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“Minha filha continua me escrevendo 

Me afirmou que vai voltar 

Que vem me ver por esses dias 

Pediu-me perdão, dizendo que havia transformado seu corpo em outro corpo 

E que eu teria dificuldade em reconhecê-la 

Eu lhe respondi que o corpo era dela 

Era ela a única dona 

E que meu amor por ela estava sacramentado desde sempre 

O meu coração estaria sempre do lado do corpo dela 

Qualquer que fosse a forma que esse corpo tivesse 

E cá estou eu 

Nem sei por que contemplando esse corpo caído no chão 

Debruço” 

 Corpo Sem Juízo – Jup do Bairro 
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender a (in) visibilidade da população 
LGBTQIA+ a partir da percepção dos profissionais, realizou-se a pesquisa exploratória 
com abordagem qualitativa. O campo do estudo foi a Secretaria de Saúde de um 
município de pequeno porte localizado no norte do Estado do Paraná – PR, neste, a 
amostra constou de 16 profissionais de saúde, da faixa etária entre 23 a 61 anos 
convidados a participar de forma voluntaria responderam a um formulário estruturado 
e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. A partir de leituras flutuantes 
das informações obtidas, foram organizadas e submetidas a análise de conteúdo três 
categorias de análise: Comprometimento profissional e o respeito a diversidade; A 
invisibilidade a desproteção e o aprofundamento da desigualdade social e Obstáculo 
na educação permanente e no sistema informatizado. Utilizou-se também como fonte 
os dados de violência interpessoal de agravos da saúde do SINAN para embasamento 
sobre a presença ou ausência dos dados de identificação de gênero e sexualidade. 
Alguns participantes compreendem que a condição de identidade de gênero e 
sexualidade não interferem nos serviços de saúde, por compreender que todas as 
pessoas são iguais e por isso, todos devem ser tratados com respeito e 
comprometimento, apesar de ser um conceito importante, o conceito de igualdade 
invisibiliza as particularidades da população LGBTQIA+. Em análise dos dados do 
SINAN, no ano de 2020, constatou-se que 100% das notificações compulsórias não 
tinha os campos identidade de gênero, sexualidade e possível motivação homofóbica 
nas fichas registradas. Concluímos que existe a invisibilidade da população 
LGBTQIA+ na política de saúde e que esta invisibilidade aprofunda a desigualdade 
social deste público, visto que a ausência dos dados estatísticos impacta nas análises 
situacionais que embasam os planejamentos dos Planos Municipais de Saúde, 
consequentemente, impactando no atendimento das demandas específicas da 
população LGBTQIA+ por parte da saúde pública. 
 
 

Palavras-chave: População LGBTQIA+. Invisibilidade. Política de saúde. Violência 

institucional. 
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ABSTRACT 

 
This study aimed to understand the (in) visibility of the LGBTQIA+ population from the 
perspective of professionals; an exploratory research with a qualitative approach was 
carried out. the field of study was the health department of a small city located in the 
north of the State of Paraná-PR, in which the sample consisted of 16 health 
professionals, aged on 23 to 61 years, who were invited to participate voluntarily, 
answered a structured form and signed an informed consent form. From floating 
readings of the information obtained, three categories of analysis were organized and 
submitted to content analysis: Professional commitment and respect for diversity; 
invisibility and unprotection and deepening of social inequality; and obstacle in 
permanent education and in the computerized system. We also used as a source the 
data of interpersonal violence and health problems from SINAN to support the 
presence or absence of gender and sexuality identification data. Some participants 
understand that the condition of gender identity and sexuality do not interfere in health 
services, by understanding that all people are equal and therefore, all should be treated 
with respect and commitment, despite being an important concept, the concept of 
equality invisibilizes the particularities of the LGBTQIA+ population. In an analysis of 
the SINAN data, in the year 2020, it was found that one hundred percent of the 
compulsory notifications did not have the fields gender identity, sexuality and possible 
homophobic motivation in the registered forms. We conclude that there is an invisibility 
of the LGBTQIA+ population in health policies and that this invisibility deepens the 
social inequality of this public, since the absence of statistical data impacts the 
situational analysis that underlies the planning of municipal health plans, consequently 
impacting the fulfillment of the specific demands of the LGBTQIA+ population by public 
health. 
 
 
Keywords: LGBTQIA+ Population.  Invisibility. Health Policy. Institutional Violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso é fruto de uma vontade de dar voz a 

população LGBTQIA+. O interesse pela temática se deu pela história de vida da 

autora, enquanto mulher lésbica, que sentiu na pele o preconceito diário que 

assombra a população LGBTI+ em diversos aspectos da vida social. Assim, diante de 

diversas situações de violência vividas, o que mais a marcou foi o preconceito velado, 

pois quando se trata de um ataque direto, de uma demonstração de preconceito 

explícita, é dado o direito a indignação, o direito de defesa, mas quando se trata de 

uma demonstração de preconceito velada, é negado esse movimento de defesa.  

Esse sentimento de guerra não declarada, que afasta o direito de defesa, se 

arrastou por longos anos até quando da entrada na universidade pública, que 

possibilitou a compreensão dessa realidade de forma mais histórica, fazendo com que 

esse novo olhar fosse inserido em seu dia a dia profissional. 

A partir de uma perspectiva social crítica, aprendida durante o curso de 

graduação, se observou a desresponsabilização do Estado nas políticas públicas, 

sendo que as análises desta conjuntura teriam significativo impacto para o 

mapeamento das violências institucionalizadas, trazendo a possibilidade de contribuir 

para a sensibilização dos profissionais de saúde, o que não tem acontecido. 

Desta forma, o objetivo geral deste trabalho foi compreender a (in) visibilidade 

da população LGBTQIA+ na política de saúde a partir da percepção dos profissionais 

que atuam em um município de pequeno porte; e os objetivos específicos foram: 

refletir sobre a importância da Constituição Federal no que se refere a universalidade 

do direito à saúde; apresentar a Política Nacional de Saúde LGBTQIA+; refletir sobre 

a importância da menção da identidade de gênero e sexualidade na ficha SINAN.  

Para aproximação do objeto de estudo que era a (in) visibilidade das pessoas 

LGBTQIA+ expressa em um serviço de saúde municipal, foi realizada uma pesquisa 

exploratória de abordagem qualitativa, que partiu de uma ampla revisão bibliográfica 

(GIL, 2008) e vasta leitura sobre a temática, com fundamento nas legislações da Política 

Nacional de Saúde LGBTQIA+, no Sistema Único de Saúde (SUS) e na Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), utilizando também outras fontes, como os periódicos disponíveis 

plataforma pública da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), para compreensão da realidade estudada. 
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A pesquisa do tipo exploratória e de campo teve abordagem qualitativa que, 

segundo Minayo (2004), trabalha com o universo de significados, valores e atitudes 

que compreendem o espaço dos processos, das relações e fenômenos do sujeito. 

Dessa forma, a partir da abordagem teórico-metodológica e pautando-se na 

perspectiva crítica-dialética, o método possibilitou apreender as contradições da 

realidade da população LGBTQIA+ a partir do contexto socio histórico das relações. 

O trabalho está organizado em três capítulos, sendo que no Capítulo 1 está 

descrita a importância da Constituição Federal e do Sistema Único de Saúde para a 

abertura de uma legislação de saúde pública e universal. 

No Capítulo 2 discorre-se sobre a Política Nacional de Saúde LGBTQIA+ e o 

movimento para a proteção social, partindo da reflexão sobre gênero e sexualidade e 

aproximação, sobre a forma da saúde pública compreender a complexidade e o 

impacto da discriminação e da exclusão sofrida por esta população. 

E no Capítulo 3 é apresentado o desenvolvimento da pesquisa e os resultados 

obtidos para discussão crítica e considerações embasadas no referencial teórico 

levantado. E finalmente, é apresentada a conclusão e lista das referências 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO 1 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

 

1.1 A Constituição Federal e a Política de Saúde Pública integral e universal

  

 

Este capítulo discorre brevemente sobre a Constituição Federal (CF) de 1988 

(BRASIL, 1988), sua potencialidade para a abertura de uma legislação de saúde 

pública e universal. 

A CF de 1988 foi resultado do avanço da abertura democrática pós ditadura 

militar que alterou a perspectiva do Estado em relação aos cidadãos e dos cidadãos 

em relação ao Estado. Antes da CF o Brasil era governado por interesses da classe 

de elites oligarcas em detrimento a vontade popular. Neste contexto, o povo não tinha 

espaço e nem voz nos assuntos públicos para participação nas instâncias de decisão, 

planejamento e fiscalização das políticas brasileiras e, desta forma, não tinha suas 

particularidades regionais, individuais e coletivas reconhecidas pelo Estado Brasileiro 

(KOUPAK, 2019). 

A ditadura militar trouxe aos cidadãos o gosto amargo do autoritarismo e o 

cerceamento das liberdades de expressão e reunião o que, posteriormente, contribuiu 

para o desejo de mudanças dos padrões da desigualdade social, civil e política, além 

de inflar os discursos participativos e de defesa dos direitos sociais, o que fortificou e 

solidificou a aglutinação de movimentos sociais em defesa de um Estado Democrático 

de Direito e responsabilizado pelo bem-estar (KOUPAK, 2019). 

A partir da Constituição de 1988, foi garantida a democracia e a participação 

popular, além de criar condições institucionais nos processos e espaços decisórios 

estatais tudo isso para além do controle social, garantindo o exercício de cidadania e 

dignidade da pessoa humana, reforçado no objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil, em seu Art. 3, inciso XLI, que é o de “promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”  (BRASIL, 1988). 

Importante também lembrar que a Constituição trouxe a implantação da 

Seguridade Social, por meio da reivindicação e muitas lutas dos trabalhadores e dos 

movimentos sociais e, desta forma, ficou garantido um efetivo conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os 

direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência Social. Sendo um conceito 
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estruturante das políticas sociais, cuja principal característica é prezar pela garantia 

universal da prestação de benefícios e serviços de proteção social pelo Estado e como 

previsto na lei: “ela se organiza pelo princípio da integralidade e da universalidade  

que são princípios fundamentais para se compreender o gasto e a necessidade de 

financiamento do SUS” (BRASIL, 1988). 

 

Vale ressaltar que a CF garantiu a saúde como um direito universal e dever do 

Estado (Art. 196), reforçando a saúde para além do estado de doença, caracterizando 

a necessidade de políticas sociais e econômicas que reverberem na redução do risco 

de doença e outros agravos que levem a condição de doença:  

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 

 

Neste contexto, a CF abre caminhos para a construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS),  além de possibilitar que as particularidades da comunidade LGBTQIA+ 

fossem reconhecidas dentro do processo de saúde e doença. 

Embora nos últimos anos com governos neoliberais  muitos recursos  do fundo 

público para a seguridade social foram retirados, mas mesmo assim, em meio a 

pandemia de Covid-19  pode-se ver a importância deste Sistema de Saúde que deu 

respostas as demandas de atendimento de qualidade a população. 

 

 

1.2 O Sistema Único de Saúde 

 O SUS é um sistema de saúde público, de atendimento integral e universal 

regulamentado pela Lei 8080/90, resultado da CF de 1988, que delegou ao Estado o 

dever de garantia ao cidadão o direito à saúde. A referida lei regulamentou o sistema 

de saúde e caracterizou os objetivos, atribuição, princípios, diretrizes, organização, 

gestão, responsabilidades das três esferas de governo e financiamento do SUS 

(BRASIL, 1990). 
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É fruto da reforma sanitária e  amplo movimento social, político e comunitário 

que acompanhou, foi permanentemente alimentado pelo trabalho militante e 

qualificado de um conjunto de intelectuais sanitaristas, sendo um dos pilares 

inequívocos do sucesso relativo do SUS a solidez de seu marco teórico e conceitual. 

O SUS é a expressão, no campo da saúde, da aspiração de um país justo e do 

compromisso com a cidadania (Mendes,2011). 

Todos os serviços prestados pelo SUS são organizados de forma regionalizada 

e hierarquizada por níveis de complexidade, conforme dispõe o art.8º da Lei nº 8080. 

A regionalização garante a operacionalização municipal da política de saúde, 

contribuindo para uma maior assertividade nas ações realizadas, visto que cada 

município operacionaliza a política de saúde dentro dos princípios do SUS, mas com 

a particularidade de cada cidade, internalizando as demandas apresentadas pela 

participação social e pelos diagnósticos territoriais de sua localidade (KUSCHINIR et 

al., 2009). 

Esta hierarquização por níveis de complexidade no SUS é caracterizada por 

três grandes grupos, sendo eles: Atenção Primária, que presta serviços e realiza ações 

voltadas para a prevenção e recuperação em saúde; Atenção Secundária, que presta 

serviços a nível hospitalar, ambulatorial e especialidades clínicas de média 

complexidade e Atenção Terciária, que presta serviços de alta complexidade como 

cirurgia cardíaca, tratamentos oncológicos, transplantes de órgãos, assistência 

farmacêutica de alta complexidade (KUSCHINIR et al., 2009). 

Os  princípios e diretrizes do SUS se constituem:  

 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 
qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e 
a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a 
alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
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IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os 
municípios) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e 
saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 
serviços de assistência à saúde da população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; 
e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de 
meios para fins idênticos. 
XIV – organização de atendimento público específico e especializado para 
mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre 
outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas 
reparadoras, em conformidade com a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. 

 

 

Vale entender que este 1º. modelo de Atenção Primária à Saúde (APS) foi 

idealizado a nível internacional  na Inglaterra em 1920, como uma estratégia de 

organização da atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, 

contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma população, 

integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e 

comunidades (MENDES, 2011; MATTA,2020). 

No Brasil, a APS incorporou pelos  princípios da Reforma Sanitária, levando o 

Sistema Único de Saúde (SUS) a adotar a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) 

para enfatizar a reorientação do modelo assistencial, a partir de um sistema universal 

e integrado de atenção à saúde (OLIVEIRA,2016). 

Assim, a concepção da ABS desenvolveu-se a partir dos princípios do SUS, 

principalmente na universalidade, na descentralização, na integralidade e na 

participação popular, como pode ser visto na portaria que institui a Política Nacional 

de Atenção Básica, definindo a ABS como: um conjunto de ações de saúde no âmbito 

individual e coletivo que abrangem a promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde(OLIVEIRA, 

2016)  

Segundo Mendes (2011) em relação a concepção hierárquica e piramidal do 

SUS teve muitas dificuldades para atendimento da população, o autor coloca que 

deveria ser mudado por outra, “a das redes poliárquicas de atenção à saúde, de forma 

a respeitar as diferenças nas densidades tecnológicas, para se romper com as  

relações verticalizadas, conformando-se redes policêntricas horizontais” como pode 
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ser visto na Figura 1, em vista que a forma que era constituída o sistema não dava 

conta de atendimento adequado a população. 

Figura 1: A mudança dos sistemas piramidais e hierárquicos para as redes de 

atenção à saúde 

 

 

                        Fontes: Mendes,2011. As redes de atenção à saúde. Adaptado pela autora 

 

Não se pretende neste trabalho aprofundamento sobre como funcionava a 

hierarquização piramidal, mas apresenta-se a implantação das Redes de Atenção à 

Saúde que muito contribuiu para melhoria do acesso a população. 

De acordo com Mendes,( 2011) a implantação das RAS teve como concepção 

a substituição da forma piramidal deixando a atenção a saúde na horizontalidade  afim 

de melhoria no acesso, gestão etc. 

Nas RAS, a concepção de hierarquia é substituída pela de 
poliarquia e o sistema organiza-se sob a forma de uma rede 
horizontal de atenção à saúde se respeitando as diferenças 
nas densidades tecnológicas, rompem-se as relações 
verticalizadas, conformando-se redes policêntricas horizontais. 
Contudo, as RAS apresentam uma singularidade: seu centro 
de comunicação situa-se na APS (MENDES,2011, p. 20) 
 
 

 A legislação compõe todo um conjunto de ações regulamentadoras para que a 

gestão fosse realizada nas esferas do governo e em todo o país. Isto trouxe um grande 

ganho para a política de saúde pois, dando um norte para a efetivação desta política. 

 A estrutura de gestão do SUS é realizada nas 3 esferas do governo para 

execução da política de saúde de maneira a garantir a população pleno usufruto do 
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direito a saúde.  

Dessa forma, cabe às três esferas de governo, de maneira conjunta, 
definir mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, 
monitorar o nível de saúde da população, gerenciar e aplicar os 
recursos orçamentários e financeiros, definir políticas de recursos 
humanos, realizar o planejamento de curto e médio prazo e promover 
a articulação de políticas de saúde, entre outras ações. (BRASIL, 2022) 

 

 

 Como pode ser observado na figura 2 o SUS se constitui de órgãos de 

participação, programação gestão; os organismos de gestão estão firmados no 

ministério da saúde, secretaria do estado da saúde e secretaria municipal de saúde 

todos com plano de saúde, e orçamento em  níveis descentralizados mas com 

objetivos comuns, que são os atendimentos de saúde à população, o controle social, 

e a participação. 

 

Figura 2  Estrutura do SUS, participação, gestão, financiamento. 

 

 

Fonte: SUS, 2022 

** MS – Ministério da Saúde;  SES – Secretaria Estadual de Saúde  SMS -Secretaria Municipal de 

Saúde.  

 

 Outra informação importante sobre o SUS são as ferramentas de aglutinação 

de dados e informações gerados neste sistema para consolidação de estratégias e 

implementações de ações preventivas além de planos de cuidados a saúde da 
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população, é o que se apresenta a seguir. 

1.3 As ferramentas para a aglutinação de dados e informações do SUS 

 

A Portaria nº 04/2017, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017), regulamenta as 

normas dos sistemas e subsistemas do SUS, especificando a operacionalização, as 

normas técnicas, as rotinas e os procedimentos dos sistemas e subsistemas, como 

prazo para envios de informações, o controle de ações de vigilância em saúde, entre 

outras regulamentações.  

Os dados e informações que embasam os diagnósticos situacionais e os 

indicadores em saúde fomentam a construção de estratégias, objetivos, metas e 

inclusive políticas públicas, são organizados em caráter regionalizado. 

A partir desta discussão agrega-se o Sistema de Informação Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN), que aglutina informações de notificação e 

investigação de casos de doenças e agravos de notificação compulsória, sendo de 

preenchimento obrigatório para a notificação de suspeita ou confirmação de agravos 

constantes na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Tanto que o Art. 2º da 

Portaria 204/16, do Ministério da Saúde, conforme segue: 

 

Agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, 
provocado por circunstâncias nocivas, tais como acidentes, 
intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões 
decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus 
tratos, e lesão autoprovocada.(MS,2016)  

 
 

Apesar de o SINAN possuir fichas padronizadas nacionalmente para os 

registros de notificação de agravos, não impede que cada município acrescente 

quesitos para obtenção de maiores informações de acordo com a necessidade de 

cada região. Desta forma, a ficha SINAN para registro de agravos de violência 

interpessoal e lesão autoprovocada possui os quesitos identidade de gênero e 

sexualidade, além do quesito de possível motivação homofóbica, além de outros 

quesitos que contribuem para a mensuração da exposição e da intensidade que certos 

grupos estão expostos aos agravos em saúde (BRASIL, 2006). 
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 Neste sentido, este sistema se constitui numa ferramenta importante para 

mensuração das particularidades de cada território, e os agravos no qual uma dada 

população está submetida, podendo ultrapassar os limites geográficos, abrangendo 

os agravos relacionados aos determinantes sociais como: a identidade de gênero, 

sexualidade, raça, cor, etnia, condição socioeconômica, entre outros. Se dada 

comunidade está mais exposta às violências ou aos sofrimentos que levem a lesão 

autoprovocada, além da intensificação desta população à exposição as doenças e 

infecções evitáveis como o HIV, tuberculose, leptospirose, aos acidentes evitáveis 

como acidente de trabalho, acidentes com animais peçonhentos, entre outros 

agravos, observa-se que  

 

 
[...] a utilização do SINAN, em conjunto com os demais Sistemas de 
Informação em Saúde, torna-se uma importante ferramenta para facilitar a 
formulação e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, 
subsidiando o processo de tomada de decisões, com vistas a contribuir para 
a melhoria da situação de saúde da população (BRASIL, 2006, p.6). 

 

 

 Em vista da proposta da pesquisa agregou-se esta ferramenta para substanciar 

a discussão do objeto de estudo. 

 

1.4 A Equidade e Desigualdade Social 

 

 Quando se trata de saúde vale ressaltar que anteriormente  a implantação do 

SUS, os atendimentos em saúde eram normatizados e prestados pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), e os atendimentos 

eram vinculados a uma perspectiva de benefício do trabalhador urbano que possuía 

vínculo com a Previdência Social, na época coordenada pelo Ministério da Previdência 

e Assistência Social (MPAS), conforme a Lei nº 6439/77 (BRASIL, 1977), excluindo a 

população que não possuía vínculo com a Previdência Social ao acesso a serviços de 

saúde. 

A partir da CF de 1988 o SUS trouxe mudança ao acesso a saúde, o conceito 

de saúde tornou-se democratizado e se estendeu a todos os cidadãos, tornando o 
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acesso um direito fundamental e universal, e responsabilizando o Estado para a 

garantia do provimento de saúde, para além da perspectiva de doença, considerando 

a necessidade de formulação de políticas econômicas e sociais para a redução de 

risco de doenças e outros agravos, como caracteriza o Art.2º da Lei 8080/90:  

 

 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do 
Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação (BRASIL, 1990). 

 

 

A supracitada lei também definiu os objetivos do SUS, no qual se pode observar 

a essência universalizante e integral da política, situando também como objetivos do 

SUS a formulação de políticas de saúde voltadas a promoção de saúde no campo 

econômico e social (Inciso II Art. 5º), além do objetivo de realização integrada de 

ações assistenciais e atividades preventivas (Inciso III, Art.5º), reafirmando ainda a 

democratização de informações de condicionantes e determinantes da saúde (Inciso 

1, Art.5º), relacionando à saúde e à estrutura econômica e social do país, conforme  

reza o Art.3º: 

 

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, 
tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 
a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais ( BRASIL, 1990). 

 

 

 

Esta conquista do SUS contribuiu para a democratização do acesso, do 

controle e do reconhecimento das particularidades regionais, coletivas e individuais 

dentro da política de saúde, abrindo espaço para debates de diversas ramificações de 

questões emergentes da sociedade brasileira, como a desproteção e violência da 

população LGBTQIA+ que mais tarde se materializou na Política Nacional de Saúde 

Integral LGBT em 2011 como serão apresentadas no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 - A POPULAÇÃO LGBTQIA+ E O MOVIMENTO PARA PROTEÇÃO 

SOCIAL 

 

2.1 A População LGBTQIA+, aproximação da Política de Saúde  

 

No caminhar histórico da humanidade se observou um esforço por parte das 

ciências sociais em separar o conceito de sexo e gênero. Compreendendo o sexo 

como uma condição biológica, definida no nascimento, no qual existem classificações 

definidas pela genitália e sistema reprodutor, onde a vagina ou vulva é compreendida 

como o sexo feminino, enquanto o pênis é compreendido como sexo masculino e, em 

alguns casos raros, onde a genitália se apresenta de forma ambígua ou ausente, se 

compreende como intersexuais (GUERRA, 2020).  

Gênero é um conceito que surgiu nos anos 70 influenciado pelo movimento 

feminista que buscava distinguir o biológico do social, concebido como uma 

construção social em torno do sexo, ou seja, a forma na qual as pessoas são 

socializadas, são ensinadas a como se comportar, se expressar, sentir, e são 

condicionadas a padrões de gênero definidas socialmente de acordo com o sexo de 

nascimento (REIS, 2018). 

O padrão do gênero pode ser diferente de cultura para cultura. A sociedade 

ocidental divide o gênero em dois grandes grupos: mulheres e homens. A partir desta 

divisão se estabelecem padrões do que é “coisa de mulher” e o que é “coisa de 

homem”, o que é “trabalho de mulher” e o que é “trabalho do homem”, o quê homens 

e mulheres devem vestir, como se deve sentar ou caminhar, o que é aceitável e 

inaceitável enquanto mulher e enquanto homem. Portanto, o conceito homem e 

mulher não é resultado imutável da natureza definida pelo nascimento, e sim, produto 

social produzido dentro de um contexto específico que adestram as pessoas em 

comportamentos e modos de se expressar distintos de acordo com o seu sexo de 

nascimento (GUERRA, 2020). 

A identidade de gênero é a subjetividade do sujeito dentro deste complexo 

contexto, como a pessoa compreende a si mesmo e como compreende sua relação 

com outros gêneros, essa identidade pode ser binária (homem ou mulher), em caráter 

cisgênero (cis), quando a pessoa identifica seu gênero pelo imposto pelo sexo de 

nascimento ou binária ou não-binária em caráter transgênero (trans) quando a pessoa 

reconhece sua identidade de gênero diferente da estabelecida socialmente pelo seu 
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sexo de nascimento, ou ultrapassando os conceitos de gênero de homem ou mulher 

construídas socialmente, como as travestis, transexuais e transgêneros. (GUERRA, 

2020). 

A sexualidade é compreendida como as práticas eróticas e as preferências de 

desejo e afetividade do ser humano e está relacionada com a orientação sexual, ou 

seja, com qual gênero ou gêneros a pessoa sente atração sexual, romântica e/ou 

afetiva. As principais categorias de sexualidade são: homossexualidade, 

heterossexualidade e bissexualidade. Compreendendo os homossexuais como 

pessoas que sentem atração pelo mesmo gênero e/ou sexo, heterossexualidade 

como pessoas que sentem atração pelo gênero e/ou sexo oposto e bissexualidade 

como pessoas que sentem atração por ambos os gêneros e/ou sexo(GUERRA, 2020;  

REIS, 2018). 

Assim como o gênero, a sexualidade é culturalmente construída, ligada 

diretamente com a condição do gênero e do sexo de nascimento, nas sociedades 

ocidentais a heterossexualidade é compreendida como uma condição de normalidade 

e superioridade em relação às outras sexualidades, levando a um movimento de 

heteronormatividade compulsória (GUERRA, 2020).  

A população LGBTQIA+ é expressa pelas pessoas lésbicas (cis ou trans), gays 

(cis ou trans), bissexuais (cis ou trans), travestis, transexuais, queers, intersexuais, 

assexuais (cis ou trans) e o + representa outras variações de identidade de gênero e 

sexualidade. 

Compreendendo as lésbicas como pessoas que se identificam com o gênero 

mulher e se relacionam com outras mulheres; gays como pessoas que se identificam 

com o gênero homem e se relacionam com outros homens; bissexuais como pessoas 

que se identificam com o gênero homem ou mulher e se relacionam com ambos os 

gêneros; transexuais como pessoas que possuem identidade de gênero diferente do 

sexo de nascimento; transgênero como pessoas que transitam ou transpassam os 

conceitos de gêneros; travesti como uma construção de gênero feminina, oposta ao 

sexo de nascimento; queer como pessoas que buscam romper os estereótipos e 

rótulos dos termos que cercam a população LGBTQIA+ como gay, lésbica, bissexual, 

etc.; os assexuais como pessoas que não sentem atração e/ou desejo sexual por 

ninguém, o que não o impede de construir relações afetivas (REIS, 2018). 

 

O Movimento LGBTQIA+ percorreu um longo caminho político para que suas 
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complexidades fossem reconhecidas e regulamentadas perante a saúde pública em 

forma de lei no Brasil, apesar de já haver o Decreto nº 26.042/48 que promulgou a 

aprovação da Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS), aprovada em 

1946 que estabeleceu a definição de saúde ampliada pela OMS no Brasil destacando 

que: 

 

 

A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor 
estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais 
de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, 
de condição econômica ou social. A saúde de todos os povos é essencial 
para conseguir a paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação 
dos indivíduos e dos Estados. (BRASIL, 1948) 

 

O primeiro grupo LGBTQIA+ reconhecido pela sua atuação política no Brasil foi 

o Grupo Somos que inicialmente se estabeleceu como um grupo político de formação 

exclusiva de homens gays, contribuindo para a exclusão de outros grupos que hoje 

são representados pelo Movimento LGBTQIA+. A partir de 1980 esse debate começou 

a ser fortalecido dentro do Grupo Somos, abrangendo as lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais no movimento, se transformando, em 1993, no Movimento 

GLBT (BRASIL, 2013).  

Essa incorporação de mulheres lésbicas e bissexuais no movimento foi 

marcada pelo machismo e misoginia, inflando pautas sobre o machismo e 

invisibilidade dentro do próprio movimento, o que culminou, no ano de 2008, na 

mudança da nomenclatura para LGBT, durante a 1ª Conferência Nacional de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travesti e Transexuais, acatando as reivindicações das 

mulheres lésbicas e bissexuais (BRASIL, 2008)  

A primeira grande aproximação da saúde pública junto à comunidade 

LGBTQIA+ se deu em 1980, na epidemia do HIV/Aids, quando o Ministério da Saúde 

articulou ações junto ao Grupo Somos relacionadas à prevenção de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST’s) para o público gay. Neste período, apesar do 

debate já existente dentro do Grupo Somos relacionados à inserção da comunidade 

lésbica, bissexual, travesti e transexual no movimento, as ações de Saúde Pública 

foram voltadas especificamente para os homens gays (BRASIL, 2013). 

Após esta aproximação, a saúde pública compreendeu a complexidade e o 
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impacto da discriminação e da exclusão, por motivos da sexualidade e identidade de 

gênero, no processo de saúde-doença, caminhando para a provação da primeira 

Política Nacional Saúde Integral da População LGBT em 2011. Mas, apesar do 

reconhecimento desta população e suas complexidades por parte do Poder Público 

há mais de 40 anos, são escassas as produções de materiais estatísticos e analíticos 

construídos pelas Secretarias e Entidades que discutem o tema.  

Conforme se verifica no relatório de violência homofóbica no Brasil, no ano de 

2013, existe uma grande dificuldade na obtenção de dados profundos sobre a 

violência sofrida por esta população. Isso se dá devido a não obrigatoriedade no 

preenchimento dos campos de sexualidade, identidade de gênero e possível 

motivação homofóbica nos boletins de ocorrência de segurança pública (BRASIL, 

2016).  

O Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

do ano de 2012, expõe que 60.002 moradias brasileiras tinham como núcleo familiar 

a coabitação de parceiros do mesmo sexo, mas, ainda hoje, os quesitos de 

sexualidade e identidade de gênero não foram inseridos na coleta de dados do IBGE 

(BRASIL, 2016). 

Ainda que exista a dificuldade de se registrar os dados de violência sofrida pela 

população LGBTQIA+, o Brasil continua ostentando o topo de violência LGBTIQIA+ 

no mundo. Uma pesquisa elaborada por Transrespect, uma Organização não 

Governamental (ONG) internacional, que monitora o assassinato de pessoas 

transexuais no mundo, coloca o Brasil como o país que mais mata transexuais no 

mundo pelo 12º ano consecutivo (EXAME, 2020). 

 O Boletim nº 02/21, lançado pela Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais (ANTRA), informa que no primeiro semestre do ano de 2021, 89 pessoas 

transexuais foram assassinadas e 33 sofreram tentativa de homicídio no Brasil 

(ANTRA, 2021). 

O avanço legal que ocorreu a partir da implantação da Política Nacional de 

Saúde Integral LGBT caracterizou o dever do Estado na garantia de acesso e serviços 

de saúde à população LGBTQIA+ e definiu as competências das três esferas: federal, 

estadual e municipal, estabelecendo normas de coleta de dados para a elaboração de 

metas e indicadores sociais, visando a construção de políticas públicas que reforcem 

o fim do preconceito e a equidade no atendimento e no acesso deste público à Política 

de Saúde.  
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Apesar dos avanços legais, relacionados ao preenchimento dos quesitos de 

sexualidade e identidade de gênero nos prontuários, fichas de atendimento e de 

notificação compulsória, entre outros documentos que favoreçam a construção de 

dados quantitativos, ainda existe um grande caminho a ser percorrido. 

 

 

2.2 A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais,  

Travestis e Transexuais 

 

A Política Nacional de Saúde LGBT é um valioso avanço e um marco histórico 

de reconhecimento das demandas e das iniquidades desta população em condição 

de vulnerabilidade social e da desigualdade do acesso de qualidade à Política de 

Saúde. Além de ser “um documento norteador e legitimador das suas necessidades e 

especificidades, em conformidade aos postulados de equidade previstos na 

Constituição Federal e na Carta dos Usuários do SUS” (BRASIL, 2013, p.6).  

Sua construção foi fomentada e acompanhou as diretrizes de governo 

expressas no Programa Brasil sem Homofobia, que foi coordenado pela Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República de 2004 (BRASIL, 2013).  

A Política LGBT é composta por um conjunto de diretrizes cuja 

operacionalização requer planos contendo estratégias e metas sanitárias e sua 

execução requer desafios e compromissos das instâncias de governo, especialmente 

das secretarias estaduais e municipais de saúde, dos conselhos de saúde e de todas 

as áreas do Ministério da Saúde. É imprescindível a ação da sociedade civil nas suas 

mais variadas modalidades de organização com os governos, para a garantia do 

direito à saúde, para o enfrentamento das iniquidades e para o pleno exercício da 

democracia e do controle social. 

Vale ressaltar que os artigos 2º e 4º do Programa Nacional de Saúde Integral 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBT) apontam para 

os objetivos da inclusão e da humanização do atendimento a esta população 

destacando que ele deve: 

 

Art. 2º 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; Ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do 
SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde 
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com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades; Qualificar a 
rede de serviços do SUS para a atenção e o cuidado integral à saúde da 
população LGBT; 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;  4 Monitorar, 
avaliar e difundir os indicadores de saúde e de serviços para a população 
LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial; Prevenir novos casos de 
cânceres ginecológicos (cervico uterino e de mamas) entre lésbicas e 
mulheres bissexuais e ampliar o acesso ao tratamento qualificado; Prevenir 
novos casos de câncer de próstata entre gays, homens bissexuais, travestis 
e transexuais e ampliar acesso ao tratamento; 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( BRASIL, 
2013. p. 20) 

 

 

Enquanto que o Art. 4º define que compete ao Ministério da Saúde: 

 

Art. 4º- Incluir os quesitos de orientação sexual e de identidade de gênero, 
assim como os quesitos de raça-cor, nos prontuários clínicos, nos 
documentos de notificação de violência da Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde (SVS/MS) e nos demais documentos de identificação 
e notificação do SUS; Promover, junto às Secretarias de Saúde estaduais e 
municipais, ações de vigilância, prevenção e atenção à saúde nos casos de 
violência contra a população LGBT, de acordo com o preconizado pelo 
Sistema Nacional de Notificação Compulsória de Agravos; 
XII - incluir conteúdos relacionados à saúde da população LGBT, com 
recortes étnico-racial territorial, no material didático usado nos processos de 
educação permanente para trabalhadores de saúde (BRASIL, 2013, p.22).  

 

 

Nota-se que a Política Nacional de Saúde Integral LGBT compreende a 

condição LGBT como um determinante em saúde, legitimando a necessidade de uma 

Política Nacional que oriente ações e estratégias que promovam a equidade deste 

público no acesso aos serviços e a saúde, além de garantir a produção de dados por 

meio do preenchimento dos campos de identificação deste público, contribuindo para 

descortinar o quantitativo desta população que acessa os serviços, os agravos 

sofridos por ela, além dos serviços prestados. 

 

2.3 A Invisibilidade na Política de Saúde 

A invisibilidade na política pública em diversos contextos tem sido motivo de 

debates pelos pesquisadores e, neste sentido, a invisibilidade da população em 
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estudo também tem sido objeto de pesquisa nestes últimos anos. A partir da proposta 

de estudar este tema foram buscados autores que debatem sobre o tema da 

invisibilidade. 

Segundo Carvalho e Barreto, (2021)   

 

Apesar de alguns avanços em termos de aceitação e formulação de políticas 
públicas para a população LGBTQIA+, por todo o seu histórico de 
preconceitos e pela complexidade de tratar a questão de forma livre, a 
existência de dados dessa população ainda é rara. Ou seja, temos uma 
grande invisibilidade das questões relativas a esses sujeitos perante a 
sociedade. Essa invisibilidade se reflete na inexistência, até o momento, de 
pesquisas de âmbito nacional que considerem a inclusão de variáveis 
capazes de quantificar e qualificar esses sujeitos. (CARVALHO E BARRETO, 
2021, p.4060 ) 

 

 

 Neste estudo foi possível entender que a invisibilidade é tanta que leva ao 

desrespeito que ocorre nos serviços no sentido, por exemplo, do não uso do nome 

social, apresentado pelo/a usuário/a dos serviços de saúde. Isto deve ocorrer, 

segundo os autores, devido ao fato do preconceito relacionado à identidade de 

gênero e orientação sexual, além do despreparo dos profissionais para lidar com o 

público LGBT (CARVALHO; BARRETO, 2021). 

Ainda, segundo Carvalho e Barreto (2021, p 4060), quando se trata de dados 

referentes à orientação sexual, o PNS/2019 ainda demonstra que este tema de 

sexualidade tem relação apenas com a saúde no sentido de doenças transmissíveis 

e não no conjunto de proteção social mais amplo. 

 

 

Na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019 a partir da pergunta orientação 
sexual. Por integrar uma pesquisa com foco nas condições de saúde da 
população um dos principais temas para serem explorados com a variável de 
orientação sexual é sua relação com a saúde dos indivíduos desse grupo. 
Para além das principais doenças crônicas, é possível analisar aspectos 
acerca da saúde sexual dos mesmos, uma vez que a PNS inclui tanto um 
bloco sobre doenças transmissíveis e outro acerca de relações sexuais e uso 
de preservativos. Estes se relacionam muito com estudos acerca da 
população LGB e são essenciais para se pensar programas dedicados à 
prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, como o Programa 
Nacional de DST/AIDS. CARVALHO E BARRETO (2021, p 4060). 
 

 

Outros estudos de Ponte, Carvalho et al., (2021, p. 3349), sobre a bioética e 

identidade de gênero, apontaram grave iniquidade no que diz respeito ao acesso e 
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atendimento da população LGBTQIA+: 

 

Considerando que a Política Nacional de Assistência Social tem como um de 
seus princípios a garantia da igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, e que a rede de assistência social 
deve trabalhar buscando tanto a prevenção, por meio da proteção social 
básica, quanto à defesa dos direitos violados, através da proteção social 
especial, torna-se de importância imprescindível o conhecimento do 
tratamento adequado à população LGBT e suas especificidades. Apesar 
disso, persiste a falha no uso desse direito, já que muitos profissionais 
desrespeitam ou se sentem despreparados pra lidar com essa situação. 
Essas ações podem ser compreendidas como violências, constrangimentos, 
o que causa o afastamento da pessoa trans do atendimento à saúde, uma 
vez que não se estabelece um vínculo médico/paciente, no qual o paciente 
não se sente à vontade para expressar seu incomodo com tal situação. 
Assim, ao se sentir reconhecido, compreendido em sua identidade de gênero 
o usuário se sente mais confortável para usufruir do momento da consulta, 
explanando para o médico suas queixas, dúvidas e desfrutando, de maneira 
mais integral, do seu direito à saúde. CARVALHO et al., (2021, p. 3349), 

 

 

Ademais, toda a legislação do SUS parece ainda ter falta de humanização, 

além do desrespeito que vem impactando numa invisibilidade estruturante da 

população LGBTQIA+ como apontado por Ponte e Carvalho et al., (2021), como:  a 

violação de direito, o estigma e o atendimento realizado por profissionais quando estes 

se negam a utilizar do nome social nos cadastros de saúde, transgredindo os 

princípios fundamentais do SUS e da CF. 

   Considerando tais informações da invisibilidade, considera-se imprescindível 

a reflexão sobre o posicionamento das entidades representativas do serviço social e, 

tendo em vista do atual contexto de avanço do capitalismo, o aumento de violência e 

preconceito, e por se tratar de um trabalho de conclusão de curso em serviço social, 

é imprescindível esta discussão no tocante a assistência a esta população, assunto 

que permeia o próximo capitulo. 

 

2.4 O posicionamento das entidades representativas do Serviço Social 

As entidades representativas da categoria (Conselho Federal de Serviço Social 

-CFESS;  Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS; Associação Brasileira de 

Ensino e Pesquisa em Serviço Social –ABEPSS; Executiva Nacional de Estudantes 

de Serviço Social -ENESSO) têm trabalhado para ampliação de acesso das pessoas 
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e o combate contra ao preconceito, que é debatido na categoria profissional do Serviço 

Social através de seu órgão representativo o CFESS (2016). 

 

O preconceito é expressão das relações conservadoras da sociabilidade 
burguesa e de seu individualismo, que, por sua vez, remete à exploração, 
cada vez mais bárbara, do trabalho pelo capital. A banalização destes 
fundamentos representa um desvalor, que emerge nas mais diferentes 
formas da vida cotidiana, e o desafio do seu enfrentamento deve provocar, 
na categoria de assistentes sociais, processos de autorreflexão, com vistas a 
uma intervenção profissional marcada por ações emancipatórias, na 
perspectiva de outra ordem societária (CFESS, 2016, p.5). 

 

 

Importante ressaltar que o Código de Ética do/a assistente social expressa a 

profissão o compromisso com o Projeto Ético-Político profissional para uma sociedade 

anticapitalista, conforme reza o CFESS (2012) 

 

Além da sustentação legal ao exercício profissional dos/as assistentes 
sociais, fortalecem e respaldam as ações profissionais na direção de um 
projeto em defesa dos interesses da classe trabalhadora e que se articula 
com outros sujeitos sociais na construção de uma sociedade anticapitalista o 
que, evidentemente, supõe a erradicação de todos os processos de 
exploração, opressão e alienação.  É ao projeto social aí implicado que se 
conecta o projeto profissional do Serviço Social - e cabe pensar a ética como 
pressuposto teórico-político que remete ao enfrentamento das contradições 
postas à profissão, a partir de uma visão crítica, e fundamentada 
teoricamente, das derivações ético-políticas do agir profissional. CFESS 
(2012, p.14) 

 

 

A partir das contradições que se tem enfrentado no cotidiano, a dimensão 

política da profissão permite uma visão crítica desta realidade para o combate a 

qualquer tipo de violação de direito.  Tanto que o CFESS (2016, p.5) esclarece que: 

 

Em tempos de fortalecimento do conservadorismo, de violação dos direitos e 
de criminalização da pobreza, a série Assistente Social no combate ao 
preconceito fortalece a dimensão política da profissão, respaldada pelos 
princípios éticos de um Serviço Social que não discrimina “por questões de 
inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação 
sexual, identidade de Gênero, idade e condição física”, como aponta nosso 
Código de Ética Profissional.  

 

Desta forma a formação precisa estar comprometida para a defesa 

intransigente dos direitos humanos e contra qualquer tipo de discriminação. A partir 

destas reflexões o próximo capítulo traz a apresentação dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 – A POPULAÇÃO LGBTQIA+: A INVISIBILIDADE E A 

DESIGUALDADE SOCIAL 

 

3.1 Procedimento metodológico  

 

 Neste capítulo apresenta-se a pesquisa do tipo exploratória e de campo com 

abordagem qualitativa que, segundo Minayo (2004), trabalha com o universo de 

significados, valores e atitudes que compreendem o espaço dos processos, das 

relações e fenômenos do sujeito. Essa abordagem permitiu a compreensão da 

singularidade e a complexidade dos fenômenos da subjetividade expressa pela 

população em estudo. A partir da abordagem teórico-metodológica, pautando-se na 

perspectiva crítica-dialética, o método possibilitou apreender as contradições da 

realidade da população LGBTQIA+ a partir do contexto sócio-histórico das relações 

sociais.  

 O campo do estudo foi a Secretaria de Saúde de um município de pequeno 

porte com aproximadamente 11.500 habitantes, localizado no norte do Estado do 

Paraná – PR que, por questões de sigilo ético, não será informado para preservação 

do campo e dos profissionais. Lembrando que, por se tratar de um município de 

pequeno porte, a iniciativa privada na área da saúde é pouco expressiva e os 

atendimentos em saúde são prestados majoritariamente pelo SUS, os atendimentos 

de nível hospitalar são ofertados exclusivamente pelo SUS, contando com 1 (um) 

hospital municipal com 13 (treze) leitos exclusivos do SUS. E que, também neste 

campo foi realizado estágio acadêmico supervisionado no espaço sociocupacional do 

serviço social na saúde.   

Os sujeitos da pesquisa foram os/as profissionais de saúde, de variado grau de 

profissionalização, de hierarquização, de nível de complexidade e de diferentes 

funções.  

A amostra contou com 16 (dezesseis) profissionais de saúde que exerciam a 

função há mais de dois anos e moradores na mesma comarca da autora, os quais 

foram convidados por contato telefônico uma única vez para participarem 

voluntariamente do estudo, sendo agendada a entrevista de acordo com a 

disponibilidade deles. 

O período do estudo foi entre os meses de outubro de 2021 a março de 2022, 

sendo que todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 
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Esclarecido da pesquisa (TCLE). 

 Para a coleta de informações aplicou-se um formulário semiestruturado (Anexo 

II), de forma individual, com informações das características sociais e questões 

relacionadas as percepções dos participantes acerca do impacto de se ter dados da 

identidade de gênero e sexualidade nos cadastros de atendimento, enquanto fator de 

determinante social na saúde da população LGBTQIA+.  

 A pesquisa também integrou a consulta dos dados de violência interpessoal 

e/ou lesão autoprovocada constante no SINAN (Anexo I) no ano de 2020, na cidade 

estudada, para obtenção do número total de atendimentos realizados no ano na 

perspectiva do objeto de estudo e, para trazer o embasamento sobre a presença ou 

ausência dos dados de identificação de gênero e sexualidade nas fichas de notificação 

compulsória de violência interpessoal ou lesão autoprovocada, obtendo dados 

quantitativos, para contribuir na observação de preenchimento de dados de 

identidade, inclusive o de identidade de gênero e sexualidade. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), por meio da Plataforma Brasil e foi 

aprovado conforme o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE), sob 

o nº 54861822.2.0000.5231, seguindo os procedimentos éticos de acordo com as 

Normas da Resoluções: 466/12 e 510/16, Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

garantindo o sigilo em relação à identidade dos participantes e da instituição.  

Em vista ao contexto pandemia de Covid-19 todos os cuidados e precauções 

sanitárias foram tomadas, como a utilização de máscaras e álcool em gel, e o 

distanciamento social, possibilitando que o/a entrevistado/a, diante da temática, 

tivesse a liberdade para o diálogo, permitindo mais riqueza nos detalhes e a 

identificação do conhecimento dos profissionais acerca da população LGBTQIA+.   

Após a saturação das informações dos/as participantes (FONTANELLA et al., 

2008), a coleta de dados foi encerrada, os dados qualitativos foram transcritos e 

organizados de acordo com os critérios propostos, definindo as categorias temáticas 

e submetidas ao referencial da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).   

Devido à amplitude dos agravos registrados via SINAN, nesta pesquisa são 

apresentados os resultados obtidos sobre os registros de identidade dos atendimentos 

de violência interpessoais e lesões autoprovocadas do campo de estudo, os quais 

deveriam constar no preenchimento completo. 

 Foram avaliadas 14 (quatorze) fichas de atendimentos na saúde, ofertados à 
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pessoas vítimas de violência, dos quais observou-se os dados de identificação, 

conforme os resultados apresentados logo abaixo, nos gráficos 1 e 2. 

 

Gráfico 1. Dados de Identificação das pessoas atendidas por violência interpessoal e 

lesão autoprovocada 

 
Fonte: SINAN (2020) 

 

 

Gráfico 2- Faixa Etária das pessoas atendidas por violência interpessoal e lesão 
autoprovocada 
 

 
Fonte: SINAN (2020) 

 

Observa-se, nos resultados relativos à ficha de notificação compulsória do 
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SINAN para violência interpessoal e lesão autoprovocada, registradas no ano de 

2020, que em 100% dos registros não constavam informações sobre sexualidade, 

identidade de gênero e possível motivação da violência, o que confirma a importância 

desta pesquisa para trazer voz a uma população que se torna cada dia mais invisível.  

Apesar de possuir uma política nacional que compreende e legitima os 

impactos da sexualidade e identidade de gênero no processo saúde-doença, segue-

se mantendo essas pessoas na invisibilidade, haja vista que elas não constam nem 

mesmo nas estatísticas de violência, impactando no levantamento de dados que 

embasa os relatórios situacionais regionais e, consequentemente, impactando no 

planejamento e construção de ações, estratégias e políticas, a nível regional, para 

estas pessoas.  

A seguir é apresentada a caracterização dos sujeitos da pesquisa, suas 

características sociais e a relação entre sexualidade e formação profissional, 

conforme dados dispostos nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1  Características sociais dos participantes da pesquisa 

PARTICIPANTES 

 

GÊNERO IDADE COR  

DECLARADA 

ESTADO  

CIVIL 

1 Feminino 33 Branca Divorciada 

2 Masculino 28 Preta união estável 

3 Masculino 23 Branca Solteiro 

4 Feminino 47 Branca Casada 

5 Feminino 41 Branca Casada 

6 Feminino 60 Pardo Casada 

7 Feminino 48 Branca Solteira 

8 Feminino 47 Branca União Estável 

9 Feminino 56 Branca Casada 

10 Feminino 53 Branca Casada 

11 Masculino 61 Branca Casado 

12 Feminino 36 Branca Casada 

13 Feminino 44 Branca Divorciada 

14 Feminino 40 Branca Solteira 

15 Masculino 33 Amarela Casado 

16 Feminino 49 Branca Casada 

Fonte: Dados da pesquisa (2022). 
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Tabela 2  Relação de religiosidade, sexualidade e formação profissional dos 

participantes 

PARTICIPANTES 

 

RELIGIÃO  

DECLARADA 

SEXUALIDADE 

DECLARADA 

FORMAÇÃO 

 

1 

 

Católica Hétero Ensino Superior - 

Enfermagem 

2 Nenhuma Hétero Ensino Superior - 

Psicologia 

3 Católica Hétero Ensino Superior - 

Educação Física 

4 Católica Hétero Nível Técnico 

Enfermagem 

5 Católica Hétero Nível Técnico 

Enfermagem 

6 Católica Hétero Ensino Médio 

7 Católica Hétero Ensino Médio 

8 Católica Hétero Ensino Médio 

9 Católica Hétero Ensino Médio 

10 Católica Hétero Ensino Médio 

11 Católica Hétero Ensino Médio 

12 Católica Hetero Ensino Superior - 

Nutrição 

13 Evangélica Hetero Pós-Graduação - 

Odontologia 

14 Espírita Hetero Nível Técnico - 

Higiene Bucal 

15 Evangélico Não informou Ensino Superior -

Medicina 

16 Católica Hetero Ensino Superior - 

Serviço Social 

Fonte: Dados da Pesquisa (2022) 
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De acordo com os dados apresentados pelas Tabelas 1 e 2 referentes às 

características sociais dos/as participantes, a faixa etária ficou entre 23 a 61 anos, 

enquanto o gênero com maior predominância informado foi o feminino. Quanto ao 

estado civil a maioria informou estar casado, seguido de solteiros, e dos que se 

encontram em união estável. Quanto à etnia de cor de pele, predominou a declaração 

da cor branca, seguida pela parda e uma amarela. 

Quanto à religião, foi predominante a declaração da religião católica, seguida 

de evangélica e espírita; enquanto que, sobre a sexualidade dos participantes, houve 

predominância dos que declararam ser heterossexual. E a procedência de todos foi 

do Estado do Paraná. 

 As profissões declaradas como de nível superior foram as de: Enfermagem, 

Psicologia, Educação Física, Nutrição, Odontologia, Medicina e Serviço Social. No 

nível Ensino Técnico se manifestaram os participantes com as profissões de Técnico 

de Enfermagem e Técnico de Higiene Bucal. E, declararam formação no Ensino 

Médio, os participantes que são agentes comunitários de saúde, com exceção de um 

participante que é gestor municipal no cargo de Secretário Municipal da Saúde. 

A partir da organização das informações foram definidas a categorias após a 

análise da frequência que apareciam nos discursos, sobressaindo três categorias: 

3.2 Comprometimento profissional e o respeito à diversidade; 

3.3 A invisibilidade,  a desproteção e o aprofundamento da desigualdade social; 

3.4  Obstáculo na educação permanente e no sistema informatizado. 
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3.2 Comprometimento profissional e o respeito a diversidade 

 

Em relação à 1ª categoria foi observado quanto às percepções dos 

participantes sobre o impacto de se ter dados da identidade de gênero e sexualidade 

nos cadastros de atendimento enquanto fator de determinante social na saúde da 

população LGBTQIA+: se confirmando a 1ª. categoria:  comprometimento profissional 

e o respeito a diversidade. 

Enquanto as categorias eram definidas, as falas dos participantes foram 

apresentando significativos sentimentos de respeito à diversidade pelo nome social e 

condições de tratamento, bastante recorrente potencialidade para proteção e 

equidade, além de expressarem a importância da condição da sexualidade e 

identidade de gênero na condução de estratégias para o atendimento, conforme 

transcrições abaixo: 

 

 

[...] cada pessoa tem direito a equidade no atendimento, porém, cada pessoa 
tem necessidades diferentes nesse processo. A identidade de gênero e 
sexualidade impacta diretamente no atendimento e acompanhamento do 
mesmo (participante 1). 

 
[...] acredito que impacta de forma muito positiva para direcionamento dos 
planos terapêuticos (Participante 2). 

 
De extrema importância para que essas informações cheguem real ao 
Ministério da Saúde e os gestores do município e equipes de saúde tenham 
um conhecimento para melhor acompanhar cada cidadão e família conforme 
suas necessidades (participante 5). 

 
[...] temos que ter sigilo e respeito sobre cada indivíduo, respeitando sua 
forma de viver (participante 4). 
 
[...] É importante para o atendimento, para que ele seja tratado com todo 
respeito (participante 9). 
 
[...] Considero importante porque será tratada como ela gosta (participante 
10). 

 
[...] A identificação depende da vontade do paciente que deve ser respeitada, 
deve ser completa e de acordo com a classificação apresentada pelo cidadão 
(participante 11). 

 
[...] a anamnese do paciente correta e completa garante a ele um tratamento 
integral fazendo valer sua religião, cultura, classe social, condições 
socioeconômicas, identificação de gênero e outros (participante 12) 
 
[...] não acontecer constrangimentos, ofensas, processos, quando o paciente 
tiver outra forma de tratamento (participante 13). 
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[...] impacta se a pessoa tiver um nome social e na forma de tratamento 
(participante 14). 

 
[...]É de suma importância para o fornecimento de informações sobre a 
pessoa que será atendida (participante 16). 

 
[...] É de extrema importância para compreensão do complexo familiar, 
psicológico, espiritual e social do paciente, pois muitos preconceitos são 
gerados ao indivíduo sem ao menos conhecê-lo. Além disso, muitos 
programas sociais deixam de ser abordados devido ao não conhecimento das 
situações (participante 15). 

 
O preenchimento adequado do cadastro permite um melhor atendimento ao 
usuário, dessa forma consegue-se um melhor planejamento de ações e 
política personalizada às necessidades do paciente (participante 15). 

 
Primeiramente teríamos menos desigualdade em saúde. Todos os 
profissionais devem enxergar seu paciente como um dado, analisando cada 
particularidade (participante 1). 

 
[...] considero relevante de extrema importância. Impacta, primeiramente 
teríamos menos desigualdade em saúde. Todos os profissionais devem 
entender seu paciente como um todo, analisando cada particularidade, 
independentemente de sua sexualidade, biológica, cultural ou social, todo ser 
deve ser visto e reconhecido como único naquele momento de atendimento. 
Dessa forma traçar junto ao profissional a melhor forma e conduta no 
atendimento. Cada pessoa tem direito a equidade no atendimento, porém 
cada pessoa tem necessidades diferentes (participante 1). 

 
[...] possibilita promover o reconhecimento das desigualdades de gênero e 
viabiliza estratégias que visem garantir a equidade e a integralidade nos 
atendimentos (participante 12), 

 

 Observou-se, nos apontamentos dos participantes, o engajamento no sentido 

de respeitar as demandas específicas da população LGBTQIA+ que se apresentam 

no campo da saúde, como o nome social, tendo impacto na promoção da saúde, 

humanizando o atendimento dos/as usuários/as LGBTQIA+ do Sistema Único de 

Saúde.  

Segundo Lionço (2008), mesmo sendo a saúde um direito de todos e dever do 

Estado, ela é ainda um ideal, pois a realidade brasileira é atravessada por iniquidades 

que devem ser combatidas com ações que proponham reverter quadros de exclusão 

e de violação de direitos humanos fundamentais, na perspectiva da promoção da 

equidade para distintos grupos sociais. 

A Constituição Federal garante a cidadania e dignidade da pessoa humana, 

reforça no objetivo fundamental da República Federativa do Brasil em seu Art. 3, inciso 

XLI, que é o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). 
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3.3 A invisibilidade da população LGBTQIA+, a desproteção, o aprofundamento 

da desigualdade 

 

Quando perguntado aos participantes sobre suas percepções relativas à 

informação da sexualidade dos/as usuário/as no atendimento da saúde, foi ressaltada 

uma contradição na prática por parte de algumas falas dos entrevistados que 

desconsideraram a necessidade deste quesito: 

 

Quando você aceita o outro como ele é isso não faz diferença, por isso 
devemos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratado (participante 9). 

 

[...] não, isso não irá diferenciar em nada, pois o tratamento e o acolhimento 
têm que se humanizado e independente de qualquer situação (Participante 
5). 

 
[...] Possa impactar em relação a preconceitos e discriminação, por outro 
lado, se considerarmos apenas a intervenção em saúde, não impacta pois o 
atendimento deve ser universal (participante 3). 
 
[...] não importa porque a pessoa vai ser tratada como ela se apresenta, 
independente da sua sexualidade (Participante 10). 
 
[...] não interfere, trata-se de pessoa com as mesmas necessidades da 
comunidade geral (Participante 11). 
 
Indiferente, é uma informação como outra qualquer que precisa ser 
preenchida como as outras (participante 16). 
 
Sem obrigatoriedade, pois não irá mudar a forma de atendimento, 
independente de gênero temos que trabalhar com equidade sempre 
(participante 5). 

 

 

Nesta perspectiva se observa que o conceito de igualdade se sobressai ao 

conceito de equidade. Alguns participantes compreendem que a condição de 

identidade de gênero e sexualidade não interfere nos serviços de saúde, por 

compreender que todas as pessoas são iguais e, por isso, todos devem ser tratados 

com respeito e comprometimento, apesar de ser um conceito importante, o conceito 

de igualdade invisibiliza as particularidades da população LGBTQIA+ e impede que 

esta população acesse um dos princípios fundamentais do SUS: a equidade. Conceito 

que ultrapassa o conceito de igualdade abarcando a perspectiva de justiça social:  

 

A promoção da equidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde 
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(SUS) e tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça social. 
Orientado pelo respeito às necessidades, diversidades e especificidades de 
cada cidadão ou grupo social, o princípio da equidade inclui o reconhecimento 
de determinantes sociais, como as diferentes condições de vida, que 
envolvem habitação, trabalho, renda, acesso à educação, lazer, entre outros 
que impactam diretamente na saúde (BRASIL, 2022, p. 1) 

 

Segundo Carvalho e Barreto (2021), ainda em âmbito nacional de saúde há a 

necessidade de aprofundamento mais abrangente de novas pesquisas na base de 

dados sobre a população LGBTQIA+ considerando que em vários aspectos ainda há 

invisibilidade destes sujeitos: 

 

Apesar de alguns avanços em termos de aceitação e formulação de 
políticas públicas para a população LGBTQIA+, por todo o seu histórico 
de preconceitos e pela complexidade de tratar a questão de forma livre, 
a existência de dados dessa população ainda é rara. Ou seja, temos 
uma grande invisibilidade das questões relativas a esses sujeitos 
perante a sociedade. Essa invisibilidade se reflete na inexistência, até 
o momento, de pesquisas de âmbito nacional que considerem a 
inclusão de variáveis capazes de quantificar e qualificar esses sujeitos 
(CARVALHO e BARRETO, 2021 p. 4063) 

 

 Na 3ª categoria podem ser observados alguns obstáculos da falta de educação 

permanente dos servidores e as dificuldades no preenchimento do sistema 

informatizado municipal, como observamos a seguir.  

 

3.4 Obstáculo na educação permanente e no sistema informatizado 

 

Nesta categoria, avantajaram-se questões estruturais dos serviços de saúde, 

como a falta de educação permanente dos servidores e dificuldades na 

operacionalização do sistema informatizado municipal: 

 

Faltam treinamentos para abordagem do tema, registros ainda é muito falho 
(participante 12). 

 
[...] eu identifico que muitos dos cadastros não tem esses itens preenchido e 
(ou) quando preenchidos estão de maneira equivocada procuro colocar em 
meus registros os dados de raça/cor, orientações sexuais e socioeconômicos. 
Percebo também a dificuldade dos próprios usuários em relação a esses itens 
(Participante 2). 
 
Dentro do atual sistema de prontuário utilizado no município acredito que 
existe muitos pontos falhos, desde informações no prontuário até a 
capacitação dos profissionais para o preenchimento adequado dos 
prontuários e cadastros, pode-se notar muitas falhas nos pontos raça/cor, 
orientação sexual e dados socioeconômicos (participante 2). 
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Faltam treinamentos para abordagem do tema, registros ainda é muito falho 
(participante 12). 

 
A classificação de gênero até existe, porém, a identidade sexual há tempos 
tem sido negligenciada (participante 15). 

 

 

 Neste viés, os servidores levantaram a questão: a educação continuada dos 

trabalhadores do SUS. A educação permanente dos servidores é uma importante 

ferramenta para a atualização não só técnica-operativa dos serviços, mas também 

política e ideológica, para além da educação continuada voltada para uma atuação 

pragmática dos servidores na política de saúde.  

A educação permanente pode contribuir para a construção de uma atuação 

profissional politizada e objetivada em promover a inclusão para além das questões 

de respeito às identidades, somando na perspectiva de construção de uma cultura 

plural e diversa não só nos atendimentos, mas no pensar do trabalhador, para que 

temas como a diversidade da população LGBTQIA+ não seja só mais um “osso do 

ofício”, mas, seja parte integrante do servidor e do seu pensar. 

Neste sentido Ceccim, (2005) afirma:  

 

A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação em 
Serviço, quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, instrumentos e 
recursos para a formação técnica submetidos a um projeto de mudanças 
institucionais ou de mudança da orientação política das ações prestadas em 
dado tempo e lugar. (CECCIM, 2005, P.2) 

  

 

A educação permanente dos trabalhadores do SUS possibilita que, para além 

de assinalar um campo com informações de identidade de gênero, sexualidade ou 

possível motivação homofóbica pragmaticamente, os servidores entendam a 

complexidade e a funcionalidade que estas informações possuem para a construção 

de políticas públicas e de como o trabalho exercido por eles podem contribuir para a 

proteção ou desproteção da população LGBTQIA+. 
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CONCLUSÃO 

Com os resultados da pesquisa conclui-se  que o movimento LGBTQIA+ apesar 

da sua composição heterogênea e de todos os embates e lutas processadas dentro 

do próprio movimento, conseguiu se organizar numa direção única visando a 

conquista de igualdade nos direitos civis e equidade nos direitos sociais, ampliando 

seu espaço dentro do Estado por meio da participação social nas instâncias de 

decisão, dilatando a responsabilidade do Estado à esta população para além do 

controle epidemiológico de questões sanitárias como a epidemia do HIV, conseguindo 

demonstrar como a condição de identidade de gênero e sexualidade impacta o 

processo de saúde e doença destas pessoas, canalizando na construção da Política 

Nacional de Saúde Integral LGBT. 

A política, apesar de ser um documento de extrema importância na legitimação 

das demandas da população em estudo ainda encontra grandes desafios para sua 

real concretização, desde dificuldades do autorreconhecimento da própria população 

LGBTQIA+ diante do tema, como dos profissionais, além de problemas estruturais 

que todo o SUS enfrenta, como a dificuldade da educação permanente em saúde e 

adversidades nos sistemas de informações e registros de dados e prontuários. 

Pela pesquisa também se observou a potencialidade de proteção que o SUS  

trouxe para os cidadãos brasileiros, sendo recorrente em todas as amostras dos 

participantes a valorização que os trabalhadores da saúde atentam na universalidade 

de atendimento a todas as pessoas que da saúde pública necessitam, 

desconsiderando qualquer que seja a condição de identidade de gênero e 

sexualidade, entendendo a saúde como um direito humano indiscutível e ligada a um 

princípio de igualdade, ambiguamente, esta mesma compreensão de igualdade 

invisibiliza demandas específicas da população LGBTQIA+ e impacta na produção de 

dados estatísticos que embasam o planejamento de políticas a nível regional, 

aprofundando a desigualdade social sofria por estas pessoas. 

Nesta toada, concluímos que os objetivos da pesquisa foram alcançados, 

indicando a invisibilidade desta população e o aprofundamento da desigualdade social 

por este público, visto que a invisibilidade nos dados pode impactar na produção 

estatística que consequentemente impacta a construção de estratégias e políticas que 

absorvam as demandas específicas desta população. 

Ademais, cabe salientar que o SUS e a PNSILGBT são um caminho viável e 
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de grande potencialidade para gerar a promoção de saúde e a diminuição da 

desigualdade em saúde por parte da população LGBTQIA+ e que estas políticas 

necessitam de investimento em recursos humanos, em profissionais com vínculos 

empregatícios estatutários para o fortalecimento do vínculo trabalhador-usuário, além 

de financiamento em capacitações não só técnica-operativa mas também política para 

que os trabalhadores de saúde vislumbrem o impacto que a realização de seu trabalho 

tem na vida e na morte de grupos historicamente marcados pelo preconceito e 

violência. 
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APÊNDICE A 

Instrumento de pesquisa utilizado na coleta de dados 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

PESQUISA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

 

Título: Saúde Pública e População LGBTQIA+:A Invisibilidade na Política de 

Saúde e o  Aprofundamento da Desigualdade Social 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA  

 

 

 

1) Gênero  (    ) Feminino  (    ) masculino  (     ) outro ___________ 

 

2) Idade: ____    e Formação:    ____________________ 

 

3) Declaração étnica o sr (a) se auto declara da cor:  (    ) branco  (   ) preto (   )pardo  (   ) 

amarelo   

 

4) Estado civil:  (    )   solteiro, (    )   casado, (    ) divorciado,  (    ) união estável, (    ) união 

homoafetiva,  (     )viúvo  (    ) não respondeu 

 

5) Religião proferida: católica, ateu, evangélico, budista, espírita, nenhuma, religião 

afrodescendente; recusar informação;  

 

6) Procedência/Estado   ________________________ 

 

7) Sexualidade:                                                 (      ) recuso informar 

 

 

8) Qual sua percepção sobre o preenchimento completo do cadastro de atendimento?  

 

9) Como o/a sr /a considera a  identificação de gênero e sexualidade nos registros de 

atendimentos e cadastros na saúde? 

10) Comente se a condição de identidade de gênero e sexualidade  impacta no atendimento da 

saúde. 
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APÊNDICE 2  TCLE 
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APÊNDICE  

RESUMO INFORMATIVO DA PESQUISA 

 

O Movimento LGBTQIA+ percorreu um longo caminho político para que suas 

complexidades fossem reconhecidas e regulamentadas perante a saúde pública em forma 

de lei no Brasil. A visibilidade das questões de saúde da população LGBT deu-se a 

partir da década de 1980, quando o Ministério da Saúde adotou estratégias para o 

enfrentamento da epidemia do HIV/Aids em parceria com os movimentos sociais 

vinculados à defesa dos direitos de grupos gays. (BRASIL, 2013) Objetivo Geral deste 

estudo é compreender a (in) visibilidade da população LGBTQIA+ a partir da 

percepção dos profissionais. Objetivos Específicos são:  verificar de que maneira se 

expressa no município a Política Nacional de Saúde integral da população LGBTQI+ 

a partir da percepção dos profissionais.Discutir o conjunto de ações para a efetivação 

da Política Nacional de Saúde LGBTQIA+ Os resultados esperados deste estudo têm 

como proposta contribuir na sensibilização de profissionais, gestores quanto a  

importância de os serviços terem dados completos da população  atendida, com vistas 

a implementação das Políticas de saúde pública, e nesta produção de conhecimento  

apreender de forma crítica esta realidade que envolve a população LGBTQIA+  

visando medidas de ampliação no acesso as políticas sociais  proporcionando 

melhorias e  proteção social. 

 

Palavras-chave:    população LGBTQIA+; política de  saúde, desigualdade social. 
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ANEXO I 

FICHA VIOLÊNCIA INTERPESSOAL SINAN
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ANEXO II  PARECER CONEP 
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ANEXO  VI– ARTIGO PUBLICADO 
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