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1. QUEM SOMOS?

    Somos acadêmicos de Medicina, da Escola Multicampi de
Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (EMCM/UFRN), engajados na promoção da saúde e
ampliação da integralidade, da universalidade e da
longitudinalidade do cuidado a todos os cidadãos, bem como a
promoção do exercício pleno dos direitos, independente do sexo
biológico, gênero ou orientação sexual. Diante disso,
oportunizamos a criação do material apresentado frente a
proposta de conclusão da disciplina "Atenção à Saúde da
População LGBT". Nessa perspectiva, com base na premissa
“Saúde é um direito de todos”, incorporamos o processo ensino-
aprendizagem a construção deste material, no intuito de abordar
a oferta dos serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a
acessibilidade da comunidade LGBT+ a eles, além de temáticas
pertinentes a desconstrução de estereótipos e dispersão de
conhecimento sobre - e para - a população LGBT+.
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“Precisamos lembrar que nossa maior
força está no nosso amor pela vida e
pelas cores, pela beleza e pela música,

pela dança e pela alegria. Essa é a nossa
arma secreta. É algo que a oposição não
tem. Mantenham essas coisas perto de

seus corações, porque em tempos de
guerra, isso irá sustentá-los.”

RuPaul



2. SIGNIFICADOS DOS TERMOS

    Vamos entender um pouco sobre os termos usados no tocante
a comunidade LGBT+ e, assim, praticarmos o respeito e nos
tornarmos promotores da igualdade?
   Inicialmente, precisamos entender o que é sexo biológico,
identidade de gênero e orientação sexual. Então, vamos lá!

 Refere-se ao órgão genital
identificado ao nascimento, ou seja,
as crianças podem nascer com
vulva (vagina) ou pênis, de acordo
com um conjunto de informações
cromossômicas. Assim, elas serão
denominadas de sexo feminino ou
fêmea, se nascerem com vulva
(vagina).        Em        contrapartida, 

2.1- Sexo Biológico
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 enquadram-se como de sexo masculino ou macho, se nascerem
com pênis (OLIVEIRA, 2021) . 
  Além disso, revela-se casos de crianças definidas como
Intersexo, isto é, indivíduos que nascem com características
anatômicas sexuais e/ou reprodutivas que não se encaixam nas
vistas tipicamente no sexo masculino ou feminino (CIASCA,
2021).  Estas pessoas, por vezes, eram chamadas de
hermafroditas. No entanto, é importante enfatizar que o termo
hermafrodita está cada vez mais em desuso.



    Nessa perspectiva, existem muitas variações para definição de
pessoas Intersexuais, não apenas a genitália atípica. Há também
combinações de fatores genéticos, hormonais, de aparência e
variações cromossômicas sexuais. À exemplo disso, levando em
consideração uma pessoa que tem vulva (vagina), se fosse
apenas considerado a manifestação física do sexo, ela seria
pertencente ao sexo feminino, no entanto, geneticamente, ela
poderá possuir os genes de uma pessoa do sexo masculino (XY).
Note que essa pessoa tem, então, características femininas e
masculinas simultaneamente (CIASCA, 2021).
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   Outrossim, nos movimentos sociais contemporâneos, surge o
termo Endosexo, usado para definir aqueles que possuem
características físicas, cromossômicas, gonadais e genitais
semelhantes as convencionalmente encontradas no sexo
feminino ou masculino (CIASCA, 2021).

SEXO BIOLÓGICO

Feminino/Fêmea

Masculino/Macho

Intersexo

Vagina

Pênis

Anatomia
indefinida

2.2- Identidade de Gênero 

Refere-se a identificação e pertencimento a um tipo de gênero, o
que deve ser reconhecido e respeitado socialmente,
independente do sexo biológico.
Mas como assim? Veja o exemplo  seguir:



   Desta forma, o mesmo raciocínio vale para os que nascem com
sexo biológico masculino. Veja o exemplo a seguir:

  Uma pessoa que biologicamente nasceu
com o sexo feminino, mas identifica-se
como homem, seu gênero é HOMEM
TRANSEXUAL (OLIVEIRA, 2021). No
entanto, caso essa mesma pessoa que
nasceu com o sexo feminino tivesse se
identificado com a forma atribuída ao seu
nascimento, sua identidade de gênero será
MULHER CIS.
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   Imagine uma criança que teve o sexo
masculino atribuído no nascimento, ao
crescer, se ela identificar-se com o gênero
que lhe foi atribuído ao nascimento, ou
seja, masculino, nomeará-se HOMEM
CIS. Contudo, caso identifique-se como
mulher e queira ser reconhecida
socialmente desta forma, o gênero definido

  As pessoas transexuais que quiserem, podem fazer uso de
hormônios, cirurgias plásticas, a fim de adequar seu corpo e
alcançar uma aparência próxima a atribuída socialmente para os
gêneros CIS. As mulheres transexuais por muito tempo e até os
dias atuais enfrentam diversos desafios, como discriminação,
dificuldade de introduzir-se no mercado formal, pobreza e
preconceito na sociedade (MOURA, 2014). 

será MULHER TRANSEXUAL (OLIVEIRA, 2021).



   No Brasil, o termo “TRAVESTI” engloba também questões
econômicas e sociais, as quais, muitas vezes, são marginalizadas
(MORAIS, 2018).
    É sempre muito importante que essas pessoas sejam tratadas
da forma que elas se identificam e, acima de tudo, respeitadas.
Por exemplo, uma mulher transexual provavelmente adotará um
nome social feminino. Dessa forma, deve-se sempre chamá-la
pelo nome que ela adotou e sempre usar substantivos no
feminino.
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SEXO BIOLÓGICO

Masculino

Feminino

Identifica-se com
o sexo biológico?

Identifica-se com
o sexo biológico?

Homem CIS

Mulher TRANS

Mulher CIS

Homem TRANS

Sim

Não

Sim

Não



  Refere-se a atração afetiva e/ou sexual entre os indivíduos
(CIASCA, 2021). Frente ao exposto, é válido conhecermos as
principais orientações sexuais existentes, sendo elas:

Homossexual: Pessoa que sente atração afetiva ou sexual
por outra pessoa de mesmo gênero. Nesse tipo de orientação
encontramos os GAYS e as LÉSBICAS.

Heterossexual: pessoa que sente
atração afetiva ou sexual por outra
pessoa de gênero oposto. Exemplo:
Homem que tem relação sexual ou
afetiva com uma mulher.

2.3- Orientação Sexual 

GAY: Homem que tem
relação sexual ou afetiva
com outro homem.

LÉSBICA: Mulher que tem
relação sexual ou afetiva
com outra mulher.
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Curiosidade: como surgiu o termo
homossexualismo?
 
  O termo “homossexualismo” surgiu em um
contexto social no qual associava-se a comunidade
LGBT+ a indivíduos portadores de doenças. Este
pensamento, por sua vez, levou ao acréscimo do
sufixo “ismo”, o que remete a patologia. Com base
nisso, é fundamental discorrer sobre o desuso dessa
nomeação, já que não se enquadra na realidade e
não define a população LGBT+. Nessa perspectiva,
em 17 de maio de 1990, há 30 anos, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) retirou a
homossexualidade da Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde (CID) (FIUZA, 2014).

Bissexual: Pessoa que se sente atraída sexualmente e/ou
afetivamente por pessoas de ambos os gêneros. A imagem
seguinte mostra uma mulher bissexual, ou seja, ela sente
atração por mulher e homem(CIASCA, 2021).
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 Muitos de vocês já ouviram falar em
“heterocisnormatividade”, mas afinal, o que isso
significa?
   Essa palavra representa o conjunto de normas e
padrões únicos de comportamentos voltados para a
heterossexualidade e a cisgeneridade. Em
consequência, classifica como “estranha” outra
forma de comportamento que seja diferente desses
padrões (CIASCA, 2021). 
  Aplicação deste conceito ainda é fortemente
encontrada atualmente, como por exemplo quando a
sociedade impõe que meninas devem usar a cor rosa
e meninos a cor azul. O mesmo exemplo pode
atribuído à objetos, brincadeiras e comportamentos.

2.4- Heterocisnormatividade 

9



“Quando penso na comunidade LGBT,
penso em uma comunidade forte

contra a adversidade e que se une
para a mudança. Nossas diferenças

nos tornam especiais e devem ser
celebradas com muito orgulho”

Nicole Scherzinger
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  Desde a sua proclamação, em 1948 pela Organização das
Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
sustenta, como objetivo comum entre as nações, que cada
indivíduo tenha o direito à liberdade e à dignidade (ONU, 1948).
A Constituição Federal por sua vez, promulgada em 1988,
reafirma o princípio da dignidade humana, e entre outros
intuitos, fortalece a promoção do bem comum a todos, isento de
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação, além de garantir o direito à igualdade,
a liberdade e à segurança (BRASIL, 1988).

   É incontestável que, como qualquer outro cidadão, a população
LGBT também possui assegurados os direitos supracitados
previstos por lei. Entretanto, não há direcionamento explícito a
sexualidade e gênero na Constituição, contribuindo assim, para
que a população LGBT, siga privada de exercer plenamente os
direitos que lhes são garantidos (CARDIN, 2019)

   Assim, visando informar, principalmente a
população LGBT, quais são seus direitos
consentidos por lei, esse capítulo foi
elaborado como auxílio e fonte de
conhecimento para que os indivíduos se
tornem detentores desses privilégios e que os
mesmos sejam exercidos isentos de
preconceitos.

3. DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBT
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   O nome social é aquele pelo qual a pessoa travesti ou
transexual se reconhece e é socialmente nomeada. Por outro
lado, a identidade de gênero diz respeito a percepção íntima que
uma pessoa tem de si como sendo do gênero masculino,
feminino ou de alguma combinação dos dois, independente do
sexo biológico. Por fim, um dos direitos mais recentes quanto ao
nome social foi validado pela Instrução Normativa nº 1718 de 18
de julho de 2017, da Receita Federal (BRASIL, 2017). A
normativa autoriza a inclusão do nome social no CPF do(a)
contribuinte transexual ou travesti.

   Uma das primeiras conquistas referente a utilização do nome
social, está ligada à Portaria nº 1.820/2009. Essa portaria
assegura que os usuários do Sistema Único de Saúde sejam
respeitados quanto à utilização do nome social e à identidade de
gênero (BRASIL, 2009). Atualmente, no Brasil, o direito ao
nome social tornou-se obrigatório, sendo respaldado pelo
Decreto Nº 8.727, de 28 de abril de 2016 que delibera sobre o
emprego do nome social e o reconhecimento da identidade de
gênero de travestis e transexuais (BRASIL, 2016).

3.1- Direito ao Nome Social

12



    O casamento entre a população LGBT ainda não é assegurado
por nenhuma lei brasileira. Entretanto, é um direito garantido
pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 175,
de 14 de maio de 2013, a conversão da união estável em
casamento entre pessoas do mesmo sexo ou celebração de
casamento civil (BRASIL, 2013; HABER, 2017). Com isso,
duas pessoas adultas e aptas podem se casar seja qual for a sua
identidade de gênero e/ou a sua orientação sexual. 

3.2- Direito ao Casamento e à União Estável
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Como proceder para realizar um casamento ou união estável?

Para realizar o contrato de união estável, é necessário apenas
ir a um cartório de notas. Para celebração do casamento, por
sua vez, os interessados deverão procurar o cartório de
registro civil mais próximo (BRASIL, 2017).



   São direitos humanos fundamentais presentes na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948: o direito
à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação, ao afeto,
aos direitos sexuais e direitos reprodutivos (ONU, 1948). Esses
direitos devem ser respeitados sem restrição de classe social, de
cultura, de religião, de raça, de etnia, de orientação sexual. Um
marco importante para a garantia dos direitos humanos
fundamentais voltados principalmente para a população LGBT,
aconteceu através dos Princípios de Yogyakarta sobre a
Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em
Relação à Orientação Sexual e Identidade de Gênero, firmada em
2006 após reunião realizada na Universidade Gadjah Mada, em
Yogyakarta, Indonésia, sendo adotada por 25 países
(YOGYAKARTA, 2007).

O direito de viver e expressar
livremente a sexualidade sem
violência, discriminações e
imposições;
O direito de escolher o(a) parceiro(a)
sexual;
O direito de viver plenamente a sexualidade sem medo,
vergonha, culpa e falsas crenças;
O direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual;

3.3- Direito à Saúde Sexual e Reprodutiva
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   Como exposto pelo caderno de atenção básica voltado para a
saúde sexual e saúde reprodutiva (BRASIL, 2013), são direitos
sexuais assegurados:



O direito de expressar livremente sua orientação sexual:
heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade;
O direito de ter relação sexual, independentemente da
reprodução e ao sexo seguro para prevenção da gravidez e de
infecções sexualmente transmissíveis (IST) e Aids;
O direito a serviços de saúde que garantam privacidade, 

   Esse direito está previsto no provimento do Conselho Nacional
de Justiça nº 52/2016 que regula o registro do nascimento dos
filhos gerados por meio de técnicas de reprodução assistida, de
casais hetero e homoafetivos (BRASIL, 2017).
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O direito a decisão, de forma livre e
responsável, se quer ou não ter filhos,
bem como a quantidade e em que
momento desejam tê-los;
O direito de acesso a informações,
meios, métodos e técnicas para ter ou
não ter filhos.
O direito de exercer a sexualidade e a
reprodução livre de discriminação,
imposição e violência.

       São direitos reprodutivos:

sigilo e um atendimento de qualidade,
sem discriminação e a garantia de acesso
à informação e à educação sexual e
reprodutiva.

3.3.1- Sobre o direito à reprodução assistida



  A lei civil não impõe nenhuma discriminação a respeito da
orientação sexual ou da identidade de gênero de quem adota.
Dessa forma, tanto solteiros como casais homossexuais podem
adotar (BRASIL, 2017).
   É um direito garantido por lei ser bem atendido nos serviços de
saúde e, para fazer valer esse direito, em 2011 foi criada a
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), instituída pela
Portaria nº 2.836. A política é uma garantia de implementação de
ações para evitar a discriminação contra a população LGBT
principalmente nos espaços e no atendimento dos serviços
públicos de saúde e também uma forma de garantir um
atendimento nos serviços de saúde livre de discriminação e
respeitando especificidades de gênero, raça/etnia, geração,
orientação e práticas afetivas e sexuais (BRASIL, 2013).
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3.3.2- Direito à adoção



  No Brasil, referências à sexualidade, orientação sexual ou
identidade de gênero no ambiente escolar são vistas como
“ideologia de gênero” por iniciativas conservadoras (BRASIL,
2017). 
   O ano de 2010 foi marcado pela elaboração de projetos de lei
voltados a regular ou a vetar a abordagem de conteúdos com
referência à sexualidade, orientação sexual ou identidade de
gênero nas escolas, dando visibilidade ao assunto e instalando
um clima de receio e censura em diversas escolas (BORTOLINI,
2018) que, infelizmente, perduram até os dias atuais.

  O ambiente escolar hostil traz diversas consequências. A
exposição a agressões físicas, verbais e psicológicas sofridas pela
população LGBT fazem com que a escola deixe de ser um
ambiente seguro para muitos estudantes. Como consequência
disso, as taxas de baixo desempenho, faltas e desistências do ano
letivo se elevam, além de acarretar em maior número de casos de
depressão (ABGLT, 2016).

3.4- Direito ao Acesso à Educação
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    Com o objetivo de amenizar as taxas
de evasão, foram elaboradas ações de
acesso e permanência da população
LGBT na educação e o combate a
LGBTfobia. Essas ações estão previstas
pelo enunciado Nº 39 (10/2016) da
COPEDUC-GNDH-CNPG (Comissão 
Permanente   de   Educação   do   Grupo   Nacional   de   Direitos 



   Cabe ao Ministério Público adotar medidas que visem garantir a
igualdade efetiva de acesso e permanência na escola por parte de todos
e todas, nos termos do artigo 206, I, da Constituição Federal,
incluindo-se no projeto político-pedagógico - PPP e regimento escolar,
de todos os níveis de ensino, conteúdos relativos aos direitos humanos,
à equidade de gênero, de raça ou etnia, de enfrentamento à homofobia,
transfobia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a
mulher.

   Nesse delicado contexto, cabe ao Ministério Público atuar para
garantir a existência e continuidade de políticas públicas de
enfrentamento ao bullying homofóbico e transfóbico, além de
programas para promover o respeito à diversidade e igualdade de
acesso e permanência de todas as crianças na escola.

Humanos, criado pelo Conselho Nacional de Procuradores
Gerais) que diz:

18



3.5  Direito à Proteção à Violência

    Antes de tudo, é importante saber que TODAS AS PESSOAS,
independentemente de sua orientação sexual ou identidade de
gênero, têm direito à proteção de sua vida, integridade física,
liberdade e honra (BRASIL, 2017). Isso está previsto nos direitos
humanos e qualquer ato que viole essa premissa, deve ser
punido.

   Um ponto importante que muitas pessoas desconhecem, é que
a Lei nº 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria
da Penha, que institui medidas voltadas para proteger a mulher
de violência doméstica, é aplicada independentemente de sua
orientação sexual (BRASIL, 2006). Então, em casos em que haja
relações homoafetivas e a agressora seja outra mulher, a lei pode
ser aplicada.
    Destaca-se que diante do projeto de lei 191/2017 (BRASÍLIA,
2017), aprovado no Senado no ano de 2019, é proposto que
mulheres transgêneras e transexuais também poderão ter a
proteção da Lei Maria da Penha. Foi incluído o termo
"identidade de gênero" ao artigo da lei que diz que "toda mulher,
independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual,
renda, cultura, nível educacional, idade e religião" não pode
sofrer violência. Cabe ao Poder Judiciário enfrentar a questão,
definindo o alcance da lei.
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3.5.1- Lei Maria da Penha - também aplicada nas
relações homoafetivas e mulheres trans



   Outra conquista importante aconteceu também em 2019
onde o Supremo Tribunal Federal, por meio do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão (ADO) n° 26 (BRASIL, 2019), criminalizou a
homofobia e a transfobia. Apesar dos crimes estarem
enquadrados como crime de racismo pela Lei
n°7.716/1989, pode ser considerado uma conquista
importante para a população LGBT. Vale lembrar que,
para a LGBTfobia ser enquadrada como crime específico
e sair da Lei contra crime de preconceito de raça ou cor
como está atualmente, é preciso que o Congresso
Nacional edite uma lei específica para condutas
transfóbicas e homofóbicas. 
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Lei nº 8.225, de 12 de 08 de 2002 “Institui o Serviço
Disque Defesa Homossexual de Combate à Violência
Contra os Homossexuais, Lésbicas e Travestis no
Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras
providências”. 
Lei nº 9.036, de 29 de 11 de 2007 “Dispõe sobre as
penalidades a serem aplicadas à prática de
discriminação em razão de orientação sexual e dá
outras providências”.

   Algumas ferramentas jurídicas no estado do Rio Grande
do Norte (ABGLT, 2020). 

Decreto nº 21.589, de 24 de 03 de
2010 “Institui a Câmara Técnica de
Coordenação     da     Elaboração     do 



Certifique-se da disponibilidade de testemunhas que
presenciaram este ato e mantenha contato com as mesmas
para medidas futuras. 
Se possível, registre a ação (por meio de áudio, vídeo ou
fotografia) para comprovar o ocorrido. 
Registre um Boletim de Ocorrência em qualquer
Delegacia de Polícia. Não existe delegacia especializada
em crimes de LGBTfobia aqui no Rio Grande do Norte,
mas há um serviço de Disque Defesa Homossexual:
0800-281-2336, que atende 24 horas por dia e todos os
dias da semana.

    Se você foi vítima ou presenciou alguma ação
discriminatória contra LGBT, denuncie! É de extrema
importância que a Polícia seja acionada e a denúncia seja
feita! 
   Algumas medidas imediatas podem ser tomadas diante desta
violência, como por exemplo (SÃO PAULO, 2018): 

Decreto nº 26.598, de 26 de Janeiro de 2017: Cria o
Comitê Estadual de Combate à LGBTfobia e dá outras
providências;

do Programa Público Estadual RN sem Homofobia e
dá outras providências”.
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Como denunciar?
 

Violência?
Denuncie!



   O candidato à doação só será considerado apto após avaliação
de todos os requisitos estabelecidos para seleção de doadores e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de
acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde
(art. 27 da RDC nº 34 / 2014) (ANVISA, 2014).

   Nesse contexto, a Anvisa estabelece
diretrizes para os candidatos doadores
em relação ao risco acrescido
(definição atualizada para
comportamentos de risco) para
transmissão de infecções. Dentre os
riscos se destaca a orientação sexual de   

3.6- Direito à Doação de Sangue
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homens que mantém relações sexuais com outros homens. Essa
determinação surgiu durante o crescente número de casos de
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e AIDS (Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida) no Brasil, que esteve por anos
associada aos homens gays. Esse episódio foi deliberadamente
conhecido como “Peste gay” (BRASIL, 2013). 
  Contudo, é atualmente reconhecido que não é a orientação
sexual dos homens que determina a potencialidade da
transmissão do HIV, mas o sexo desprotegido. Por isso, o
Supremo Tribunal Federal, dentro de suas atribuições,
considerou inconstitucional a norma que restringe a doação de
sangue pelos homens homossexuais, o que levou a Anvisa a
revogar os critérios de doação de sangue e torná-los
independentes da orientação sexual (BRASIL, 2016).



Aspectos gerais do candidato, que deve ter aspecto saudável
à ectoscopia e declarar bem-estar geral;
Temperatura corpórea do candidato, que não deve ser
superior a 37oC (trinta e sete graus Celsius); 
Condição de imunizações e vacinações do candidato;
Local da punção venosa em relação à presença de lesões de
pele e características que permitam a punção adequada; 
Histórico de transfusões recebidas pelo doador, uma vez que
os candidatos que tenham recebido transfusões de sangue,
componentes sanguíneos ou hemoderivados nos últimos 12
(doze) meses devem ser excluídos da doação;
Histórico de doenças infecciosas;
Histórico de enfermidades virais;
Histórico de doenças parasitárias;
Histórico de enfermidades bacterianas;
Estilo de vida do candidato a doação;
Situações de risco vivenciadas pelo candidato; e
Histórico de cirurgias e procedimentos invasivos.

      Visto isso, os critérios para se efetivar a doação de sangue se
configuram em pré-requisitos gerais para todos aqueles que
demonstram interesse na doação. Para tanto, a supracitada
Portaria nº158, em seu Artigo 52, pontua medidas e critérios que
têm por finalidade garantir a proteção dos receptores de sangue.
São estes: 
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  Ademais, a mesma Portaria, em seu Artigo 36,
estabelece as seguintes medidas e critérios que devem ser
levados em consideração com a finalidade de proteção da
saúde dos doadores. São estes:



A frequência anual máxima de doações e o intervalo mínimo
entre as doações;
As idades mínima e máxima para doação;
A massa corpórea mínima;
A aferição do pulso;
A aferição da pressão arterial;
Os níveis de hematócrito/hemoglobina;
A história médica e os antecedentes patológicos do doador;
A utilização de medicamentos;
As hipóteses de gestação, lactação, abortamento e
menstruação;
O jejum e a alimentação adequada;
O consumo de bebidas alcoólicas;
Os episódios alérgicos;
As ocupações habituais; e
O volume a ser coletado.
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    Observação 
  O doador de sangue deverá ter idade entre 16 (dezesseis)
anos completos e 69 (sessenta e nove) anos, 11 (onze) meses
e 29 (vinte e nove) dias.

Hemocentros;
Núcleos de Hemoterapia;
Unidades de coleta móveis ou fixas.

    Por fim, a doação de sangue poderá ser realizada nos serviços
de hemoterapia que integram a Hemorrede nacional, os quais
podem se apresentar com diferentes nomenclaturas a depender
do seu nível de complexidade e conceituação, sendo eles:

Doe Vida!
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"A triste verdade sobre a intolerância
é que a maioria das pessoas ou não

percebem que eles são intolerantes, ou
estão convencidos de que a

intolerância está perfeitamente
justificada."

Wayne Gerard Trotman



    A PORTARIA N° 2.803, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
insere-se no contexto da Política Nacional de Saúde Integral de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, e tem por
objetivo redefinir e ampliar o Processo Transexualizador no
Sistema Único de Saúde (SUS) (ROCON et. al, 2016). Desse
modo, é imperante relatar que a demanda pelos serviços do
Processo Transexualizador advém dos Transexuais, os quais
envolvem o grupo de pessoas que sentem  incompatibilidade  de 

4 - SERVIÇOS OFERTADOS PELO SUS
À POPULAÇÃO LGBT

4.1 - O Processo Transexualizador

  A assistência à saúde universal e integral, prevista pela
Constituição Federal, é considerada direito ampliado a todos os
cidadãos brasileiros, via a oferta de serviços pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) (Brasil, 1988). Isto posto, para a garantia dos
serviços de forma equânime, é necessário a sistematização do
cuidado, de acordo com as especificidades de saúde, o que não
difere ao tratar-se da saúde da População LGBT, em especial das
mulheres e dos homens trans (BEZERRA et. al, 2020). Nessa
perspectiva, abordaremos a seguir o Processo Transexualizador.
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de gênero, não reconhecendo o próprio corpo
em relação à identidade do sexo biológico, seja
ou masculino ou feminino (GUTIERRES e
LORDELLO, 2020).  No  tocante  ao exposto, o 



I - Atenção Básica: é o componente da Rede de Atenção à Saúde
(RAS) responsável pela coordenação do cuidado e por realizar a
atenção contínua da população que está sob sua responsabilidade,
adstrita, além de ser a porta de entrada prioritária do usuário na rede; 

I - integralidade da atenção a transexuais e travestis, não restringindo
ou centralizando a meta terapêutica às cirurgias de transgenitalização e
demais intervenções somáticas;
II - trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional;
III - integração com as ações e serviços em atendimento ao Processo 

No tocante ao exposto, o atendimento direcionado ao Processo
Transexualizador norteia (BRASIL, 2013): 

4.2 - Processo Transexualizador e Serviços de Saúde
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       A linha de cuidado do Processo Transexualizador consiste
na (BRASIL, 2013):

II - Atenção Especializada: é um conjunto de
diversos pontos de atenção com diferentes
densidades tecnológicas para a realização de
ações e serviços de urgência, ambulatorial
especializado e hospitalar, apoiando e
complementando os serviços da atenção básica
de forma resolutiva e em tempo oportuno.

Transexualizador, tendo como porta de entrada a
Atenção Básica em saúde, incluindo-se
acolhimento e humanização do atendimento
livre de discriminação, por meio da
sensibilização dos trabalhadores e demais
usuários e usuárias da unidade de saúde para o
respeito às diferenças e à dignidade humana, em
todos os níveis de atenção.



I - Modalidade Ambulatorial: consiste nas ações de
âmbito ambulatorial, quais sejam acompanhamento
clínico, acompanhamento pré e pós-operatório e
hormonioterapia, destinadas a promover atenção
especializada no Processo Transexualizador definidas
nesta Portaria e realizadas em estabelecimento de
saúde cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) que possua
condições técnicas, instalações físicas e recursos
humanos adequados conforme descrito no anexo I a
esta Portaria; e

    Desse modo, para garantir a integralidade do cuidado, ao
longo da linha de cuidado ofertada pelo Processo
Transexualizador, são definidas duas modalidades (BRASIL,
2013):
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II - Modalidade Hospitalar: consiste nas ações de âmbito hospitalar,
quais sejam realização de cirurgias e acompanhamento pré e pós-
operatório, destinadas a promover atenção especializada no Processo
Transexualizador definidas nesta Portaria e realizadas em
estabelecimento de saúde cadastrado no SCNES que possua condições
técnicas, instalações físicas e recursos humanos adequados conforme
descrito no anexo I a  esta  Portaria.
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   Para que assim, ao sistematizar a rede de atenção e cuidados
aos transexuais durante o Processo Transexualizador, torne-se
possível a oferta adequada dos serviços de saúde apresentados na
tabela a seguir, dispostos na PORTARIA N° 2.803, DE 19 DE
NOVEMBRO DE 2013 e na PORTARIA N° 11, DE 15 DE
MAIO DE 2014 (BRASIL, 2013) (BRASIL, 2014):

DISTRIBUIR MATERIAIS
PROMOCIONAIS

TABELA 1: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO PROCESSO TRANSEXUALIZADOR

Acompanhamento do usuário(a) no processo transexualizador exclusivo nas etapas do pré e pós-operatório.

Tratamento hormonal no processo transexualizador.

Redesignação sexual no sexo masculino.

Tireoplastia.

Tratamento hormonal preparatório para cirurgia de redesignação sexual no processo transexualizador.

DISTRIBUIR MATERIAIS
PROMOCIONAIS

Mastectomia simples bilateral em usuário sob processo transexualizador.

Histerectomia c/ anexectomia bilateral e colpectomia em usuários sob processo transexualizador

Cirurgias complementares de redesignação sexual.

Administração hormonal de testosterona.

DISTRIBUIR MATERIAIS
PROMOCIONAISAcompanhamento de usuário(a) no Processo Transexualizador exclusivamente para atendimento clínico.

Plástica mamária reconstrutiva bilateral incluindo prótese mamária de silicone bilateral no processo
transexualizador.

Fonte: BRASIL, 2013; BRASIL, 2014. Adaptado.

A hormonoterapia será iniciada a partir dos 16 (dezesseis)
anos de idade do paciente;
Os procedimentos cirúrgicos serão iniciados a partir de 18
(dezoito) anos de idade do paciente, desde que tenha
indicação específica e acompanhamento  prévio  de  2  (dois)

Ainda, é válido explanar que o Conselho Federal de Medicina
(2019, p.96) define normas para iniciar o Processo
Transexualizador, de acordo com a RESOLUÇÃO Nº 2.265, DE
20 DE SETEMBRO DE 2019, são elas:



TABELA 2: HOSPITAIS HABILITADOS PARA REALIZAR CIRURGIAS DE TRANSGENITALIZAÇÃO NO BRASIL
PELO SUS

HOSPITAL

UFG - Hospital das Clínicas da Universidade de Goiás

UFRGS - Hospital de Clínicas de Porto Alegre

UFP - Hospital das Clínicas

UERJ - Hospital Universitário Pedro Ernesto

FMUSP - Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina

CIDADE

Goiânia/GO

Porto Alegre/RS

Recife/PE

Rio de Janeiro/RJ

São Paulo/SP

  
anos pela equipe multiprofissional que acompanha o
usuário(a) no Serviço de Atenção Especializada no Processo
Transexualizador.

Por fim, os procedimentos da modalidade ambulatorial e
hospitalar somente serão realizados com a assinatura de Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido pelo paciente e
exclusivamente nos estabelecimentos de saúde habilitados, ou
seja, hospitais de ensino, habilitados para realização da Atenção
Especializada no Processo Transexualizador, dentre eles:
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"Ninguém nasce odiando outra pessoa
por causa da cor da sua pele ou sua

origem, sua sexualidade ou religião. As
pessoas devem aprender a odiar, e se
eles podem aprender a odiar, podem
ser ensinados a amar, pois o amor

chega mais naturalmente ao coração
humano do que o seu oposto."

Nelson Mandela



 Inicialmente, é importante desmistificar que Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST’s), principalmente a infecção
pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), tem relação com
a orientação sexual. Embora seja uma visão tradicional, visto
que os primeiros casos relatados de Síndrome da
Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS) foram em homens
cis gays, sabe-se, atualmente, que a transmissão de IST’s está
relacionada aos hábitos e comportamentos sexuais de exposição
aos riscos de infecção (WOOD, 2019). Porém, atualmente Gays
e outros Homens que fazem Sexo com Homens (HSH), Pessoas
Trans e Travestis ainda fazem parte das populações-chave para o
HIV, principalmente devido a vulnerabilização e as barreiras de
acesso a saúde para essas pessoas.

5- CUIDADOS EM SAÚDE NAS RELAÇÕES
SEXUAIS
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    O HIV é um retrovírus, se divide em dois  subtipos em  virtude 

5.1- Principais Infecções Sexualmente Transmissíveis,
Prevenção e Tratamento. 

5.1.1- HIV

das diferentes origens evolutivas, o HIV-1 e o
HIV-2. Possuem um período prolongado de
incubação até o desenvolvimento da doença. O
subtipo mais prevalente no Brasil é o HIV-1
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).



   As chances de transmissão também aumentam em indivíduos
que, além de possuírem carga viral detectável circulante, também
se encontram na fase de AIDS, possuem presença de lesões
genitais, penianas, orais, anais, na gengiva ou presença de
úlceras, herpes, corte e fissuras na pele e também que apresentam
outras IST’s, como sífilis,  mesmo  que  assintomática.  Em  sexo 
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CRIAR E ADQUIRIR
MATERIAIS

PROMOCIONAIS

CONTRATAR LOCAL
E APRESENTADOR

DISTRIBUIR MATERIAIS
PROMOCIONAIS

DISTRIBUIR MATERIAIS
PROMOCIONAIS

TABELA 3: ESTIMATIVA DO RISCO DE TRANSMISSÃO DO HIV POR EXPOSIÇÃO DE RISCO

TIPO DE EXPOSIÇÃO

Transfusão sanguínea

Compartilhamento de agulhas e uso de drogas injetáveis

Furar a pele com percutâneos

Sexo anal receptivo (passivo)

Sexo anal insertivo (ativo)

Sexo vaginal receptivo

Sexo vaginal insertivo

Sexo oral receptivo

Sexo oral insertivo

Mordida

Cuspida

Contato com material infectado

Brinquedos sexuais

NÚMERO DE TRASMISSÃO A CADA 10.000
EXPOSIÇÕES CUJA PESSOA ESTÁ COM
CARGA VIRAL DETECTÁVEL

9.250

63

23

138

11

8

4

Risco baixo

Risco baixo

Risco negligenciável

 Fonte: CDC. Adaptado

   A tabela a seguir mostra as chances de infecção, por HIV-1, em
diferentes exposições com pessoas infectadas e carga viral
detectável (acima de 40 cópias de RNA do HIV por mililitro de
sangue) (CDC, 2019).



lésbico, caso a mulher infectada esteja menstruada, o risco de
transmissão aumenta (ABERG; DASKALAKIS, 2020). Após o
contato com a mucosa do corpo, o HIV infecta principalmente,
mas não somente, os linfócitos CD4+, utilizando-os como meio
para a replicação viral. A infecção por HIV possui diferentes
fases (WOOD, 2019):
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Fase eclipse: período entre o primeiro contato com o vírus e
o início da detecção pelo sangue. Dura cerca de 10 dias e
ainda não há testes capazes de realizar o diagnóstico nessa
fase.
Fase de infecção aguda: caracteriza-se por uma replicação
viral ativa e de livre circulação sanguínea. Ocorre um
declínio acentuado de células CD4, acarretando em uma alta
carga viral, que pode provocar sintomas como febre, fadiga e
mialgia. Inicia por volta de 21 a 28 dias após a exposição.
Fase latente: Caracteriza-se pela resposta imunológica do
corpo, que cria anticorpos capazes de diminuir a carga viral
sanguínea, provocando um aumento de células CD4. Após
isso, há a latência, que é um período assintomático, na qual o
número de células CD4 diminui de forma sutil à medida que
a carga viral aumenta discretamente. A duração é variável de
acordo com o organismo. 
Fase de AIDS: É a doença provocada pelo
HIV. Caracteriza-se por uma contagem de
células CD4 abaixo  de  200  cópias por
mililitro de sangue, ocasião que deixa o
organismo suscetível a condições  atribuídas



PREVENÇÃO
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   O uso correto do preservativo continua sendo a forma mais
eficaz, prática e segura para a proteção contra a transmissão
sexual do HIV. Entretanto, existem outras estatégias de
prevenção combinada que podem ser usadas, como as profilaxias
que podem ser adotadas para determinado público-alvo:

Profilaxia pré-exposição (PrEP): É uma estratégia de
prevenção que pode ser administrada por medicamentos
antirretrovirais. Sua posologia baseia-se na ingestão de 1
comprimido ao dia. A presença do fármaco na corrente
sanguínea impede que o vírus, ao entrar, se espalhe pelo
organismo. A PrEP é indicada para Gays e outros HSH,
Pessoas transexuais, trabalhadores do sexo, usuários de
drogas injetáveis, casais sorodiscontes - onde o indivíduo
que vive com HIV não está em tratamento ou ainda está com 

à imunossupressão, as chamadas doenças oportunistas. Sem
tratamento, a fase de AIDS inicia-se de um a quinze anos
após a exposição.

níveis de carga viral detectáveis - ou em contextos de
vulnerabilidade como sexo por dinheiro, comida, drogas
e moradia. É indicada também para pessoas que realizam
práticas sexuais repetidamente sem o uso de preservativo,
alta frequência de relações sexuais com parceiros
eventuais, histórico de infecção por alguma IST, busca
repetida  por  PEP  (descrito adiante).  Seu  efeito   não   é
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Profilaxia Pós-Exposição (PEP): Baseia-se em um esquema
de antirretrovirais usado em indivíduos após exposição de
risco, é composta por medicações que devem ser tomadas
uma vez ao dia por 28 dias. Há materiais biológicos que
transmitem e que não transmitem o vírus, por isso avaliação
e história clínica colhidas por um médico são essenciais para 

PrEP não tem efeito protetivo contra outras IST’s, sendo
recomendado o uso de camisinha como prevenção
combinada. A suspensão do uso da PrEP é fundamental caso
haja diagnóstico de infecção por HIV, uma vez que o  
 tratamento   para    o    HIV    utiliza    uma  combinação de
três fármacos (descrito adiante), enquanto os componentes
da PrEP se baseiam em dois antirretrovirais, o que pode
causar resistência viral. A eficácia é proporcional ao uso
correto do medicamento, atingindo níveis de 95% em
contextos de boa adesão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018)
(MOLINA, 2017). 

 

Pr
EP

PE
P

investigar se o início da profilaxia é necessário.
Caso haja dúvidas se a exposição ocasiona em
potenciais riscos de infecção por HIV,  um
profissional deve ser  procurado   imediatamente,

imediato, devendo ser iniciada 7 dias antes da
exposição por sexo anal e 20 dias para o sexo
vaginal. A consulta periódica com um
profissional de saúde é essencial para o
monitoramento de IST’s, toxicidade ao rim e
fígado, exame clínico e orientações  gerais. A



pois quanto mais rápido iniciado o esquema, maior é sua
eficácia. A PEP deve ser iniciada em até 72h da exposição,
mas é ainda mais eficiente se iniciada nas primeiras duas
horas. O acompanhamento com o profissional de saúde é
importante para avaliação clínica e não pode haver novas
exposições de risco durante o uso da PEP (MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2018).

    A PrEP é oferecida sob demanda e está disponível no Sistema
Único de Saúde (SUS), mas também pode ser comprada.
Somente mediante avaliação por médico é permitida a obtenção
legal da PrEP. A PEP está disponível somente no SUS. Os locais
disponíveis para obtenção das profilaxias então presentes no
endereço eletrônico “aids.gov.br/pt-br” (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2018).
    Um método preventivo descoberto recentemente é o próprio
tratamento para o HIV. Pessoas em uso correto de
antirretrovirais, com dois exames consecutivos, em um intervalo
de 6 meses, de carga viral indetectável, não transmitem o vírus
por via sexual. No entanto, o uso de camisinha é recomendado
para prevenir a transmissão de outras IST’s (RODGER, 2018).

    Deve ser iniciado o mais cedo possível em
qualquer indivíduo com diagnóstico de
infecção por HIV, independente da contagem
de  linfócitos  CD4  e  carga  viral.  O  esquema 
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TRATAMENTO



inicial de tratamento para o HIV-1 no Brasil pauta-se em 3
fármacos, um comprimido que possui associação de
Lamivudina+Tenofovir e um segundo comprimido de
Dolutegravir, este último possuindo grande potência em diminuir
a carga viral rapidamente, fato que é o principal objetivo do
tratamento e que deve acontecer em até 6 meses. Os objetivos
indiretos do tratamento se pautam em restaurar e preservar a
função imunológica, aumentar a expectativa e a qualidade de
vida e servir como prevenção de transmissão (SAAG et al, 2018)
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
    Caso haja falha terapêutica, isto é, a não indetecção da carga
viral em até 6 meses, é realizado um exame de genotipagem
viral, que tem a função de realizar um sequenciamento genético
do vírus e identificar quais são os fármacos a qual são resistentes
e realizar novas associações de tratamento, pelo médico, entre os
vários medicamentos antirretrovirais distribuídos gratuitamente
pelo SUS (SAAG et al, 2018) (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2018).

    O Vírus T-linfotrópico Humano (HTLV) é um
retrovírus, cujos modos de transmissão e
prevenção são idênticos ao do HIV (excluindo-se
o uso de PrEP e PEP). É um vírus de replicação
muito lenta, fazendo com o que a maioria das
pessoas   infectadas   sejam    assintomáticas.    O
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5.1.2- HTLV



    Não há tratamento específico, os estudos são
limitados e controversos. No entanto, em
pessoas que desenvolvem sintomas associados
ao HTLV, como câncer hematológico, observa-
se que a associação de antirretrovirais usados 

HTLV-1 infecta principalmente linfócitos CD4, enquanto o
subtipo HTLV-2 infecta majoritariamente linfócitos CD8.
Apenas 5% dos indivíduos desenvolvem sintomas, que começam
décadas após a exposição (YABES, 2019).
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para o HIV e interferon-alfa (medicamento usado como
tratamento para hepatite C, principalmente) parecem reduzir a
progressão do vírus a longo prazo. O uso de corticoide pode
reduzir os quadros inflamatórios causados por mielopatias. Não
há indicação de tratamento para assintomáticos (YABES, 2019).

5.1.3- Sífilis

   A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por
uma bactéria. A transmissão pode ocorrer após relação sexual
sem preservativo, contato direto com úlceras sifilíticas
encontradas em regiao genital, anal ou oral, além de transmissão
vertical, transfusão sanguínea e/ou acidentes perfurocortantes. A
prevenção principal é o uso correto de preservativo (HICKS;
CLEMENT, 2020).
  A sífilis possui uma fisiopatologia que se divide em várias
fases, que se apresentam com sintomatologias diferentes,
confundindo  a  história   clínica   por   se   assemelhar   a   outras 



Fase primária: Caracteriza-se pelo surgimento de uma úlcera
chamada cancro duro, que surge no local de penetração da
bactéria. Acontece entre 10 a 90 dias após a infecção.
Fase latente precoce: Marcada pela assintomatologia, mas a
transmissão pode ocorrer.
Fase secundária: é marcada por lesões cutâneas em todo o
corpo (principalmente em mãos e pés) e alopécia sifilítica
(queda de pelos e cabelos). Ocorre de 6 semanas a 6 meses
após a infecção.
Fase latente tardia: Desaparecimento dos sintomas após fase
secundária.
Sífilis terciária: As pessoas não tratadas podem desenvolver
complicações sistêmicas como sífilis cardiovascular, goma
sifilítico (granuloma em ossos, pele e outros órgãos) e
doenças neurológicas. 

condições. Fases da sífilis (HICKS; CLEMENT, 2020):
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    O tratamento da sífilis muda de acordo com a fase em que se
encontra a infecção. Para sífilis primária, latente precoce ou
secundária aplica-se uma dose de penicilina benzatina. Para
sífilis latente tardia (>2 anos), terciária ou quando não se sabe a
fase de infecção aplica-se 3 doses de penicilina benzatina em
intervalos de uma semana (BRASIL, 2016) (CDC, 2020).

5.1.4- Clamídia

   A clamídia é uma IST causada por uma bactéria. A transmissão
pode ocorrer através de atividade sexual  vaginal,  anal  e/ou  oral 
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sem o uso de preservativo, mesmo que não haja presença de
sêmen. Em homens, pode causar dor e inchaço testicular,
queimação ao urinar e/ou saída de secreção pelo canal urinário.
Em mulheres pode causar queimação ao urinar e secreção
vaginal intensa com mal cheiro. A infecção retal pode causar dor,
secreção e sangramento no reto. Pode causar problemas
reprodutivos para ambos os sexos, principalmente em mulheres.
O tratamento é realizado por antibióticos específicos até atingir a
cura, período onde não se deve realizar atividade sexual. A
reinfecção pode acontecer, por isso o uso de preservativo é
essencial (CDC, 2014).

5.1.5- Gonorreia

    A gonorreia possui associação clínica com a clamídia, sendo
uma infecção bacteriana transmitida através de relações sexuais,
sejam elas vaginais, orais ou anais. Embora seja prevalente na
população, cerca de 70% a 80% dos infectados são
assintomáticos, os demais podem apresentar dor ou queimação
ao urinar, saída de secreção ou sangramento vaginal fora do
período menstrual e dor durante o ato sexual. A infecção anal
pode causar prurido local, secreção, dor  e  sangramento  anal.  O

tratamento é realizado por antibióticos
específicos de acordo como local e gravidade da
infecção. É necessário aguardar 7 dias após o
término do tratamento para reiniciar as relações
sexuais (CDC, 2014).



   Tanto a hepatite B quanto a hepatite C podem evoluir para a
cronicidade e causar as mesmas complicações, que é a fibrose e o
câncer hepático. Embora a hepatite B esteja mais relacionada
com essa via, ambas podem ser transmitidas a partir do contato
sexual sem preservativo (PYRSOPOULOS, 2020)
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
  A hepatite B possui vacina como método de prevenção,
enquanto que a hepatite C ainda não possui. Ambas podem ser
tratadas, mas há um desenvolvimento maior no tratamento da
hepatite C em virtude da ausência da imunização. O uso de
preservativo é orientado como método preventivo para ambas
(CHOPRA; ARORA, 2020) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

   Com relação à hepatite A, embora não seja considerada uma
IST, os casos de transmissão por via sexual são relatados
constantemente, uma vez que, por ser transmitida através do
contato fecal-oral, o ato sexual de anilíngua ativa, isto é,
estímulo do ânus de outro indivíduo com a boca, pode ser um
meio de contágio. Diferente das demais hepatites, esta não evolui
para a cronicidade e cura-se sem a necessidade de intervenções
médicas. Essa doença pode ser prevenida através de vacinação
(OMS, 2017).
 Para todas as infecções sexualmente transmissíveis
diagnosticadas, é necessário realizar a testagem, diagnóstico e
tratamento do(s) parceiro(s) sexual(is) do indivíduo
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).
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5.1.6- Hepatites virais



  Em 21 de julho de 1983, a criação do Programa de Assistência
Integral à Saúde da Mulher (PAISM) pelo Ministério da Saúde
(MS) trouxe a discussão da integralidade do corpo, da mente e da
sexualidade da mulher em primeiro plano, em resposta à forte
onda dos movimentos feministas. O PAISM surgiu como uma
nova abordagem da saúde da mulher, fundamentada no
rompimento com o olhar tradicional acerca do tema, sobretudo
quanto à centralização do atendimento às mulheres nas questões
reprodutivas e no planejamento familiar (OSIS, 1998). 

  A partir da consolidação da PAISM, em 28 de
maio de 2004, o MS propõe diretrizes para a
qualidade do atendimento e apresenta os
princípios da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Mulher (PNAISM),
coordenada pela Área Técnica de Saúde da Mulher

(BRASIL, 2011). Mais tarde, tal política foi responsável pelo
firmamento de articulações com outros campos do Ministério da
Saúde, como: Atenção às mulheres rurais, Atenção às mulheres
com deficiência, Atenção às mulheres negras, Atenção às
mulheres indígenas, Atenção às mulheres presidiárias e Atenção
às mulheres lésbicas.
    Entretanto, o maior avanço se deu em 1 de dezembro de 2011,
quando o MS instituiu a Política Nacional de Saúde Integral de
Lésbicas, Gays,  Bissexuais,  Travestis  e  Transsexuais  (LGBT)

5.2- Saúde das Mulheres Lésbicas ou Bixessuais
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através da Portaria MS/GM nº 2.836, a qual visa,
majoritariamente, à promoção de saúde integral da população
LGBT, enfrentando a discriminação e o conservadorismo
institucional, encurtando caminhos antes distantes e
contribuindo para a redução das desigualdades no SUS
(BRASIL, 2011).
    Mas, dentro da perspectiva de discussão da saúde da mulher,
por que se discutir especialmente a saúde da mulher lésbica e
bissexual? As pesquisas realizadas com mulheres lésbicas no
Brasil indicam que estas mulheres tendem a procurar os serviços
de   saúde   com   menor    frequência    do    que    as    pacientes
heterossexuais. Tal fato parece ser devido
às experiências de discriminação no
atendimento, seja na recepção ou na
consulta médica, dificuldades na
abordagem da orientação sexual durante a
consulta, e principalmente desconforto com 
a utilização de determinados instrumentos durante a consulta,
como o espéculo, por exemplo (KNAUTH, MEINERZ, 2010).
   Assim, nota-se um déficit na capacitação de profissionais de
saúde com relação à abordagem e acolhimento dessa população,
que muitas vezes acaba por não se identificar como lésbicas ou
bissexuais por receio de rejeição familiar ou constrangimento
social, ou mesmo porque os relacionamentos com outras
mulheres são eventuais. (PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE, 2011)



    Mas, como deve ser a conduta dos profissionais de
saúde nessas situações? O atendimento a mulheres
lésbicas e bissexuais ou que fazem sexo com outras
mulheres não deve ser diferente daquele dispensado às
mulheres em geral. Contudo, é necessária a incorporação
de preocupação relativa à sexualidade, a fim de minimizar
a implicidade heteronormativa do atendimento
ginecológico como um todo. Logo, questionamentos sobre
vida sexual ativa, situação conjugal e relação com
homens, com mulheres ou ambos, torna-se uma parte
inerente da consulta. Desse modo, deve-se permitir que as
mulheres possam falar abertamente sobre a sua
sexualidade, sem receio de quaisquer constrangimentos,
demonstrando abertura para o tema e compreensão de
suas implicações e práticas. (PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE, 2011).
 

exame citopatológico de colo no
passado. Sabendo que há evidências de
que mulheres que se relacionam
exclusivamente com outras mulheres
podem apresentar  níveis  de  displasia
cervical semelhantes às  heterossexuais, 
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   É de fundamental importância que o profissional de
saúde, cumprindo os princípios da PNAISM, se atente a:

Câncer de colo de útero: o risco é maior em mulheres
lésbicas  que  tiveram  mais  de  um   parceiro   sexual
masculino, que foram infectadas pelo HPV, que
fumam     e     que     realizaram      tratamento     para



Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST): o 
 rastreamento para IST deve ser feito tanto em
mulheres sintomáticas como naquelas que
apresentam fatores de risco (compartilhamentos
de instrumentos penetrantes). Entretanto, mesmo
a prevalência das IST entre mulheres lésbicas e
heterossexuais sendo similar, as distribuições
são distintas. Vaginose bacteriana e a candidíase
são mais frequentes em mulheres lésbicas  e  há,

é necessário o rastreamento de lesões precursoras de
câncer de útero nesses dois grupos. (PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2011).

lésbicas e há, inclusive, evidências de que HPV, herpes e
vaginose bacteriana podem ser transmitidos sexualmente
entre mulheres. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ALEGRE, 2011).
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Gravidez indesejada: por questões de pressão social,
algumas mulheres lésbicas acabam possuindo
relacionamentos sexuais com homens. Muitas vezes,
algumas  jovens  não  sabem  como  utilizar  preservativo   e,
além disso, com a eventualidade do sexo, cria-se um
ambiente de falsa segurança, que pode sim levar à gravidez 
indesejada ou precoce. (PREFEITURA
MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2011).
Por isso, orientar sobre métodos
anticonceptivos e sobre seu uso e efeito são
características inerentes na conduta de um
profissional da saúde.
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"Vocês mostraram ao mundo que
todos somos dignos de amor. Não

é exagero dizer que, graças a
vocês, a sociedade está se
tornando mais justa, mais

amorosa e mais compassiva."

Elton John



6. SAÚDE LBGT NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

    A população LGBT é constantemente violentada nos serviços
de saúde, ainda que essa não seja a intenção dos profissionais da
área. Essa violência ocorre por meio de constrangimentos, da
heteronormatividade institucional, pela negação dos nomes
sociais de pessoas transexuais, pela imposição de estereótipos e
por atendimento discriminatório. Essas situações, muitas vezes,
passam despercebidas por quem não faz parte da comunidade
LGBT, mas causam grandes impactos no acesso à saúde desse
grupo. (ALBUQUERQUE, 2013).
   Dessa forma, além da busca ativa, os serviços de saúde
precisam realizar adaptações estruturais e promover a
sensibilização e a qualificação dos profissionais, relacionadas às
especificidades da população LGBT (LORIA, 2019).
     Essa preparação inclui diversos aspectos:

Realização de ações de educação permanente, para que os
profissionais sejam capacitados para lidar com essa
população de forma adequada. É importante que a equipe
conheça a política LGBT, os termos e os conceitos da
temática, assim como devem ter acesso a treinamentos de
abordagem comunicacional (GUIMARÃES, 2020).
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Realização de ações de educação popular em
saúde, a fim de informar a população e trazê-la
para   a   Unidade   Básica   de    saúde.    É
importante que estereótipos sejam
desmistificados e que sejam realizadas



Permitir a utilização do nome social nos atendimentos,
documentos e prontuários de saúde (GUIMARÃES, 2020).
Apresentação de cartazes e símbolos LGBT na entrada da
Unidade Básica de Saúde, para que essas pessoas saibam que
serão bem recebidas naquele lugar.
Sinalização para uso dos banheiros, uma vez que isso é uma
barreira para pessoas trans em muitos ambientes. Além
disso, a Lei nº 10948, de 05 de novembro de 2001 e a
Resolução nº12 garantem o acesso de travestis e transexuais
ao banheiro correspondente à identidade de gênero.

ações de combate à LGBTfobia (GUIMARÃES, 2020).

 

Alguns cartazes estão em anexo ao final do livro, para
facilitar a impressão e a instalação nas Unidades Básicas

de Saúde.
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"O sonho da igualdade só cresce
no terreno do respeito pelas

diferenças."

Augusto Cury
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7. ENDEREÇOS E CONTATOS ÚTEIS

Assistência a Dependentes Químicos................................132 
Centro de Valorização da Vida.........................................141

Apoio emocional e prevenção do suicídio, atendimento gratuito por
telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias, sob total sigilo, para
todos que querem e precisam conversar.
Site: www.cvv.org.br

Corpo de Bombeiros...........................................................193
Delegacia de Atendimento à Mulher.................................180
Delegacias Regionais do Trabalho....................................158
Disque-Defensorias Públicas..............................................129

Tirar dúvidas sobre onde e como conseguir um Defensor público,
procedimentos e documentos necessários.

Disque Defesa Homossexual............................0800-281-2336
Serviços gratuito de denúncia que funciona 24h por dia, em todo
Estado do RN

Disque Denúncia.................................................................181
Disque-Denúncia Direitos Humanos.................................100

Site: www.disque100.gov.br
Disque Idoso........................................................................165
Guarda Municipal..............................................................153
Ministério Público...............................................................127
Ouvidoria-Geral do SUS....................................................136
Polícia Civil..........................................................................197
Polícia Militar......................................................................190
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).....192

7.1- Contatos Úteis em Todo o Brasil
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7.2- Endereços e Contatos Úteis no Estado do Rio
Grande do Norte (RN)

Ambulatório Estadual de Saúde Integral de Transexuais e
Travestis no Rio Grande do Norte.................(84) 3232-7958

Hospital Giselda Trigueiro - Rua Cônego Monte, 110, bairro
Quintas, Natal – RN
CEP: 59037-170

Comissão da Diversidade Sexual - OAB/RN (ÓRGÃOS
DO SISTEMA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DE APOIO ÀS LGBTQIA+)..........................(84) 4008-9400

Endereço R. Barão de Serra Branca - Candelária, Natal-RN, 59065-
580.

Comitê Estadual de Combate à LGBTfobia (ÓRGÃO DE
POLÍTICA LGBT)..........................................(84) 3232-1700

Endereço: Centro Administrativo - Av. Senador Salgado Filho, s/n,
Lagoa Nova - Natal/RN

Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos e
Minorias.................................(84)3232-2836 e (84)3232-2837

Endereço: Av. Deodoro da Fonseca, 249, Petropólis - Natal.
Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN........(84)
3232-7432 / 2666 / 2802 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730 - Centro, Natal/RN
59025600
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ANEXOS



RESPEITO

" A T O  D E  N Ã O  O F E N D E R ,  D I M I N U I R  O U
J U L G A R  A L G U É M  D E V I D O  S U A S

D I F E R E N Ç A S "
 

P R A T I Q U E  O  R E S P E I T O !



Seja bem-vindo (a)!
A Q U I  V O C Ê  S E R Á  A C O L H I D O ( A ) .

I R E M O S  R E C E B E R ,  O U V I R ,
R E S P E I T A R ,  A C R E D I T A R ,
R E S G U A R D A R ,  A P O I A R  E

A P R E N D E R .



Este banheiro é de
todos os homens!

A  L E I  N º  1 0 9 4 8  G A R A N T E  A  T R A V E S T I S
E  T R A N S E X U A I S  O  A C E S S O  A O

B A N H E I R O  C O R R E S P O N D E N T E  A  S U A
I D E N T I D A D E  D E  G Ê N E R O .



Este banheiro é de
todas as mulheres!

A  L E I  N º  1 0 9 4 8  G A R A N T E  A  T R A V E S T I S
E  T R A N S E X U A I S  O  A C E S S O  A O

B A N H E I R O  C O R R E S P O N D E N T E  A  S U A
I D E N T I D A D E  D E  G Ê N E R O .



"A saúde é um
direito de todos"

A R T I G O  1 9 6  D A  C O N S T I T U I Ç Ã O
F E D E R A L .



Lei Maria da
Penha 

(Lei nº 11.340/2006) 

I N S T I T U I  M E D I D A S  V O L T A D A S
P A R A  P R O T E G E R  A  M U L H E R  D E

V I O L Ê N C I A  D O M É S T I C A ,
É  A P L I C A D A  I N D E P E N D E N T E M E N T E
D E  S U A  O P Ç Ã O  S E X U A L .  E  D I A N T E

O  P R O J E T O  D E  L E I  1 9 1 / 2 0 1 7 ,  
 M U L H E R E S

T R A N S G Ê N E R O  E  T R A N S E X U A I S
T A M B É M  P O D E R Ã O  T E R  P R O T E Ç Ã O



HOMOFOBIA e
TRANSFOBIA
são CRIMES!

E S T Ã O  E N Q U A D R A D O S  C O M O
C R I M E  D E  R A C I S M O  P E L A  L E I

N ° 7 . 7 1 6 / 1 9 8 9 .



Disque Defesa
Homossexual

0800-281-2336
(Lei nº 8.225, de 12 de 08 de 2002)

S E R V I Ç O  D E  C O M B A T E  À
V I O L Ê N C I A  C O N T R A

H O M O S S E X U A I S ,  L É S B I C A S  E
T R A V E S T I S  N O

E S T A D O  D O  R I O  G R A N D E  D O
N O R T E .  

A T E N D E  2 4  H O R A S  P O R  D I A ,
D U R A N T E  T O D A  A  S E M A N A  



Nome social no
cartão do SUS 

S U A  U T I L I Z A Ç Ã O  F O I  L E G I T I M A D A
P E L A  P O R T A R I A

M S  N º 1 8 2 0 ,  D E  1 3  D E  A G O S T O  D E
2 0 0 9 .



Política Nacional de
Saúde Integral de

Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e

Transexuais (LGBT)
Criada em 2011 e instituída pela Portaria

nº 2.836

É  U M A  F O R M A  D E  G A R A N T I R  U M
A T E N D I M E N T O  N O S  S E R V I Ç O S  D E

S A Ú D E  L I V R E  D E
D I S C R I M I N A Ç Ã O  E  R E S P E I T A N D O

A S  E S P E C I F I C I D A D E S  D A
P O P U L A Ç Ã O  L G B T Q I +



D I A  1 7  D E  M A I O

DIA INTERNACIONAL
DO COMBATE À

HOMOFOBIA

H O M O F O B I A  É  C R I M E !  
R E S P E I T E  O  P R Ó X I M O !

O amor nos torna iguais.






