?
Vamos pensar na saúde pública no Brasil a partir
da lei nº 8080/90, da carta do usuário do SUS e de
todos os direitos garantidos pela lei que atribui
pleno acesso ao Sistema Único de Saúde em nosso
país e dá a ele o statos de “UNIVERSALIDADE” e
amplo direito aos seus usuários. E tentar demarcar
por que ainda estamos em uma zona de
invisibilidade nos processos de acesso a saúde com
qualidade, dignidade, respeito e valorização as
nossas dores? Quem conhece o SUS sabe que a
Política Pública do mesmo é um marco mundial no
acesso gratuito a tratamentos de alto padrão de
custos, coisa que em alguns países isso é
inexistente, ao mesmo tempo, quem conhece o SUS
(e o usa), sabe das dificuldades de acesso, pela
precarização e sucateamento do mesmo, pela
falta de investimento e ampliação, pelos salários
defasados e outros inúmeros ataques que o mesmo
sofre.
 Essas situações impactam diretamente na ponta,
no território, no usuário final, aquele que entra a
porta do ESF no seu bairro e de repente não é
tratado como prevê a lei ou ainda a carta do
usuário, porque entre a lei e o atendente na ponta
estão todos os processos perversos das tentativas
de deslegitimar trabalhadores, desabastecer e
enfraquecer o espaço de saúde e outros tantos
revés possíveis.  Então a saúde é pública, e um
direito fundamental, é gratuita, e tem que ser
ofertada com qualidade, dando dignidade a quem
faz uso dela, mas com tanta fragilidade de quem
está no processo de atendimento é possível ter
esse acolhimento?

Os LGBTTQIA+ no processo de acesso a saúde
encontram muitas dificuldades por alguns fatores
que são necessários serem revistos na nossa
sociedade para que a universalidade do SUS seja
efetiva, nós compomos em nosso país uma
porcentagem de pessoas que não são previstas no
conjunto dessa “universalidade” porque o
conservadorismo ainda impera dentro de muitos
espaços, onde a intencionalidade é o atendimento
as coletividades dentro da cisheteronormatividade,
essa ideia de binaridade, impossibilita que possamos
ser olhadas como possibilidades humanas, e que
carregamos conosco um conjunto de necessidades
em saúde que hora encontrarão resposta no eixo
binário (como, por exemplo, uma enxaqueca) e hora
não encontra (como, por exemplo, hormonoterapia)
mas que precisam ser acolhidos dentro desse espaço
que é por si para todos. 
O problema de fato não está na estrutura física dos
espaços que nos atendem, na maioria das vezes as
dificuldades em termos bons atendimentos se
encontram na estrutura humana, com olhar binário
sexual, aquele que entende lugares pré-definidos
socialmente pelo órgão genital, logo, quando se
busca um atendimento para uma enxaqueca, e você
se vê no centro de questões ligadas ao
comportamento humano de deslegitimar sua
identidade, seus processos de dor, e sua
significância para o conjunto coletivo que se atende,
compreendendo a diversidade, torna-se mais
cansativo do que efetivo o acesso, e muitos
LGBTTQIA+ não retornam a tratamentos, não buscam
outros locais e colocam suas vidas em risco.
 Então quando pensamos o SUS e o nosso acesso,
dentro desses inúmeros desafios conservadores que
a binaridade e a cisheteronormatividade impõe as
vidas, a precaridade dos espaços de trabalho e as
fragilidades causadas nos trabalhadores,
encontramos espaços que não nos percebem visíveis
enquanto sujeitos de direito e causam impactos na
nossa vida íntima e na nossa existência humana.



POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL
DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS,

TRAVESTIS E TRANSEXUAIS
A Política está embasada nos princípios assegurados na
Constituição Federal de 1988, que garantem a cidadania
e dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988, art. 1.º).
Para atendimentos específicos de saúde, foi criado o
Sistema Único de Saúde (SUS), sendo, portanto, um
sistema público e universal. 
A discriminação por orientação sexual e por identidade
de gênero incide na determinação social da saúde, no
processo de sofrimento e adoecimento decorrente do
preconceito e do estigma social reservado a população
LGBTQIA+.

Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011:
Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de
Saúde Integral LGBT).

Art. 1º Esta Portaria institui a Política Nacional de Saúde
Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT)
no âmbito do SUS, com o objetivo geral de promover a
saúde integral da população LGBT, eliminando a
discriminação e o preconceito institucional e
contribuindo para a redução das desigualdades e para
consolidação do SUS como sistema universal, integral e
equitativo.

Art. 2º A Política Nacional de Saúde Integral LGBT tem
os seguintes objetivos específicos:
I - instituir mecanismos de gestão para atingir maior
equidade no SUS, com especial atenção às demandas e
necessidades em saúde da população LGBT, incluídas as
especificidades de raça, cor, etnia, territorial e outras
congêneres;
II - ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de
saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a
prestação de serviços de saúde com qualidade e
resolução de suas demandas e necessidades;
III - qualificar a rede de serviços do SUS para a atenção
e o cuidado integral à saúde da população LGBT;

IV - qualificar a informação em saúde no que tange
à coleta, ao processamento e à análise dos dados
específicos sobre a saúde da população LGBT,
incluindo os recortes étnico-racial e territorial;
V - monitorar, avaliar e difundir os indicadores de
saúde e de serviços para a população LGBT,
incluindo os recortes étnico-racial e territorial;
VI - garantir acesso ao processo transexualizador
na rede do SUS, nos moldes regulamentados;
VII - promover iniciativas voltadas à redução de
riscos e oferecer atenção aos problemas
decorrentes do uso prolongado de hormônios
femininos e masculinos para travestis e transexuais;
VIII - reduzir danos à saúde da população LGBT no
que diz respeito ao uso excessivo de
medicamentos, drogas e fármacos, especialmente
para travestis e transexuais;
IX - definir estratégias setoriais e intersetoriais que
visem reduzir a morbidade e a mortalidade de
travestis;
X - oferecer atenção e cuidado à saúde de
adolescentes e idosos que façam parte da
população LGBT;
XI - oferecer atenção integral na rede de serviços
do SUS para a população LGBT nas Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DSTs), especialmente
com relação ao HIV, à AIDS e às hepatites virais;
XII - prevenir novos casos de cânceres
ginecológicos (cérvico uterino e de mamas) entre
lésbicas e mulheres bissexuais e ampliar o acesso
ao tratamento qualificado;



XIII - prevenir novos casos de câncer de próstata entre gays, homens bissexuais, travestis e transexuais e
ampliar acesso ao tratamento;
XIV - garantir os direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS;
XV - buscar no âmbito da saúde suplementar a garantia da extensão da cobertura dos planos e seguros
privados de saúde ao cônjuge dependente para casais de lésbicas, gays e bissexuais;
XVI - atuar na eliminação do preconceito e da discriminação da população LGBT nos serviços de saúde;
XVII - garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos
Usuários da Saúde;
XVIII - fortalecer a participação de representações da população LGBT nos Conselhos e Conferências de
Saúde;
XIX - promover o respeito à população LGBT em todos os serviços do SUS;
XX - reduzir os problemas relacionados à saúde mental, drogadição, alcoolismo, depressão e suicídio entre
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, atuando na prevenção, promoção e recuperação da saúde;
XXI - incluir ações educativas nas rotinas dos serviços de saúde voltadas à promoção da autoestima entre
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e à eliminação do preconceito por orientação sexual,
identidade de gênero, raça, cor e território, para a sociedade em geral;
XXII - incluir o tema do enfrentamento às discriminações de gênero, orientação sexual, raça, cor e território
nos processos de educação permanente dos gestores, trabalhadores da saúde e integrantes dos Conselhos
de Saúde;
XXIII - promover o aperfeiçoamento das tecnologias usadas no processo transexualizador, para mulheres e
homens; e
XXIV - realizar estudos e pesquisas relacionados ao desenvolvimento de serviços e tecnologias voltados às
necessidades de saúde da população LGBT. 

O curso é gratuito, online e com certificação de 30h. 
Para acessar, aponte a câmera do celular para o QR code ou clique
aqui

O curso de introdução à saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Intersexos tem como objetivo apresentar conceitos sobre a
diversidade sexual e de gênero, em uma perspectiva de
interseccionalidade ao abordar o marcador de raça/cor e etnia, em
diálogo com os direitos humanos e, em especial, o direito à saúde.

Curso Lúmina (UFRGS) "Política Nacional de Saúde
LGBT"

+ Saiba mais 

https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=118
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