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RESUMO

BEZERRA, M.V.R. “Barreiras Estruturais e Interdições dos Corpos: desafios para implantação
da Política Nacional de Saúde Integral LGBT na Bahia”. Dissertação de Mestrado
apresentada ao programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal
da Bahia. Vitoria da Conquista, Bahia: UFBA, 2019.

Nesta pesquisa, analisa-se o processo de implantação da Política Nacional de Saúde Integral de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) no estado da Bahia. Trata-
se de uma análise de política de saúde, com abordagem qualitativa. Para produção de dados
foram realizadas quinze entrevistas semiestruturadas (nove ativistas e seis implementadores de
políticas) e análise documental. Os dados foram interpretados a partir da Análise de Conteúdo
Temática. O conjunto dos resultados compuseram quatro artigos – Reforma Sanitária e Política
de Saúde LGBT: invisibilidade no campo da Saúde Coletiva?; Desafios à implantação de uma
política de saúde voltada à população LGBT na Bahia: campo de interdições e rupturas; Política
pública de saúde para população LGBT na agenda de governo: “só estava para constar no
papel”; e Transposição de arquétipos morais ao espaço público e sua influência na implantação
da Política Nacional de Saúde Integral LGBT na Bahia. Os resultados apontaram a existência
de barreiras de ordem política, sociocultural, geográfica e financeira que dificultam a
operacionalização da PNSI-LGBT nos moldes de suas diretrizes. Observou-se que a PNSI-
LGBT compartilha dificuldades estruturais com as demais políticas públicas no que diz respeito
a carência de recursos financeiros específicos para sua implantação, o reduzido número de
servidores qualificados para sua operacionalização, bem como, a extensão geografia do estado
como obstáculo para o monitoramento da política e o matriciamento dos municípios. Para além
das barreiras comuns, ostenta desafios particulares referentes ao estigma, ao preconceito e à
discriminação associada a orientação sexual e a identidade de gênero; ao fundamentalismo
religioso; a insuficiência de indicadores epidemiológicos – específicos da população LGBT –
para auxiliar no planejamento estratégico de ações; a ausência de técnico de referência na Área
Técnica de Saúde LGBT (ATS-LGBT) na Secretaria da Saúde do Estado para articular a
política na Coordenação de Equidade em Saúde; e a inadequação dos sistemas de informação
para atender à diversidade de gênero. Evidenciou-se, também, que o estigma estrutural e
interpessoal, materializados em práticas discriminatórias e preconceituosas perpetradas por
gestores, profissionais e instituições de saúde, constituem os maiores desafios a serem superado
para uma atenção integral, equânime e humanizada à população LGBT. Deste modo, torna-se
imprescindível apostar na educação permanente com a inclusão de temas como
transgeneridade, travestilidade e diversidade sexual no intuito de fortalecer práticas
profissionais abrangentes – na clínica e na gestão – que superem o binarismo sobre as
sexualidades e os gêneros.

Palavras-chave: Política de Saúde; Pessoas LGBT; Equidade em Saúde; Minorias Sexuais e
de Gênero; Estigma Social.



ABSTRACT

BEZERRA, M.V.R. “Structural Barriers and Body’s Interdictions: the challenges of the
implantation of Bahia’s LGBT Integral Health National Policy. Masters Thesis presented to the
Graduate Program in Collective Health of Bahia’s Federal University. Vitória da Conquista,
Bahia: UFBA, 2019.

This research analyzes the process of implementation of the National Policy of Integral Health
for Lesbians, Gays, Bisexuals, Transvestites and Transgenders (PNSI-LGBT) in the state of
Bahia. This is a health policy analysis using a qualitative approach. For data production, semi-
structured interviews (with activists and policy implementers) and document analysis were
done. The data were interpreted from thematic content analysis. The results gathered originated
four articles – Sanitary Reform and LGBT Health Policy: invisibility in the field of Collective
Health?; Challenges to the implantation of a health policy directed to Bahia’s LGBT population
interdictions field and ruptures; Health Public Policy to the LGBT population in the
government’s agenda: “only there to be in the records”; and Transposition of moral archetypes
to the public space and its influence in the implantation of LGBT Integral Health National
Policy.The results led to the existence of political, socio-cultural, geographical and financial
barriers that hinder the operationalization of the PNSI-LGBT in accordance with the lines of its
guidelines. It was observed that PNSI-LGBT shares structural difficulties concerning  other
public policies regarding the lack of specific financial resources for its implementation, the
reduced number of qualified servers for its operation, as well as the extension of the state's
geography as an obstacle to the monitoring of the policy and the matriciation of the
municipalities. Beyond the common barriers, it presents particular challenges concerning
prejudice and discrimination associated with sexual orientation and gender identity; religious
fundamentalism; the lack of epidemiological indicators - specific to the LGBT population - to
assist in the strategic planning of actions; the absence of a reference technician in the LGBT
Health Technical Area (ATS-LGBT) at the State Department of Health to articulate the policy
in the Coordination of Health Equity; and the inadequate information systems to meet the
gender diversity.. It was also evidenced that the structural and interpersonal stigma,
materialized in discriminatory and prejudiced practices perpetrated by managers, professionals
and health institutions, constitute the biggest challenges to be overcome for a comprehensive,
equitable and humanized attention to the LGBT population. Thus, it is essential to invest in
permanent education including topics such as transgenderity, transvestite and sexual diversity
in order to strengthen comprehensive professional practices - in clinic and management - that
overcome the binary about sexualities and genders.

Keywords: Health Policy; LGBT people; Health Equity; Sexual and Gender Minorities;
Social Stigma.
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INTRODUÇÃO

1.1 APROXIMAÇÃO COM O OBJETO DE PESQUISA1,2

Meu primeiro contato com a Saúde Coletiva ocorreu em 2004, de maneira tímida, por

meio da disciplina de Fisioterapia Preventiva oferecida pelo Curso de Fisioterapia da

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Durante a realização das atividades desse

componente curricular fui impelido a analisar os riscos a que estava exposta a saúde dos

indivíduos de bairros no município de Jequié, Bahia, bem como intervir em condições de

morbidade já instaladas. Foi uma experiência muito proveitosa, pois me possibilitou conhecer,

refletir e intervir em populações diferentes, com realidades socioeconômicas e de condições de

saúde distintas.

Esse encontro com realidades sociais díspares, permitiu-me reconhecer a complexidade

da produção e gestão do cuidado, em meio aos determinantes e condicionantes sociais e de

saúde de diferentes grupos sociais. Outro aspecto relevante proporcionado pela disciplina de

Fisioterapia Preventiva foi a possibilidade de vivenciar, in loco, como as condições

socioeconômica e cultural, etnia e a sexualidade podem ser, em determinados contextos,

geradoras de estranhamento, constrangimento, discriminação e estigmas.

Em 2008, com minha aprovação no concurso público, no município de Vitória da

Conquista, iniciou-se minha caminhada profissional na Saúde Coletiva. Ao tomar posse no

concurso público, fui designado para compor a equipe do recém-criado Núcleo de Apoio a

Saúde da Família (NASF), programa de cunho nacional, cujo objetivo era ampliar o escopo e a

resolubilidade das ações desenvolvidas na Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Inicialmente, fui envolvido por um turbilhão de sentimentos – angústia, temor,

insegurança, pois, o desafio que se apresentava naquele momento parecia-me uma odisseia,

devido a minha pouca experiência e qualificação técnica na área. Mas logo esses sentimentos,

típicos de um iniciante e cauteloso profissional, foram superados e transmutados em um desejo

grande de conhecer, aprender e desenvolver novas práxis.

Em uma equipe do NASF, passei a desenvolver ações de promoção da saúde, prevenção

de doenças e reabilitação. Nesta perspectiva, realizava atividades de educação em saúde, com

1 Nesse tópico, optei por utilizar os verbos na primeira pessoa do singular por tratar-se da minha história e sua
relação singular com o objeto de pesquisa.
2 Este tópico responde à “reflexividade” – critério imprescindível às pesquisas qualitativas (TONG et al., 2007).
Neste sentido, não é possível isolar o conhecimento produzido da pessoa que o produziu, portanto, a prática da
reflexividade é permanente (GUERRIERO; DALLARI, 2008).
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temas variados, grupos terapêuticos, visitas domiciliares, além de atendimentos individuais e

compartilhados com outros profissionais. As ações desenvolvidas destinavam-se a atender a

uma demanda variada de usuários – crianças, jovens, adultos e idosos – e eram desenvolvidas

em Unidades de Saúde da Família e, também, em outros espaços do território como centros

comunitários, escolas, igrejas, praças e quadras esportivas.

Em 2011, fui aprovado em um novo concurso público, agora da Secretaria da Saúde do

Estado da Bahia (SESAB). Como trabalhador da SESAB, passei a atuar na Unidade de Terapia

Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), sendo, portanto, uma

experiência em um outro nível assistencial dentro da Saúde Coletiva, com organização do

processo de trabalho e utilização de tecnologias, em sua maioria, diferentes daquelas

empregadas no NASF. Na UTI, embora minha atuação profissional abarcasse ações de

prevenção e promoção, focava na reabilitação à saúde, com o predomínio de tecnologia

adensadas na assistência aos usuários internados.

Ao longo desses dez anos de trajetória profissional, percebi o quanto é complexa e

contra-hegemônica, mas ao mesmo tempo, gratificante, transformadora e revigorante a atuação

no Sistema Único de Saúde (SUS). Foi a partir do convívio diário com os usuários e do contato

com as mais variadas realidades sociais, situações de vulnerabilidade e condições de saúde que

comecei a nutrir o desejo de desenvolver um estudo científico no campo da Saúde Coletiva.

A princípio, idealizei uma pesquisa que estivesse diretamente relacionada a minha

atividade profissional no NASF e que pudesse trazer algum retorno ao município. Outrossim,

foi nesse momento que surgiu a minha trajetória no Mestrado em Saúde Coletiva da

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Campus Anísio Teixeira. No Mestrado, enxerguei a

possibilidade de aprofundar meus conhecimentos na área da Saúde Coletiva e, ao mesmo

tempo, construir as “ferramentas intelectuais” (conhecimento teórico-metodológico),

necessárias para refletir acerca de novas questões de pesquisa.

Ao ingressar no Mestrado, o desejo de estudar algo relevante, que pudesse provocar a

reflexão e me inquietar, frente a um determinado contexto, problema ou realidade social passou

a se fortalecer em mim. Neste caminhar, elegi a Política Nacional de Saúde Integral para

população LGBT3 (PNSI-LGBT) como objeto da pesquisa, por ser um importante instrumento

legitimador de direitos, de promoção da cidadania e dos direitos humanos da população LGBT.

3 A denominação LGBT utilizada neste trabalho segue a recomendação aprovada pela I Conferência Nacional
LGBT, referindo-se a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Lésbica é o termo utilizado para designar
mulheres que se relacionam e têm desejos e/ou práticas sexuais exclusivamente com outras mulheres. Gay é o
termo usado para definir os homens que têm desejos e relacionam-se sexual e emocionalmente com pessoas do
seu mesmo sexo. O termo bissexual refere-se às pessoas cujo desejo sexual é por pessoas de ambos os sexos.
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A escolha do tema ocorreu após um processo reflexivo somado a leitura de artigos que

tratam do assunto e das experiências vivenciadas no mestrado. Por este prisma, optei pelo

recorte da implantação por acreditar que existem barreiras de natureza diversas, que

transcendem a escassez de financiamento e as estruturas físicas inadequadas, que cerceiam a

liberdade, a individualidade e a subjetividade da população LGBT, imputando-lhes restrições,

tanto ao acesso aos serviços de saúde, quanto ao acolhimento e a práticas assistenciais

humanizadas e voltadas às suas necessidades e particularidades.

Outro determinante para a escolha do tema foi o reconhecimento de uma lacuna em

minha formação. Enquanto fisioterapeuta, fui formado para atuar em um amplo e variado leque

de distúrbios cinéticos-funcionais. Porém, em minha formação acadêmica, não fui preparado

para lidar com as peculiaridades dos diferentes grupos sociais e em particular com a população

LGBT. Nesse sentido, acredito que, sendo homem, cisgênero e heterossexual, ao estudar uma

população singular e tão heterogênea como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e

Transexuais, poderei construir um arcabouço teórico que possibilitará mudanças em minha

prática, tornando-me, não somente um profissional diferenciado, mais qualificado e implicado

em prover um atendimento humanizado, inclusivo e integral às diferentes populações, em

variados contextos, mais também uma pessoa melhor, mais compreensivo e sensível as

necessidades, desejos e demandas de outras pessoas, especialmente, as da população LGBT.

O primeiro contato com o tema da pesquisa ocorreu na semana de recepção da nossa

turma de mestrando, em junho de 2017. Na oportunidade, participei de uma oficina sobre

sexualidade, onde foi discutido um pouco sobre gênero, orientação sexual, preconceito e

discriminação. Após participar das atividades de tal oficina, pude compreender, a partir das

discussões, como a orientação sexual e a identidade de gênero influenciam atitudes,

comportamentos, ações e pensamentos nos mais diversos seguimentos e instituições sociais.

O segundo encontro com o tema foi, de forma inusitada, em um momento para

orientação. Neste, tive a grata satisfação de encontrar com uma graduanda que compartilhava

comigo o mesmo orientador. Naquela ocasião, o seu estudo despertou em mim uma grande

inquietação e, então, comecei a pensar como eu e outros profissionais de saúde somos

despreparados para compreender, acolher e atuar, no sentindo de atender as mais variadas

demandas da população LGBT e como é forte o padrão heterocisnormativo nas diversas

Travestis são pessoas que sustentam em sua identidade de gênero a referência tanto à masculinidade quanto à
feminilidade. É um homem na perspectiva anatomofisiológica, mas que relaciona-se com o mundo como mulher,
podendo vir a assumir práticas sexuais masculinas ou não. Transexuais são pessoas cuja identidade de gênero é
oposta ao sexo biológico. A pessoa é psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro (BRASIL, 2010a).
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instituições e práticas sociais. A partir daquele momento, passei a direcionar meu estudo para

essa população estigmatizada que, mesmo amparada em importantes documentos que visam

garantir o acesso e a sua inclusão, é submetida a atendimentos discriminatórios em diversas

instituições públicas e privadas, em particular do setor saúde (ALBUQUERQUE et al., 2013).

A terceira aproximação com o tema da pesquisa foi por meio do artigo “As Travestis no

Programa de Saúde da Família da Lapa” (ROMANO, 2008). O artigo apresenta o relato de

experiência do acolhimento de travestis no Programa Saúde da Família da Lapa e discute a

desassistência, a marginalização e a discriminação das travestis, nas unidades de saúde e o

despreparo dos profissionais em lidar com suas necessidades. Ao ler o artigo e os relatos das

usuárias, inevitavelmente passei a fazer comparações com as unidades de saúde em que trabalho

e constatei como essa realidade de despreparo e discriminação está presente no meu cotidiano

de trabalho.

Outro aspecto relevante para escolha do tema deu-se ao discutir questões relacionadas

à população LGBT com amigos, familiares e colegas de trabalho, e identificar o quanto as

pessoas desconhecem os direitos dessa população e seu acesso a bens públicos e as condições

comuns de convivência.

Nesta perspectiva, a inércia do município em que trabalho, Vitória da Conquista,

Bahia, em realizar ações, no âmbito da saúde, voltadas para a população LGBT, para além das

infecções sexualmente transmissíveis e HIV/Aids, foi um outro fator de grande relevância para

a escolha do objeto desta investigação. Após as experiências mencionadas, passei a refletir

sobre o meu trabalho e a levantar alguns questionamentos em relação as ações direcionadas à

promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos em Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis

e Transexuais no município.

Em verdade, fiquei perplexo com a realidade que estou imerso e que, até então, venho

reproduzindo, em suma: de negligenciar e invisibilizar a população LGBT e suas necessidades.

A partir dessas experiências vivenciadas e reflexões construídas, somadas ao cenário de

violação de direitos, discriminações em decorrência da livre orientação sexual, somada à

dificuldade de acesso à saúde experienciadas cotidianamente por Lésbicas, Gays, Bissexuais,

Travestis e Transexuais, decidi estudar a implementação da Política Nacional de Saúde Integral

para população LGBT no estado da Bahia.

1.2 CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA

Esta investigação tem como objetivo de estudo a “análise do processo de implantação

da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
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(PNSI-LGBT) na Bahia”.

Neste sentido, toma-se a Carta Magna brasileira, de 1988, como expressão de um projeto

democrático orientado à universalidade dos direitos sociais e à diversidade humana como valor

ético-político que, por conseguinte, rejeita qualquer tipo de discriminação (LIONÇO, 2009).

Para tanto, a Constituição está ancorada em tratados internacionais e com respeito aos direitos

humanos constitui marco legítimo de exercício de direitos no Brasil (CARRARA, 2010). De

tal modo, assegura a saúde como um direito de todos a ser garantida pelo Estado, mediante

políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao

acesso universal e igualitário às ações e serviços (BRASIL, 1988).

Todavia, apesar dos avanços alcançados na valorização dos direitos humanos, ao

repudiar qualquer tipo de discriminação, seja por raça, gênero, sexo, idade ou crença religiosa,

é preciso considerar que, ainda há um longo caminho a ser percorrido em defesa da igualdade

de direitos, da liberdade e do respeito às diferenças humanas (FERREIRA, 2007). Não obstante,

embora a saúde faça parte dos direitos sociais e instrumentos tenham sidos construídos para

efetivá-la, constata-se cotidianamente uma realidade desigual e excludente ao acesso ao Sistema

Único de Saúde (SUS) marcada por inúmeras barreiras – simbólicas, econômicas, políticas e

sociais (ASSIS; JESUS, 2012).

Ao que concerne à população LGBT, mesmo após a constituinte de 1988, que equiparou

os cidadãos brasileiros e ampliou o direito à saúde, esta permaneceu à margem da sociedade,

tendo seus direitos restritos ou de alguma forma negligenciados. Segundo Laurentino (2015),

demonstra uma discrepância entre o ‘país legal’ e o ‘país real’, revelando que a garantia do

direito acaba por não se efetivar na prática social.

Na mesma direção, Assis e Jesus (2012) afirmam que a criação de instrumentos legais

não assegura a implementação de uma política pública. Dessa forma, para concretizar o direito,

é necessário um modelo social orientado para a solidariedade humana e para igualdade social.

Deste modo, torna-se imprescindível o reconhecimento de grupos sociais distintos que se

encontram em situação de desigualdade no reconhecimento dos seus direitos (LIONÇO, 2009).

Ao longo da trajetória política do movimento LGBT, canais de participação social e

interlocução com o governo expandiram-se e a permeabilidade às reivindicações e o

reconhecimento das necessidades dessa população foram ampliadas na agenda política

(CONDE, 2004; FACCHINI, 2003; LAURENTINO, 2015). Desde 2004, a sociedade brasileira

tem assistido à elaboração e a implementação de políticas públicas voltadas à população LGBT

para além das políticas de prevenção de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e aids

(MELLO; AVELAR; MORAJA, 2012; RODRIGUES; IRINEU, 2012).
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Esse fenômeno é resultado da militância política protagonizada, inicialmente, pelo

Movimento Homossexual Brasileiro (MHB), atualmente denominado Movimento LGBT, e da

coalisão de esforços do governo, da sociedade civil e dos movimentos sociais organizados, no

intuito de efetivar e ampliar direitos, superar o estigma, o ódio e a violência contra expressões

de gênero e sexualidade não hegemônicos (CONDE, 2004; LAURENTINO, 2015).

Embora seja inegável os progressos na formulação de tais políticas, em particular as de

combate à homofobia4 e de promoção da cidadania e dos direitos humanos da população LGBT,

ainda não se logrou proporcionar a equidade e a igualdade no atendimento a essa população no

SUS (SILVA et al., 2017). Nada obstante, a trajetória das políticas públicas voltadas à

população LGBT “não foi isenta de contradições, tensões e acidentes de percurso” (PEREIRA,

2016, p.127).

Consequentemente, apesar de avanços terem sido conquistados como, por exemplo, a

criação da Coordenadoria Nacional de Promoção dos Direitos de LGBT e do Conselho

Nacional LGBT (MELLO; BRITO; MORAJA, 2010); o reconhecimento da orientação sexual

e identidade de gênero como determinante social da saúde (BRASIL, 2011); o direito ao uso do

nome social5 (BRASIL, 2010; 2016); e o acesso ao processo transexualizador no serviço

público de saúde (BRASIL, 2013; LIONÇO, 2009), para a população LGBT, ainda, apresenta

demandas não atendidas no cuidado à saúde.

Nesta direção, a atenção integral à saúde, com ações voltadas, inclusive, às

especificidades desta população em todos os níveis de atenção, o acolhimento nas instituições

de saúde, além da não discriminação no acesso e na assistência são algumas das demandas

permanentes (CERQUEIRA-SANTOS et al., 2010; LIONÇO, 2008; 2009; PRADO; SOUSA,

2017; ROMANO, 2008).

No entanto, a incipiente implantação das políticas sociais, a qualificação inadequada de

profissionais da saúde para lidar com as singularidades da população LGBT, a homofobia e a

discriminação institucional têm sido apontadas como responsáveis pelo afastamento da

população LGBT dos serviços de saúde e do abandono de tratamentos, refletindo um alto índice

de absenteísmo (ALBUQUERQUE et al., 2013; LIONÇO, 2009; MELLO; BRITO; MORAJA,

2010; RONCO et al., 2018; ROMANO, 2008; SOUZA; HELAL, 2015).

Nesta perspectiva, Mello, Avelar e Moraja (2012), ao discutirem as políticas públicas

para população LGBT, constataram que são frágeis institucionalmente e deficientes

4 Homofobia - postura de aversão, repúdio, hostilidade e agressão às homossexualidades (DINIS, 2011;
FERNADES, 2009).
5 Uso do nome social garantido pela Portaria nº 233, de 18 de maio de 2010.
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estruturalmente, tendo em vista: a) a ausência de arcabouço jurídico que assegure sua existência

como política de Estado, livres das incertezas decorrentes das mudanças de governos; b) os

desafios para compor um modelo de gestão que promova a ação conjunta, transversal e

intersetorial de órgãos dos governos federal, estaduais e municipais, dialogando com a

sociedade civil; c) a carência de financiamento específico, com previsão orçamentária no Plano

Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual

(LOA); e d) o reduzido número de servidores públicos permanentes e qualificados, responsáveis

pela elaboração, implementação, monitoramento e avaliação das políticas.

Ademais, debater a questão das políticas públicas para a população LGBT implica,

necessariamente, em uma metamorfose no que tange os costumes, a moral e os padrões sexuais

definidos e cristalizados historicamente na sociedade brasileira (MELLO; AVELAR;

MORAJA, 2012). Tal perspectiva, por si, constitui um grande desafio para os formuladores e

executores de políticas públicas abrangentes.

Com efeito, no Brasil, ações vêm sendo desenvolvidas para tentar mudar esse cenário

como a criação do Programa Brasil sem Homofobia (BRASIL, 2004); Plano Nacional de

Enfrentamento da Epidemia de AIDS e DST entre Gays, Homens que fazem sexo com Homens

(HSH) e Transexuais (BRASIL, 2007); Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos

Humanos LGBT (BRASIL, 2009); e a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,

Bissexuais, Travestis e Transexuais (BRASIL, 2011).

Para além das fragilidades supracitadas, o estigma, bem como a discriminação, operados

em níveis estrutural, institucional e individual têm se mostrado como barreiras, tanto para a

formulação e implementação de políticas, quanto para garantia de direitos e acesso a bens e

serviços públicos (MELLO; AVELAR; MORAJA, 2012; ROMANO, 2008).

O estigma estrutural, também, denominado de estigma institucionalizado, resulta do

preconceito e discriminação promovidos, intencionalmente ou não, por normas culturais,

políticas públicas, leis e práticas institucionais, que restringem as oportunidades, recursos e

bem-estar de pessoas, levando-as à exclusão social (CORRIGAN, 2004; PINCUS, 1996;

PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015; HATZENBUEHLER et al., 2013).

No que se refere a população LGBT, a cultura heteronormativa, predominante na

sociedade, induz à reprodução de normas e práticas discriminatórias nas instituições sociais,

dentre elas as de saúde, que, por sua vez, acabam por promover e perpetuar comportamentos

estigmatizantes. Como exemplos, tem-se a não utilização do nome social nos atendimentos ou

nos registros em prontuário; a forma como o planejamento familiar e as orientações a respeito

de práticas sexuais são realizadas a mulheres lésbicas ou transexuais nos serviços de saúde,
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menosprezando suas necessidades, desejos e particularidades; e o acolhimento e atendimento

diferenciados, prestados a travestis nas unidades básicas e de pronto-atendimento à saúde que

constrangem e discriminam os indivíduos.

Neste sentido, torna-se de fundamental importância a análise da implantação das

políticas públicas voltadas à população LGBT e, especialmente, à Política Nacional de Saúde

Integral – por se tratar de um importante dispositivo orientador de ações e práticas – para

compreender os fenômenos envolvidos nesse processo e a natureza dos desafios a serem

enfrentados. Desta forma, acredita-se que as estratégias e ações de intervenção possam ser

desenvolvidas para que as metas estabelecidas no desenho da política possam ser alcançadas.

Em síntese, considerando que as políticas públicas constituem um instrumento

norteador, ou seja, um farol para que os navegantes (gestores e profissionais de saúde) possam

traçar suas rotas (ações) em direção a terra firme (prestação de serviços de saúde) e ao enxergar

a Política Nacional de Saúde Integral LGBT como um instrumento de navegação, traça-se o

seguinte problema de investigação: como a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas,

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) está sendo implantada no estado

da Bahia?

Diante da problemática apresentada, a presente dissertação assume a seguinte hipótese:

a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

(PNSI-LGBT), em decorrência do estigma estrutural presente nos formuladores de políticas e

nas práticas de gestores e profissionais de saúde, encontra resistências para sua implantação e

capilarização no cotidiano das instituições de saúde.

Nesta perspectiva, investiga-se os seguintes objetivos:

 Objetivo Geral:

Analisar o processo de implantação da Política Nacional de Saúde Integral de

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) no estado da

Bahia.

 Objetivos Específicos:

 Discutir os desafios para implantação da Política Nacional de Saúde Integral de

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) no estado da

Bahia;

 Analisar as estratégias e ações executadas pelo governo da Bahia para atender as

reivindicações, necessidades e especificidades da população LGBT;

 Discutir a relação do estigma com a implantação da política de saúde LGBT na

Bahia.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ESTIGMA:  CONCEITOS, CLASSIFICAÇÃO E IMPLICAÇÕES

Embora existam muitas pesquisas sobre o estigma ao longo de várias décadas, desde a

inauguração do campo com Goffman (2013) em 1963, ainda há na literatura uma grande

variabilidade de definições conceituais. A explicação para tal fenômeno é o caráter

multidisciplinar da pesquisa sobre o tema e a utilização de diferentes teóricos para realização

de investigações empíricas (LINK; PHELAN, 2001; SOUSA, 2017; PARKER; AGGLETON,

2003; PARKER, 2013).

A partir da década de 1980, a produção científica sobre o conceito de estigma cresceu

de forma cada vez mais específica e complexa, compreendendo diversas áreas de investigação,

tais como psicologia, ciências sociais e saúde pública (PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015). As

investigações conduzidas neste período buscaram a construção de um corpus conceitual, a

compreensão dos processos de estigmatização e da análise do impacto negativo do estigma nas

vidas dos sujeitos. (LINK; PHELAN, 2001; PARKER; AGGLETON, 2003; PESCOSOLIDO;

MARTIN, 2015).

A psicologia social teve um papel importante para o crescimento deste campo de estudos

por intermédio da abordagem cognitiva social, buscando compreender as percepções

individuais sobre o estigma, bem como as suas consequências para as interações sociais (LINK;

PHELAN, 2001; SOUSA, 2017; PARKER; AGGLETON, 2003). Desse modo, os estudos

iniciais sobre o estigma tiveram a tendência de manter suas análises direcionadas para atitudes

individuais negativas em relação a pessoas portadoras de marcas de descrédito. Além disso,

focalizaram a análise dos estereótipos em detrimento aos sistemas sociais mais amplos e

condições estruturais que produzem a exclusão social de indivíduos e populações a partir do

processo de estigmatização (PARKER, 2013).

Goffman (2013) inaugura o debate apontando que a identidade social estigmatizada de

uma pessoa é determinada a partir do reconhecimento de atributos profundamente depreciativos

durante as interações sociais. Segundo o autor, um atributo em si mesmo não é nem horroroso,

nem tampouco desonroso, a sua classificação moral depende das relações sociais. O autor

também aponta que estes atributos podem marcar negativamente uma pessoa, tornando-a

“diferente” de outras pessoas de determinados grupos considerados socialmente como

“normais”. Além disso, Goffman (2013) propõe dois conceitos importantes para o

entendimento da construção das identidades: a identidade social virtual, que é o conjunto de
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características que é atribuída ao sujeito por intervenção da sociedade, e a identidade social real,

que se trata do conjunto de atributos reais que um sujeito possui. A partir desta identidade social

virtual são construídas expressões que demonstram a marca socialmente depreciativa do

estigma, como, por exemplo: “ajeitado”, “bastardo”, “aidético”, “leproso”, “esquizofrênico”. A

expressão discursiva destas marcas tem o objetivo de classificar o sujeito para exclui-lo do

convívio social (GOFFMAN, 2013).

Neste sentido, o autor propõe o estigma como sendo um atributo profundamente

depreciativo de uma pessoa, percebido através da interação social como uma característica

indesejada, constituindo uma discordância entre a identidade social virtual e a identidade social

real. O estigma sobreleva um traço específico do indivíduo, invisibilizando os outros atributos

da atenção social, imputando-lhe um grande descrédito (GOFFMAN, 2013).

Ainda nos termos de Goffman (2013), o estigma produz uma identidade social

deteriorada ao reduzir a pessoa a uma condição social desvalorizada, tratando-a como “alguém

não completamente humano”, que merece ser excluído do convívio entre os ditos “normais” e

expondo-a a situações de humilhação e discriminação. O autor identifica, em sua obra, três tipos

distintos de estigma, relacionando-os ao corpo, ao caráter ou ao status social, como podemos

observar:

[...] há as abominações do corpo - as várias deformidades físicas. Em segundo, as
culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, paixões tirânicas ou não
naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo essas inferidas a partir de
relatos conhecidos de, por exemplo, distúrbio mental, prisão, vicio, alcoolismo,
homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e comportamento político
radical. Finalmente, há os estigmas tribais de raça, nação e religião, que podem ser
transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros de uma
família (GOFFMAN, 2013).

Sousa (2017), ao analisar os pressupostos de Goffman (2013), destaca duas

características marcantes do conceito de estigma. A primeira refere-se ao seu caráter relacional.

Isto é, a ocorrência do estigma está atrelada ao reconhecimento do atributo como depreciativo

a partir da interação entre as pessoas. Ou seja, quando a pessoa estigmatizada é identificada

como tal por outras. “Portanto, não é apenas a presença do atributo que determinaria o processo

de estigmatização, mas a sua integração com processo de estereotipia” (SOUSA, 2017, p. 54).

A segunda característica diz respeito a estigmatização. Segundo o autor, esta, está imbricado

com relações de poder entre as pessoas e grupos ao evidenciar diferenças que ratificam um

padrão de normalidade de alguns grupos em detrimento de outros.

Os trabalhos subsequentes aos de Goffman produziram uma vasta bibliografia em uma

gama de áreas sociais (PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015). A partir dos refinamentos

conceituais produzidos sobre o estigma foi possível a sua compressão para além da concepção
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tradicional de atributo depreciativo e socialmente desvalorizado, para a de processo social

estruturado em modos cognitivos de rotulagem e estereotipagem, intimamente associado a

relações de poder na sociedade (LINK; PHELAN, 2001; PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015).

Assim, na perspectiva de alguns teóricos, o estigma passou a ser entendido como

processo social, cujo seus componentes cognitivos de rotulagem e estereotipagem se inter-

relacionam, moldando-se e remoldando-se de acordo com as relações de poder estabelecidas e

do contexto político, econômico e social específico (LINK; PHELAN, 2001; PESCOSOLIDO;

MARTIN, 2015).

Nessa direção Link e Phelan (2001) destacam que a construção social do estigma se dá

a partir da confluência simultânea do reconhecimento e rotulação das diferenças humanas; da

estereotipagem de pessoas rotuladas, segundo crenças culturais dominantes; da categorização

das pessoas rotuladas, promovendo a separação entre “nós” e “eles”; e da perda de status e

discriminação das pessoas rotuladas.  Sendo assim, os autores argumentam:

[...] quando as pessoas são rotuladas, separadas e ligadas a características indesejáveis,
uma lógica é construída para desvalorizá-las, rejeitá-las e excluí-las. Assim, as
pessoas são estigmatizadas quando o fato de serem rotuladas, separadas e ligadas a
características indesejáveis leva-as a experimentar perda de status e discriminação
(LINK; PHELAN, 2001).

Vale ressaltar que as relações de poder atravessam todas essas fases do processo de

construção social do estigma. Para Link e Phelan (2001), a diferença de poder possibilita a

construção de rótulos e estereótipos de um grupo em detrimento de outro e seu endossamento

na sociedade, levando a redução do status social e a discriminação do grupo estigmatizado.

Diferentemente de Goffman, Link e Phelan (2001) em sua conceituação sobre o estigma,

optam por utilizar a expressão “rótulo” ao invés de “atributo”, “condição” ou “marca”. Na

perspectiva dos autores a palavra rótulo seria mais adequada pois relaciona-se com a construção

social do estigma, tendo como foco o contexto, as pessoas que rotulam e o impacto nas relações

sociais; em quanto que as palavras “atributo”, “condição” ou “marca” estariam relacionadas as

características distintivas que são referidas a pessoa estigmatizada, ou seja, as características do

indivíduo e por isso não seria capaz de atender ao fenômeno de forma abrangente.

Ampliando a discussão do estigma como processo social, Parker e Aggleton (2003)

apresentam um novo olhar teórico-conceitual para compreensão da estigmatização e da

discriminação nas relações sociais. Os autores propõem que esses fenômenos estão diretamente

relacionados ao poder e a dominação em diferentes contextos sociais e associados com a

produção e a reprodução das desigualdades sociais. Desse modo, o estigma e a discriminação



26

atuam não somente em relação ao atributo que particulariza e diferencia, mas em relação às

desigualdades sócio-estruturais, estabelecendo um tipo de ordem e controle social.

Assim, Parker e Aggleton (2003) traçam um marco relacional entre o estigma, o

contexto social e as relações de poder e dominação, admitindo que o estigma tem história e

toma forma em contextos específicos da cultura e do poder. Neste sentido, a dominação

exercida pelo poder é efetivada na cultura, na política e na economia, legitimando a

hierarquização de indivíduos e grupo, produzindo e reproduzindo as iniquidades sociais em

nível estrutural.

Parker (2013), ancorando-se no conceito de Johan Galtung e nas considerações de Paul

Farmer sobre violência estrutural6, discorre a respeito do estigma, do preconceito e da

discriminação em uma perspectiva ampliada, relacionando-os com a cultura, as estruturas de

poder e as possibilidades de resistência. O autor lança luz sobre as ligações entre esses

fenômenos e as estruturas mais amplas de desigualdade social e os processos de exclusão social.

A partir desta compreensão, o autor discute o modo como as estruturas sociais podem restringir

o acesso e as possibilidades de indivíduos e populações, expondo-os às situações de

vulnerabilidade.

Tomando como exemplo o racismo nos Estados Unidos América (EUA), Parker (2013)

argumenta que as estruturas sociais, construídas sobre a base do racismo, colocam homens

negros e mulheres negras em desvantagem sistemática, devido a oportunidades de trabalho e

educação desiguais. Para o autor, a estrutura de desigualdade racial historicamente enraizada a

partir da escravidão e perpetuada no decorrer do tempo através de estruturas e práticas

discriminatórias, determinaram níveis elevados de morbidade e mortalidade na população

negra, além de desigualdade ao acesso à educação, ao emprego, aos serviços de saúde, entre

outros. Assim, o autor argumenta que os sistemas sociais e econômicos desiguais produzem a

estigmatização, em decorrência da violência estrutural causada pela cultura dominante e

distribuição desigual de poder na sociedade.

Ao analisar os diversos modelos de preconceito e estigma na literatura, Phelan, Link e

Dovidio (2008) alegam que aquilo que se elege como objeto de estigma é socialmente

construído e modifica-se, essencialmente, de acordo com o contexto social. Nesse sentido, os

autores propõem a existência de funções para o estigma.  A primeira, diz respeito à exploração

6 A violência estrutural é definida por Johan Galtung como um tipo de violência imputada ao indivíduo de forma
indireta, isto é, sem a presença de um agente concreto e identificável da ação. Nesse sentido o autor argumenta
que a violência é construída na estrutura social a partir da desigualdade de poder na sociedade, revelando-se em
oportunidades de vida desiguais. (GALTUNG, 1969).
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e a dominação.  Esta função destina-se a manutenção do poder e da riqueza de grupos

dominantes, para que os mesmos detenham mais recursos e poder em detrimento de outros.

Dessa forma, grupos são explorados por outros e obrigados a desempenharem funções ou

atividades de menor prestígio ou perigosas. Um exemplo que ilustra esta função é o racismo e

a escravidão na fundação dos EUA. A escravidão foi a ferramenta utilizada para manutenção

da riqueza e do poder e a discriminação para reforça a dominação e a exploração.

De acordo com Phelan, Link e Dovidio (2008), as sociedades são mantidas em

conformidade com padrões estabelecidos de identidade e moralidade forjados e perpetuados

por meio de normais sociais. Assim, a segunda função do estigma relaciona-se com a imposição

de normas sociais com a finalidade de preservação do padrão social.

Nesse sentido, a função do estigma seria a de demarcar as fronteiras entre

comportamentos e identidades aceitáveis, excluindo do convívio social aqueles que não

atendem aos padrões estabelecidos. Como exemplo, podemos citar o estigma impetrado a gays,

lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros (LGBT) em nossa sociedade. Em decorrência de

orientação sexual e identidades de gênero não conformadas com o modelo socialmente

estabelecido, a população LGBT é excluída socialmente, tendo seus direitos desrespeitados e

acesso limitado a bens e serviços públicos; além de ser constantemente expostas a

constrangimentos, discriminação e a violência.

Pescosolido e Martin (2015), em revisão da literatura, propõe um modelo teórico de

classificação dos vários tipos de estigma pesquisados. Para tanto, os autores basearam-se em

duas grandes categorias de análises, as quais denominaram de variantes experienciais e

variantes de ação. A primeira categoria (variantes experienciais) fundamenta-se nas

experiências da pessoa estigmatizada e da pessoa que estigmatiza. Fazem parte dessa categoria

os estigmas percebido, antecipado, recebido, endossado e o realizado. A segunda categoria

(variantes de ação) examina quem dá ou recebe o estigma, analisando a ação de pessoas, órgãos

ou instituições no processo de estigmatização. Nessa categoria é possível distinguir o estigma

público, o estrutural, o de cortesia, o estigma por profissionais de assistência e o autoestigma,

como apresentado no quadro 1.
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Quadro 1- Classificação dos tipos de estigma

Variantes Experienciais
Tipo de Estigma Descrição

Percebido Crença de que “a maioria das pessoas” vão desvalorizar
e discriminar a pessoa estigmatizada

Antecipado Expectativas de experimentar preconceito e
discriminação entre os estigmatizados

Recebido Comportamentos evidentes de experiências de rejeição
e desvalorização de interações negativas

Endossado Expressão de concordância com os estereótipos,
preconceito e discriminação

Realizado Comportamentos de tratamento diferencial pelas
pessoas que estigmatizam

Variante de Ação
Estigma público Preconceito e discriminação endossados pela população

em geral
Estigma estrutural
(Institucionalizado)

Preconceito e discriminação por meio de políticas, leis e
práticas institucionais

Estigma de cotesia Preconceito e discriminação pela associação com
grupos marcados

Estigma por profissional Preconceito e discriminação explícito ou não explícito,
conscientemente ou inconscientemente, por grupos
profissionais designados à prover assistência à grupos
estigmatizados

Auto-estigma Aceitação internalizada de preconceito e estereótipos
Fonte: Traduzido e adaptado de PESCOSOLIDO e MARTIN (2015)

Os autores supracitados discutem também sobre os diversos conceitos costumeiramente

empregados em pesquisas sobre o tema. Destaca-se os conceitos de estigma, apresentando-o

como uma característica depreciativa, uma “marca distintiva” sujeita à desvalorização,

estabelecida por processos cognitivos de rotulagem e estereotipia; de estigmatização, entendido

como o processo social que produz a desvalorização por meio de rótulos e estereótipos nas

relações sociais; de preconceito, compreendido como um juízo pré-concebido que avaliza

crenças e comportamentos negativos relacionadas ao estereótipo; e o de discriminação,

correspondendo a práticas dirigidas ao endossamento e reforço dos estereótipos acarretando

tratamento diferenciado e desfavorecido às pessoas rotuladas (PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015).

Nessa direção, os autores propõem também distinguir os conceitos de rótulo e

estereótipo, sendo este, referido como atitudes e crenças negativas direcionadas às entidades

sociais rotuladas. O rótulo é assinalado como um termo sancionado por agentes oficiais de

controle social aplicado a indivíduos, grupos, lugares, organizações e instituições

(PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015).

Embora, o conceito de estigma tem sido empregado abundantemente a uma gama de

diferentes circunstâncias (PARKER; AGGLETON, 2003; PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015),

e muitos estudos tenham sido realizados, ainda existe uma grande lacuna na literatura ao que
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diz respeito a consequência do estigma e dos processos de estigmatização na implantação de

políticas públicas, e em particular as de saúde.

Acredita-se que os ambientes políticos onde são estruturadas as políticas públicas e as

instituições sociais responsáveis por sua implantação, são permeadas de grandes tensões e

disputas de poder entre atores sociais, o que configura um cenário propício para o

desenvolvimento de processos de estigmatização, principalmente em relação as políticas

destinadas as populações historicamente marcadas por processos discriminatórios como a

população LGBT.

Apesar de teóricos terem discutido a presença do estigma em nível estrutural,

relacionando-o com a produção e manutenção da vulnerabilidade a saúde de pessoas e grupos

sociais, na medida que restringe ou cria obstáculos ao acesso a ações e serviços de saúde e ao

reforçar práticas institucionais discriminatórias, ainda não se esgotou as questões a respeito

dessa temática, especialmente as relacionadas ao estigma institucional e ao empreendido por

profissionais da assistência.

Portanto, torna-se necessário direcionar o olhar para tais processos, tendo em vista o

grande potencial do estigma na produção e reprodução de desigualdades sociais. Dessa forma,

compreender como esses fenômenos sociais atravessam o processo de implantação,

possibilitará reflexões importantes a respeito das transformações necessárias na organização e

nas práticas das instituições implementadoras de políticas.

A partir das discursões teóricas apresentadas na bibliografia consultada, percebe-se que

nas últimas décadas as investigações sobre o estigma cresceram exponencialmente, trazendo

novas concepções, refinamentos conceituais e evidências do impacto na saúde dos

estigmatizados, que auxiliaram para a ampliação da compreensão do estigma como processo

social.  Infere-se também que a associação do estigma com uma gama de circunstâncias, sendo,

em sua maioria relacionadas a saúde, auxiliou o entendimento da imbricação do estigma com

as relações de poder e dominação e a produção e reprodução de desigualdades sociais. Torna-

se evidente, à luz da literatura revisada, da necessidade do poder, seja social, cultural,

econômico ou político para que o processo de estigmatização ocorra. Há uma concordância

entre os autores de que sem o poder não há estigma, mesmo que alguns de seus componentes

estejam presentes.

Por fim, entende-se que apesar de muitos estudos terem sidos realizados, existe uma

lacuna literatura a respeito das consequências do estigma e da estigmatização nos processos de

implantação de políticas públicas para população LGBT, o que convida ao desenvolvimento de

investigações sobre a temática.
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2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E CICLO DE POLÍTICA: CONCEITOS E PROCESSOS

A política como expressão da atuação do Estado remete as concepções de políticas

públicas e sociais. Sob a ótica de Bobbio (2000), a política corresponde ao conjunto de

atividades que apresentam como referência o Estado. Segundo Arendt (2009) a política baseia-

se da pluralidade dos homens e surge no espaço das relações, sendo fundamental para a

liberdade.

As políticas públicas têm sido definidas por sua finalidade, como ações do Estado

voltadas para o interesse público-coletivo (BOBBIO, 1995) e as políticas sociais como aquelas

desenvolvidas pelos governos voltadas para o bem-estar e proteção social, constituindo

estratégias coletivas, processos e atividades que visam a promoção do bem-estar, reduzindo a

vulnerabilidade das pessoas aos riscos sociais (FLEURY, OUVERNEY, 2008).

Política pública é uma expressão de caráter polissêmico que tem sido relacionada a uma

gama de significados (JARDIM; SILVA; NHARRELUGA, 2009), sendo objeto de definições

variadas no âmbito das ciências sociais e políticas (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). Integra

processos complexos que se exprimem em múltiplos níveis de ação e de decisão - local, regional

e nacional - envolvendo diferentes atores — governantes, legisladores, administração pública,

grupos de interesse e públicos-alvo — que agem em quadros institucionais e em contextos

políticos específicos (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017).

Nessa direção, Melazzo (2010, p.12) expõe que a política pública pode referir “tanto

aos conteúdos particulares que se expressam em diferentes matérias ou campos de atuação

governamental, como também pode fazer referência aos processos políticos próprios da ação e,

ainda, às instituições políticas”. Com efeito, estudiosos da área das Ciências Políticas têm

recorrido a utilização das expressões policy, polity e politics para o entendimento das dimensões

que o termo “política” comporta (FREY, 2000).

De acordo com Rua (2014) e Frey (2000), as políticas públicas apresentam três

dimensões: a institucional (polity), a processual (politics) e a material (policy). Segundo Frey

(2000, p. 216), a polity refere-se “à ordem do sistema político, delineada pelo sistema jurídico,

e à estrutura institucional do sistema político-administrativo”. Na mesma direção, Rua (2014)

e Frey (2000) argumentam que a politics corresponde aos processos políticos de negociação,

barganha, formação de coalizões em defesa de ideias, interesses, projetos, na arena da

formulação da política. E por fim, os autores explicam que a policy referir-se ao conteúdo

material das decisões políticas, ou seja, a elaboração de propostas e sua implementação por
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organizações públicas. Em síntese, policy “significa a atividade do governo de desenvolver

políticas públicas, a partir do processo da política” (RUA, 2006, p.17).

Ainda assim, não existe um único ou melhor conceito para políticas públicas, não

obstante, os esforços empreendidos por vários teóricos (SOUZA, 2006). Todavia, o autor chama

a atenção para a tendência das conceitualizações convergirem para um mesmo locus, onde os

conflitos em torno de interesses, preferências e ideias se manifestam, isto é, os governos.

Neste sentido, Melazzo argumenta que:

[...] podemos definir política pública como toda ação permanente e abrangente do
poder público em uma determinada área de atuação, seja econômica, ambiental,
urbana ou outras. Isto é, trata-se de uma linha de estratégias adotadas para se lidar
com determinados objetivos/problemas, previamente selecionados, linha essa que se
materializa/consubstancia, na maioria das vezes, através de princípios, diretrizes,
objetivos e normas, mais ou menos explicitados através de planos, programas e
projetos e, dependendo de cada caso, também de um arcabouço legal – a lei ou o
conjunto de leis (MELAZZO, 2010, p.14).

Dessa forma, em uma perspectiva teórico-conceitual, pode-se definir as políticas

públicas como ação ou conjuntos de ações do governo, com interesse e finalidade pública, cujo

objetivo é responder a um problema coletivo de ordem variada (SAMPAIO; ARAÚJO JR,

2006; SERAFIM; DIAS, 2012). Desta maneira, abrangem um conjunto de decisões,

procedimentos e ações, resultantes da atividade política, por meio das quais o Estado interfere

na realidade (REIS, 1989; SOUZA, 2006; SERAFIM; DIAS, 2012). Por outro lado, Sampaio e

Araújo (2006) acrescentam que as políticas públicas podem ou não ser subsidiadas ou

implementadas pelo poder estatal.

Cabe ressaltar que as políticas públicas engendram processos dinâmicos onde interagem

uma diversidade de atores e estruturas políticas e sociais, imbricados em jogos de poder

(SAMPAIO; ARAÚJO JR, 2006). O resultado dessa disputa de poder, na arena política,

determina quais os temas são relevantes e deverão compor a agenda política e quais aqueles

que não serão contemplados com respostas governamentais (SERAFIM; DIAS, 2012).

Para tanto, Souza (2006), ao discutir a tipologia proposta por Lowi (1964; 1972),

argumenta que as políticas públicas podem ser classificadas como distributivas, regulatórias,

redistributivas e constitutiva. Segundo a autora, as políticas distributivas são aquelas que

privilegiam grupos sociais ou regiões em detrimento da população como um todo,

desconsiderando a limitação de recursos, gerando impactos mais individuais do que universais.

As políticas regulatórias correspondem ao conjunto de normas, decretos, portarias e leis com

finalidade de orientar e disciplinar a atuação de instituições políticas. As políticas
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redistributivas, como o próprio nome indica, são aquelas que visam a redistribuição de bens e

serviços públicos. Essa modalidade de política é a de maior dificuldade de encaminhamento,

por impor perdas para certos grupos sociais e ganhos para outros, o que gera grandes conflitos

entre os formuladores de políticas. Em geral, as políticas sociais universais são redistributivas.

O último tipo – políticas constitutivas – diz respeito às normas e procedimentos a partir dos

quais devem ser formuladas e implementadas outras políticas. Em grande medida, são as que

determinam as “regras do jogo”.

Ao longo das últimas décadas, as políticas públicas têm sido eleitas como objeto de

análise de um crescente número de investigações (SERAFIM; DIAS, 2012). No campo teórico

das policy analysis, tais investigações propõem estudar a ação do governo e suas repercussões

na realidade social, por intermédio da compreensão da dinâmica da ação pública dentro do

contexto socioeconômico, político e cultural e da interação de diferentes atores. Nessa

perspectiva, a análise de políticas públicas pressupõe a compreensão dos processos políticos e

decisórios que envolvem as dimensões institucional (polity), processual (politcs) e material

(policy). Busca o entendimento do que o governo faz ou deixa de fazer, como faz, porque faz,

como deveria fazer e quais as consequências dessa ação (JARDIM; SILVA; NHARRELUGA,

2009).

Ao que se refere a elaboração de políticas públicas, admite-se que esta constitui um

processo e, como tal, apresenta momentos que atravessam a sua construção e a maneira como

se efetiva a participação de diferentes atores no processo decisório. Nas últimas décadas, vários

modelos foram desenvolvidos para tentar compreender o processo decisório das políticas

públicas. De origem americana os estudos de policy analysis e policy making buscam entender

o funcionamento da máquina estatal, a partir da agenda política, atores envolvidos e a

interrelação de variáveis (agência e atores) com variáveis externas que influenciam o processo

(PINTO, 2008). Ao modelo que procura subdividir o processo de elaboração de uma política,

com objetivo de melhor compreender as implicações inerentes as interações dos diversos atores

e o sistema político-administrativo é denominada de ciclo da política – policy cycle (SERAFIM;

DIAS, 2012).

O modelo policy cycle propõe o estudo de políticas públicas em etapas, de forma a

melhorar o entendimento da ação da política, demonstrando continuidades e rupturas e as regras

gerais de funcionamento destas políticas. Cada uma das etapas pode ser estudada isoladamente

ou em relação as outras. Assim, uma política pública é analisada como um processo sequencial,

inconcluso e repetitivo, fruto de alterações contextuais ou das relações entre agentes e

instituições envolvidas. Neste sentido, diversos autores seguidores desta corrente propuseram
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diferentes etapas de análise das políticas públicas, porém, quatro etapas são comuns a todos

eles: 1) definição do problema e agendamento; 2) formulação de medidas e legitimação de

decisão; 3) implementação; e 4) avaliação e mudança (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017).

Embora, apresente a proposição de simplificar a análise da política pública dividindo

em etapas, o modelo do ciclo político tem sido criticado por autores de outras correntes por

restringir a análise da política pública a etapas e por criar uma visão artificial do processo

político, que não pode ser testado empiricamente e por privilegia uma análise top-down do

processo político, ignorando os diferentes níveis de decisão e  atores participantes  no processo,

desconsiderando  os múltiplos níveis de decisão e de ciclos. Outros pontos de crítica são que as

políticas públicas não são construídas obedecendo às mesmas etapas, ou que as etapas nem

sempre são sequenciais; e que o modelo retira do mapa da análise a questão da causalidade

(ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). Apesar de duramente criticado, o ciclo de política tem sido

utilizado como abordagem teórico-metodológica de inúmeros estudos no campo da policy

analysis.

Várias são as subdivisões propostas para explicar as etapas do policy cycle. Ainda assim,

nesse texto, adota-se a classificação proposta por Howlett e Ramesh (1995) denominada de

improved model, pois esta tem sido reproduzida por outros teóricos em uma vasta bibliografia.

De acordo com os autores, o ciclo da política constitui-se de cinco fases: montagem da agenda

(corresponde a identificação do problema), formulação da política, tomada de decisão,

implementação e avaliação. A esse respeito, Frey argumenta que:

[...] as várias fases correspondem a uma sequência de elementos do processo político-
administrativo e podem ser investigadas no que diz respeito às constelações de poder,
às redes políticas e sociais e às práticas político-administrativas que se encontram
tipicamente em cada fase (FREY, 2000, p.226).

A primeira fase do ciclo de política é a identificação do problema. Nessa etapa ocorre

o reconhecimento, por parte dos atores sociais, de que uma determinada realidade é um

problema social e, ao mesmo tempo, requer intervenção pública. Apesar de parecer uma ação

simples, a identificação do problema é produto de um “complexo processo de disputas,

interesses e valores entre atores sociais que se reúnem em grupos de pressão, de interesses ou

redes políticas para advogar sobre um problema ou uma questão específica” (SERAFIM; DIAS,

2012, p. 131).

De acordo com Kingdon (1994) a expressão do problema pode se dar pela presença de

indicadores sociais; situação de calamidade e catástrofes; pressão e atuação cotidiana de grupos

e movimentos sociais; experiências pessoais de formuladores de política; feedbac dos
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servidores públicos ou do conhecimento de especialistas de uma determinada área; e por

interesse de grupos que detém o poder.

A etapa seguinte é a elaboração da agenda. Nessa fase é feita a seleção, dentro do

universo de problemas sociais identificados na fase anterior, daqueles que serão incorporados

à agenda. Kingdon (1994) distingue três tipos de agendas: a sistêmica ou não governamental; a

institucional ou governamental; e a decisória ou política. A agenda sistêmica corresponde a lista

de assuntos e de problemas que não despertaram a atenção do governo ou dos formuladores de

política. A governamental representa os problemas que chamaram a atenção do governo, porém

ainda não encontram-se na mesa decisória. E por fim, a agenda decisória ou política que

corresponde a lista de problemas que serão trabalhados nos processos decisórios.  De acordo

com Viana e Baptista:

Quando um problema torna-se prioritário, entra na agenda política ou decisória do
Estado, o que corresponde ao primeiro momento do ciclo da política. Portanto, a
delimitação de uma agenda política é a definição do conjunto de problemas que serão
priorizados pelas autoridades governamentais, constituindo objeto de decisão política
(VIANA; BAPTISTA, 2012, p. 67).

A agenda de governo será definida a partir do trabalho de articulação política dos

formadores de agenda (agenda setters), ou seja, aqueles que tiverem maior poder dentro da

arena política determinarão os temas da agenda. Na mesma ótica, Frey (2000) aponta que a

escolha dos temas da agenda também é influenciada por avaliação preliminar sobre custos e

benefícios das várias opções disponíveis de ação, bem como das chances do tema de se impor

na arena política

A etapa seguinte é a formulação. Essa fase consiste na delimitação de soluções para o

problema em foco. “Pode ser entendida como diálogo entre as intenções e ações” (VIANA;

BAPTISTA, 2012, p.67). Nesse momento, são elaboradas as possibilidades de ação (programas,

ações, intervenções), levando em consideração os recursos políticos-administrativos e

financeiros disponíveis, bem como a relação de custo e benefício das propostas. A fase

subsequente corresponde a tomada de decisão. Esta abarca a escolha da solução específica ou

a combinação de soluções pelo governo. É nessa etapa do ciclo que são definidas as diretrizes

e as metas a serem alcançadas, os recursos a serem utilizados, bem como o horizonte temporal

da intervenção (VIANA; BAPTISTA, 2012). A quarta fase representa a implementação da

política. Nessa etapa os planos, programas e ações serão operacionalizados pelas instituições

públicas. Em paralelo a implementação é realizado o monitoramento das ações. Nesse sentido,

Rua expõe:
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Normalmente, a implementação se faz acompanhar do monitoramento: um conjunto
de procedimentos de apreciação dos processos adotados, dos resultados preliminares
e intermediários obtidos e do comportamento do ambiente da política. O
monitoramento é um instrumento de gestão das políticas públicas e o seu objetivo é
facilitar a consecução dos objetivos pretendidos com a política (RUA, 2014, p. 35).

Figura 1- representação do ciclo de políticas de um dos modelos teóricos

Fonte: Elaborado pelo próprio autor

Nesta fase do ciclo da política busca-se também analisar se os objetivos e metas da

política estão claros; se os recursos disponíveis são suficientes para implementação; se a divisão

de atribuição e atividades estão claras entre os implementadores; e se os atores envolvidos com

a implementação estão de acordo e compreendem a política traçada (VIANA; BAPTISTA,

2012). Investiga-se também se há condições técnicas para a implementação (equipe treinada,

se existe sistema de controle e redes de comunicação), assim como de condições políticas,

econômicas e sociais.

Por fim, a quinta fase corresponde a avaliação da política. Nela, são coletadas

informações sobre a eficácia das ações, dos impactos provocados pela política e dos desafios

encontrados a sua operacionalização. Em conjunto com o monitoramento, a avaliação da

política destina-se a subsidiar as decisões dos gestores da política em relação a ajustes

necessários para que os resultados esperados sejam obtidos (RUA, 2014). Vale ressaltar que,

embora a avaliação apareça como a última fase do policy cycle, constitui-se num processo

dinâmico podendo ocorrer tanto no início como durante o ciclo da política.
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Diante do exposto, compreende-se as políticas públicas como ações governamentais

abrangentes, com finalidade pública, cujo objetivo é responder a problemas sociais previamente

selecionados como relevantes. Ao examinar a bibliografia sobre o tema, à luz da policy analysis,

depreende-se que o processo de estruturação de uma política pública (policy cycle) ocorre em

uma arena política tensa, permeada de conflitos de interesses e disputas de poder entre os

diversos atores sociais envolvidos.

A análise de política é uma ferramenta de suma importância para gestão pública por

possibilitar uma melhor compreensão do problema para o qual a política pública foi desenhada

e seus possíveis conflitos; por permitir a avaliação dos resultados alcançados e dos impactos

causados; e possibilitar a proposição de intervenções para reformulá-las ou para a elaboração

de novas políticas, para que as metas propostas possam ser alcançadas (VIANA; BATISTA,

2012).

Neste enfoque, discutir analise política em saúde tem como objetivos questionar a ação

pública, seus determinantes, suas fragilidades, seus processos e consequências. Tal análise

implica: discussão de regras institucionais e sua influência sobre o processo decisório;

identificação dos participantes dos debates políticos e das coalizões que se podem formar; e

avaliação dos possíveis efeitos das distintas condições sobre as decisões. É balizado nessa

perspectiva metodológica, de análise de políticas, que orienta-se este estudo, cuja o objetivo é

analisar a implementação de uma política pública.

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E AS LUTAS DA POPULAÇÃO LGBT

Nesse tópico, propõe-se discutir as estratégia, articulações e ações coletivas dos

integrantes do movimento LGBT no intuito de compreender suas demandas e reivindicações,

bem como discutir os principais instrumentos públicos (programas, políticas e ações)

construídos ao longo dessa trajetória à Política Nacional de Saúde Integral para população

LGBT (PNSI-LGBT).

2.3.1 DA INVISIBILIDADE DO GUETO À CONSTRUÇÃO DE UM MOVIMENTO

SOCIAL: TRAJETÓRIA DE LUTA E RESISTÊNCIA DA POPULAÇÃO LGBT POR

DIREITOS E CIDADANIA NO BRASIL

Para discutir a construção da PNSI-LGBT é necessária uma imersão no contexto

histórico de lutas do movimento da população LGBT em busca de identidade, afirmação social,
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garantia de direitos e cidadania. Contudo, tais lutas que traduzem o estigma, a segregação e a

violência contra aqueles que não se adequavam ao padrão da heterocisnormatividade7

(MOLINA, 2011).

No Brasil, as políticas públicas, assim como as ações e programas destinados à

comunidade LGBT surgiram como resultado de pressões dos movimentos sociais e do

reconhecimento, por parte dos formuladores de políticas, da complexidade e particularidade das

necessidades dessa população, frente à vulnerabilidade e à exclusão social promovidas pelo

estigma, a discriminação e o preconceito (LAURENTINO, 2015; POPADIUK; OLIVEIRA;

SIGNORELLI, 2017).

O movimento LGBT teve início na década de 1970, no Brasil, em meio ao regime

militar, ainda sob a denominação de Movimento Homossexual Brasileiro (MHB). O MHB

congregou, sob o mesmo guarda-chuva, personagens distintos com identidades e demandas

diferentes, tais como gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais, que passaram a compor

uma mesma luta contra o patriarcalismo da sociedade, o machismo, a violência e a

discriminação (MACRAE, 1983; FRY; MACRAE, 1985; MOLINA, 2011; CONDE, 2004).

Por apresentarem comportamentos não convencionais e práticas contra-hegemônicas, a

população LGBT, durante regime militar, via-se obrigada a ocultar-se e exercer sua sexualidade

nos chamados “guetos homossexuais” – bares, boates, discotecas e saunas, direcionada ao

público homossexual, devido ao medo do preconceito, à discriminação e outras formas de

violência (MACRAE, 1983).

A abertura política promovida pelo processo de redemocratização somada a eleição de

governos comprometidos com o projeto de participação da sociedade civil, criou o ambiente

propício para a construção de um novo cenário político e de redefinição da relação do Estado e

a sociedade (SANTOS, 2007). Nesse período de efervescência política, houve a emergência de

diversos grupos sociais, que passaram a se articularem por visibilidade, por melhorias na

qualidade de vida, pela igualdade de gênero e orientação sexual, pela luta por direitos civis e

cidadania (FERRARI, 2004). De forma inédita e em parceria com as feministas na luta contra

o machismo e o sexismo, a população LGBT buscou politizar as questões da orientação sexual

a fim de romper os limites do gueto e reivindicar direitos iguais (SANTOS, 2007), ou seja,

adotar a homossexualidade como postura política (MACRAE, 1983).

7 O termo heterocisnormatividade designa um padrão de sexualidade que regula o modo como as sociedades
ocidentais estão organizadas. Trata-se de um significado que exerce o poder de ratificar, na cultura, a compreensão
de que a norma e o normal são as relações existentes entre pessoas de sexos diferentes (PETRY; MEYER, 2011).
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Embora em meio a uma luta conjunta contra o padrão machista, heterossexual

hegemônico, os militantes do MHB protagonizaram momentos de tensão e de contradições

dentro do próprio grupo. Sob a bandeira de que todos têm direitos iguais, o movimento

mantinha uma certa harmonia estrutural, que logo se desfez, devido ao reconhecimento, por

parte de seus integrantes, de posturas estigmatizantes, machista e preconceituosas dentro do

próprio movimento, o que caracterizava uma grande contradição ideológica (MACRAE, 1983).

Nesse sentido, Fry e MacRae (1985) comentam que, apesar de existir o discurso de

igualdade entre os militantes homossexuais, eram os homens gays que dominavam as

discussões e as tomadas de decisões, refletindo a perpetuação do machismo prevalente na

sociedade dentro do movimento. Outra contradição, refere-se ao preconceito sofrido pelos/as

travestis e transexuais dentro do movimento homossexual. Segundo MacRae (1983), alguns

gays nutriam profundo desprezo e antipatia a travestis e transgêneros e promoviam sua

discriminação no grupo, reforçando o preconceito heterossexual operante na sociedade.

No que concerne ao preconceito experienciado pelos militantes do MHB, é importante

ressaltar que os mesmos estavam expostos a dois tipos distintos de preconceito: o de marca e o

de origem. De acordo com Nogueira (2006), o preconceito de “marca” refere-se ao preconceito

relacionado a características fenotípica, gestos e comportamentos. Baseando-se nesse conceito

é possível reconhecer o preconceito de marca enraizado nas relações sociais de gays, lésbicas e

bissexuais, ao serem discriminados ou expostos a situações vexatórias devido a suas

características físicas (aparência), aos seus trejeitos, a sua forma de falar, de vestir e de se

relacionar.

Não obstante, as travestis e os/as transexuais experienciam o preconceito de “origem”,

caracterizado pelo antagonismo ou ódio intergrupal que produzem violência física e

psicológica, segregação e a exclusão nos diversos aspectos da vida social, tais como trabalho,

habitação, educação, entre outras (NOGUEIRA, 2006).  Dados referentes a violência contra

homossexuais, apontam que travestis e transexuais são os mais afetados pela violência, com

crimes caracterizados como de ódio devido ao requinte de crueldade (MOTT, 2006).

Apesar da proliferação de grupos que se identificavam como homossexuais e do

aumento da visibilidade das questões relacionadas à homossexualidade, o MHB enfrentou

diversas lutas e traçou várias estratégias de resistência. Além de combater as inúmeras

publicações violentas direcionadas aos seus integrantes pela mídia, também teve que agir

perante atitudes arbitrarias e preconceituosas proferidas por pessoas públicas e instituições

sociais, destacando-se aqui a polícia (MACRAE, 1983).
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Em dezembro de 1979, com a multiplicação dos grupos em defesa homossexual, foi

realizado na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, o 1º Encontro

Nacional do Povo Gay. Participaram do encontro grupos homossexuais de São Paulo (Eros,

Libertos, Lésbico-Feminista, o grupo Somos, tanto da capital como de Sorocaba), do Rio de

Janeiro (Somos e Auê, da capital, e Grupo de Atuação e Afirmação Gay, de Caxias) e de Brasília

(Beijo Livre), além de contar com a presença de observadores (pertencentes a comunidade gay)

de Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e Recife, que depois viriam a criar seus próprios grupos

(FACCHINI, 2003; CONDE, 2004).

O encontro reuniu cerca de sessenta pessoas e dele surgiu a ideia de promover o Primeiro

Encontro Nacional de Grupos Homossexuais Organizados (EGHO) e o Primeiro Encontro

Brasileiro de Homossexuais Organizados (EBHO), que aconteceu em São Paulo, em abril de

1980.  Após o 1 º EGHO e o 1 º EBHO, outros encontros ocorreram ao longo dos anos com

intuito de discutir a problemática da orientação sexual e propor políticas públicas voltadas para

suas necessidades.

Quadro 2 – Encontros de grupos em luta pela orientação sexual e questões de gênero brasileiros

Ano Nome do encontro Local

1980
1º Encontro Brasileiro de Homossexuais Organizados

(EBHO) e 1º Encontro Nacional de Grupos Homossexuais
Organizados (EGHO)

São Paulo

1984 2º EBHO Salvador

1989 3º EBHO Rio de Janeiro

1990 4º EBHO Aracaju
1991 5º EBHO Recife

1992 6º EBHO Rio de Janeiro

1993 7º Encontro Brasileiro de Lésbicas e Homossexuais Cajamar-SP
1993 1º Encontro Sul Brasileiro de Homossexuais Florianópolis

1993
1º Encontro Nacional de Travestis Rio de Janeiro

1995
1º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas que trabalham

com Aids e 8º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas (EBGL)*
Curitiba

1997
2º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas que trabalham

com Aids e 9º Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis
(EBGLT)

São Paulo

2001 10º EBGLT Curitiba
2003 11º EBGLT Manaus
2005 12º EBGLT Brasília

2008
1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais,

Travestis e Transexuais
Brasília

2011
2ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais,

Travestis e Transexuais
Brasília

2016
3ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais,

Travestis e Transexuais
Brasília
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* No 8º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas – EBGL foi aprovada a inclusão do termo “travestis” na

identificação dos encontros subsequentes.

Fonte: FACCHINI (2003), com adaptações.

Devido a divergências de opiniões internas, ocorreram cisões em vários grupos. Neste

sentido, Conde (2004) relata que da dissidência do grupo SOMOS-SP nasceram vários grupos,

dentre eles:  o Grupo de Ação Lesbo-feminista (GALF), constituído por lésbicas que se sentiam

duplamente discriminadas por serem mulheres e lésbicas. Outro grupo foi o Outra Coisa, criado

por militantes que se recusavam a alinhar-se a Convergência Socialista, representantes da

política esquerdista tradicional e que tinham como interesse discutir a sexualidade e a luta

contra a discriminação sexual. E, por fim, a Facção Gay da Convergência Socialista, criada por

integrantes que se alinhavam à militância esquerdista tradicional (CONDE, 2004).

A década de 1980 foi de grandes transformações para MHB. A epidemia de Aids

provocou uma drástica redução do número de grupos homossexuais e uma desmobilização das

propostas de liberação sexual. Em contrapartida, as lideranças dos grupos remanescentes

organizaram-se e em parceria com o Estado desenvolveram ações de prevenção e cuidado aos

infectados pelo HIV (FACCHINI, 2003; BARROS; VIEIRA-DA-SILVA, 2016).

A luta contra a Aids proporcionou ao MHB uma importante interlocução com o poder

executivo e legislativo e com associações científicas, que possibilitou a mobilização de diversos

atores sociais – parlamentares, juízes e partidos políticos, abrindo caminho para a defesa dos

direitos sexuais (PRADO; SOUSA, 2017). Nesse contexto de combate à Aids, o Grupo Gay da

Bahia (GGB) teve um importante papel na luta contra a epidemia, desenvolvendo ações de

sensibilização da militância e de cuidados a pessoas infectadas, chegando a integrar a Comissão

Nacional de Combate ao HIV/Aids (LAURENTINO, 2015).

Na década de 1990 e 2000 o movimento ganhou força institucional com o surgimento

de entidades de representação LGBT como a Associação das Travestis e Liberados do Rio de

Janeiro (ASTRAL), em 1993, e, em 1995, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT), organização que aglutina instituições de

representação dos homossexuais no Brasil e atualmente conta com 239 instituições afiliadas.

Em 2000, foi fundada a Articulação Nacional de Transgêneros que posteriormente passou a

denominar-se Articulação Nacional de Travestis, Transexuais e Transgêneros (ANTRA) e em

2003, durante o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, foi criada a Liga Brasileira de

Lésbicas (LBL), e, em 2004, a Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL), organizações
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estratégicas para a luta em defesa da diversidade e de políticas públicas para grupos

invisibilizados e marginalizados da comunidade LGBT (LAURENTINO, 2015).

Ao analisar a trajetória do MHB é possível reconhecer que a construção de uma

identidade social tendo a orientação sexual como bandeira política, esteve sempre presente na

agenda do movimento e que a igualdade de direitos sociais e de cidadania, bem como o combate

ao estigma, à discriminação, ao preconceito e à violência constituíram os ideais de luta que se

mantêm firmes até hoje no movimento.

Constata-se, também, que suas práticas ativistas possibilitaram visibilidade política ao

movimento que resultaram no reconhecimento do poder executivo da complexidade e

especificidade da população LGBT e dos impactos negativos decorrentes do estigma, dos

processos discriminatórios e de exclusão social à saúde, à dignidade e à autonomia. Tais

questões possibilitaram a elaboração de políticas públicas voltadas à população LGBT.

2.3.2 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA

POPULAÇÃO LGBT

As políticas públicas de saúde direcionadas à população LGBT8 foram desenvolvidas

em circunstâncias políticas e sociais bem particulares, em uma conjuntura de abertura política,

pós-ditadura militar, que tornaram possível a intervenção do Estado para implementar diversas

diretrizes voltadas para o combate à discriminação, para garantir o acesso aos serviços de saúde

e a cidadania. Embora em situação política favorável, criada pelo movimento de

redemocratização, à população LGBT encontrou muitos obstáculos e resistência às suas

demandas.

A presença de um governo democrático, com sanitaristas em posições estratégicas,

somada a presença de militância organizada, composta por pessoas de classe social elevada,

intelectuais com importante capital social9, constituiu o cenário favorável para articulação das

8 Ao longo dos anos diversas siglas foram utilizadas para denominar a parcela homossexual da sociedade. No
decorrer deste trabalho utilizar-se-á somente a sigla LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais),
definida na Conferência Nacional GLBT de 2008 como sendo identitária do conjunto do movimento para referir-
se à população em questão.
9 Tomamos como referência Bourdieu (1998, p. 67) que apresenta o capital social como o conjunto dos recursos
reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas
de interconhecimento e de inter-reconhecimento mútuos, ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como o
conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo
observador, pelos outros e por eles mesmos), mas também que são unidos por ligações permanentes e úteis.
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primeiras ações de saúde voltadas para o público LGBT (BARROS; VIEIRA-DA-SILVA,

2016).

É importante ressaltar que, embora as condições políticas permitissem a interlocução do

movimento homossexual com instâncias governamentais, muitas ações, planos, programas e

políticas de saúde não foram implementadas. Neste sentido, Mello, Maroja e Brito (2012)

argumentam que a implementação de políticas LGBT esbarram na insegurança jurídica causada

pela ausência de leis que assegurem a efetivação das políticas públicas como sendo políticas de

Estado, livres das oscilações das conjunturas políticas e que criminalize a discriminação por

orientação sexual e identidade de gênero.

Outrossim, os autores alegam outras fragilidades contextuais, como a utilização de atos

normativos secundários pelo poder Executivo, tais como atos, decretos e portarias, devido a

possibilidade de revogação por parte do governo vigente coloca em risco a continuidade de

ações necessárias para a operacionalização das políticas.

Documentos oficiais discorrem sobre o reconhecimento, por parte do Estado, da

orientação sexual e da identidade de gênero como fatores de vulnerabilidade para a saúde como

uma condição fundamental para o desenvolvimento das políticas de saúde para a população

LGBT, tendo em vista os possíveis agravos decorrentes do estigma, da discriminação e da

exclusão social (BRASIL, 2008). Este fato constitui em avanço para o fortalecimento das ações

decorrentes destas diretrizes políticas.

As primeiras ações de saúde direcionadas à população LGBT estiveram vinculadas ao

controle da epidemia de HIV/aids, na década de 1980, no Brasil. Neste sentido, coube a

sociedade civil a resposta inicial a epidemia mediante ações provenientes dos grupos

organizados, destacando-se a atuação do GGB e do grupo Atobá em atividades de prevenção

contra a Aids e de tratamento dos portadores da doença (FACCHINI, 2003; CONDE, 2004).

Por sua vez, Santos e Schor (2015) destacam que, nesse primeiro momento, a suspeita

sobre as formas de transmissão concentraram-se nos comportamentos comuns aos gays, o que

causou pânico geral contra a homossexualidade e reforçou o estigma a esses sujeitos. Como

efeito, intensificaram-se os processos discriminatórios, de marginalização e a exclusão social

aos homossexuais.

O aumento exponencial da doença, a ampla exposição dos casos na mídia, a morte de

pessoas famosas e a criação das primeiras organizações não-governamentais de combate à aids,

trazem à tona a discussões sobre a deficiência da atuação do Estado no combate à epidemia

(MONTEIRO; VILLELA, 2009). Em contrapartida, o governo federal, por intermédio da

Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde (SNPES), inicia as ações de controle a
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aids com o programa Capacitação de Recursos Humanos para o Controle de Infecções

Hospitalares que posteriormente foi substituído pelo Programa Nacional de Doenças

Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids10 (BARROS; VIEIRA-DA-SILVA, 2016).

A política nacional de combate à aids sofreu vários desdobramentos ao longo dos anos

dos quais é possível citar os Projetos de Controle da AIDS e DST, que ficaram conhecidos

como AIDS I e II, a partir do acordo firmado com o Banco Mundial.  O projeto AIDS I trazia

como novidade a participação da sociedade civil na implementação de atividades e o AIDS II

apresentou como eixos norteadores a descentralização e a sustentabilidade das ações

(FACCHINI, 2003).

As primeiras ações desenvolvidas pelo programa nacional de DST e Aids foram de

vigilância epidemiológica, educação e informação sanitária e de ações voltadas para a redução

do estigma e da discriminação dos grupos mais afetados (SANTOS; SCHOR, 2015).

Destaca-se que ao longo da epidemia de aids e nos períodos que se seguiram, a

população LGBT vivenciou diversos tipos de estigma. Tomando como referência Pesconsolido

e Martin (2015) é possível reconhecer que a população LGBT experienciou o estigma público,

cujos estereótipos e a discriminação foram endossados pela população em geral; o autoestigma

manifestado pelo sentimento de culpa pelo comportamento sexual desviado ou pela

contaminação pela doença; e o estigma estrutural por meio das práticas preconceituosas e

discriminatórias das instituições sociais, dentre elas as de saúde.

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal que instituiu a saúde como um

direito de todos e dever do Estado e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), vislumbrou-

se que todos os cidadãos poderiam ser contemplados por uma política de saúde universal e

integral. Porém, o que se observou foi a permanência da vinculação da população LGBT à

política de combate à Aids e DST (LAURENTINO, 2015).

Ao longo dos anos 2000, a população LGBT passou a gozar de uma série de ações,

programas e políticas voltadas para o combate à violência, à discriminação e para promoção de

sua cidadania (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012). Com a criação do Conselho Nacional de

Combate à Discriminação11 (CNCD), políticas públicas voltadas à promoção da cidadania

10 O programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids foi criado por meio da portaria
ministerial 236 de 2 de maio de 1985. A coordenação, a nível nacional, foi atribuída a Divisão Nacional de
Dermatologia Sanitária (DNDS) e teve como objetivo coordenar ações de vigilância epidemiológica, prevenção e
controle da Aids.
11 O CNCD foi criado pelo decreto nº 3.952 de 4 de outubro de 2001, que foi substituído pelo decreto nº 5.397 de
22 de março de 2005, o qual foi revogado posteriormente pelo decreto nº 7.388 de 09 de dezembro de 2010 que
dispõe sobre sua composição, estruturação, competência e funcionamento. Seu Art. 1 define o Conselho Nacional
de Combate à Discriminação – CNCD como órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, no âmbito de
suas competências, integrante da estrutura básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
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LGBT e direitos humanos, para além da esfera de prevenção da epidemia de HIV/AIDS

passaram a ser desenvolvidas (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012; MELLO; BRITO;

MAROJA, 2012), como pode ser observado na linha do tempo da figura 2.

Tem por finalidade formular e propor diretrizes de ação governamental, em âmbito nacional, voltadas para o
combate à discriminação e para a promoção e defesa dos direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais – LGBT (BRASIL, 2010).
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Figura 2- Situações-chave que contribuíram para a construção da PNSI-LGBT de 1995 a 2011.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Somente em 2002, com a criação do Programa Nacional de Direitos Humanos 2 (PNDH

2)12, que de forma tímida, ações que contemplavam a orientação sexual como uma dimensão da

garantia do direito à liberdade, a opinião, a expressão e igualdade de direitos passou a estender-

se a população LGBT (BRASIL, 2002; MELLO; BRITO; MAROJA, 2012).

Em 2004, foi criado o programa Brasil Sem Homofobia (BSH) – Programa de Combate

à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual. O BSH

marcou o processo de institucionalização de políticas públicas para a população LGBT no

Brasil, apresentando um rol de diretrizes a serem desenvolvidas de forma conjunta pelos

diferentes órgãos governamentais, nas diversas áreas sociais com a saúde, educação, assistência

social e segurança. (BRASIL, 2004; MELLO et al., 2012). O programa constituía-se de um

conjunto de 53 ações, divididas em onze eixos, destinadas à promoção do respeito à diversidade

sexual e ao combate as várias formas de violação dos direitos humanos e pela promoção da

cidadania LGTB (BRASIL, 2004). A elaboração do programa contou com a participação

expressiva de líderes do movimento LGBT das cinco regiões do país e apresentava a Secretaria

Especial de Direitos Humanos da Presidência da República como órgão responsável pela sua

articulação, implantação e avaliação (CONDE, 2004).

O BHS apresenta como diretrizes para a saúde a formalização do comitê técnico de

saúde da população de gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais, do Ministério da Saúde, cuja

o objetivo é a estruturação de uma Política Nacional de Saúde para essa população; desenvolver

estudos que permitam obter indicadores das condições sociais e de saúde da população LGTB;

e apoiar investimentos na formação, capacitação e sensibilização de profissionais de saúde para

o acolhimento e atendimento à população LGTB (BRASIL, 2004).

Ainda em 2004, com o objetivo de ampliar, qualificar e humanizar a atenção à saúde da

mulher no SUS, promover melhorias das condições de vida e contribuir para a redução da

morbidade e mortalidade feminina, o governo federal lança a Política Nacional de Atenção

Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 2004).

Em 2006, visando garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para

promoção, proteção e recuperação da saúde é publicada pelo Ministério da Saúde a Carta dos

Direitos dos Usuários da Saúde13, mediante portaria nº 675, que assegura ao cidadão o direito

ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou privados (BRASIL, 2011).

12 Ao adotar, em 13 de maio de 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), o Brasil se tornou um
dos primeiros países do mundo a cumprir recomendação específica da Conferência Mundial de Direitos Humanos
(Viena, 1993), atribuindo ineditamente aos direitos humanos o status de política pública governamental. Entretanto
somente em 2002, com a PNDH 2 passou a estender- se a população LGBT (BRASIL, 2002).
13 A portaria n º 675 foi revogada pela portaria nº 1.820 de 13 de agosto de 2009.
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Embora não seja um documento direcionado especificamente para a população LGBT, suas

diretrizes os contemplavam, pois apresenta como um de seus pilares o reconhecimento de que

todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer

discriminação como apresenta o parágrafo único do art. 4º.

É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado,
acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade,
raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições
econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência
(BRASIL, 2011).

Outro ponto muito importante comtemplado pela Carta foi o uso do prenome social, que

segundo Laurentino (2015, p.36) constituiu uma “ação que influi diretamente no atendimento

e acolhimento dos homossexuais, em especial aos travestis e transexuais”. Outro acontecimento

relevante foi a inserção do representante LGBT na composição do Conselho Nacional de Saúde

(BRASIL, 2010).

No ano seguinte, em 2007, o poder executivo lança o Plano Integrado de Enfrentamento

da Feminização da Epidemia de AIDS e DST que tem como objetivo central a promoção da

saúde sexual e reprodutiva, por meio do desenvolvimento de ações intersetoriais voltadas para

o acesso aos insumos de prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das doenças sexualmente

transmissíveis e da Aids, para as mulheres das diferentes regiões do território nacional, entre

elas as lésbicas, bissexuais e transexuais (BRASIL, 2007a). Dentre suas diretrizes, destacam-

se o desenvolvimento de ações para promover a defesa dos direitos humanos, sexuais e

reprodutivos das mulheres, bem como da equidade racial, étnica, de gênero e de orientação

sexual das mulheres no acesso à informação, diagnóstico e tratamento (BRASIL, 2007a).

No mesmo ano, o Ministério da Saúde apresenta o Plano Nacional de Enfrentamento da

Epidemia de AIDS e DST entre gays, homens que fazem sexo com homens (HSH) e travestis,

cuja objetivo era enfrentar a epidemia do HIV/Aids e das DST entre gays, outros HSH e

travestis, por meio da redução de vulnerabilidades, estabelecendo política de prevenção,

promoção e atenção integral à saúde (BRASIL, 2007b). Esse plano previa ações para a

ampliação do acesso a insumos, desenvolvimento de novas tecnologias, combate ao estigma e

discriminação, e a produção de conhecimentos sobre a temática (SILVA et al., 2017).

Em 2008, após a realização das conferências regionais, estaduais e municipais, onde

foram eleitos (as) os delegados (as) da sociedade civil e do Poder Público, ocorreu em Brasília,

a I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Com o tema

“Direitos Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a cidadania de gays, lésbicas,
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bissexuais, travestis e transexuais”, a conferência constituiu um marco na luta por direitos e

promoção da cidadania LGBT. Essa condição se explica primeiramente pelo seu ineditismo,

pois foi a primeira conferência representativa e institucional no país, articulando diversas

instituições e atores – governadores, parlamentares, prefeitos, militantes, representantes do

ministério público e sociedade civil; além de vários ministérios e secretárias especiais14. E

também por materializar, por meio do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNPCDH-LGBT), o esforço

conjunto do governo e sociedade civil na busca de políticas públicas que consigam atender as

necessidades, potencialidades e direitos da população LGBT (BRASIL, 2008).

A conferência aprovou em sua plenária 559 propostas, sendo 167 voltadas à saúde.

Além das deliberações, a assembleia final produziu trinta e seis moções, sendo quatorze de

repúdio, onze de apoio, nove de louvor e duas de reivindicações. Também foi deliberado pelos

delegados a Carta de Brasília, documento que reafirma a importância da mobilização social e

da consolidação de políticas públicas, em todas as esferas de governo, bem como da atuação do

Poder Público na convalidação de direitos e na promoção da cidadania LGBT como fatores

determinantes para a construção de uma sociedade democrática, inclusiva e igualitária

(BRASIL, 2008).

O PNPCDH-LGBT foi proposto com a finalidade de orientar a construção de políticas

públicas de inclusão social e de combate às desigualdades para a população LGBT, bem como

para o fortalecimento do Programa Brasil sem Homofobia (BSH). O plano traz dois eixos

estratégicos: I) promoção e defesa da dignidade e cidadania LGBT e II) implantação sistêmica

das ações de promoção e defesa da dignidade e cidadania LGBT. Suas diretrizes e ações

abordam os recortes de gênero, orientação sexual, raça/etnia, religião, dentre outros, para a

elaboração de políticas públicas intersetoriais e transversais (BRASIL, 2009a).

Ainda em 2008, foi realizada, em Brasília, a 13ª Conferência Nacional de Saúde, na qual

a orientação sexual e a identidade de gênero são incluídas na análise da determinação social da

saúde (BRASIL, 2009a). Em seu relatório final, emanam as recomendações para

14 Vários órgãos e entidades estiveram envolvidos diretamente com o Plano Nacional de Promoção da Cidadania
e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Fizeram parte da elaboração do plano
a Advocacia Geral da União; a Frente Parlamentar pela Cidadania GLBT, o Ministério das Cidades; Ministério
das Comunicações;  Ministério da Cultura; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério
da Educação;  Ministério dos Esportes; Ministério da Justiça; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Previdência; Ministério das Relações Exteriores; Ministério da
Saúde; Ministério do Trabalho; Ministério do Turismo; Programa Nacional de DST/Aids; Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial; Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Secretaria Especial
dos Direitos Humanos;  Secretaria Geral da Presidência da República; Secretaria Especial dos Direitos Humanos
Presidência da República (Brasil, 2009).
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desenvolvimento de ações intersetoriais de educação em direitos humanos e respeito à

diversidade; sensibilização dos profissionais a respeito dos direitos de LGBT, com inserção da

questão da livre expressão sexual na política de educação permanente no SUS; a inclusão nos

formulários, prontuários e sistemas de informação em saúde dos itens de identidade de gênero

e de orientação sexual; ampliação da atuação dos movimentos sociais LGBT nos conselhos de

saúde; aperfeiçoamento do Processo Transexualizador; garantia dos direitos sexuais e

reprodutivos; fortalecimento de ações da prevenção das DST/aids, com especial foco nas

populações LGBT; e execução do protocolo de atenção contra a violência, a identidade de

gênero e a orientação sexual (BRASIL, 2009a).

Com o intuito de mobilizar, de forma articulada e intersetorial, a sociedade e o Estado

em torno dos determinantes sociais da saúde e para a conscientização das pessoas para as

práticas e os comportamentos saudáveis, foi elaborado o Programa Mais Saúde: Direito de

Todos. Com esse programa, o governo buscou reorientar as políticas de saúde, bem como as

ações de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde, inclusive para a população

LGBT (BRASIL, 2010).

Outrossim, o Ministério da Saúde, colocou em consulta pública a Política Nacional de

Saúde Integral para população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgênero (PNSI-

LGBT), e publicou as portarias nº 1.70715 e 45716 instituindo e normatizando o Processo

Transexualizador no âmbito do SUS, com objetivo de assegurar as mulheres transexuais o

tratamento apropriado no sistema público de saúde, além de estipular as regras para o

credenciamento de hospitais com competência ambulatorial e cirúrgica para este procedimento

(BRASIL, 2010; LAURENTINO, 2015).

Na mesma direção, ambicionava-se, também, melhorar as condições de saúde, reduzir

a morbidade e a mortalidade, bem como assegurar ações e serviços de saúde que possibilitassem

promover, prevenir, assistir e recuperar a saúde da população masculina, o Ministério da Saúde

cria, mediante a portaria nº 1.944 de 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do

Homem (BRASIL, 2009b). Apresentava como linhas estratégicas de atuação o enfrentamento

15 A portaria nº 1.707 foi revogada pela portaria nº 2.803 de 19 de novembro de 2013 que redefine e amplia o
Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). A portaria, em seu art. 2º, defini usuário (a) com
demanda para o Processo Transexualizador os transexuais e travestis e apresenta como diretrizes de assistência a
esses usuários (as) a integralidade da atenção, não restringindo ou centralizando a meta terapêutica às cirurgias de
transgenitalização e demais intervenções somáticas; o trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional; e a
adoção da Atenção Básica como porta de entrada, com acolhimento e atendimento humanizado e livre de
discriminação (BRASIL, 2013).
16 A portaria nº 457 dispõe sobre as normas de credenciamento/ habilitação de Unidade de Atenção Especializada
para torna-se referência ao atendimento dos indivíduos com indicação para a realização do Processo
Transexualizador e dá outras providências.
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racional dos fatores de risco, mediante a facilitação ao acesso às ações e aos serviços de

assistência à saúde; a qualificação profissional para atenção integral; e a promoção da equidade

a população masculina, considerando suas diferenças por faixa etária, condição étnico-racial,

orientação sexual e identidades de gênero (BRASIL, 2009b). Dentre suas diretrizes estão a

recomendação para o desenvolvimento de estratégias voltadas para a promoção da equidade

para distintos grupos sociais, incluindo os gays, bissexuais, travestis, transexuais e a inserção

do enfoque de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e condição étnico-racial nas

ações educativas (BRASIL, 2009b).

Em 2009, o CNS aprova a Política Nacional de Saúde Integral LGBT e, por meio do

decreto nº 7.03717, a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3).

Estruturado em seis eixos orientadores e vinte e cinco diretrizes, com objetivos estratégicos e

ações programáticas, o programa incorporou as resoluções aprovadas na 11ª Conferência

Nacional de Direitos Humanos que incluía ações voltadas para população LGBT (BRASIL,

2010). Dentre os seus objetivos estratégicos que fazem referência a população LGBT, destaca-

se a ampliação do acesso universal ao sistema de saúde de qualidade, mediante a expansão e

consolidação de programas de serviços básicos de saúde para população LGBT, de moradores

de rua, de baixa renda, entre outros; e redução da violência motivada por diferenças de gênero,

raça/etnia, idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade (BRASIL, 2010). Outra ação

governamental importante ocorrida em 2009 foi a criação da Comissão Intersetorial de Saúde

da População LGBT (CISPLGBT) pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Sua composição

contou com representantes dos movimentos sociais e de governo e a coordenação ficou a cargo

da Liga Brasileira de Lésbicas (LBL).

Em 2010, diversas ações governamentais foram desenvolvidas para ampliar o acesso e

organizar as ações à população LGBT. Divulgação do Caderno de Atenção Básica nº 26 – Saúde

Sexual e Saúde Reprodutiva, que abordou o tema da orientação sexual e identidade de gênero,

com o objetivo de qualificar e instrumentalizar os profissionais da saúde para o atendimento

dos indivíduos e das diferentes conformações assumidas pelas famílias (BRASIL, 2010).

Publicada a Portaria nº 233, em consonância com a política de promoção e defesa dos direitos

humanos, que assegura a utilização do nome social no âmbito da Administração Pública Federal

direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2010). Promulgação do Decreto nº 7.388 que dispõe

sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento do CNCD (BRASIL, 2010).

Criação da Coordenadoria Nacional de Promoção dos Direitos Humanos LGBT, no âmbito da

17 O decreto nº 7.037 de 2009 foi atualizado pelo decreto nº 7.177 de 12 de maio de 2010.
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Secretária Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e da implantação do

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT, com

representação paritária do governo federal e da sociedade civil (MELLO; BRITO; MORAJA,

2012).

Um importante acontecimento para população LGBT, em 2010, foi a divulgação da

Política Nacional de Saúde Integral para Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais

(PNSI-LGBT), pelo Ministério da Saúde. Embasada nos princípios assegurados na Constituição

Federal e no programa Brasil sem homofobia, a PNSI-LGBT estabeleceu um novo marco para

a garantia da cidadania e da dignidade da pessoa humana (SOUZA; HELAL, 2015). Para tanto,

assume como pressuposto central, em seu plano operacional, desenvolver a saúde integral da

população LGBT e eliminar o preconceito e discriminação institucional por meio de ações

estratégicas para os níveis federal, estadual e municipal (BRASIL, 2003; POPADIUK;

OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017).

Neste sentido, as diretrizes que orientam a elaboração dos planos, programas, projetos

e ações de saúde relacionam-se como a promoção da cidadania e dos direitos humanos da

população LGBT; a inclusão da diversidade populacional e dos recortes de orientação sexual e

identidade de gênero nos processos de elaboração e implementação de políticas e programas

voltados para grupos específicos no SUS. Outrossim, completam o cardápio de diretrizes as

ações direcionadas para eliminação da homofobia e demais formas de discriminação  contra a

população LGBT no âmbito do SUS;  o alívio do sofrimento relacionados aos aspectos de

inadequação de identidade corporal e psíquica relativos às pessoas transexuais e travestis;  a

incorporação da orientação sexual e identidade de gênero nos processos de educação

permanente do SUS; e o fortalecimento da representação da população LGBT nas instâncias de

participação social (BRASIL, 2013).

Ao analisar os planos, programas e políticas públicas de saúde para LGBT nota-se que

o cuidado em saúde desta população esteve, por muito tempo, atrelado as ações de prevenção e

controle do HIV e Aids. Os avanços alcançados em direção ao cuidado integral, ao acesso as

ações e serviços de saúde e a garantia de direitos humanos e da cidadania, iniciados na década

de 2000, resultaram do esforço coletivo do poder executivo e dos movimentos sociais

organizados, que se concretizou em política de Estado tardiamente.

Ademais, a visibilidade política alcançada pelo movimento LGBT, somada a

aproximação do Estado com os movimentos sociais organizados, e o reconhecimento, pelo

poder executivo, da identidade de gênero e orientação sexual como determinantes para o

processo saúde-doença destacam-se como eventos importantes para a construção do atual
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conjunto de políticas de saúde. Entretanto, é importante ressaltar que o processo de elaboração

e implantação de políticas de saúde LGBT foram e ainda são atravessados pelo estigma, o

preconceito e a discriminação dos diferentes setores sociais que alimentam a

heterocisnormatividade e o binarismo de gênero como sendo a única forma válida de se

organizar a sociedade.

Porém, cabe ressaltar que, embora avanços tenham sidos conquistados, a exemplo da

PNSI-LGBT que se apresenta como um instrumento orientador de práticas e legitimador de

direitos, há um longo caminho a ser percorrido para que os direitos LGBT sejam efetivados e

se logre uma assistência integral, humanizada, equânime e livre de discriminação no SUS, pois

grande parte das políticas estabelecidas está marcada pela fragilidade institucional e estrutural

do Estado. Nesse sentido, é pertinente o desenvolvimento de estudos que possibilite a análise

dessas políticas, especialmente as investigações voltadas para a implantação, no intuito de

identificar as rupturas ao longo do processo de operacionalização da política para, assim, propor

alternativas para que suas diretrizes possam ser alcançadas. Nesta perspectiva propomos

analisar a implantação da PNSI-LGBT no estado da Bahia.
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3 METODOLOGIA

3.1 DEFINIÇÃO DO ESTUDO

Trata-se de uma análise política em saúde (PAIM, 2017), com abordagem qualitativa

(MINAYO, 2014). Optou-se pela abordagem qualitativa por possibilitar uma análise

aprofundada do fenômeno estudado e por permitir a compreensão de processos dinâmicos

vividos por grupos sociais e proporcionar o entendimento das particularidades do

comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 2012).

Ademais, por permitir desvelar processos sociais, a partir da realidade social sob a ótica

dos sujeitos que dela tomam parte. Pois os seres humanos apresentam valores, crenças,

percepções, opiniões e interpretações, os quais produzem uma determinada perspectiva da

realidade social (MINAYO, 2014).

3.2 CAMPO DE ESTUDO

O estudo foi realizado no estado da Bahia (Figura 3) situado na região nordeste do país.

Com uma área de 564732,450 km² e uma população, em 2017, 15.344.447 pessoas, ocupa a 5ª

posição entre os estados brasileiros, em extensão, e a 4ª, em população, com uma densidade

demográfica de 24,82 hab/Km² (IBGE, 2017).

Figura 3 – Mapa da Bahia

Fonte: disponível no site do raizesds18

18 Figura disponível em: <http://raizesds.com.br/pt/projeto/organizacao-do-ii-encontro-da-rede-nacional-de-
turismo-solidario-e-comunitario-turisol/mapa-bahia-2/> Acesso em jul. 2019.
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A Bahia foi escolhida para campo do estudo devido a um somatório de fatores. O

primeiro deles, é por ser o estado de residência do pesquisador, o que a princípio, favoreceu a

operacionalização da pesquisa. O segundo foi a presença de instâncias governamentais voltadas

a formulação, articulação, avaliação e coordenação das políticas públicas de saúde relacionadas

à população LGBT, como a Área Técnica de Saúde LGBT (ATS-LGBT) da Secretaria de Saúde

do Estado (SESAB), Comitê Estadual de Saúde LGBT, Conselho Estadual dos Direitos da

População LGBT (CELGBT) e as coordenações presentes em alguns municípios, a exemplo da

Coordenação de Políticas de Promoção da Cidadania e Direitos de LGBT, em Vitória da

Conquista.

Além destes, outro fator que influenciou a escolha foi a presença de militância LGBT

atuante no estado, implicada na luta contra o estigma, a discriminação e a violência, bem como

na garantia de direitos civis e sociais de gays, lésbicas, travestis e transexuais. Atualmente a

Bahia apresenta 35 instituições filiadas à Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e

Transexuais (ABGLT)19, tendo a cidade de Salvador o maior número de grupos LGBT no

estado.

A escolha sustenta-se no pressuposto de que o aparato institucional do governo do

estado da Bahia e dos seus municípios, somado a militância LGBT ativa do estado, atuando na

luta pela garantia de direitos sociais, dentre eles a saúde, por meio da elaboração e implantação

de políticas, programas e ações direcionados à população LGBT, possa ser o cenário adequado

para responder as questões dessa investigação.

3.3 SUJEITOS DO ESTUDO

Para compreender o processo de implantação da PNSI-LGBT, foram interrogados os

sujeitos que estão ou estiveram diretamente implicados com a operacionalização dessa política.

Escolheu-se, nesse estudo, por analisar a implantação da PNSI-LGBT sob a ótica de

informantes-chave, entendendo-os como indivíduos dotados de conhecimentos sobre o tema do

estudo e que possam ser elos entre o pesquisador e o campo de pesquisa, fornecendo

informações relevantes e estabelecendo pontes com outros sujeitos. Constituíram os

informantes-chave os gestores estaduais de saúde e ativistas do movimento LGBT. Estes, foram

19 Atualmente a ABGLT conta com 239 afiliadas, sendo 27 na região Norte, 73 na região Sudeste, 88 na região
Nordeste, 31 na região Centro-Oeste e 20 na região Sul do país. A Bahia apresenta 35 instituições filiadas, tendo
a cidade de Salvador o maior número de grupos LGBT no estado. Dados disponíveis em https:// www.abglt.org.br
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escolhidos por possuírem saberes, recursos (técnico e/ou simbólico) e graus variados de

governabilidade sobre o processo de implantação, apresentando importantes informações

referentes aos modos operativos empregados, assim como, sobre os desafios enfrentados ao

longo do processo. Foram considerados ativista do movimento LGBT os indivíduos que

militam por uma ideologia de gênero plural e pelos direitos LGBT e gestores de saúde os

sujeitos que estão em situação de governo formal, ou seja, que ocupam ou ocuparam lugares no

aparato institucional do Estado, nas instâncias estadual, regional e municipal. Compõem esse

grupo os secretários de saúde, diretores, coordenadores e apoiadores institucionais.

Para o recrutamento da amostra da pesquisa buscou-se informações junto às pessoas que

se relacionam, direta ou indiretamente, com a população LGBT – membros de coletivos,

pesquisadores, gestores e profissionais de saúde – para que pudessem apontar os informantes-

chaves para o estudo. Salienta-se que, por Salvador ser a capital do estado e concentrar

equipamentos estaduais de saúde importantes e, ao mesmo tempo, congregar a maior parte do

movimento LGBT organizado do estado, resolveu-se incluir como informantes-chave dois

gestores de saúde desse município, pois estes poderiam fornecer informações relevantes para

pesquisa.

Assim, para compreender o processo de implantação da PNSI-LGBT, foram

interrogados informantes-chave que estão ou estiveram diretamente implicados com essa

política na Bahia. O critério de eleição dos interlocutores seguiu a pertinência de capitais

acumulados – social, político, militante e burocrático (BOURDIEU, 2018).

Os sujeitos participantes da pesquisa foram identificados e agrupados para fins de

análise da seguinte forma: “Gestor” e “Ativista” acompanhado do número arábico, que indica

a sequência da entrevista mais a indicação de sua identidade de gênero e/ou orientação sexual

(Gestor 1 – Homem cis heterossexual, Gestor 2 – Homem cis gay, Ativista 1 – Mulher trans

heterossexual, Ativista 2 – Mulher cis lésbica ...).

Os quadros (Quadros 3 e 4), a seguir apresentam a composição dos sujeitos

entrevistados.

Quadro 3 - Gestores de saúde participantes do estudo

Gestor estadual Representação Identidade de gênero Tempo de entrevista
Gestor 1 Coordenador Homem cis 1h e 44 min
Gestor 2 Coordenador Homem cis 1h e 1 min
Gestor 3 Apoiadora técnica Mulher cis 1h e 55min
Gestor 4 Coordenador Homem cis 1h e 36 min
Gestor municipal
Gestor 5 Coordenadora Mulher cis 55 min
Gestor 6 Apoiador técnico Homem cis 1h e 2 min

Fonte: elaborado pelo autor.
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Quadro 4 - Ativistas participantes do estudo

Ativista Identidade de gênero Coletivo que representa Tempo de entrevista
Ativista 1 Homem Cis Gay 1h 48 min
Ativista 2 Mulher Cis Lésbica 57 min
Ativista 3 Homem Cis Gay 56 min
Ativista 4 Travesti Travesti 52 min
Ativista 5 Travesti Travesti 1h 5 min
Ativista 6 Travesti Travesti 1h 46min
Ativista 7 Homem trans Homens trans 47 min
Ativista 8 Mulher trans Mulheres trans 1h e 16min
Ativista 9 Homem Cis Gay/Pessoas vivendo

com HIV/aids
1h e 5min

Fonte: elaborado pelo autor.

3.4 FONTE DE INFORMAÇÕES, TÉCNICAS E COLETA DE DADOS

3.4.1 ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

A entrevista como fonte de informação, fornece dados primários, de naturezas objetiva

e subjetiva, que possibilita uma produção contundente e imediata de dados sobre a temática em

estudo. Por tratar-se de uma conversa com finalidade, fornece:

[...] informações diretamente construídas no diálogo com o indivíduo entrevistado e
tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade: ideias, crenças, maneira de
pensar, opiniões, sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas;
projeções para o futuro; razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes
e comportamentos (MINAYO, 2014, p.65).

Para coletar os dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada, pois esta constitui um

instrumento que não impõe questões rígidas, o que possibilita ao informante alcançar a

liberdade e a espontaneidade necessárias para discorrer sobre o tema proposto, salientando o

que para ele é mais importante, na ordem e com as palavras que lhe convém, enriquecendo a

investigação (AMADO; FERREIRA, 2013). Levou-se em consideração uma amostragem por

saturação de informação, ou seja, por critério de saturação empírica para definição e interrupção

da produção de dados (FONTANELA et al., 2011).

As entrevistas foram orientadas por roteiros (Apêndice A e B), compostos por questões

norteadoras inspiradas nos objetivos e no pressuposto teórico. Os roteiros das entrevistas

tiveram a finalidade de orientar os relatos dos entrevistados e, desta forma, permitir que o

recorte temático da pesquisa fosse contemplado.

Realizou-se as entrevistas em locais e horários previamente agendados entre os meses

de janeiro a março de 2019. As entrevistas foram gravadas mediante autorização dos depoentes,
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após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice C e D).

Todos os esclarecimentos referentes à técnica a ser utilizada, o roteiro das entrevistas e as

questões éticas do estudo foram fornecidos aos participantes. Os entrevistados tiveram

salvaguardados, a partir do roteiro semiestruturado, total liberdade para discorrer sobre a

temática proposta, sem que fosse feita qualquer tipo de interferência valorativa sobre o conteúdo

manifesto.

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade

Federal da Bahia (UFBA), Campus Anísio Teixeira - Instituto Multidisciplinar em Saúde,

mediante parecer nº 3.082.370 (Anexo A) e financiado pelo Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ por meio do edital CNPq/MS-DIAHV nº

11/2018.

3.4.2 ANÁLISE DOCUMENTAL

Compreendendo a análise documental como um conjunto de operações que buscam

examinar e analisar documentos visando descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com

as quais podem estar relacionados (RICHARDSON, 2012), foi adotado nesta investigação a

análise documental para complementar os dados, na perspectiva de entender melhor o contexto

e estabelecer interconexões com as informações obtidas nas entrevistas. A escolha dos

documentos foi por conveniência e abarcou publicações abertas como leis, decretos, portarias

federais e estaduais, Planos Plurianuais (PPA), Plano Estadual de Saúde (PES) e Relatórios

Anuais de Gestão (RAG).

Quadro 5 – Documentos utilizados na análise.

Documento Ano
Plano Plurianual (PPA) 2008/2011
Plano Plurianual (PPA) 2012/2015
Plano Plurianual (PPA) 2016/2019
Plano Estadual de Saúde (PES) 2008/2011
Plano Estadual de Saúde (PES) 2012/2015
Plano Estadual de Saúde (PES) 2016/2019
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2008
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2009
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2010
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2011
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2012
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2013

Continua
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Quadro 5 – Documentos utilizados na análise.

Relatório Anual de Gestão (RAG) 2014
Relatório Anual de Gestão (RAG) 2015
Portaria nº 2836 - Política Nacional de saúde Integral
LGBT (PNSI-LGBT)

2011

Decreto Estadual nº 11959 2010

Lei Estadual nº 12.946 2014

Decreto Estadual nº 17.523 2017

II Plano Operativo da PNSI-LGBT - Resolução nº 26
do Ministério da Saúde

2017

Portaria Ministerial nº 2051 2018

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

Para analisar os dados utilizou-se a análise de conteúdo temática. Ao utilizar essa

técnica, almejou-se transpor a linha da incerteza, buscando respostas às perguntas e

pressupostos, procurando compreender significações latentes, para atingir uma interpretação

mais profunda do fenômeno investigado (MINAYO, 2014). Ou seja, “caminhar na descoberta

do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que está sendo

comunicado” (GOMES, 2013, p. 84). Portanto, revelar os núcleos de sentido que compõem

uma comunicação, na qual a presença ou frequência tenham significados para o objeto em

análise (MINAYO, 2014).

Na análise temática, tem-se como foco o tema que corresponde a uma unidade de

registro que geralmente é utilizado para estudar motivações, opiniões, atitudes, valores, crenças

e tendências (RICHARDSON, 2013), que comporta um conjunto de relações e pode ser

graficamente apresentado por meio de uma palavra, uma frase ou um resumo (GOMES, 2013).

Para a análise do material empírico, inicialmente, realizou-se a composição do corpus

de análise por meio da escolha e ordenação dos dados a serem submetidos aos procedimentos

analíticos. Em seguida, fez-se a leitura compreensiva e exaustiva de todo material de campo

(MINAYO, 2014), extraindo os núcleos temáticos a partir das ideias centrais. Os núcleos

temáticos foram selecionados, agrupados e categorizados a partir dos objetivos propostos para

o estudo.

Para análise final dos dados foi realizada a leitura transversal da totalidade dos dados e

o entrecruzamento entre as diferentes informações coletadas, identificando-se as convergências
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e divergências para produção de análise compreensiva e crítica (MINAYO, 2014), à luz do

referencial teórico que orienta a pesquisa. Por fim, os resultados compuseram três artigos.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e a discussão estão organizados em quatro artigos científicos, sendo o

primeiro resultado de uma revisão de literatura e os demais resultantes da análise de dados

empíricos produzidos por meio das entrevistas e análise documental.

ARTIGO 1 – “REFORMA SANITÁRIA E POLÍTICA DE SAÚDE LGBT: INVISIBILIDADE NO

CAMPO DA SAÚDE COLETIVA?

ARTIGO 2 – DESAFIOS À IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE SAÚDE VOLTADA À

POPULAÇÃO LGBT NA BAHIA: CAMPO DE INTERDIÇÕES E RUPTURAS.

ARTIGO 3 – POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE PARA POPULAÇÃO LGBT NA AGENDA DE

GOVERNO: “SÓ ESTAVA PARA CONSTAR NO PAPEL”.

ARTIGO 4 – TRANSPOSIÇÃO DE ARQUÉTIPOS MORAIS AO ESPAÇO PÚBLICO E SUA

INFLUÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL LGBT NA

BAHIA.
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ARTIGO 120

Reforma sanitária brasileira e política de saúde LGBT: invisibilidade na saúde

coletiva?

Brazilian sanitary reform and LGBT health policy: invisibility in the field of

collective health?

RESUMO

Trata-se de uma revisão de literatura, que tem por objetivo identificar o que expressaram as
publicações dos principais periódicos nacionais da área da saúde coletiva, sobre gestão,
políticas e práticas em saúde direcionada à população LGBT, no período compreendido entre
2004 a 2018. A busca de documentos se deu por meio da ferramenta ‘busca integrada’, sendo
selecionados artigos disponíveis na íntegra que estavam indexados na base de dados Scientific
Electronic Library Online (Scielo). Foram analisadas as publicações de dez periódicos
nacionais e selecionadas 27 publicações que discutiam políticas públicas de saúde para a
população LGBT. Observou-se pouca expressão de temas relacionados à população LGBT, nos
14 anos do recorte temporal proposto por esse artigo, uma vez que dos 14700 artigos
encontrados, somente 92 faziam referência a população LGBT e apenas 27 discutiam as
políticas de saúde. Deste modo, verifica-se a necessidade de realização de pesquisas
direcionadas a análise de implantação das políticas públicas de saúde LGBT, que subsidiem a
construção de dados epidemiológicos e informações que traduzam as necessidades em saúde
dessa população.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas de saúde. LGBT. Equidade de gênero na saúde.

ABSTRACT

This is a literature review that aims to identify what had expressed the publications of main
nationals newspapers about management, policies and health practices addressed to the LGBT
population, in the period comprehended between 2004 and 2018. The search of documents felt
through the tool 'integrated search', being selected available articles in the complete that were
indexed in the base of data Scientific Electronic Library Online (Scielo). It was analyzed the
publications of the 10 national periodic and selected 27 publications that argued health public
policy to LGBT population. Little expression of related themes was observed the population
LGBT, in the 14 years of the temporary cutting proposed by that article, once of the 14700
found articles, only 92 made reference the population LGBT and only 27 discussed the health
politics. This way, is verified the need of accomplishment of addressed researches the analysis
of implantation of the health public politics LGBT, that subsidize the construction of
epidemiological data and information that translate the needs in health of that population.

20 Artigo submetido a revista Saúde em Debate. Autores: BEZERRA, M.V.R; MORENO, C.A; PRADO, N. M.
B.L; SANTOS, A.M.
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INTRODUÇÃO

A partir da década de 1970 intensificaram-se em países latino-americanos os

movimentos em prol das reformas no setor social, com o intuito de minimizar as desigualdades

socioeconômicas e reduzir a pobreza da população, bem como reestruturar ou fortalecer os

sistemas de saúde1. No Brasil, as bases do movimento da Reforma Sanitária Brasileira (RSB)

inscritas na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.142/90, alicerçaram o

caminho para a construção de uma política universal e integral sinalizando a necessidade de

inclusão de populações até então marginalizadas.

O processo de redemocratização da saúde, a partir do caráter contra-hegemônico da RSB

propiciou a abertura para o debate sobre cidadania e direitos sociais que reverbera em

importantes contribuições para a construção de um modelo de assistência pautado na equidade

em saúde2.

Neste contexto político emergiram diversos grupos sociais, como os de Lésbicas, Gays,

Bissexuais, Travestis e Transsexuais (LGBT) que passaram a se articular por maior visibilidade,

melhorias na qualidade de vida, igualdade de gênero e orientação sexual e pela luta por direitos

civis3, bem como para a resolução de questões inconclusas referentes à epidemia de HIV/Aids4.

Nessa perspectiva, no campo da saúde coletiva, surgem, após a criação do Sistema

Único de Saúde (SUS), as políticas de promoção da equidade, que têm por objetivo diminuir as

vulnerabilidades a que certos grupos populacionais estão mais expostos, intervindo nos

determinantes sociais da saúde. Ancoradas no princípio da justiça social, as políticas de

equidade em saúde passaram a constituir uma das bandeiras dos movimentos sociais, em

particular o LGBT.

Compreendendo a questão saúde como objeto de ação política, diversos movimentos

sociais organizados apresentaram demandas e especificidades aos governantes tendo em vista

que embora a RSB tenha propiciado a permeabilidade para as demandas das minorias sociais,

tais diálogos obtiveram uma penetração heterogênea no âmbito governamental. Este fato,

corroborou o desenvolvimento tardio de políticas públicas de saúde, como observado para

população LGBT, impulsionadas somente a partir de 2004 com a publicação do Plano Brasil

sem Homofobia.

Este marco jurídico constituiu uma ampla estratégia para ampliação, reconhecimento e

fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos no Brasil e significou não apenas a

legitimidade das demandas LGBT, mas sim, a institucionalização e maior participação do
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movimento social nos espaços de elaboração de políticas de saúde em todos os âmbitos

federativos5. Do plano Brasil sem Homofobia nasceram ramificações nos setores do Estado, a

exemplo de coordenações, planos políticas e programas6-9.

Isto posto, pôde-se observar as particularidades, complexidade e a garantia de políticas

públicas que perpassam a questão dos direitos LGBT. Dentre estes, o reconhecimento da

orientação sexual e identidade de gênero como determinante social da saúde9; o direito ao uso

do nome social6,10; e o acesso ao processo transexualizador no serviço público de saúde4,11, que

se constituíram em estratégias para ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde.

Embora sejam inegáveis os progressos na formulação de políticas de saúde, em

particular as relacionadas ao combate à homofobia e de promoção da cidadania e dos direitos

humanos da população LGBT, ao que parece não se logrou proporcionar a equidade e a

igualdade no atendimento a essa população no SUS12 indo de encontro aos princípios

defendidos pela RSB.

Para melhor compreender essa hipótese, faz-se necessário identificar o que expressaram

as publicações dos principais periódicos nacionais da área da saúde coletiva, sobre as políticas

em saúde direcionadas à população LGBT, no período compreendido entre 2004 a 2018.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de síntese integrativa da produção científica veiculada pelos principais

periódicos nacionais da área da Saúde Coletiva. O recorte temporal parte da publicação do

Plano Brasil sem Homofobia, em 2004, por ser um marco no desenvolvimento de políticas

públicas específicas à essa população.

Os dez periódicos eleitos estão indexados na Scientific Electronic Library Online

(Scielo), quais sejam: Cadernos de Saúde Coletiva; Cadernos de Saúde Pública; Ciência e Saúde

Coletiva; Revista Brasileira de Epidemiologia; Revista Interface: comunicação, saúde,

educação; Revista de Saúde Pública; Revista Saúde e Sociedade; Revista Saúde em Debate;

Revista Physis e Revista Trabalho, Educação e Saúde. A busca das revistas se deu por meio da

ferramenta ‘busca integrada’, sendo selecionados artigos disponíveis na íntegra.

Os descritores foram identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em

idiomas português (Minorias Sexuais e de Gênero), inglês (Sexual and Gender Minorities) e

espanhol (Minorías Sexuales y de Género). As estratégias de busca incluíram sinônimos dos

descritores: Pessoas LGBT; Minorias de Gênero; Pessoas LGBTQ; Mulheres Lésbicas; Pessoa

Lésbica; Pessoas LBG; Pessoas Lesbigays; Pessoas não Heterossexuais. Também foram
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incluídos os descritores transexuais e travestis, uma vez que estes não estavam contemplados

nas categorias abordadas pelo descritor Minorias Sexuais e de Gênero. Foram eleitos artigos

nos idiomas inglês, espanhol e português.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: 1) artigos disponíveis na íntegra; 2) possuir

relação com a política pública de saúde LGBT no período 2004 a 2018; 3) publicados em

periódicos brasileiros na área da saúde coletiva, classificados com qualis A1 a B2, excetuando-

se a revista Saúde em Debate e os Cadernos de Saúde Coletiva, cujos artigos publicados

estavam disponíveis online somente a partir do ano de 2012. E critério de exclusão: artigos com

acesso restrito; periódicos com qualis menor que B2 e fora do período delimitado; assuntos

divergentes da temática central deste estudo. A coleta de dados ocorreu em março de 2019.

A seleção e extração dos dados dos documentos foi realizada em quatro etapas: 1ª etapa:

busca e seleção dos artigos; 2ª etapa: leitura de todos os títulos e resumos; 3ª etapa: leitura na

íntegra e sistematização dos artigos que apresentavam publicações relacionadas a temática

central; e 4ª etapa: identificação e classificação dos artigos selecionados, de acordo com a área

de concentração da saúde coletiva – Epidemiologia; Política, Planejamento e Gestão em Saúde;

e Ciências Humanas e Sociais.

Na etapa inicial da revisão, foram identificados 92 artigos. Na sequência foram

excluídos 65 artigos após a leitura de títulos e resumos, sendo que 57 não debatiam a temática

central (implícita e/ou explicitamente), ou que se referiam à identidade de gênero e/ou fatores

de risco para transmissão do vírus HIV/AIDS, sem abordar aspectos relacionados ao ciclo da

política pública de saúde LGBT e oito que não retratavam a experiência brasileira. Ao final,

foram selecionados 27 artigos (Figura 1).
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Figura 1- Fluxograma de busca e estratificação de artigos

Fonte: Elaborado pelos próprios autores

Cada artigo foi analisado segundo os eixos: ano de publicação, periódico, metodologia,

área da saúde coletiva, aspectos relacionados a políticas de saúde LGBT e principais desafios.

Após a finalização da matriz de resultados, foi realizada uma comparação quantitativa das

publicações disponíveis entre os periódicos, para balanceamento de publicações relacionadas à

política de saúde LGBT (Quadro 1).

Total de publicações para o descritor LGBT

Recorte temporal: 2004 a 2018

Cad. Saúde
Coletiva

n= 0

Cad. Saúde
Pública da
USP

n= 5

Saúde em
Debate

n= 7

Interface

n= 15

Saúde e
Sociedade

n= 10

Trabalho,
Educação, e
Saúde

n= 0

Total de artigos

N= 92

Excluído por não

retratar a realidade brasileira

n= 8

Excluídos artigos que não debatiam a

temática central (implícita e/ou

explicitamente)

n= 57

Epidemiologia

n= 36 Políticas

n= 27

Cad. Saúde
Pública

n= 21

Ciência &
Saúde Coletiva

n= 13

Physis

n= 19

Rev. Bras. de
Epidemiologia

n= 2

Ciências Sociais

n= 29

Total de artigos

referentes a políticas de saúde

LGBT

n= 27
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Quadro 1. Número de publicações nos periódicos de saúde coletiva.

Revistas/Periódicos Total de Publicações Total de
publicações

LGBT

Publicações
sobre Políticas

LGBT
Cadernos de Saúde Coletiva 375 00 00
Cadernos de Saúde Pública 3462 21 05
Ciência e Saúde Coletiva 4152 13 04

Revista Brasileira de
Epidemiologia

1064 02 00

Revista Interface 940 15 05
Revista de Saúde Pública da USP 1887 05 01

Revista Saúde e Sociedade 1214 10 02
Revista Saúde em Debate 378 07 04

Revista Physis 762 19 06
Revista Trabalho, Educação e

Saúde
466 00 00

Total 14700 92 27
Fonte: Elaborado pelos próprios autores

RESULTADOS

Caracterização geral dos artigos

Foram analisadas as publicações de dez periódicos nacionais veiculadas entre 2004 a

2018. Destaca-se que, nesse recorte temporal, foram publicados 14.700 artigos, sendo que

destes, somente 92 (0,6%) faziam referência a população LGBT e apenas 27 (0,2%) discutiam

políticas públicas de saúde envolvendo tal população.

Ao contrastar as publicações conforme as áreas de concentração da Saúde Coletiva,

encontrou-se: 5 artigos na área de Epidemiologia, 19 artigos na área de Política, Planejamento

e Gestão em Saúde; e 3 artigos na área de Ciências Sociais e Humanas. Dentre os periódicos

investigados, os Cadernos de Saúde Pública apresentaram maior número de publicações

referente à população LGBT (21 artigos), porém a Revista Physis abordou, em maior número,

as políticas públicas de saúde LGBT ou questões relacionadas (6 artigos).

Entre todas as publicações, a maioria (12) abordou a população de travestis e

transexuais. Por sua vez, em relação aos temas centrais destacaram-se: discriminação,

preconceito e violência à LGBT; acesso a serviços de saúde; assistência integral à saúde da

população LGBT; equidade em saúde; processo transexualizador; vulnerabilidade da população

LGBT; direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT; e medidas de prevenção/controle

de IST e HIV/AIDS.
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A respeito da distribuição das publicações por área de concentração da Saúde Coletiva,

constatou-se que as publicações na área da Epidemiologia abordaram a política associada ao

HIV/Aids13,14; a situação de risco15; ao uso de drogas lícitas, ilícitas16 e a violência17. Na área

de Ciências Sociais e Humanas, as discussões centraram-se na vulnerabilidade à infecção por

HIV e outras IST18, direitos sexuais e reprodutivos da população transexual e travestis19 e

políticas públicas à luz da teoria queer20.

Na área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde, os debates circunscreveram, em

sua grande maioria, o acesso aos serviços de saúde11,12,17,21-28 as fragilidades dos atendimentos

em decorrência do preconceito e discriminação institucional12,17,21,23-26,28-32 violência contra

população LGBT29 tecnologias e saberes na prevenção do HIV/AIDS33,34 adolescência e

homossexualidade35, 36 garantia do direito à saúde 11,12,17,23-26,28,30.
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Quadro 2. Identificação dos títulos dos artigos publicados sobre políticas de saúde LGBT nos principais periódicos da saúde coletiva, por
área de concentração, 2004-2018. (continua)

ÁREA DA SAÚDE COLETIVA: EPIDEMIOLOGIA
Autor/ano/periódic

o
Título Metodologia Aspectos relacionados a políticas

LGBT
Desafios

PINTO et al. (2017)/
Cad. Saúde Pública

Silicone líquido industrial para
transformar o corpo: prevalência e
fatores associados ao seu uso entre
travestis e mulheres transexuais em São
Paulo, Brasil

Estudo
Transversal/576
travestis e mulheres
transexuais

Processo Transexualizador para acesso
a práticas de modificações corporais/
uso de silicone líquido industrial (SLI)

Presença de obstáculos estruturais no acesso e oferta de
procedimentos no SUS; idade mínima para uso de
silicone industrial e para o processo transexualizador.

BRIGNOL et al. (2015)
/Cad. Saúde Pública

Vulnerabilidade no contexto da
infecção por HIV e sífilis numa
população de homens que fazem sexo
com homens (HSH) no Município de
Salvador, Bahia, Brasil

Estudo transversal,
técnica de
recrutamento
RDS//383 HSH.

A vulnerabilidade social, individual e
programática dos HSH, no contexto do
HIV/ DSTs.

Redução da vulnerabilidade e do estigma de populações
e indivíduos frente ao HIV/AIDS e DSTs; acesso
oportuno aos serviços e informações de saúde sobre risco
de infecção, diagnóstico e tratamento do HIV / DST.

MAGNO et al. (2017)/
Rev Saude Publica

Fatores associados à
discriminação autorreferida contra
homens que fazem sexo com homens no
Brasil

Estudo
transversal /3.859
HSH.

A vertente das barreiras ao
acesso dos serviços de saúde, a busca
pela realização teste anti HIV,
discriminação pelo genero e identidade
sexual.

Discriminação potencial dos serviços sobre o
aconselhamento para DSTs frente à orientação sexual de
HSH.

ALBUQUERQUE et al
(2016)/Rev. Saúde em
Debate

Violência psicológica em lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais
no interior do Ceará, Brasil

Estudo
transversal/316
LGBTT.

Combate à violência psicológica/verbal
contra a população LGBTT.

Combater o preconceito, a hostilidade, a naturalização
dos atos de violência, omissão social permissiva
direcionados a LGBTT.

ROCHA, PERREIRA
E DIAS
(2013)/Rev. Saúde e
Sociedade

O contexto do uso de drogas entre
travestis profissionais do sexo

Estudo descritivo/
59 Travestis
profissionais do
sexo (prontuários).

Uso de drogas nos espaços de
prostituição potencializa a
vulnerabilidade no contexto de vida e
trabalho das travestis.

Combater o preconceito e discriminação;
Fortalecer a rede de proteção as travestis profissionais do
sexo e a e a necessidade de desenvolver estratégias e
ações para redução de danos.



69

Quadro 2. Identificação dos títulos dos artigos publicados sobre políticas de saúde LGBT nos principais periódicos da saúde coletiva, por
área de concentração, 2004-2018.

(continua)
ÁREA DA SAÚDE COLETIVA: CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
Autor/ano/periódic
o

Título Metodologia Aspectos relacionados à políticas
LGBT

Desafios

ALMEIDA
(2009)/PHYSIS: Rev.
Saúde Coletiva

Argumentos em torno da possibilidade
de infecção por DST e Aids entre
mulheres que se autodefinem como
lésbicas

Estudo qualitativo/
10 Mulheres
lésbicas e
ginecologistas

Vulnerabilidade individual,
programática e social da população
lésbica; invisibilidade das questões
relacionadas a orientação sexual, para
infecção pelo HIV/DST; movimento
social na articulação e efetivação de
ações voltadas a população lésbica.

Superar práticas preconceituosas a população lésbica nos
serviços de saúde;
Promover mudanças na formação dos profissionais de
saúde para lidar com as questões relacionadas a
pluralidade de gênero e orientação sexual;
Ampliação de ações de divulgação de informações junto
ao coletivo lésbico referentes a práticas sexuais;
Mudança na cultura sexual das mulheres lésbicas.

MOTTA (2016)/Rev.
Saúde em Debate

Sexualidades e políticas públicas: uma
abordagem queer para tempos de crise
democrática

Ensaio
Teórico/LGBT

Categorias poder, resistência e
transgressão à luz da teoria queer, no
contexto da Política Nacional de Saúde
Integral LGBT.

Efetivar o princípio da integralidade do cuidado frente a
um modelo de assistência assentado na
heteronormatividade e no padrão heterossexual
compulsório;
Efetivar o controle social da população LGBT nos
espaços de produção das políticas relacionadas a
diversidade de gênero e orientação sexual.

ANGONESE e LAGO
(2017)/ Rev. Saúde e
sociedade

Direitos e saúde reprodutiva para a
população de travestis e transexuais:
abjeção e esterilidade simbólica

Estudo etnográfico/
4 Travestis e
transexuais

Invisibilidade dos direitos sexuais e
reprodutivos para travestis e transexuais
ante ao modelo heterocisnormativo
como uma barreira para a saúde sexual
e reprodutiva.

Promover mudanças na formação dos profissionais de
saúde preparando-os para atuar frente a diversidade de
gênero e orientação sexual;
Adequar os serviços de saúde para o atendimento à
população trans;
Desconstruir a noção heterocisnormativa que tem
orientado os serviços e profissionais de saúde no
atendimento a travestis e transexuais.
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Quadro 2. Identificação dos títulos dos artigos publicados sobre políticas de saúde LGBT nos principais periódicos da saúde coletiva, por
área de concentração, 2004-2018.

(continua)
ÁREA DA SAÚDE COLETIVA: POLÍTICAS, GESTÃO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Autor/ano/periódico Título Metodologia Aspectos relacionados as políticas

LGBT
Desafios

BARBOSA e
FACCHINI
(2009)/Cad. Saúde
Pública

Acesso a cuidados relativos à saúde
sexual entre mulheres que fazem sexo
com mulheres em São Paulo, Brasil

Estudo qualitativo /
30 Mulheres que
fazem sexo com
mulheres

Convenções sociais e de gênero para o
acesso a cuidados ginecológicos não
associados a heterossexualidade ou a
maternidade;

Qualificar os profissionais de saúde para o atendimento às
necessidades de saúde dessa população;
A menor procura de mulheres que fazem sexo com
mulheres em decorrência da discriminação;
Dificuldade das mulheres em revelar a orientação sexual.

REDOSCHI et al.
(2017)/Cad. Saúde

Pública

Uso rotineiro do teste anti-HIV entre
homens que fazem sexo com homens:
do risco à prevenção

Revisão narrativa
da literatura/ HSH

Estratégias programáticas para
enfrentamento do HIV/AIDS previstas
na Meta 90-90-90, proposta pelo
UNAIDS para erradicar a epidemia até
2030.

Ampliar o teste anti-HIV como uma estratégia preventiva
pelos atores envolvidos na produção das políticas públicas.

SOUSA e IRIART
(2018)/Cad. Saúde
Pública

“Viver dignamente": necessidades e
demandas de saúde de homens trans em
Salvador, Bahia, Brasil

Estudo qualitativo/
10 homens trans

Despatologização, a modificação
corporal e os atendimentos
ambulatoriais e reconhecimento das
necessidades e demandas de saúde dos
homens trans.

Ausência de pesquisas e indicadores epidemiológicos que
expressem quadros de saúde dos homens trans;
Presença de transfobia nos serviços de saúde;
Ausência do processo transexualizador e mercantilização
das demandas de saúde quanto as modificações corporais.

SILVA, PAIVA e
PARKER
(2013) /Interface -
Comunicação, Saúde,
Educação

Juventude religiosa e
homossexualidade: desafios para a
promoção da saúde e de direitos sexuais

Estudo qualitativo/
18 jovens religiosos
de 15 a 25 anos

Concepções de jovens religiosos sobre
homossexualidade relevantes para
informar políticas públicas para
promoção da saúde sexual na cultura
dominada pela tradição judaico-cristã.

Ampliação do diálogo dos formuladores de políticas
públicas de saúde com os jovens religiosos e as autoridades
religiosas estabelecendo a distinção entre dogma e
religiosidade;

TAQUETTE e
RODRIGUES
(2015)/Interface -
Comunicação, Saúde,
Educação

Experiências homossexuais de
adolescentes: considerações para o
atendimento em saúde

Estudo qualitativo/
14 adolescentes de
12 a 19 anos com
experiência
homossexual

Significados das práticas homoafetivas
de adolescentes em contextos de
vulnerabilidade.

Considerar a orientação sexual dos adolescentes nos
serviços de saúde.

ROCON et al.
(2018)/Interface -

Comunicação, Saúde,
Educação

O que esperam pessoas trans
do Sistema Único de Saúde?

Estudo
qualitativo/15
pessoas trans

Garantia de acesso e da promoção de
ações para cuidado integral a pessoas
trans no SUS.

Necessidade de formação continuada para
trabalhadores da saúde para reverter a realidade de
desrespeito do nome social; Universalizar a
hormonioterapia, o implante de silicone e o atendimento
multiprofissional; Obrigatoriedade do diagnóstico
mediador do acesso aos serviços transgenitalizadores.
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Quadro 2. Identificação dos títulos dos artigos publicados sobre políticas de saúde LGBT nos principais periódicos da saúde coletiva, por
área de concentração, 2004-2018.

(continua)
ÁREA DA SAÚDE COLETIVA: POLÍTICAS, GESTÃO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Autor/ano/periódico Título Metodologia Aspectos relacionados as políticas

LGBT
Desafios

VALADÃO e GOMES
(2011)/ PHYSIS: Rev.
Saúde Coletiva

A homossexualidade feminina no
campo da saúde: da invisibilidade à
violência

Estudo qualitativo/
Mulheres lésbicas e
bissexuais

Crítica aos modelos biomédicos e
heteronormativos que provocam a
invisibilidade, discriminação e
preconceito da homossexualidade/
lesbiandade na política integral de
saúde da mulher.

Combater o preconceito, discriminação e invisibilidade
acerca da lesbiandade.
Necessidade de formação continuada para trabalhadores da
saúde para adoção de boas práticas em saúde voltadas para
a diversidade da sexualidade e identidade de gênero.

LIONÇO (2009)/
PHYSIS: Rev. Saúde
Coletiva

Atenção integral à saúde e diversidade
sexual no Processo Transexualizador do
SUS: avanços, impasses, desafios

Ensaio teórico/
Travestis e
transexuais

Ambivalência na construção da norma
técnica do PrTr no SUS, discutindo a
judicialização para regulamentação e
financiamento dos procedimentos
médico-cirúrgicos.

Obrigatoriedade da condição diagnóstica (transexualismo)
para acesso ao PrTr;
Democratizar os direitos sexuais, numa perspectiva de
diversidade sexual.

SILVA et al. (2017)
PHYSIS: Rev. Saúde
Coletiva

Uso do nome social no Sistema Único
de Saúde: elementos para o debate
sobre a assistência prestada a travestis e
transexuais

Ensaio teórico-
reflexivo/ Travestis
e transexuais

Utilização do nome social como
condição fundamental para promover o
acesso e acolhimento de travestis e
transexuais nos serviços de saúde.

Preconceito e discriminação nos serviços de saúde;
Capacitar os profissionais de saúde para lidar coma as
questões relacionadas a identidade sexual e de gênero.

FERREIRA et al.
(2017)/ PHYSIS: Rev.
Saúde Coletiva

Vivências de travestis no acesso ao
SUS

Estudo qualitativo/
6 travestis

Discute o acesso de Travestis de
Teresina – PI, ao SUS, destacando as
fragilidades do atendimento, da
importância da capacitação profissional
e da criação de centros de referência
para atendimento a essa população.

Discriminação e preconceito nos serviços públicos de
saúde;
Proporcionar acolhimento humanizado;
Ampliar o acesso aos serviços de saúde reduzindo a procura
por serviços precários e clandestinos tanto para a
modificação corporal quanto para os cuidados em saúde;

RAMOS e CARRARA
(2006)/ PHYSIS: Rev.
Saúde Coletiva

A Constituição da Problemática da
Violência contra Homossexuais: a
Articulação entre Ativismo e Academia
na Elaboração de Políticas Públicas

Ensaio teórico/
População LGBT

Discute as diferentes formas de
violência sofridas pela população
LGBT

Necessidade de criação de dispositivos e articulações em
diferentes setores capazes de atuar nas diferentes formas de
violência;

ZAGO e SANTOS
(2013)/ PHYSIS: Rev.
Saúde Coletiva

Os limites do conceito de
empoderamento na prevenção ao
HIV/AIDS entre jovens gays e
bissexuais no Brasil

Pesquisa
qualitativa/ Jovens
gays e bissexuais

Emprego da metodologia do
empoderamento como conceito-
estratégia em uma política de prevenção
ao HIV/Aids.

Adaptar o conceito de empoderamento proposto para
atender as dimensões sociais e políticas em que se
encontram inserida a população de jovens gays e bissexuais
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Quadro 2. Identificação dos títulos dos artigos publicados sobre políticas de saúde LGBT nos principais periódicos da saúde coletiva, por
área de concentração, 2004-2018.

(continua)
ÁREA DA SAÚDE COLETIVA: POLÍTICAS, GESTÃO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Autor/ano/periódico Título Metodologia Aspectos relacionados as políticas

LGBT
Desafios

FREIRE et al. (2013)/
Rev. Saúde em Debate

A clínica em movimento na saúde de
TTTS: caminho para materialização do
SUS entre travestis, transsexuais e
transgêneros

Ensaio teórico/
Travestis,
Trangêneros e
Transexuais

Apresenta o modelo de atenção
peripatético como uma estratégia de
promoção do acesso dessas populações
aos serviços de saúde.

Necessidade de ações específicas voltadas a população em
questão dentro e fora das unidades.

ALBUQUERQUE et al.
(2013)/ Rev. Saúde em
Debate

Homossexualidade e o direito à saúde:
um desafio para as políticas públicas de
saúde no Brasil

Revisão de
literatura/ LGBT

Avanços e barreiras na
operacionalização das politicas
públicas LGBT

Homofobia institucional;
Ausência de dotação orçamentária para as políticas LGBT;
Capacitação dos profissionais acerca das demandas da
diversidade sexual e de gênero;
Reformulação dos espaços de saúde para atendimento
humanizado a população LGBT.

LIONÇO (2008)/ Rev.
Saúde e Sociedade

Que Direito à Saúde para a População
GLBT? Considerando Direitos
Humanos, Sexuais e Reprodutivos em
Busca da Integralidade e da Eqüidade.

Ensaio teórico/
LGBT

Criação de politicas públicas de saúde
para população LGBT no âmbito do
SUS.

Discriminação e preconceito nos serviços de saúde;
Estigma institucional;
Desnaturalizar e desmedicalizar a sexualidade
reconhecendo a homossexualidade como uma possibilidade
de constituição humana legítima;
Democratizar os direitos sexuais reprodutivos;

GOMES et al. (2018)/
Rev. Saúde e Sociedade

O SUS fora do armário: concepções de
gestores municipais de saúde sobre a
população LGBT

Estudo qualitativo/
12 Diretores e
coordenadores

Desconhecimento das diretrizes da
PNSI-LGBT pelos gestores em saúde
do município de Cuité (PB) e os seus
reflexos nos serviços de saúde.

Desarticulação dos níveis de atenção à saúde;
Desconhecimento da condição de saúde vivenciada pela
população LGBT no município;
Formação continuada de gestores e profissionais para o
reconhecimento das especificidades e necessidades da
população em questão;
Discriminação e preconceito;

POPADIUK,
OLIVEIRA e
SIGNORELLI (2017)/
Rev. Ciências e Saúde
Coletiva

A Política Nacional de Saúde Integral
de Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Transgêneros (LGBT) e o acesso ao
Processo Transexualizador no Sistema
Único de Saúde (SUS): avanços e
desafios

Estudo quanti e
qualitativo/ LGBT

Apresenta as principais conquistas da
população LGBT no campo da saúde e
discute as implantação do processo
transexualizador (PrTr) no SUS.

Discriminação, o estigma e o preconceito em relação a
identidade de gênero e orientação sexual;
Capacitação dos profissionais de saúde para acolhimento e
ampliação do acesso da população Trans;
Adequar o sistema de marcação de procedimentos exames
para possibilitar a inclusão das pessoas trans;
Reduzida quantidade de hospitais e ambulatórios
habilitados para realização do PrTr;
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Quadro 2. Identificação dos títulos dos artigos publicados sobre políticas de saúde LGBT nos principais periódicos da saúde coletiva, por
área de concentração, 2004-2018.

(continua)
ÁREA DA SAÚDE COLETIVA: POLÍTICAS, GESTÃO, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Autor/ano/periódico Título Metodologia Aspectos relacionados as políticas

LGBT
Desafios

SOUZA et al. (2014)/
Rev. Ciências e Saúde
Coletiva

Itinerários terapêuticos de travestis da
região central do Rio Grande do Sul,
Brasil

Estudo qualitativo/
49 Travestis

Itinerário terapêutico das travestis de
Santa Maria (RS), na busca de cuidados
em saúde dentro de instituições não
convencionais (religião de matriz
africana).

Discriminação e preconceito institucional;
Capacitar e qualificar os profissionais para atendimento das
demandas das travestis;
Respeito ao uso do nome social nas instituições de saúde;
Ampliação do acesso à serviços de saúde;

ROCON et al. (2016)/
Rev. Ciências e Saúde
Coletiva

Dificuldades vividas por pessoas trans
no acesso ao Sistema Único de Saúde

Pesquisa
qualitativa/ 15
pessoas trans

Dificuldades enfrentadas por pessoas
trans ao acesso aos serviços públicos de
saúde na Grande Vitória (ES).

Desrespeito ao nome social, discriminação e o diagnóstico
no PrTr como principais limitações no acesso aos serviços
de saúde;
Capacitar e qualificar os profissionais de saúde para o
atendimento de pessoas trans nos serviços;
Ampliar o número de instituições habilitadas a realizar o
processo transexualizador no SUS e ampliar o acesso de
pessoas trans aos serviços de saúde;
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Perspectivas históricas das políticas de saúde LGBT

No final da década de 1970 no Brasil, surgiram diversos movimentos sociais em defesa

dos direitos dos grupos lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, travaram uma luta

objetivando romper com o estereótipo bem como com as diversas formas de violência (sexual,

psicológico, física e o preconceito). Sob essa ótica o público LGBT, passa a ser visualizado

com um novo olhar no cenário da política de saúde e assim incluem discussões que até então

não eram fortalecidas ou referenciadas aos mesmos.

Numa perspectiva histórica, evidências científicas apontam avanços na implantação de

políticas direcionadas à saúde da população LGBT. Nesta perspectiva, a trajetória do

movimento LGBT obteve maior ascensão social, a partir da redemocratização brasileira. Nesse

período, iniciou-se o processo de institucionalização do movimento homossexual vinculado às

ações de prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), quando ocorre um

fortalecimento dos movimentos sociais diante da epidemia da AIDS, e a reconfiguração de

muitos destes grupos sociais em organizações não governamentais (ONG)29.

A década de 1990 é marcada pelo aumento do número de organizações do movimento,

pela sua diversificação de atuação e de formatos institucionais37. Nesse contexto, amplia-se a

rede de articulação do movimento com a presença de novos atores sociais e maior visibilidade

da diversidade sexual como questão política e social. Entre outras iniciativas, destaca-se a

primeira Parada do Orgulho LGBT, em São Paulo, pela inclusão de ativistas e homossexuais

não organizados por meio de uma política de visibilidade massiva37.

A partir de 2004, foram publicados (Figura 2) pelo Ministério da Saúde diferentes

planos, programas e políticas com intuito de combater a discriminação e o preconceito,

promover a cidadania e ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde. Ainda

assim, as publicações foram restritas e não refletiram em pesquisas os avanços políticos.

O Programa Brasil sem Homofobia, lançado pelo governo federal em 2004, foi criado

para a formulação de políticas e programas específicos na intenção da melhoria da situação de

vida dos grupos GLBT. Como resposta, aos debates e a ausculta de demandas de representações

do movimento social, no sentido de promover a inserção das especificidades de saúde desse

contingente populacional nas políticas e ações do SUS.

O reduzido número de publicações, diante de importantes instrumentos normativos,

assevera a baixa permeabilidade de temas relacionados à LGBT nos periódicos estudados. Uma

possível explicação para esse fato, apoia-se na ideia de que os temas referentes a essa população

não foram considerados relevantes para compor os periódicos estudados, não se alinhavam com
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as linhas editoriais das revistas ou não havia produção significativa de pesquisas, na Saúde

Coletiva, que abarcasse tal população.

Por sua vez, em conjunturas favoráveis e maior abertura em governos progressistas e

democráticos, a comunidade LGBT galgou avanços nas políticas públicas implementadas nas

diversas áreas sociais, especialmente no setor saúde.

Nessa seara, em 2006, o Conselho Nacional de Saúde passou a contar em sua

composição com a representação LGBT10 e o Ministério da Saúde lançou a Carta do Usuário

do SUS que, entre outras ações, prevê o atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer

discriminação e abre caminho para o uso do nome social38. Tal ação influencia diretamente no

acolhimento à população transgênero. Embora constitua em importante conquista à cidadania

de travestis e transexuais, poucas publicações analisaram as barreiras de acesso aos serviços de

saúde de tal população.

Os anos de 2007 a 2011 foram marcados por eventos significativos para a garantia de

direitos, promoção da cidadania e desenvolvimento de políticas públicas para população LGBT.

Não obstante tenha-se instituído o Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da

Epidemia de AIDS e DST7 o Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia de AIDS e DST

entre gays, homens que fazem sexo com homens (HSH) e travestis39; o PNPCDH-LGBT8; o

Processo Transexualizador (PrTr)40; e a Política Nacional de Saúde Integral LGBT (PNSI-

LGBT)9, houve incipiência em publicações (apenas cinco) a respeito da implantação dessas

políticas, da implementação das ações desenvolvidas e do impacto destas na saúde da população

LGBT.

Além disso, chama a atenção a insuficiência de estudos de avaliação de políticas LGBT

(exceto quando relacionadas ao HIV/AIDS), para a produção de dados epidemiológicos da

condição de saúde dessa população e produção de conhecimento e novas tecnologias voltadas

para o cuidado em saúde da mesma.

Depois de muitas versões, a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,

Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) foi assinada em 2011, instituindo a

democratização do direito à saúde a esta parcela populacional durante a 14ª Conferência

Nacional de Saúde. Essa conquista teve grande implicação dos movimentos sociais em diálogo

com instituições de pesquisa e Organizações Não Governamentais, para que as propostas

formuladas e defendidas pudessem, de fato, adentrar a agenda governamental e ser formalizada.

Desde então, a Política Nacional de saúde integral a população LGBT tem se constituído

nos últimos anos de acordo com os princípios e diretrizes do SUS de forma universal e gratuita,
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mas é importante destacar que, precisa de maior efetivação e responsabilidade universal por

parte do Estado, principalmente no que se refere ao processo de inclusão e equidade.

Apesar de os anos subsequentes, terem apresentado uma maior expressão no contexto

nacional, dos avanços relacionados ao processo transexualizador no SUS, ao acesso de travestis

e transexuais aos serviços de saúde e as conquistas civis, como o uso do nome social no SUS,

a adoção de crianças por casais homossexuais; direito ao uso do nome social; direito de

homossexual receber pensão pela morte de seu cônjuge; reconhecimento da União Estável de

casais homossexuais; possibilidade de constar o cônjuge homossexual na identidade militar;

licença-maternidade a pai adotivo gay e o casamento homoafetivo.

Em suma, as políticas públicas surgem então, na intenção de resguardar e proteger a

integridade física, moral, mental e identitária da população LGBT, mas cabe destacar que, o

Estado deve adotar todos os instrumentos necessários para que se assegure a estes indivíduos,

historicamente marginalizados, o pleno acesso e proteção ao direito fundamental à saúde.
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Figura 2: Linha do tempo acerca dos principais marcos sociais, normativos e técnicos para o desenvolvimento de políticas LGBT no Brasil.

Fonte: Elaboração própria



78

DISCUSSÃO

Os temas relacionados à população LGBT tiveram pouca expressividade no cômputo

geral das publicações identificadas nos últimos quinze anos. Os artigos trouxeram importantes

contribuições ao tratarem de temas complexos e apontarem vulnerabilidades em decorrência da

identidade de gênero e orientação sexual.

Área de Epidemiologia: vulnerabilidade e afastamento de pessoas LGBT do cuidado em saúde

Ao desvelar fatores associados à prática de uso de silicone industrial entre travestis e

mulheres transexuais15, apontou-se a necessidade de assegurar o acesso aos recursos

necessários para realização das modificações corporais ao longo do percurso de transição. Para

tanto, aponta para necessidade de políticas públicas que reconheçam a diversidade das

demandas de saúde deste grupo social, na perspectiva de construção da identidade de gênero

pautada na singularidade com que cada indivíduo vivencia seu processo de transição.

Na mesma direção, o uso e abuso de drogas por travestis profissionais do sexo que

frequentavam um serviço de saúde apontou a importância que uma política integrada seja

desenvolvida, para aumentar os repertórios de existência dessas pessoas, em termos de

educação, saúde e trabalho historicamente restringidos16.

Em sintonia com os demais temas, a violência psicológica praticada contra LGBT

sinaliza um fenômeno complexo e multidimensional, enquanto reflexo do preconceito e

hostilidade direcionados às expressões de sexualidade não heteronormativas, além de figurar

como problema de saúde pública, evidenciando a necessidade primordial de conhecimento das

especificidades de assistência a cada grupo da comunidade LGBT41.

Por fim, a vulnerabilidade social, individual e programática dos homens que fazem sexo

com homens (HSH), no contexto da epidemia do HIV/DST13, bem como a discriminação deste

mesmo grupo14, demonstram a complexa cadeia relacional entre estigma e adoecimento que,

por sua vez, culmina no afastamento de LGBT do cuidado em saúde, e a necessidade da

articulação de ações voltadas para promoção de ações diferenciadas de saúde, com o objetivo

de reduzir desigualdades de grupos em condições de exclusão social e iniquidade em saúde,

mesmo quando este é disponibilizado no SUS.

Por outro lado, uma política de enfrentamento das iniquidades da população LGBT

requer iniciativas estratégicas vigorosas, entre as quais a capacitação dos profissionais de saúde
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sobre as práticas sexuais e sociais de LGBT. Esta é questão fundamental para que o cuidado

seja condizente com suas reais necessidades em saúde.

Em síntese, os artigos abordaram a perspectiva da integralidade da atenção à saúde

desses segmentos populacionais brasileiros, e o descaso dos profissionais de saúde e serviços,

por exporem a população LGBT a agravos decorrentes do estigma, dos processos

discriminatórios e de exclusão social, que violam seus direitos humanos, entre os quais, o direito

à saúde, à dignidade, à não–discriminação, à autonomia e ao livre desenvolvimento.

Área de Ciências Sociais: Heteronormatividade e padrão heterossexual compulsório nos

serviços de saúde

Ao discutir as possibilidades de infecção por DTS e Aids, aponta-se que práticas de

saúde forjadas em padrões heterocisnormativos associado a cultura sexual de mulheres lésbicas,

expõe este grupo a diferentes tipos de vulnerabilidade (individual, programática e social)18

culminando no afastamento dos serviços de saúde, na desinformação das mulheres lésbicas

acerca das formas de infecção por DTS/Aids, ao mesmo tempo em que alimentam fragilidades

nos programas de saúde desenvolvidos para as mulheres. O autor destaca a necessidade de

mudanças na formação dos profissionais de saúde, superando a etnocentricidade e a visão

generalizante que levam ao despreparo técnico para lidar com as questões de orientação e

práticas sexuais.

Em concordância, ao discutir a “esterilidade simbólica” de travestis e transexuais

sinalizam o modelo de atenção heterocisnormativo19. Para tal, debate-se como a constituição de

sujeitos abjetos está dissociada de questões como reprodução e parentalidade mostrando que o

gozo dos direitos sexuais e reprodutivos não é uma realidade atual, especialmente para a

população trans. Ademais, apontam para reestruturação dos serviços de saúde para acolhimento

das demandas e especificidades da população trans, bem como para a desconstrução da

heterocisnormatividade como noção orientadora de práticas em saúde e alteração na formação

acadêmica dos profissionais de saúde.

Do mesmo modo, ao estudar categorias de poder resistência e transgressão à luz da

teoria queer no contexto da PNSI – LGBT aponta-se os desafios de efetivar o princípio da

integralidade frente a um modelo de assistência assentado na heterocisnormatividade e no

padrão heterossexual compulsório20, bem como de se efetivar o controle social da população

LGBT, demarcar e assegurar a sua inserção em espaços de construção de políticas públicas.
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Área de Políticas, Planejamento e Gestão em Saúde: Dimensões de acesso à atenção à saúde

Os artigos da área de Política, Planejamento e Gestão em Saúde convergiram para o

debate acerca de distintas dimensões do acesso aos serviços e aos cuidados em saúde.

Especificamente no que se refere ao acesso, vale destacá-lo como parte essencial para o cuidado

da saúde LGBT.

Nesse sentido, é importante destacar as questões predominantes nos diversos estudos

analisados, quais sejam: a inclusão e articulação das especificidades de orientação sexual e

identidade de gênero em uma política nacional voltada para as populações LGBT; necessidade

de implementação de práticas de educação permanente para os profissionais de saúde incluindo

a temática LGBT; definição de normas não–discriminatórias e respeito ao direito à intimidade

e à individualidade dos grupos e indivíduos pertencentes às populações LGBT; necessidade de

garantia dos direitos sexuais e reprodutivos extensiva a esses segmentos; implementação de

campanhas e revisão dos currículos escolares; e mudanças nos formulários, prontuários e

sistemas de informação do SUS, para contemplar a orientação sexual e a identidade de gênero,

os quais constituem situações muito mais complexas e são fatores de vulnerabilidade para a

saúde.

Pode-se identificar que o desrespeito ao uso do nome social, a discriminação e o

preconceito relacionados à identidade de gênero e a orientação sexual, somado ao despreparo

dos profissionais de saúde para lidar com o público LGBT são responsáveis pelo absenteísmo

e afastamento dessa população aos serviços de saúde. A inabilidade dos profissionais de saúde

para lidar com as demandas da população LGBT gera desapontamento com os serviços

buscados, descontinuidade de cuidados em saúde e a não procura em outras ocasiões 12,21,28,36.

A População LGBT, vivencia um processo excludente em diversas situações, marcada

pela violência em suas variadas formas percebendo esta realidade faz necessário o estado

desenvolver Políticas Públicas eficientes e eficazes a fim minimizar ou acabar com as violações

de direitos que essa população sofre. Neste sentido, diversos estudos concebem o desrespeito

ao uso do nome social no SUS e a invisibilidade das demandas e especificidades da população

LGBT, como formas explícitas de hostilidade a estes sujeitos, levando ao afastamento dos

serviços12,28,31,35 e a busca de cuidados em saúde em locais “alternativos” dentro de instituições

não convencionais23.

O acesso da população LGBT ao SUS encontra dificuldades de operacionalização, uma

vez que essa população não segue um padrão heterocisnormativo, e aquilo que os torna

“diferentes” pode acabar sendo usado contra eles nos serviços de saúde. Por exemplo, a
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demanda por cuidados específicos e próprios da hormonioterapia e alterações corporais, leva a

população trans (travestis/ mulheres e homens transexuais) a buscar apenas os serviços

ambulatoriais que foram criados com fins específicos. Dessa forma, o Estado acaba por

incorporar a população LGBT, através da lógica de fluxos assistenciais que contribuem para a

exclusão social, pois alguns a aborda como infectantes, já que os serviços estão interligados às

demandas de IST e AIDS. Mas, a garantia da integralidade da atenção perpassa pelo acesso aos

serviços de saúde em todos os níveis de complexidade, e inclui os cuidados básicos com a saúde

promovidos nas Unidades de Saúde12,21,26,32.

Do mesmo modo, estudos teceram críticas ao modelo biomédico e heterocisnormativo31;

discutiram os avanços e barreiras a operacionalização das políticas LGBT17; debateram acesso

e cuidado integral em saúde à população LGBT27, destacaram a necessidade de alterações na

formação dos profissionais de saúde, de modo a prepará-los para o atendimento das demandas

relacionadas a orientação sexual e de gênero, como estratégia de enfrentamento à

discriminação, ao preconceito e ao estigma institucional.

É importante ressaltar que o despreparo para o cuidado em saúde não se restringe aos

profissionais que prestam assistência à população LGBT e estende-se a gestores em saúde.

Outrossim, o desconhecimento dos objetivos e diretrizes da política LGBT, por gestores, resulta

em desarticulação de ações nos diversos níveis de atenção à saúde, determinando a

fragmentação do cuidado32.

O desafio da promoção da equidade para a população LGBT deve ser compreendido a

partir da perspectiva das suas vulnerabilidades específicas, demandando iniciativas políticas e

operacionais que visem à proteção dos direitos humanos e sociais dessas populações. Há um

consenso sobre a necessidade do combate à homofobia no SUS, e a necessidade de proteção do

direito à livre orientação sexual e identidade de gênero, como uma estratégia fundamental e

estruturante para a garantia do acesso aos serviços e da qualidade da atenção17, 23.

Acerca das dificuldades de acesso aos serviços, os artigos apontaram especialmente para

fragilidades e obstáculos incutidos no PrTr. Ressaltam que o diagnóstico de transexualismo

caracteriza o sujeito como doente, encontra-se amargamente engendrado no sistema e funciona

não só como ponte de acesso, mas também como mediador do ingresso do sujeito no processo

transexualizador11,27. A obrigatoriedade diagnóstica, bem como o processo de normatização,

“ao mesmo tempo em que gera parâmetros para a garantia de direitos, pode também se prestar

a gerar novas demarcações de exclusão”11(96).

Da mesma forma, ao discutir-se o PrTr, salienta-se o pequeno número de hospitais26 e

ambulatórios habilitados para realização do procedimento no SUS, bem como a sua distribuição
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geográfica restrita a alguns poucos estados, que acabam por limitar o acesso ao PrTr. Além das

barreiras relacionadas a estrutura física, os autores discutem a necessidade da capacitação dos

profissionais no que tange ao acolhimento a população LGBT, a eliminação da discriminação

e do estigma nos serviços de saúde.

Também é necessário romper com práticas conservadoras nos espaços públicos a e

privados que atendem a população LGBT, uma vez que dentro dos espaços sociais da população

supracitada, os mesmos devem ser tratados como cidadãos, implicando assim que também

tenham acesso aos serviços e ações de saúde, de forma universal e igualitária. Tais

discriminações e estigmatizações podem se traduzir em barreiras no acesso aos serviços de

saúde, que podem influenciar na procura por atendimentos de serviços clandestinos, os quais,

pela precariedade de forma generalizada, podem oferecer risco e, sobretudo, elevar os padrões

de vulnerabilidade, fatos que sinalizam a importância de aumentar o uso de tecnologias leves

no cuidado à saúde LGBT25,27.

Outro aspecto evidenciado, diz respeito a ausência de previsão orçamentária para a

execução das ações previstas nos planos, e complementam afirmando que a escassez e, até

mesmo, a ausência de recursos revelam as ações como difíceis de serem alcançadas. Essa

restrição indica que, apesar de as políticas e os programas LGBT apresentarem boas

perspectivas, a materialização das propostas e ações realizadas ainda é desbravadora e

desafiadora17.

Em síntese, as dificuldades de acesso da população LGBT aos serviços de saúde

decorrem especialmente do estigma e discriminação operados em níveis estrutural, institucional

e individual, produzidos por um modelo de assistência à saúde pautado na

heterocisnormatividade. Ademais, o despreparo de gestores e profissionais de saúde para lidar

com questões relacionadas a diversidade sexual e de gênero constitui uma importante barreira

tanto para o acesso aos serviços, quanto para o cuidado integral à saúde da população LGBT.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que muitas conquistas tenham sido alcançadas ao que tange a criação de políticas

públicas de saúde para população LGBT e a visibilidade que, ao longo dos anos, as questões

referentes a essa população tenha atingido, a inserção dessas temáticas nos periódicos de Saúde

Coletiva tem sido pouco expressiva.

Embora que a área da Saúde Coletiva preveja a interdisciplinaridade na construção do

debate, ainda persiste a fragmentação no processo de construção do conhecimento. Os diversos
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campos de produção de saberes práticas não romperam com os paradigmas simbólicos e

reificantes, perpetuando produções limitadas e estigmatizantes. Tal situação conduz a reflexões

alinhadas ao campo da saúde e a premência em instigar a construção de um novo paradigma no

processo de ensino nos cursos de saúde, que contemple uma formação acadêmica capaz de

discutir a diversidade de gênero como questão social atinente ao processo de cuidado em saúde.

A partir da análise proposta por este estudo emergiram algumas questões que levam a

reflexões: O que determina a hierarquização de temas? Por que determinadas temáticas têm

maior penetração nessa ou naquela área de concentração da Saúde Coletiva? Por que em

determinados periódicos não se discutem questões relacionadas a população LGBT para além

das IST e HIV/Aids? Quais as possíveis barreiras ou impedimentos para a entrada dessa

produção científica?

Acredita-se que seja necessário a realização de pesquisas a respeito da implantação das

políticas públicas de saúde LGBT, assim como da implementação das ações desenvolvidas,

para produção de marcadores de saúde que possibilite a construção de dados epidemiológicos

para essa população, e desdobrem na repercussão nas secretarias municipais de saúde, reais

instâncias executoras dos serviços do SUS.
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ARTIGO 221

Desafios à Implantação de uma Política de Saúde voltada à população LGBT na

Bahia: campo de interdições e rupturas

Challenges to the Implementation of a Health Policy aimed at the LGBT

population in Bahia: field of interdictions and ruptures

RESUMO

Este artigo tem por objetivo discutir os desafios para implantação de política de saúde integral
voltada à população lésbica, gay, bissexual, travesti e transexual na Bahia. Trata-se de uma
análise política em saúde com abordagem qualitativa, composta por quinze entrevistas
semiestruturadas, sendo seis com gestores de saúde e nove com ativistas LGBT. Os dados foram
interpretados por meio da técnica de Análise de Conteúdo Temática e produziram três
categorias: 1) Políticas sociais no âmbito da justiça: primeiros passos; 2) Movimento social
LGBT e a ocupação do aparato estatal: um passo à frente; 3) Institucionalização da política
LGBT: caminhando a passos lentos. Constatou-se que a PNSI-LGBT demorou a ser
institucionalizada na Bahia, ocorrendo ainda incipiente com a criação da Área Técnica de Saúde
LGBT. Evidenciou-se, também, que o período que a antecedeu, embora marcado por momentos
de articulação com o movimento social, houve poucas ações voltadas ao desenvolvimento de
políticas específicas. A escassez de recursos financeiros, o preconceito, a discriminação e o
estigma apresentaram-se como grandes obstáculos a serem superados. Por fim conclui-se que
apesar dos avanços na construção de espaços de caráter propositivo e equipamentos voltados
ao desenvolvimento de políticas públicas LGBT, não se logrou a construção de uma política
integral de saúde em âmbito estadual.

Palavras-chave: Política de Saúde; Pessoas LGBT; Minorias Sexuais e de Gênero.

ABSTRACT

This article aims to discuss the challenges to the implementation of a comprehensive health
policy aimed at the lesbian, gay, bisexual, transvestite and transsexual population in Bahia. This
is a health policy analysis with a qualitative approach, consisting of fifteen semi-structured
interviews, six with health managers and nine with LGBT activists. The data were interpreted
using the thematic content analysis technique and produced three categories: 1) Social policies
in the realm of justice: first steps; 2) LGBT Social movement and the occupation of the state
apparatus: one step ahead; 3) Institutionalization of LGBT policy: walking slowly. It was found
that the LGBT Comprehensive national health policy took a time to be institutionalized in
Bahia, occurring to be still incipient with the creation of the LGBT Health technical area. It was
also evidenced that the period that preceded it, although characterized by moments of
negotiations with the social movement, there were few actions aimed at the development of
specific policies. The scarcity of financial resources, the prejudice, the discrimination and

21 Artigo submetido a revista Caderno de Saúde Pública (Anexo B).



88

stigma were presented themselves as major obstacles to be overcome. Finally, it is concluded
that, despite the advances in the construction of spaces of a propositional character and
equipment geared towards the development of LGBT public policies, the construction of a
comprehensive health policy at the state level was not achieved.

Keywords: Health policy; LGBT People; Sex and gender Minorities.

INTRODUÇÃO

No Brasil, mesmo após a constituinte de 1988, que equiparou os cidadãos brasileiros e

universalizou o direito à saúde, a população LGBT permaneceu à margem da sociedade, tendo

seus direitos restritos ou de alguma forma negligenciados, demonstrando uma discrepância

entre o ‘país legal’ e o ‘país real’1.

Ao longo da trajetória política do movimento LGBT, canais de participação social e

interlocução com o governo expandiram-se e a permeabilidade às reivindicações e o

reconhecimento das necessidades dessa população foram ampliadas na agenda política1,2,3.

Desde 2004, a sociedade brasileira tem assistido à elaboração e a implementação de políticas

públicas voltadas à população LGBT para além das políticas de prevenção de Infecções

Sexualmente Transmissíveis (IST) e HIV/aids4,5.

Esse fenômeno é resultado da militância política protagonizada, inicialmente, pelo

Movimento Homossexual Brasileiro (MHB), atualmente denominado Movimento LGBT, e da

coalisão de esforços do governo, da sociedade civil e dos movimentos sociais organizados, no

intuito de efetivar e ampliar direitos, superar o estigma, o ódio e a violência contra expressões

de gênero e sexualidade não hegemônicos1,2. Entretanto, a criação de instrumentos legais não

assegura a implementação real de políticas públicas6, inclusive, no cotidiano desta população.

Embora seja inegável os progressos na formulação de tais políticas, em particular as de

combate à homofobia e de promoção da cidadania e dos direitos humanos da população LGBT,

ainda não se logrou proporcionar a equidade e a igualdade no atendimento a essa população no

Sistema Único de Saúde (SUS)7. “Não obstante, a trajetória das políticas públicas voltadas à

população LGBT não foi isenta de contradições, tensões e acidentes de percurso”8 (p.127).

Consequentemente, apesar de avanços terem sido conquistados como, por exemplo, a

criação da Coordenadoria Nacional de Promoção dos Direitos de LGBT e do Conselho

Nacional LGBT9; o reconhecimento da orientação sexual e identidade de gênero como

determinantes sociais da saúde10; o direito ao uso do nome social11,12; o acesso ao processo

transexualizador no serviço público de saúde13,14; e, mais recentemente, em 2019, a equiparação
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do crime de LGBTfobia ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Superior (STF), para a

população LGBT, ainda, existem demandas não atendidas no cuidado à saúde.

Nesta direção, a atenção integral à saúde, com ações voltadas, inclusive, às

especificidades desta população em todos os níveis de atenção, o acolhimento nas instituições

de saúde, além da não discriminação no acesso e na assistência são algumas das demandas

permanentes13,15-18.

No entanto, a incipiente implantação das políticas sociais, a qualificação inadequada de

profissionais da saúde para lidar com as singularidades da população LGBT, a homofobia e a

discriminação institucional têm sido apontadas como responsáveis pelo afastamento da

população LGBT dos serviços de saúde e do abandono de tratamentos, refletindo um alto índice

de ausência nos espaços dos serviços de saúde9,13,18-23.

Nesta perspectiva, as políticas públicas para população LGBT são frágeis

institucionalmente e deficientes estruturalmente, tendo em vista: a) a ausência de arcabouço

jurídico que assegure sua existência como política de Estado, livres das incertezas decorrentes

das mudanças de governos; b) os desafios para compor um modelo de gestão que promova a

ação conjunta, transversal e intersetorial de órgãos dos governos federal, estaduais e municipais,

dialogando com a sociedade civil; c) a carência de financiamento específico, com previsão

orçamentária no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei

Orçamentária Anual (LOA); e d) o reduzido número de servidores públicos permanentes e

qualificados, responsáveis pela elaboração, implementação, monitoramento e avaliação das

políticas4.

Ademais, debater a questão das políticas públicas para a população LGBT implica,

necessariamente, em uma metamorfose no que tange aos costumes, a moral e os padrões sexuais

definidos e cristalizados na sociedade brasileira4. Tal perspectiva, por si, constitui um grande

desafio para os formuladores e executores de políticas públicas abrangentes.

Com efeito, no Brasil, ações vêm sendo desenvolvidas para tentar mudar esse cenário

como a criação do Programa Brasil sem Homofobia24; Plano Nacional de Enfrentamento da

Epidemia de AIDS e DST entre Gays, Homens que fazem sexo com Homens (HSH) e

Transexuais25; Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT26; e a

Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais27.

Dessa forma, para concretizar o direito, é necessário um modelo social orientado à solidariedade

e à justiça social. Deste modo, torna-se imprescindível o reconhecimento de grupos sociais que

se encontram em situação de desigualdade no reconhecimento dos seus direitos13. Assim, este

artigo tem como objetivo discutir os desafios para implantação da Política Nacional de Saúde
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Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) no estado da

Bahia.

Para tanto, toma-se como objeto central a análise política em saúde por oportunizar

identificar as relações de poder em saúde (natureza, estrutura, relações, distribuição e lutas) nos

âmbitos setoriais e societário, o envolvimento com os movimentos sociais implicando

militância sociopolítica na defesa da sociedade civil sob a égide dos direitos humanos28 (p.76),

assim como suas relações com a produção de fatos políticos, dentro e fora das instituições;

incluindo o exame de conjunturas e suas relações com a saúde29.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

Trata-se de um estudo de caso subsidiado por uma análise política em saúde30, com

abordagem qualitativa31. A produção de dados transcorreu entre os meses de janeiro a março

de 2019.

Para compreender o processo de implantação da PNSI-LGBT, foram interrogados

informantes-chave – gestores de saúde e ativistas do movimento LGBT – que estão ou

estiveram diretamente implicados com essa política na Bahia. O critério de eleição dos

interlocutores seguiu a pertinência de capitais acumulados – social, político, militante e

burocrático32.

Portanto, faz-se necessária a compreensão de elementos teóricos que permitam a

identificação do espaço social, dos sujeitos e dos diferentes tipos de capitais que podem ter

influenciado a implementação da política no estado da Bahia. A análise de distribuição dos

sujeitos no espaço social se deu de acordo as diversas espécies de capital, entendido como uma

energia social que possibilita ao sujeito jogar, disputar, lutar, segundo regras específicas33.

Particularmente, o capital social, relacionado às relações e aos ganhos associados à existência

de uma rede de conexões atuais ou potenciais, mais ou menos institucionalizadas, de

pertencimento a um grupo; o capital político, relacionado às condições e habilidades políticas

de liderar ou aceitar ser liderado; o capital burocrático, relacionado ao poder de manejar

informações ou instrumentos, delegar, nomear ou administrar recursos públicos34; e o capital

militante, saberes e práticas mobilizados durante as ações coletivas, as lutas inter ou

intrapartidárias35.

Foram considerados ativistas, os sujeitos que militam por uma ideologia de gênero

plural e por direitos da comunidade LGBT na Bahia, com destaque para as questões

relacionadas à saúde. Como gestores de saúde, participaram os sujeitos que ocupam/ocuparam

assento no aparato institucional do Estado.
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Para o recrutamento dos interlocutores da pesquisa, buscou-se informações junto a

pessoas que se articulam com a comunidade LGBT – membros de coletivos, pesquisadores,

gestores e profissionais de saúde – para que apontassem informantes-chave com acúmulo de

informações sobre a implantação da política de saúde voltada à população LGBT na Bahia.

Os resultados emergiram das análises e cruzamentos de dados produzidos por meio de

15 entrevistas semiestruturadas. Nesta perspectiva, os interlocutores corresponderam a seis

gestores e nove ativistas. A classificação desses, segundo inserção nos campos sociais, foi

realizada conforme indicadores de volume de capital científico, burocrático, militante e

político36. Levou-se em consideração uma amostragem por saturação de informação, ou seja,

por critério de saturação empírica para definição e interrupção da produção de dados37.

Além disso, a análise documental foi utilizada para complementar e estabelecer

interconexão com os dados obtidos nas entrevistas. Os dados foram interpretados por meio da

técnica de Análise de Conteúdo Temática31. Os dados foram apresentados em fragmentos

representativos e discutidos em sínteses narrativas que traduzem as categorias temáticas. As

análises produziram três categorias: 1) Políticas sociais no âmbito da justiça: primeiros passos;

2) Movimento social LGBT e a ocupação do aparato estatal: um passo à frente; 3)

Institucionalização da política LGBT: caminhando a passos lentos.

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade

Federal da Bahia (UFBA), mediante parecer nº 3.082.370.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Políticas sociais no âmbito da justiça: primeiros passos

Por meio do Programa Brasil Sem Homofobia (BSH), os gestores de todo país passaram

a contar com princípios norteadores para tocarem políticas locorregionais com articulação

intersetorial com ações em diversas espaços sociais (saúde, educação, assistência social e

segurança) na perspectiva do combate à violência/discriminação e de promoção da cidadania

LGBT24.

A despeito do BSH ter sido lançado em 2004, na Bahia, segundo alguns entrevistados,

ações concretas foram implementadas apenas em 2006. Por intermédio da Secretaria Estadual

de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o estado passou a articular-se com o movimento

social LGBT e outras secretarias estaduais (saúde, trabalho, segurança e desenvolvimento

social) com objetivo de promover inclusão social, acesso a serviços públicos e combate à

discriminação e ao preconceito.
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Para tanto, foi instituído, por intermédio de projeto do governo federal denominado

Núcleo de Direitos Humanos (NUDH), da Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos

Humanos (SEJCDH), um núcleo LGBT na Bahia. O NUDH-LGBT passou a ser o setor

responsável para elaboração, coordenação e operacionalização de ações e políticas voltadas as

questões relacionadas à população LGBT, sobretudo os efeitos adversos oriundos da incipiência

de políticas específicas.

A gente tinha [...] um projeto do governo federal chamado NUDH, Núcleo de Direitos
Humanos, e aí a gente criou dentro do NUDH, o NUDH-LBGT, um NUDH exclusivo
para a população LGBT. Um era em Salvador e outro em Vitória da Conquista. Então,
eu coordenava essa política do NUDH com viés para LGBT (Gestor 4 – Homem cis
gay).

Assim, de acordo com os entrevistados, sob a condução do NUDH-LGBT foi instituído

um grupo de trabalho composto por representantes do movimento LGBT e do governo, com o

propósito de discutir as demandas LGBT em setores como educação, saúde, desenvolvimento

social e segurança pública no estado. Como resultado dessa articulação, foi criado, ainda em

2006, o comitê estadual de políticas LGBT que, mais tarde, daria origem ao Conselho Estadual

de Direitos da População LGBT (CELGBT) – instância governamental composta por

representantes do movimento social, da sociedade civil e do governo – cujo objetivo era discutir

estratégias, ações e políticas públicas na Bahia.

[...] dentro do grupo de trabalho, estávamos lá [SJDH] cada representação, do L, do
G, do B e do T, falávamos de nossas demandas. [...] tínhamos uma vez por semana
reunião com a representação da secretaria educação, desenvolvimento social, saúde
(Ativista 2 - Mulher cis lésbica).

Nesse primeiro momento, as ações direcionadas para população LGBT estiveram

voltadas para o combate à violência, a promoção dos direitos humanos e para equidade nos

serviços de saúde e com participação de sujeitos com alto capital social. Neste sentido, foi a

partir da proposta de promover a equidade e proporcionar acesso sem discriminação aos

serviços de saúde que a população LGBT começou a ganhar visibilidade para além da política

de HIV/aids na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), uma vez que não existia um

setor ou departamento que tratasse especificamente das questões de saúde relacionadas à

orientação sexual e à diversidade de gênero.

Com a modificação da estrutura organizacional da SESAB, ocorrida em 2007, foi

criada, dentro da Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), a Diretoria de Gestão

do Cuidado (DGC) composta por três coordenações – Ciclo de Vida e Gênero (CCVG),
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Promoção da Equidade em Saúde (CPES) e Políticas Transversais (CPT) – e dois núcleos –

Educação Permanente em Saúde (NEPS) e Informação em Saúde (NIS).

A questão LGBT, bem como a questão indígena e de saúde prisional, essas foram
áreas técnicas criadas a partir de 2007 com a entrada do governo X. Antes ninguém
se preocupava com as políticas de equidade. Não tinha nenhum setor lá [SESAB]. Era
totalmente solto em relação a isso. Foi a partir de uma nova restruturação do
organograma da SESAB, em 2007, foi criada a Diretoria da Gestão do Cuidado com
três coordenações que eram de ciclo de vida e gênero, de políticas transversais e a de
políticas de equidade em saúde que é a CPES, onde exatamente fica a política LGBT.
O estado antes não tinha nenhuma política organizada, pensada e com pessoas para
acompanhar (Gestor 3 - Mulher cis lésbica).

Destaca-se que a ausência de um setor de referência para coordenar ações de saúde da

população LGBT na SESAB é um indicador para o atraso na implantação de uma política

específica, bem como justifica as ações iniciais serem coordenadas pela SEJCDH, uma vez que

esta dispunha de profissionais e financiamento para desenvolver tais propostas.

Com a criação da Diretoria de Gestão do Cuidado, cuja finalidade era coordenar tais

políticas específicas de saúde, as populações historicamente discriminadas e estigmatizadas

passaram a contar com uma instância no aparato do estado que poderia viabilizar a condução

de ações direcionadas às demandas ocultadas pelas práticas gerenciais hegemônicas.

Embora pareça uma questão inequívoca que a população LGBT fosse assistida por uma

Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde – diante de seu status de população

estigmatizada – não há consenso, tampouco trata-se de questão pacificada, posto que parece

apontar para um processo de invisibilidade da população LGBT por meio da naturalização de

uma heterossexualidade presumida, refletida nas políticas de saúde voltadas para o ciclo de vida

e gênero.

Movimento social LGBT e a ocupação do aparato estatal: um passo à frente

Em 2007, objetivando fortalecer o movimento social baiano, foi criado, pela união de

coletivos de vários municípios, o Fórum Baiano LGBT. Neste sentido, destaca-se a participação

da academia com a presença do Coletivo Universitário pela Diversidade Sexual e de Gênero –

Kiu – da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pelo Núcleo de Estudos de Gênero e

Sexualidade Diadorim, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Outrossim, fundado no

município de Camaçari, o Fórum Baiano LGBT passou a figurar um dos espaços de divulgação

de informações, de ações e de políticas públicas voltas às questões de interesse à população

LGBT.
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Numa perspectiva de legitimidade representativa, inúmeros grupos participaram da

reunião de fundação do Fórum Baiano LGBT: Ajobi – Grupo de Mulheres Negras Feministas

– Salvador; Associação em Defesa do Amor/ADAMOR – São Sebastião do Passé; Associação

Pro-Homo – Salvador; Cavaleiros de Shangrilah – Castro Alves; Grupo Gay de Camaçari/GGC

– Camaçari; Grupo Homossexual de Periferias/GHP – Salvador; Grupo Humanus – Itabuna;

Grupo Laleska di Capri – Salvador; Grupo Liberdade, Igualdade e Cidadania LGBT/GLICH –

Feira de Santana; Kiu! – Coletivo Universitário pela Diversidade Sexual – Salvador; Núcleo de

Estudos de Gênero e Sexualidade da UNEB/NUGSEX DIADORIM – Salvador; e Rede Afro

LGBT – Salvador. Observa-se nesse período uma intensa representatividade de sujeitos com

alto capital militante que conseguem converter sua notoriedade militante adquirida em

investimentos políticos mais institucionalizados, os movimentos sociais. Assim, congregou

representantes de diversas identidades de gênero e orientações sexuais e, também, oriundos de

distintos territórios do estado. Atualmente, constitui-se de mais de oitenta entidades de

diferentes municípios.

Ademais, o Fórum Baiano LGBT e o Fórum Baiano de ONG/Aids – FOBONG (fundado

em 1997) constituem espaços voltados à discussão de demandas do coletivo, assim como para

articulação de ações no próprio movimento social e destes com o aparato estatal. O FOBONG,

por exemplo, constitui o espaço de articulação de instituições que militavam no movimento de

HIV/aids no estado. Por sua vez, embora questões relacionadas à saúde da população LGBT

fossem transversalizadas, devido à elevada incidência de HIV/aids na população, questões mais

amplas voltadas à saúde integral não eram discutidas, ficando no escopo do Fórum Baiano

LGBT. Além disso, a eleição de representantes do movimento LGBT para participação nos

espaços institucionais como conferências, conselhos, comitês e grupo de trabalhos, também,

dava-se via este Fórum Baiano LGBT.

Na seara de ampliação da participação e controle social, a Bahia realizou, por meio da

Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, conferências estaduais sobre

políticas públicas e direitos humanos LGBT. As conferências constituíram-se como estratégia

para promover a participação social, divulgar ações e auxiliar na elaboração e implementação

de políticas.

A Bahia fez a sua conferência e foi tirando por questões setoriais, tinha a parte da
educação, assistência social, segurança pública, no caso da saúde. Várias demandas,
tirando eixos temáticos. Depois levava para cada secretaria para ver como ia desdobrar
e como é que a gente ia atender as coisas que foram apontadas (Gestor 3 – Mulher cis
lésbica).
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A primeira conferência de políticas públicas LGBT, na Bahia, realizou-se em 2008, com

o tema “direitos humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a cidadania de gays,

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais”. A segunda em 2011, “por um país livre da pobreza

e da discriminação: promovendo a cidadania LGBT” e a terceira, em 2016, com o tema “zero

violência contra LGBT – construindo uma Bahia que respeite a diversidade sexual e de gênero."

Ressalta-se que, no ínterim da primeira para segunda conferência estadual LGBT, não

se observou plano, programa ou política de saúde para essa população nos Relatório Anuais de

Gestão do estado. Por sua vez, segundo entrevistados, apesar do caráter propositivo e

deliberativo das conferências, estas não foram capazes de catalisar na agenda do estado a

elaboração e implementação de políticas voltadas às necessidades da população LGBT.

Da mesma forma, compartilhar o mesmo partido político com o governo federal –

ambos eram do Partido dos Trabalhadores – ao que parece, também, não influenciou a agenda

do governo estadual nas questões relacionadas à referida população. Embora na esfera federal

houvesse estímulo ao desenvolvimento de medidas à promoção da cidadania e direitos LGBT,

além de proposições específicas no âmbito do sistema de saúde. Neste sentido, o que se

constatou, a partir dos Relatório Anuais de Gestão, de 2008 a 2011, foi a omissão estadual às

demandas de saúde da população LGBT.

Ao confrontar-se os Relatório Anuais de Gestão relativos aos compromissos assumidos

no Plano Estadual de Saúde (2008/2011), notou-se que, embora o governo estadual tenha atuado

para promover a atenção à saúde de populações estratégicas e em situações especiais de

agravos, por meio de capacitações profissionais e da expansão de centros de referências, não

foi desenvolvida estratégia com vista a melhorar a qualidade de vida, aumentar a oferta de

serviços ou ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde. Em contraposição,

constatou-se um investimento financeiro crescente do estado, tanto do fundo próprio como do

Fundo Nacional de Saúde, em políticas tradicionais direcionadas ao ciclo de vida e gênero; na

atenção especializada e na ampliação da rede própria, em oposição às reivindicações

emergentes da população LGBT. Tais questões denotam a negligência do estado perante à

população LGBT, que mesmo apresentando suas demandas, via conferência, não logrou

ampliação de seus direitos sociais.

Essa omissão estadual em implementar políticas afirmativas de saúde à população

LGBT, foi justificada, a princípio, pela inexistência de financiamento federal específico, o que

compromete sobremaneira a execução de ações ampliadas. Desta forma, por mais que políticas

federais estimulem estratégias ao enfrentamento de questões relacionadas à saúde e ao bem-

estar da população LGBT; sem dotação orçamentária para executá-las, representam, na prática,
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apenas um conjunto de intenções. Logo, a falta de recurso financeiro torna-se um desestímulo

e, inclusive, uma justificativa para não implantação de ações concretas, sobretudo, àquelas

cercadas por questões morais que tentam cercear a inclusão de grupos marginalizados nas

políticas públicas.

Não por acaso, outra proposição capaz de justificar a omissão governamental frente a

políticas inclusivas e equitativa em saúde, refere-se ao estigma estrutural presente nos

equipamentos do Estado38. Assim, presume-se que concepções morais e religiosas de caráter

conservador ou mesmo reacionário no aparato do Estado deslegitimam a população LGBT, por

conseguinte produzem a invisibilidade deliberada de temas relacionados à orientação sexual e

à diversidade de gênero nas políticas sociais, posto que a interdição está relacionada ao poder.

Com efeito, inúmeras barreiras são construídas para a elaboração de políticas, bem como para

entrada destas na agenda do governo e sua implementação nas instituições de saúde38.

Institucionalização da política de saúde LGBT: caminhando a passos lentos

Visando ampliar o espectro de abrangência das ações à população LGBT, segundo as

entrevistas, a SEJCDH, em 2010, por intermédio do NUDH-LGBT, articulou a criação de um

comitê para discutir políticas públicas voltadas à população LGBT.

[...] quando a gente estava no estado, tinha algumas temáticas, se a gente trabalhasse
individualmente a gente não conseguiria avançar, assim, não poderia ser uma temática
LGBT só com a Secretaria de Direitos Humanos, foi aí que a gente criou, por decreto
governamental, um comitê de políticas LGBT (Gestor 4 – Homem cis gay).

Assim, mediante o decreto nº 11959 do governo do estado, foi instituído o Comitê

Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT na SEJCDH39, atendendo à

solicitação dos movimentos sociais. O Comitê Estadual de Políticas LGBT, como ficou

conhecido, constituía-se de um colegiado formado por representantes das secretarias de

educação, saúde, segurança pública, cultura, desenvolvimento social, promoção da igualdade,

trabalho, emprego, renda e esporte, bem como oito entidades da sociedade civil com atuação

em atividades de promoção da cidadania e direitos humanos para população LGBT39. A criação

do Comitê de Políticas LGBT marcou a institucionalização das demandas dessa população na

Bahia.

O Comitê LGBT era formado tanto pelo movimento social quanto por algumas
secretarias, [entre] essas secretarias tinha a saúde, a educação, a cultura. Eram
secretarias que a população LGBT tinha algum viés, tinha até uma cadeira para a
secretaria de ressocialização, que é a penitenciária, porque tinha alguns casos de
LGBT presos provisórios. Então, eram pedaços do Estado com movimentos sociais
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articulando algumas ações e atividades para a população LGBT (Gestor 4 – homem
cis gay).Na realidade foi, na época, uma exigência do movimento que nossas
demandas fossem para direitos humanos do que para outros locais, inclusive, ligados
a outras secretarias (Ativista 2 – mulher cis lésbica).

Ademais, inspirando-se no Brasil Sem Homofobia24, de âmbito nacional, o Comitê

instituiu, em 2011, o Plano Bahia Sem Homofobia com objetivo de combater discriminação,

preconceito, violência e estigma, além de promover a cidadania LGBT no estado.

Nesse mesmo ano, foi publicada, pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Saúde

Integral para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT)27. De caráter

transversal e de gestão compartilhada entre os três entes federados, a política tornou-se

referência governamental para ações de saúde no Brasil, sendo, por isso, utilizada como

principal instrumento norteador para o desenvolvimento de ações na SESAB.

Nos anos subsequentes, uma série de medidas foram adotadas pelo estado da Bahia na

perspectiva de construir os espaços institucionais voltados para implantação e monitoramento

de políticas públicas para a população LGBT, em sintonia à PNSI-LGBT (Figura 1)
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Figura 1 – Breve trajetória e marcos históricos para institucionalização da PNSI-LGBT na Bahia

Fonte: Elaborado pelo próprio autor
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Em 2012, foi criado o Núcleo LGBT da Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e

Direitos Humanos, sendo empossada como coordenadora, uma mulher trans. Destaca-se a

importância deste acontecimento, pois sinalizou uma possível ruptura do conservadorismo

institucional ao nomear uma transexual para um cargo no serviço público estadual. Tal

nomeação representou um avanço ao movimento LGBT, uma vez que, uma ativista trans, com

vivência das dificuldades diárias enfrentadas pela população, estaria atuando em um cargo de

liderança para o desenvolvimento de políticas públicas específicas.

Cabe destacar que, no Plano Estadual de Saúde (2012-2015), por meio do compromisso

de promover no SUS a equidade e a humanização no cuidado à saúde das populações

historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas, fez-se referência ao

desenvolvimento de ações voltadas à população LGBT, inclusive, com financiamento previsto

no Plano Plurianual (2012-2015). Ao assumir esse compromisso, o governo estadual ressalta

como objetivo:

[...] promover a equidade e a humanização no cuidado integral à saúde de segmentos
vulneráveis da sociedade, com ênfase nas dimensões de gênero e raça, prevalecendo
os valores de dignidade, qualidade de vida e saúde para a reorientação do sistema de
saúde, o desenvolvimento de habilidades pessoais e do autocuidado, com reforço da
ação comunitária, bem como a promoção de ambientes favoráveis à saúde dessas
populações40 (p.122).

Para esse fim, o governo estabeleceu um plano de ação para o desenvolvimento de

“atenção integral às populações em situação de maior vulnerabilidade”, dentre elas a LGBT, e

demarcou como meta a qualificação das equipes da rede de serviços de saúde para abordagem

às dimensões do direito sexual e reprodutivo, gênero, raça, religião, etnia e orientação sexual40.

De igual modo, no Plano Estadual de Saúde – 2016/2019, o estado reafirma tal compromisso e

compromete-se a apoiar a habilitação do ambulatório transexualizador.

Os anos de 2013 e 2014 foram marcados pela criação de três importantes espaços

institucionais voltados para políticas públicas à população LGBT: a Área Técnica de Saúde

LGBT na SESAB, em 2013, o Conselho Estadual dos Direitos da População de LGBT e o

Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBT, ambos em 2014.

A criação da Área Técnica de Saúde LGBT dentro da Coordenação de Promoção de

Equidade em Saúde demarcou a institucionalização da PNSI-LGBT na SESAB. Com o objetivo

de desenvolver a política de saúde LGBT, a área técnica buscou proporcionar uma maior

interlocução do movimento social com a secretaria estadual de saúde. Para tanto, ensejou a

formação de espaços de diálogos, de sensibilização e de qualificação na rede estadual, bem

como em alguns municípios. Ademais, fez-se presente em eventos, encontros e conferências
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promovidos pelo movimento LGBT, buscando compreender as demandas, necessidades e

especificidades dessa população. Em relação aos profissionais da assistência, ensejou

momentos de sensibilização e de capacitações com o intuito de superar o preconceito e a

discriminação arraigada nas instituições de saúde.

O movimento social teve um período de grandes eventos. Na medida do possível, ou
eu era convidada ou pedia para participar. Nunca tive nenhum problema nesse sentido
para escutar um pouco, para que eu pudesse estar articulando o que as pessoas estavam
dizendo com o que a gente [Área técnica e Saúde -LGBT] estava propondo. E até para
ver qual caminho a gente ia adotar (Gestor 3 – Mulher cis lésbica).

Quando essa política foi implementada na secretaria de saúde, a gente tinha uma
técnica de referência [...] junto comigo, junto à equipe da diretoria [Diretoria de
Gestão do Cuidado], trabalhamos anos na desconstrução do preconceito dos
profissionais de saúde (Gestor 1 – Homem cis heterossexual).

No ano seguinte à criação da Área Técnica de Saúde LGBT, foram instituídos o

Conselho Estadual dos Direitos da População de LGBT (CELGBT) e o Comitê Técnico

Estadual de saúde LGBT, ambos com caráter propositivo e deliberativo, compostos por

diferentes segmentos da sociedade civil, gestão e movimento social, cujo objetivo era discutir

as necessidades e as demandas na perspectiva de elaborar e implementar políticas públicas

específicas41,42.

Não obstante, o comitê técnico estadual de saúde LGBT restringia sua atuação a área da

saúde, o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, por sua vez, apresentava uma

atuação mais abrangente, envolvendo, além da saúde, as áreas de segurança, trabalho e renda,

educação, turismo, entre outras. O Conselho Estadual dos Direitos da População de LGBT

constitui-se de entidades que representam os diferentes sujeitos que compõe a população LGBT

nos municípios, possibilitando a descentralização das discussões para o interior do estado.

Torna-se importante frisar que, apesar dos avanços conquistados na construção de

espaços propositivos e deliberativos para políticas públicas de saúde à população LGBT, não

se logrou a implantação de uma política de saúde estadual. Acredita-se que o esvaziamento do

Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBT e do CELGBT, motivado por divergências políticas

entre lideranças do movimento, representantes de coletivos e do governo, associada à ausência

de representação LGBT no Conselho Estadual de Saúde, tenham contribuído para que a PNSI-

LGBT não fosse desdobrada em uma política estadual.

Os fatos supracitados corroboraram a inserção de sujeitos militantes, dotados de capital

burocrático em instâncias governamentais decisórias ampliando as perspectivas de agregação

simbólica e difusão dos ideais que pudessem contribuir para formalização da política no estado.
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Por outro lado, esbarram-se no jogo político ou projeto político de determinados sujeitos do

espaço governamental da saúde, seja no âmbito do Estado, como nos espaços sociais mais

amplos, ou ainda em espaços de lutas especializados e autonomizados, que podem ter

determinado ou não, o grau de alcance da formalização da política estadual.

Nessa seara, com o objetivo de ofertar assistência especializada à população trans, foram

criados dois ambulatórios: um estadual, em 2015, no Centro Estadual Especializado em

Diagnóstico, Assistência e Pesquisa (CEDAP), para atendimento de travestis e transexuais e

outro federal, em 2018, no Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES) para

realização do processo transexualizador pelo SUS.

Os ambulatórios representaram conquistas importantes para acesso à assistência

especializada da população de travestis e transexuais, além de serem espaços acolhedores,

humanizados e livre de discriminação7,38; e, também, por ofertar atendimento multiprofissional,

em diferentes especialidades e terapia hormonal43. Tal avanço, pode ter sido impulsionado pelas

ações dos sujeitos militantes, que podem ter facilitado certas reconversões capazes de manter

ou transformar ponto de vista de um indivíduo ou de um grupo na estrutura social, em simbiose

com os organismos governamentais, bem como na participação em cargos eletivos importantes

para a inclusão da temática saúde LGBT na agenda governamental.

Os ambulatórios do CEDAP e do HUPES possibilitaram a ampliação da oferta de

atendimento especializado à população trans. Contudo, não proporcionaram uma efetiva

ampliação do acesso dessa população a esses serviços, haja vista que travestis e transexuais do

interior do estado encontram dificuldades para acessá-los, seja pela distância geográfica, ou

pela insuficiência financeira para o deslocamento e para se manterem na capital.

Nesse caminhar, em sintonia com a PNSI-LGBT e com o desejo do movimento social

LGBT, na perspectiva de ampliar o acesso e oportunizar atendimento voltado às demandas

específicas da população trans, foi publicado o decreto nº 17.52344 que dispõe sobre o uso do

nome social no âmbito da administração pública estadual. Esse decreto representou um avanço

no cuidado à saúde da população de travestis e transexuais, uma vez que estimula o respeito à

diversidade de gênero e favorece o acolhimento dessas pessoas no serviço público,

especialmente em estabelecimentos de saúde.

Neste sentido, o uso do nome social possibilita a efetivação do acolhimento e a

humanização da assistência às travestis e transexuais, reduzindo e criminalizando a ocorrência

de constrangimentos e discriminação de gênero, impactando, assim, na superação da barreira

simbólica ao acesso de serviços de saúde7,18,43,45,46. Não obstante, mostra a relevância desta
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iniciativa governamental, influenciada pelos movimentos sociais organizados nas instâncias de

controle social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que a PNSI-LGBT demorou a ser institucionalizada na Bahia, ocorrendo

somente, dois anos após sua publicação, com a criação da Área Técnica de Saúde LGBT.

Evidenciou-se, também, que o período que a antecedeu, embora marcado por vários momentos

de articulação entre o movimento social e o estado, em grupo de trabalho, conferências, comitês

e conselhos, pouco se produziu de ações concretas voltadas ao desenvolvimento de políticas

específicas. Em primeiro plano, a escassez de recursos financeiros figurou como importante

problema para execução de ações voltadas à população LGBT. Entretanto, preconceito,

discriminação e estigma apresentaram-se como grande obstáculo a ser superado no âmbito da

gestão e da assistência.

Por outro lado, a incorporação da PNSI-LGBT pela SESAB, ainda que tardia, estimulou

mudanças institucionais como a criação da Área Técnica de Saúde LGBT e do Comitê estadual

de saúde LGBT, possibilitou a ampliação da oferta de serviços à população LGBT com a

habilitação dos ambulatórios especializados e iniciou na saúde um movimento de combate ao

estigma, à discriminação e ao preconceito por meio de ações de capacitação profissional. Além

disso, uma conquista importante foi a inserção de ações para a população LGBT nos Planos

Estaduais de Saúde, com previsão orçamentária para execução no respectivo Plano Plurianual,

a partir de 2012, por meio do compromisso de promover a equidade e a humanização no cuidado

à saúde das populações historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas.

Cabe ressaltar que a despeito dos avanços na construção de espaços e equipamentos

voltados para o desenvolvimento de políticas públicas LGBT, poucas ações de saúde foram

desenvolvidas no estado. Nota-se que apesar de instâncias de caráter propositivo como o

Conselho Estadual dos Direitos da População de LGBT e o Comitê Técnico Estadual de Saúde

LGBT não se logrou a construção de uma política integral de saúde LGBT em âmbito estadual.
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ARTIGO 3

Política pública de saúde para população LGBT na agenda de governo: “só
estava para constar no papel”

RESUMO

Este artigo analisa a implantação da PNSI-LGBT na agenda de governo da Bahia. Trata-se de
um estudo de caso subsidiado por uma análise de política de saúde, com abordagem qualitativa,
composta por quinze entrevistas semiestruturadas, sendo seis com gestores de saúde e nove
com ativistas LGBT. Os dados foram interpretados por meio da técnica de Análise de Conteúdo
Temática. Os dados foram apresentados em fragmentos representativos e discutidos em sínteses
narrativas em duas categorias temáticas: 1) Táticas educativas para capilarização da PNSI-
LGBT na gestão e na micropolítica do trabalho em saúde; 2) Táticas de resistência à PNSI-
LGBT: preconceito e discriminação institucional. Constatou-se que o estigma e a LGBTfobia,
resultantes da concepção heteronormativa emergem como promotores da intolerância a ações
políticas que garantam direito e igualdade a população LGBT, determinando, por conseguinte,
a sua invisibilização. Observou-se também que a fragmentação do movimento social LGBT na
Bahia e o esvaziamento de espaços institucionais importantes de participação e controle social
– Comitê Técnico de Saúde LGBT e do CELGBT, apresentaram-se como outros fatores
importantes para ausência da PNSI-LGBT na agenda de governo.

Palavras-chave: Política de Saúde; Pessoas LGBT; Minorias Sexuais e de Gênero.

INTRODUÇÃO

A política como expressão da atuação do Estado remete as concepções de políticas

públicas e sociais. Sob a ótica de Bobbio (2000), a política corresponde ao conjunto de

atividades que apresentam como referência o Estado. Segundo Arendt (2009) a política baseia-

se da pluralidade dos homens e surge no espaço das relações, sendo fundamental para a

liberdade.

As políticas públicas têm sido definidas por sua finalidade, como ações do Estado

voltadas para o interesse público-coletivo (BOBBIO, 1995) e as políticas sociais como aquelas

desenvolvidas pelos governos voltadas para o bem-estar e proteção social, constituindo

estratégias coletivas, processos e atividades que visam a promoção do bem-estar, reduzindo a

vulnerabilidade das pessoas aos riscos sociais (FLEURY; OUVERNEY, 2008).

Política pública é uma expressão de caráter polissêmico que tem sido relacionada a uma

gama de significados (JARDIM; SILVA; NHARRELUGA, 2009), sendo objeto de definições

variadas no âmbito das ciências sociais e políticas (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). Integra

processos complexos que se exprimem em múltiplos níveis de ação e de decisão – local,

regional e nacional – envolvendo diferentes atores – governantes, legisladores, administração
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pública, grupos de interesse e públicos-alvo – que agem em quadros institucionais e em

contextos políticos específicos (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017).

Dessa forma, em uma perspectiva teórico-conceitual, pode-se definir as políticas

públicas como ação ou conjuntos de ações do governo, com interesse e finalidade pública, cujo

objetivo é responder a um problema coletivo de ordem variada (SAMPAIO; ARAÚJO JR,

2006; SERAFIM; DIAS, 2012). Desta maneira, abrangem um conjunto de decisões,

procedimentos e ações, resultantes da atividade política, por meio das quais o Estado interfere

na realidade (REIS, 1989; SOUZA, 2006; SERAFIM; DIAS, 2012). Por outro lado, Sampaio e

Araújo (2006) acrescentam que as políticas públicas podem ou não ser subsidiadas ou

implementadas pelo poder estatal.

Cabe ressaltar que as políticas públicas engendram processos dinâmicos onde interagem

uma diversidade de atores e estruturas políticas e sociais, imbricados em jogos de poder

(SAMPAIO; ARAÚJO JR, 2006). O resultado dessa disputa de poder, na arena política,

determina quais os temas são relevantes e deverão compor a agenda política e quais aqueles

que não serão contemplados com respostas governamentais (SERAFIM; DIAS, 2012).

As políticas públicas de saúde direcionadas à população LGBT foram desenvolvidas em

circunstâncias políticas e sociais bem particulares, em uma conjuntura de abertura política, pós-

ditadura militar, que tornaram possível a intervenção do Estado para implementar diversas

diretrizes voltadas para o combate à discriminação, para garantir o acesso aos serviços de saúde

e a cidadania. Embora em situação política favorável, criada pelo movimento de

redemocratização, à população LGBT encontrou muitos obstáculos e resistência às suas

demandas.

A presença de um governo democrático, progressista, com sanitaristas em posições

estratégicas, somada a presença de militância organizada, composta por agentes com importante

capital social e simbólico, constituiu o cenário favorável para articulação das primeiras ações

de saúde voltadas para o público LGBT (BARROS; VIEIRA-DA-SILVA, 2016).

É importante ressaltar que, embora o cenário político permitisse a interlocução do

movimento homossexual com instâncias governamentais, muitas ações, planos, programas e

políticas de saúde não foram implementadas. Neste sentido, Mello, Brito e Maroja (2012)

argumentam que a implementação de políticas LGBT esbarram na insegurança jurídica causada

pela ausência de leis que assegurem a efetivação das políticas públicas como sendo políticas de

Estado, livres das oscilações das conjunturas políticas e que criminalize a discriminação por

orientação sexual e identidade de gênero.
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Um importante acontecimento para população LGBT, em 2011, foi a divulgação da

Política Nacional de Saúde Integral para Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais

(PNSI-LGBT), pelo Ministério da Saúde. Embasada nos princípios assegurados na Constituição

Federal e no programa Brasil sem homofobia, a PNSI-LGBT estabeleceu um novo marco para

a garantia da cidadania e da dignidade da pessoa humana (SOUZA; HELAL, 2015). Para tanto,

assume como pressuposto central, em seu plano operacional, desenvolver a saúde integral da

população LGBT e eliminar o preconceito e discriminação institucional por meio de ações

estratégicas para os níveis federal, estadual e municipal (BRASIL, 2011; POPADIUK;

OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017).

Porém, cabe ressaltar que, embora avanços tenham sidos conquistados há um longo

caminho a ser percorrido para que os direitos LGBT sejam efetivados e se logre uma assistência

integral, humanizada, equânime e livre de discriminação SUS, pois grande parte das políticas

estabelecidas está marcada pela fragilidade institucional e estrutural do Estado. Nesse sentido,

é pertinente o desenvolvimento de estudos que possibilitem a análise dessas políticas,

especialmente as investigações voltadas para a implantação, no intuito de identificar as rupturas

ao longo do processo de operacionalização da política para, assim, propor alternativas para que

suas diretrizes possam ser alcançadas.

Nesta perspectiva, este artigo analisa a implantação da PNSI-LGBT, como parte da

agenda de governo da Bahia.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso subsidiado por uma análise de política de saúde (PAIM,

2017), com abordagem qualitativa (MINAYO, 2014). A produção de dados transcorreu entre

os meses de janeiro a março de 2019.

Para compreender o processo de implantação da PNSI-LGBT, foram interrogados

informantes-chave – gestores de saúde e ativistas do movimento LGBT – que estão ou

estiveram diretamente implicados com essa política na Bahia. O critério de eleição dos

interlocutores seguiu a pertinência de capitais acumulados – social, político, militante e

burocrático (BOURDIEU, 2018).

Portanto, faz-se necessária a compreensão de elementos teóricos que permitam a

identificação do espaço social, dos sujeitos e dos diferentes tipos de capitais que podem ter

influenciado a implementação da política no estado da Bahia. A análise de distribuição dos

sujeitos no espaço social se deu de acordo as diversas espécies de capital, entendido como uma

energia social que possibilita ao sujeito jogar, disputar, lutar, segundo regras específicas
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(BOURDIEU, 2009). Particularmente, o capital social, relacionado às relações e aos ganhos

associados à existência de uma rede de conexões atuais ou potenciais, mais ou menos

institucionalizadas, de pertencimento a um grupo; o capital político, relacionado às condições

e habilidades políticas de liderar ou aceitar ser liderado; o capital burocrático, relacionado ao

poder de manejar informações ou instrumentos, delegar, nomear ou administrar recursos

públicos (BOURDIEU, 2018); e o capital militante, saberes e práticas mobilizados durante as

ações coletivas, as lutas inter ou intrapartidárias (MATONTI; POUPEAU, 2004).

Foram considerados ativistas, os sujeitos que militam por uma ideologia de gênero

plural e por direitos da comunidade LGBT na Bahia, com destaque para as questões

relacionadas à saúde. Como gestores de saúde, participaram os sujeitos que ocupam/ocuparam

assento no aparato institucional do Estado.

Para o recrutamento dos interlocutores da pesquisa, buscou-se informações junto a

pessoas que se articulam com a comunidade LGBT – membros de coletivos, pesquisadores,

gestores e profissionais de saúde – para que apontassem informantes-chave com acúmulo de

informações sobre a implantação da política de saúde voltada à população LGBT na Bahia.

Os resultados emergiram das análises e cruzamentos de dados produzidos por meio de

15 entrevistas semiestruturadas. Nesta perspectiva, os interlocutores corresponderam a seis

gestores e nove ativistas. Levou-se em consideração uma amostragem por saturação de

informação, ou seja, por critério de saturação empírica para definição e interrupção da produção

de dados (FONTANELLA et al., 2011).

Além disso, a análise documental foi utilizada para complementar e estabelecer

interconexão com os dados obtidos nas entrevistas. Os dados foram interpretados por meio da

técnica de Análise de Conteúdo Temática (MINAYO, 2014). Os dados foram apresentados em

fragmentos representativos e discutidos em sínteses narrativas que traduzem as categorias

temáticas. As análises produziram duas categorias: 1) Táticas educativas para capilarização da

PNSI-LGBT na gestão e na micropolítica do trabalho em saúde; 2) Táticas de resistência à

PNSI-LGBT: preconceito e discriminação institucional.

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade

Federal da Bahia (UFBA), mediante parecer nº 3.082.370.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Táticas educativas para capilarização da PNSI-LGBT na gestão e na micropolítica do trabalho

em saúde

Tomando-se como referência o II Plano Operativo da PNSI-LGBT, que consiste em um

conjunto de estratégias de implementação da Política Nacional de Saúde Integral LGBT nos

diferentes níveis de gestão do SUS, cujos eixos estratégicos incluem: I – acesso da população

LGBT à atenção integral à saúde; II – promoção e vigilância em saúde; III – educação

permanente, educação popular em saúde e comunicação; IV – mobilização, articulação,

participação e controle social; e V – monitoramento e avaliação das ações de saúde para a

população LGBT (BRASIL, 2017); constatou-se que os esforços empreendidos pelo estado

para implementar a política de saúde LGBT concentraram-se em ações voltadas para os eixos

I, III e IV.

Entre as ações inspiradas no eixo I – acesso da população LGBT à atenção integral à

saúde, identificou-se medidas de promoção de equidade em saúde por meio da criação dos

ambulatórios especializados do Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e

Pesquisa (CEDAP) e do Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES), sendo este

último habilitado pela portaria ministerial nº 2051 para realização do processo

transexualizador; normatização e estímulo ao respeito do uso nome social; criação de normativa

que orienta o internamento em unidades de saúde conforme identidade de gênero e qualificação

do atendimento mediante capacitações de gestores e profissionais quanto às especificidades da

população LGBT. Além disso, ações voltadas a estimular a participação do movimento LGBT

nos espaços de controle social fizeram-se presentes, em meio, às atividades coletivas

desenvolvidas pela Área Técnica de Saúde LGBT (ATS-LGBT).

Esse ambulatório, a gente começou, o nosso, é recurso próprio do Estado e temos uma
referência técnica nossa que é assistente social e tem, junto comigo e com a parceria
de algumas outras universidades, feito a qualificação da rede. Toda porta de entrada
até o ambulatório do Hospital das Clínicas foi qualificado. A porta de entrada até
chegar ao ambulatório trans do CDAP foi qualificada (Gestor 1-Homem cis
heterossexual).

Tivemos uma coisa boa, que foi a elaboração e a aprovação pelo Comitê de uma nota
técnica sobre internamento de pessoas pelo SUS considerando a identidade de gênero
nas alas específicas não só nas enfermarias, mas também o uso de vestiários diferentes
ou de banheiro e tudo, conforme a identidade de gênero. Essa nota técnica foi
aprovada pela SESAB e publicada (Gestor 2-Homem cis gay).

Ao que concerne ao eixo II – promoção e vigilância em saúde – verificou-se a carência

na produção de dados em saúde que possam expressar a condição de saúde da população LGBT
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para além das doenças sexualmente transmissíveis e aids. Ou seja, não há no estado indicadores

epidemiológicos de incidência e prevalência de outras doenças na população LGBT. Não há

um setor específico dentro do estado responsável por criar esses indicadores, coletá-los,

processá-los e analisá-los para serem utilizados como subsídio para elaboração de políticas.

As ações voltadas para o eixo III – educação permanente e educação popular em saúde

– congregaram momentos de sensibilização, palestras e oficinas, com temas referentes a

equidade em saúde, direitos da população LGBT, especificidades para o acolhimento e combate

ao estigma e à discriminação nas instituições de saúde. Não obstante, a realização destas ações,

observou-se que não havia dentro do programa de educação permanente do estado um módulo

estruturado para discutir a diversidade de gênero e de orientação sexual, as especificidades e

necessidades de saúde inerentes às diferentes identidades.

[...] a gente promoveu através da Coordenação Estadual de humanização o primeiro
curso de formação. Foi um curso de quarenta horas – de transgeneridade no SUS –
que foi um curso voltado para trinta apoiadores da Política Nacional de Humanização
aqui no Estado da Bahia e que tinha a função de produzir projetos e que já produziram,
a gente está começando a acompanhar porque o curso foi em outubro e novembro do
ano passado [2018]. Produziu um vídeo, produziu material educativo, produziu uma
capacitação. Foram projetos pequenos, mas exequíveis na realidade local de cada
apoiador (Gestor 2-Homem cis gay).

As ações de sensibilização, capacitação e qualificação de gestores e profissionais de

saúde, voltadas para apresentação da política, bem como para discutir o acolhimento das

demandas e especificidades da população LGBT, ocuparam lugar central no processo de

implantação da PNSI-LGBT no estado.

[...] o meu trabalho era sensibilizar secretários municipais, coordenadores a
desenvolver ações em prol da saúde da população LGBT, a sistematizar, a fazer
planejamentos operacional. Era o meu trabalho. E não acompanhava só isso. Eu
acompanhava a saúde do adolescente e jovem e saúde do homem. Acompanhava esses
três componentes e procurava nas oportunidades de contato com as coordenações
municipais transversalizar isso (Gestor 2-Homem cis gay).

[...] estratégias hoje é capacitação profissional. Por exemplo, a Web Palestra. O espaço
do Telessaúde. O próprio ambulatório que tem se colocado como esse lugar
disseminador. Acho que há uma tentativa de produção de material (Gestor 6-Homem
cis gay).

A gente sempre priorizou tanto no estado quanto no município, na época, que resolver
certos problemas da saúde ia ter que passar primeiramente pela educação; a gente
precisava educar a saúde para entender essa política, essa população. Lembro que a
gente caminhava com a carta dos direitos dos usuários do SUS, que fala dessa questão
do atendimento igualitário, que tem até uma preconização do uso do nome social para
travestis e transexuais. Então assim, a gente sempre caminhava nesse sentido da
educação (Gestor 4-Homem cis gay).
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[...] discuti muito com o estado a questão de formação dos profissionais que estavam
na ponta. Para que os funcionários conhecessem a política, soubessem como atender
uma pessoa trans (Gestor 5-Mulher cis heterossexual).

[...] fizemos uma força tarefa, lá em 2014, em fazer formações. Inclusive esse projeto
aqui, é um projeto chamado Diálogos Formativos Territoriais Itinerantes, porque
saímos da nossa zona de conforto e vamos nos territórios onde tem população LGBT
nos municípios onde temos muito acesso a informação e a fazemos as capacitações
(Ativista 3 – Homem cis gay).

A escolha das capacitações como estratégias prioritárias para implantação da PNSI-

LGBT reside no fato do desconhecimento da política pelos gestores e profissionais de saúde

(GOMES et al., 2018) o que demanda a necessidade de momentos para sua apresentação. Além

do mais, é uma ação de baixo custo, com boa eficácia e que permite a utilização de tecnologia

de ensino à distância (webpalestras e webconferências), possibilitando que um número maior

de pessoas possa ser contemplado.

Evidenciou-se, também, que as sensibilizações e capacitações não ficaram restritas à

região metropolitana, estendendo-se para outros municípios do interior do estado. O que

demonstra uma tentativa de capilarizar a política, com o intuito de matriciar os municípios para

o desenvolvimento de ações numa perspectiva de ampliação do acesso da população LGBT aos

serviços de saúde, além de reduzir estigma e discriminação.

Fizemos capacitação em Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, o Hospital
Prado Valadares lá em Jequié, o Hospital Clériston Andrade em Feira de Santana.
Estivemos também em Itajuípe na formação também do pessoal de lá (Gestor 2-
Homem cis gay).

[...] a gente tinha muito encontro setorial nos municípios, tinha muita essa questão de
municipalizar a área de equidade. Então, ia o bloco da equidade para aquele município
reunir com prefeito, reunir com secretário para falar dessa pauta [...] (Gestor 4-
Homem cis gay).

Cabe destacar que eventos educativos também foram desenvolvidos. Em Salvador,

palestras foram realizados em universidades públicas e privadas, em diferentes cursos, com

intuito de apresentar a política e de chamar a atenção dos estudantes da necessidade de um olhar

mais sensível e acolhedor para população LGBT.

Uma coisa que durante o período que estive lá, a gente recebia muitos convites para
falar sobre a política em sala de aula com os estudantes. Muitos cursos. [...] eventos
de natureza informativa. [...] era no sentido de divulgar a política e um pouco de
sensibilizar os estudantes para importância e para ter um olhar diferenciado, porque
muitos desses estudantes já estavam no fazer, já estavam como estagiário, muitas
vezes na área de saúde.  (Gestor 3-Mulher cis lésbica)



114

Da mesma forma, sob a coordenação do movimento social, eventos de caráter

informativo foram realizados em alguns municípios. Essas ações ocorriam, geralmente, nas

conferências e encontros de entidades tais como FOBONG, Fórum Baiano LGBT e a Aliança

LGBTQ+ da Bahia. Os encontros buscavam tanto apresentar a política para a população LGBT

quanto discutir as demandas e prioridades do coletivo.

Ao que tange a qualificação de gestores e profissionais observou-se a carência de temas

relacionados a identidades não cisgeneras e de orientação sexual não heterossexuais na

educação permanente do estado.  Apesar de algumas capacitações e oficinas voltadas para a

saúde LGBT terem sido realizadas, estas não foram capazes de proporcionar e tão pouco ecoar

as transformações necessárias nas práticas cotidianas dos gestores e profissionais de saúde. As

mudanças de comportamentos, discursos e práticas ficaram restritos a um pequeno número de

profissionais e instituições dentro do vasto território baiano.

Destaca-se que a carência de temas relacionados à diversidade sexual e de gênero pode

estar relacionada a concepções conservadoras calcadas no binarismo e na heterossexualidade

compulsória ou mesmo religiosas, enraizadas em servidores do estado ocupantes de cargos

estratégicas dentro do aparato do governo.  Dessa forma, fazendo como que esses temas não

ganhem visibilidade ou sejam retirados do rol de necessidades para a formação e qualificação

dos servidores da saúde. O que sinaliza para a presença de estigma estrutural, uma vez que a

invisibilização ou a rejeição aos temas relacionados à população LGBT seja motivada por

normas culturais heteronormativas.

Outra possível causa para a escassez de temas voltados para transgeneridade,

travestilidade e práticas não heterossexuais na educação permanente do estado é apontada por

um entrevistado como efeito do reduzido número de profissionais com expertise para tratar as

questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero no estado.

[...] temos dificuldades maiores que é a questão mesmo da inserção da pauta LGBT
na educação permanente na SESAB. Temos dificuldade porque dentro do quadro da
SESAB não temos muitas pessoas com a formação, qualificação, expertise dentro
dessa área específica. A gente tem pessoas com formação também em gênero e
sexualidade, mas dentro de um escopo normativo que estuda essa questão de gênero
e saúde de pessoas cisgênero e não dá conta das questões de gêneros e nem da
diversidade sexual (Gestor 2 – Homem cis gay).

Não obstante, o quadro reduzido de profissionais com competência para desenvolver

temas dessa natureza configure uma dificuldade, não deveria inviabilizar o seu

desenvolvimento na educação permanente do estado. Uma vez que, na Bahia, há vários

pesquisadores e grupos de pesquisas que trabalham a temática, parcerias poderiam ser
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construídas, visando a elaboração e execução das capacitações e oficinas no estado. Esses

momentos de qualificação profissional poderiam ser desenvolvidos dentro dos núcleos

regionais de saúde com intuito de formar e instrumentalizar os apoiadores institucionais para

que pudessem fazer o mesmo nos municípios apoiados.

Do mesmo modo, encontros itinerantes nas regiões de saúde poderiam ser organizados,

transversalizando a temática da diversidade de gênero e sexual com outras áreas de atenção

como a saúde do homem, da mulher, do idoso, deficiente, entre outras. Nessa perspectiva, seria

possível trabalhar a temática com um número maior de gestores e trabalhadores de diferentes

municípios, articulando a PNSI-LGBT com outras políticas públicas.

Em síntese, a PNSI-LGBT embora seja uma política transversal, inovadora e

legitimadora de direitos, compartilha dificuldades estruturais com as demais políticas públicas

no que diz respeito a carência de recursos financeiros específicos para sua implantação, o

reduzido número de servidores qualificados para sua operacionalização, bem como, a extensão

geografia do estado dificulta o monitoramento da política e o matriciamento dos municípios.

Para além das barreiras comuns à implantação de outras políticas de equidade do estado,

a PNSI-LGBT suporta desafios particulares referentes ao preconceito e a discriminação

associada a orientação sexual e identidade de gênero, ao fundamentalismo religioso, ao estigma

institucional, e ao despreparo de gestores e profissionais de saúde para lidar com as

necessidades e particularidades específicas.

Assim, observou-se que existem barreiras de ordem política, sociocultural, geográfica e

financeira que dificultam e, em alguns casos, inviabilizam a operacionalização da PNSI-LGBT

na Bahia nos moldes de suas diretrizes. Evidenciou-se também que o estigma estrutural,

materializado em práticas discriminatórias e preconceituosas perpetradas a LGBT por gestores,

profissionais e instituições de saúde, constituem grandes desafios a serem superado.

Táticas de resistência à PNSI-LGBT: preconceito e discriminação institucional

Salienta-se ser de responsabilidade do estado a coordenação e a pactuação de ações que

estimulem e viabilizem a operacionalização da PNSI-LGBT pelos municípios na Comissão

Intergestores Bipartite (CIB). Ademais, promover a inclusão das estratégias e ações do plano

operativo no Plano Estadual de Saúde (PES), na Programação Anual de Saúde, bem como

apoiar e monitorar as ações desenvolvidas pelos municípios (BRASIL, 2017).

Na Bahia, a incorporação da PNSI-LGBT não seguiu a estruturação recomendada pelo

plano operativo, por meio da concepção de uma política de saúde estadual estruturada e
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pactuada na CIB, com execução prevista no PES e com previsão orçamentária no PPA

(BRASIL, 2017). A incorporação da política ocorreu na ausência de previsão orçamentária

específica e sem planejamento estratégico e intersetorial para a capilarização e implementação

da política nos municípios, assim como para o monitoramento das ações e para o apoio matricial

a ser ofertado como pode-se observar nos PES (2008-2011, 2012-2015 e 2016-2019) e seus

respectivos PPA e Relatórios Anuais de Gestão (RAG).

Ao analisar estes documentos, observa-se que, no PES 2012-2015, as ações voltadas

para a saúde LGBT limitaram-se a ações de qualificação profissional na atenção assistencial e

no acolhimento à população LGBT, como pode ser verificado no compromisso número cinco,

assumido pelo estado no programa Bahia Saudável. No PES 2016-2019, especificamente no

programa “Saúde Mais Perto de Você”, evidencia-se a reassunção do compromisso com a

qualificação profissional e acrescenta-se como ação apoiar o ambulatório transexualizador no

processo de habilitação. Por sua vez, no PES 2008-2011 não há ações programáticas voltadas

para a população LGBT.

Embora educação permanente dos profissionais constituam práticas de extrema

relevância, as necessidades de saúde da população LGBT demandam ações articuladas e

abrangentes que extrapolam a dimensão da formação profissional. Dessa forma, exigindo ações

intersetoriais envolvendo as secretarias de educação, segurança, trabalho e desenvolvimento

social, articuladas com o movimento social, com o intuito de intervir nos agravantes da saúde

LGBT que, em sua maioria, são de natureza social. Essa inobservância reflete a falta de

planejamento estratégico no âmbito estadual.

A despeito de reuniões realizadas para apresentação da PNSI-LGBT e defesa de sua

implantação, em instâncias governamentais e de controle social, não se logrou pactuações de

estratégias ou planos de ação para operacionalização da política no estado e pelos municípios

na CIB e no Conselho Estadual de Saúde. O que na prática, aponta para a não entrada da política

de saúde LGBT na agenda do governo baiano, tampouco dos municípios.

Como não tivemos oportunidade de discutir com os secretários municipais, pedimos
formalmente pauta para o conselho estadual de saúde que tem uma representação
tirada pelos próprios secretários. [...] Então, fomos lá discutir a questão da política
[PNSI-LGBT]. Então, principalmente, falar da essência da política, a importância
dessa política, importância da implementação dessa política. Falar sobre a
importância, por exemplo, do nome social (Gestor 3 -Mulher cis lésbica).

Apresentamos a política nacional para o conselho estadual de saúde e apresentamos a
política também na CIB. Então, a gente foi mostrando, isso já foi apresentado umas
quatro vezes, até agora para sair o ambulatório, a gente teve que pactuar também o
ambulatório com a CIB. Os dois ambulatórios, inicialmente estão em Salvador e o que
foi discutido com os gestores era a garantia de acesso para essas pessoas chegarem até
esse ambulatório (Gestor 1- Homem cis heterossexual).
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Acredita-se que a ausência da PNSI-LGBT na agenda do governo seja resultado da forte

oposição política de partidos conservadores e grupos da sociedade civil vinculados a ideologia

fundamentalista e religiosa (MELLO; MORAJA; BRITO, 2010). A compreensão inflexível

desses grupos pode modelar atitudes intolerantes e, em alguns casos, hostis às políticas que

defendem a diversidade de gênero. Por este ângulo, os discursos forjados na lógica da

heterocisnormatividade, ou seja, em concepções essencialista e biologicista do alinhamento do

sexo com o gênero e da prática heterossexual como natural; e em dogmas moralizadores

religiosos, deslegitimam e desqualificam as demandas LGBT para atuação do Estado

(AVELAR, 2014).

Nessa perspectiva, o estigma e a LGBTfobia, resultantes dessa concepção

heteronormativa emergem como promotores da intolerância a ações políticas que garantam

direito e igualdade a população LGBT (GUIMARÃES, 2018), determinando, por conseguinte,

a sua invisibilização.

Quando essa política chegou aqui, foi difícil, não vamos ser hipócritas. Foi difícil de
aceitar porque, quando você traz isso, a gente tinha grandes problemas de cirurgia,
acidente de moto, cirurgia cardíaca, crescimento de cirurgia oncológica surgindo. Ela
chega no meio de um emaranhado de problemas do estado a se resolver. Então,
acharam que isso era secundário (Gestor 1-Homem cis heterossexual).

Acho que a maior dificuldade é que essa política não é uma prioridade de governo
(Gestor 3-Mulher cis lésbica).

Parecia que só estava ali por estar. Parecia que só estava para constar no papel que
existia. [...] não era prioritária. Porque sempre tinham outras questões mais relevantes
(Gestor 6-Homem cis gay).

Precisa ter uma vontade governamental para que isso aconteça [implantação da PNSI-
LGBT]. Sem essa vontade governamental ou sem essa decisão, a gente não tem como
sair do lugar (Ativista 1-Homem cis gay).

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao grau de importância dada as questões de

saúde LGBT frente às necessidades de saúde de outras populações no estado. As demandas da

população LGBT não são promotoras de solidariedade social como as necessidades de outras

populações vulneráveis e, consequentemente, assumem um status de menor relevância

(MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012; GOMES et al., 2018). Nota-se que as questões

relacionadas à saúde LGBT não produzem empatia na maioria das pessoas, a não ser naquelas

que estão ligadas por questões pessoais, seja por ser ou ter um parente ou amigo próximo LGBT.

Destarte, admite-se que essa falta de empatia advém do estigma presente na estrutura social que

desloca as pessoas com orientação sexual e identidades de gênero discordantes da matriz
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heterossexual compulsória para uma categoria de abjeto, desta forma, indigna de atenção

(BUTLER, 2003).

E o fator que não acho que pode ser desprezado é a não vinculação das pessoas a essas
questões. Ainda não é um tema que consegue mobilizar as pessoas que não estão
vinculadas por suas questões pessoais. E, aí, acho que é uma questão muito séria. Ou
seja, a saúde das pessoas LGBT ou os temas de gênero e sexualidade ainda não são
temas que mobilizam. E assim, ele nem comove e é deslegitimado. Acho que é uma
dimensão central de como o preconceito e a discriminação institucionais barram a
política. Uma coisa é entender aquilo como importante, mas não realizar. A saúde do
idoso, por exemplo. Outra coisa, é dizer: olha isso não é importante. Isso não existe.
Porque para todas as políticas de equidade há negação do fato. Ou seja, não é
necessária (Gestor 6-Homem cis gay).

Sobre esse prisma, o estigma a população LGBT apresenta-se na construção do

imaginário social de que as mazelas enfrentadas por essa população são resultantes de suas

escolhas e de seu comportamento desviante da norma heterossexual e não provenientes de uma

organização social que produz e reproduz iniquidades (GOMES et al., 2018; NEGREIROS et

al., 2019). Essa concepção, portanto, deslegitima as necessidades da população LGBT ao

“centralizar a culpa do que é vivido nos próprios sujeitos que são vítimas de uma estrutura

social heteronormativa, machista e homofóbica” (GOMES et al., 2018. p. 1125).

Para além do estigma e da discriminação, a fragmentação do movimento social LGBT

na Bahia apresentou-se como outro fator importante para ausência da PNSI-LGBT na agenda

de governo. Vale ressaltar que, não obstante, o movimento social tenha apresentado uma

atuação relevante na articulação política para viabilizar a implantação da política LGBT no

estado, verificou-se que, ao longo dos anos, houve uma desarticulação do movimento social no

estado o que, possivelmente, tenha comprometido o controle social, bem como a capacidade do

movimento LGBT de pressionar o governo para o desenvolvimento de suas pautas.

[...] houve uma fragmentação, um esvaziamento, uma desestruturação do movimento
social LGBT na Bahia e, principalmente, Salvador, que é o lócus onde as instituições
gestoras do estado mais se concentram geograficamente, e isso atrapalhou muito. [...]
Houve uma perda muito grande de financiamento dos projetos, de manutenção e
sustentabilidade das ONGs. Houve a perda das sedes, de espaços, de manutenção
(Gestor 2- Homem cis gay).

O que acho que pode ter sido é que o movimento social deve ter ficado muito
distanciado. Acho que é preciso e aí não só para a política de saúde integral LGBT,
acho que para a política de aids como um todo, para as políticas públicas de saúde,
acho que o movimento precisa acordar, o movimento está muito distanciado. [...] estou
fazendo uma crítica ao movimento, estou me incluindo nela, desse nosso
distanciamento, que talvez agora seja necessário fazer uma reavaliação e dizer, é
preciso sim estar monitorando a política, por melhor que ela seja no nível federal, é
muito importante estar acompanhando sempre como é que está o transitar dela aqui
no estado onde precisa realmente ser efetivada, no estado e no município (Ativista 6
– Travesti).
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[...] o movimento também anda enfraquecido no meu olhar. A pressão popular está
muito fraca, principalmente do movimento LGBT que já foi mais forte (Ativista 2-
Mulher cis lésbica).

[...] acho que a nossa população está desacreditada, então o esvaziamento das
reuniões, não só aqui [CELGBT], como em outros conselhos municipais que também
participo [...] a gente propõe uma solução, um encaminhamento e a gente não vê
devolutiva da política. [...] acho que é desmotivação o não acreditar naquela política,
acho que tem a ver com isso (Ativista 4 – Mulher trans).

Nota-se que a fragmentação do movimento social LGBT no estado provocou não só

perdas na capacidade de articulação política do movimento, como também determinou sua

desmobilização, resultando em um enfraquecimento na capacidade de pressionar o governo

frente as suas demandas. Para os interlocutores dessa pesquisa, a fragmentação do movimento

é fruto de um somatório de fatores como perda de financiamento por parte de coletivos e ONG

por má gestão dos recursos; fragilização das relações entre entidades e lideranças nos espaços

de articulação como o FOBONG e o Fórum Baiano LGBT por divergências políticas, causando

seus esvaziamentos.

Ademais, soma-se a isso o fato de algumas lideranças não serem escolhidas, mas

estabelecidas de maneira arbitrária ou autoproclamadas devido a suas relações políticas dentro

da estrutura do governo. Outro aspecto importante para o esvaziamento relaciona-se ao fato de

algumas pessoas estarem utilizando-se dos espaços de articulação política do movimento LGBT

para obtenção de vantagens pessoais como cargos políticos e projetos, deixando o propósito de

luta coletiva em segundo plano.

[...] lideranças LGBT não serem representativas do segmento como um todo, serem
eleitas ou se autoproclamarem de maneira arbitrária e terem mais acesso por terem
mais conhecimento e de pessoas estratégicas na estrutura do SUS ou por terem uma
formação acadêmica melhor, algo que diferenciasse e tivesse maior capacidade de
oratória, de se colocar, mas que não representavam pela sua conduta ou
comportamento, afirmações, o desejo de uma população maior (Gestor 2- Homem cis
gay).

Algumas pessoas usam da representação, dizem que estão fazendo mobilização,
dizem que estão fazendo articulação e, no entanto, não estão mobilizando bases
LGBT. Estão indo buscar oportunidade de cargo, de projeto (Ativista 9-Homem cis
gay)

Motivada por divergências políticas entre lideranças do movimento, representantes de

coletivos e do governo, a fragmentação do movimento social LGBT promoveu também o

esvaziamento de espaços institucionais importantes de participação e controle social – Comitê

Técnico de Saúde LGBT e do CELGBT. Dessa forma, comprometendo, sobremaneira, o

desenvolvimento de políticas, planos, programas, assim como, a priorização de ações de saúde
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para a população LGBT, em virtude da função deliberativa dessas instituições apresentarem-se

comprometidas em razão das ausências de seus membros.

A grande questão era o entendimento de cada liderança que estava, que tinha sempre
no Comitê e dos jogos de poder interno. Daí arena do poder, as ONG ou instituições
que queriam ter mais legitimação na sua decisão, na sua colocação. Então, é apresentar
diferença dentro da diferença. E também permeada por posicionamentos políticos
partidários muito antagônicos e que na verdade as pessoas pareciam mais defender
mais os seus posicionamentos políticos do que a sua identidade e a sua plataforma de
reivindicação para a sua identidade enquanto gay, enquanto lésbica (Gestor 2-Homem
cis gay).

No Comitê, temos travestis, transexuais, bissexuais, gays e lésbicas, são cinco
populações. [...] Sempre quem está são os gays e algumas transexuais. As lésbicas
nunca vão, bissexual nunca aparece, desde quando montou o Comitê só tem o nome
instituído, mas não está lá, nunca foi na reunião. As mais efetivas são as transexuais
masculinas e femininas e os gays. O restante da população nunca aparece (Ativista 3-
Homem cis gay).

O movimento LGBT deixou a desejar em alguns aspectos por que nós fizemos
algumas indicações, o movimento é amplo, ele tem uma gama de pessoas e de
interesses. Então, o Fórum LGBT [Fórum Baiano LGBT] em reunião, decidiu pela
indicação do segmento de lésbica, gays e bissexuais. Os segmentos T [travestis e
transexuais] foram indicados pela população T [travestis e transexuais]. Então houve
ao mesmo tempo, em que algumas pessoas que foram indicadas não participavam
efetivamente, outras pessoas que não eram indicadas já tinham a participação mais
ativa no comitê. Mas, isso acabou deixando um vácuo, porque nem todas as vozes se
faziam representar naquelas reuniões. Como eu representava os segmentos de gays,
nem sempre eu estava à vontade para poder apresentar uma outra política que não era
uma política do meu segmento. Então, questões outras acabaram ficando
negligenciadas também por culpa da ocupação das cadeiras do comitê pelo
movimento (Ativista 1-Homem cis gay).

Ao que concerne ao esvaziamento do Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBT

constatou-se que a postura centralizadora da SESAB na definição de pautas a serem discutidas

nas reuniões, bem como na tomada de decisões, aparece como fator determinante para a evasão.

Houve algumas animosidades com a gestão SESAB e os movimentos, das pessoas
que não gostavam da forma como as coisas estavam sendo colocadas, como as coisas
estavam sendo decididas, de uma perspectiva verticalizante. Eles diziam que era
monopolizadora. Então foi muito complicado e muitas pessoas saíram, deixaram de ir
[Comitê Técnico de Saúde LGBT] também em função disso. Houve muita discussão
interna, muita fala frontal e muitos dissabores, muitas desavenças. Foi complicado.
Acho que, por isso, que está parado o Comitê (Gestor 2-Homem cis gay).

[...] o Comitê, ele não é funcional. Ele não funciona de forma alguma, inclusive nós
estamos desde agosto do ano passado, em setembro, sem ter uma reunião. E estamos
há três anos dentro desse Comitê só apenas falando de processo transexualizador. É
inadmissível para um Comitê, que fala de saúde integral da população LGBTI+, que
incorpora outras populações, falar só de uma população durante três anos (Ativista 3-
Homem cis gay).
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Isto posto, admite-se que a falta de um monitoramento diligente e crítico do movimento

LGBT sobre a atuação do estado, cobrando pactuações de ações voltadas para implantação da

política corroborou a ausência da PNSI-LGBT no PES. De modo igual, a ausência ou, muitas

vezes, participações inexpressivas dos representantes do movimento social no CELGBT e no

Comitê Técnico Estadual de Saúde LGBT, somada a centralização e verticalização das decisões

pela SESAB foram determinantes para que o plano operativo estadual para a PNSI-LGBT na

Bahia não saísse do papel.

Ainda que o plano operativo estadual para a PNSI-LGBT não tenha sido construído para

orientar e estimular a implantação da política, verificou-se que ações guiadas pela política

nacional de saúde LGBT foram desenvolvidas em alguns municípios (Salvador, Camaçari,

Vitoria da Conquista, Jequié, Lauro de Freitas, Cachoeira, Feira de Santana, Castro Alves,

Juazeiro, Madre de Deus e Barreiras). De caráter esporádico e, muitas vezes, itinerante, foram

realizadas ações de sensibilização, capacitação e qualificação profissional, ora pelos técnicos

do estado ora pelo movimento social organizado, ou pela atuação conjunta dos dois.

[...] tivemos em Jequié, Salvador, fizemos qualificação. Juazeiro a gente fez
qualificação. Alguns municípios, a gente foi fazendo as qualificações a medida de
demanda e também de tempo, usando também webpalestras e videoconferência
(Gestor 1- Homem cis heterossexual).

Cheguei a ir a oficinas nos municípios. A coordenação mesmo estadual sempre foi.
Tivemos em Cachoeira. Vários locais. Você não atingia os 417 municípios até porque
é impraticável, mas, via fórum [Fórum Baiano LGBT] e a própria conferência LGBT
[de políticas públicas] fazia a formação (Ativista 2 –Mulher cis lésbica).

Tenho feito as qualificações, como fiz o preparatório para o Hospital das Clínicas. Eu
tive no ambulatório de lá [ambulatório do HUPES] antes de ser habilitado. Foram
quatro meses. O Hospital HGE também. Nós formamos um núcleo lá de discussão
junto com um grupo de humanização para discutir questões de direito da população
trans lá dentro. No Hospital Couto Maia também fizemos a mesma coisa. Foi o
Hospital Couto Maia, o Hospital das Clínicas e HGE. Agora temos já agendado o
Hospital Roberto Santos e já começamos a Maternidade Climério que vai ser
referência municipal para pré-natal, para planejamento familiar e parto de homens
trans quando acontecerem (Gestor 2- Homem cis gay).

Estão tendo muitos fóruns temáticos, estão tendo muitas palestras. Eu vejo que existe
uma onda de capacitação. [...] eu participei diversas vezes na escola de enfermagem
da UFBA de várias formações com profissionais de saúde. Inclusive eu fui semana
passada para o projeto da professora Inês Dourado, sobre o Prepara Salvador, para
falar da importância de entender o que é orientação sexual, o que é identidade de
gênero, com profissionais de saúde. Tinham médicos, fisioterapeutas, assistentes
sociais, enfermeiros. Tinham várias pessoas lá, e eu fui fazer essa capacitação
(Ativista 8 – mulher trans).

Nota-se um esforço coletivo entre o estado e o movimento social organizado para a

disseminação da política na Bahia, para a construção de espaços de discussão de questões
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relacionadas a saúde e aos direitos LGBT, assim como para qualificar os profissionais e gestores

para o acolhimento e atendimento nas necessidades e particularidades dessa população, bem

como para apresentar a política para a própria população LGBT. Evidencia-se também o

empenho na busca de estratégias para contornar as dificuldades impostas pela dimensão

geográfica do estado e do reduzido número de técnicos do estado para matriciar os municípios,

como o emprego de palestras temáticas à distância.

Para além das capacitações e momentos de sensibilização, outras medidas foram

adotadas pelo governo do estado com vistas a implantar a PNSI-LGBT. Dentre elas, observou-

se a criação da Área Técnica de Saúde LGBT (ATS-LGBT), a constituição do Comitê Técnico

de Saúde LGBT, destacado como importante equipamento institucional e o principal gestor da

política no estado, e o Conselho Estadual dos Direitos LGBT.

[...] um dos instrumentos importantíssimos colocado em relação a questão da política,
não só para política LGBT, mas para todas as políticas de equidade, foi a questão da
criação dos comitês técnicos de saúde (Gestor 3-Mulher cis lésbica).

[...] Comitê Técnico é hoje o espaço que reconheço com mais estruturado da
implementação da política, apesar de ser, inclusive, intersetorial, mas a política de
saúde estadual tem sido gestada muito dentro do comitê (Gestor 6-Homem cis gay).

A despeito da importância destas iniciativas, deve ser registrado o alcance limitado de

suas atuações ao que tange o desenvolvimento de uma política estadual de saúde integral LGBT.

Ademais, o comprometimento da capacidade deliberativa do Comitê Técnico, em razão da falta

de assiduidade de seus membros as reuniões, limitou sua capacidade de atuação,

impossibilitando que questões pudessem ser definidas e operacionalizadas com vista a

implantar a política de saúde LGBT.

[...] dificuldade que temos hoje é não ter um técnico referência [na ATS-LGBT] para
tocar a política (Gestor 1-Homem cis heterossexual).

[...] desde quando saiu [técnico de referência da ATS-LGBT] faltou regularidade nas
reuniões. Faltou um maior compromisso com as memórias, com as decisões, as
memórias das reuniões mais organizadas e tal (Ativista 1-Homem cis gay).

O comitê tinha os titulados e suplentes. Os suplentes apareciam mais do que os
titulares. Ainda tínhamos os consultores e especialistas que iam mais do que os
titulares e acabavam num momento de decisão não podendo decidir direito as coisas
em função de estarem nas reuniões, suplentes e especialistas e os titulares faltarem
muito (Gestor 2-Homem cis gay).

Somando-se aos problemas, a escassez de recursos financeiros para custear a

implementação de ações; o reduzido número de servidores estaduais para atuarem no apoio aos

municípios na elaboração e implementação das respectivas políticas de saúde LGBT e a vasta
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dimensão geográfica do estado, configuraram-se barreiras para a implantação da política de

saúde LGBT no estado.

No caso LGBT, a gente não tinha muito [recurso financeiro] para fazer. Então, esse é
um ponto de estrangulamento. Você querer implementar uma política sem dinheiro é
uma carta de boas intenções. Então, acho que foi uma das dificuldades que a gente
teve aqui (Gestor 3-Mulher cis lésbica).

É muito complicado, em todos os estados devem ser, mas, aqui, na Bahia, com 417
municípios, com a imensidão geográfica que é, tem que fazer um esforço muito grande
para fazer qualquer política de saúde funcionar (Ativista 1-Homem cis gay).

Eram equipes, até hoje, muito diminutas. A gente precisa potencializar as nossas
ações. Porque uma ou duas pessoas só para dar conta da demanda e a quantidade de
municípios a gente não tinha condições (Gestor 3-Mulher cis lésbica).

Cabe ressaltar que a falta de dotação orçamentária e o quantitativo limitado de

profissionais qualificados para atuar junto a política não é um problema exclusivo da PNSI-

LGBT. Ao contrário, constituem problemas estruturais de planos, programas e políticas

relacionadas à população LGBT (MELLO; MORAJA; BRITO, 2010), assim como para outras

políticas de equidade em saúde. Entretanto, salienta-se que, embora apontados por vários

estudos (MELLO; MORAJA; BRITO, 2010; MELLO et al., 2011; LAURENTINO, 2015)

como limitadores na implantação de políticas e implementação de ações, permanecem como

empecilho para a materialização das propostas e ações para esse público (ALBUQUERQUE et

al., 2013). O que demonstra o desinteresse ou incapacidade do governo em buscar alternativas

para a resolução desses problemas.

Na mesma direção, o estigma institucional, destaca-se como importante obstáculo para

a implementação da PNSI-LGBT no estado. Materializado em atitudes e comportamentos

discriminatórios, o estigma institucional determina uma atenção inadequada à saúde da

população LGBT, ao produzir acolhimento inapropriado e um atendimento não condizente com

as necessidades e anseios dessa população (AVELAR, 2014; ROCON et al., 2016; FERREIRA

et al., 2017; POPADIUK; OLIVEIRA; SIGNORELLI; 2017; SILVA et al., 2017;

NEGREIROS et al., 2019).  Com efeito, acaba por produzir barreiras ao acesso aos serviços de

saúde (ROMANO, 2008; MELLO; AVELAR; MORAJA, 2012; ALBUQUERQUE et al.,

2016; ROCON et al., 2016; SILVA et al., 2017; SOUSA, 2017; SOUSA; IRIART, 2018).

Lembro que quando estava no estado, a gente visitava os municípios para pulverizar
essa questão dos direitos humanos LGBT, lembro que a gente sentou com um prefeito,
hilário, para não falar ridículo, que falou assim: "isso tem na minha cidade?" "Isso!"
A gente estava falando sobre gays, ele achou que a cidade dele não existia aquele tipo
de população e reduziu a isso (Gestor 4-Homem cis gay).
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Eu já ouvi relatos de pessoas que voltaram da fila, ao serem maltratadas. [...] uma
pessoa chega no posto de saúde e vai tratar de uma gripe, ela vai tratar da gripe, quando
uma pessoa LGBT chega ela é remanejada diretamente para a AIDS. Sobre esse
estigma que a gente ainda vive, entendeu? [...] virou “bicha”, pronto, tem AIDS,
parece que é automático! (Ativista 5-Travesti).

[...] a gente recebe as reclamações das pessoas falando que não foi recebida bem, que
o serviço não valia, porque a mulher era evangélica, não ia atender, porque quem
estava ali na ponta não sei o que. Tudo isso a gente ouve (Ativista 3-Homem cis gay).

Tenho uma amiga lésbica que estava pensando em processar o estado porque nunca
foi penetrada, praticamente perdeu a virgindade numa consulta médica. Porque estava
sentindo fortes dores, mandaram fazer um preventivo, uns exames, e tal, aí a médica
nem procurou saber. Porque pensa logo que vagina é para pênis. Você entende? Ela
disse "vai processar o estado, vai processar o profissional!" (Ativista 8-Mulher trans).

Existiam bastante resistência, até mesmo de profissionais da ponta, que diziam, não
concordo. O principal argumento era religioso, mas muitos falavam não concordo,
não vou chamar homem por nome de mulher. Deus fez homem e mulher. A formação
religiosa era o principal motivo (Gestor 5-Mulher cis heterossexual).

Em sintonia com outros estudos, constatou-se que práticas preconceituosas e

discriminatórias nas instituições de saúde (LIONÇO, 2008; ALMEIDA, 2009;

ALBUQUERQUE et al., 2013; RONCO et al., 2018; FERREIRA et al., 2017; POPADIUK;

OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017), o desrespeito ao uso do nome social (SOUZA et al., 2014;

RONCO et al., 2016); SILVA et al., 2017), o desconhecimento da existência da PNSI-LGBT

(GOMES et al., 2018) e a limitação técnica dos profissionais de saúde para lidar com as

questões relacionadas a diversidade de gênero e orientação sexual (ALMEIDA, 2009;

VALADÃO; GOMES, 2011; FERREIRA et al., 2017; SILVA et al., 2017) apresentaram-se

como desafios a serem superados para a implantação da PNSI-LGBT na Bahia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse cenário revela a necessidade de novas iniciativas de capacitação profissional sejam

desenvolvidas, com vistas a dar visibilidade a PNSI-LGBT nos municípios e instruir os

profissionais de saúde sobre as práticas sexuais e sociais de LGBT, bem como das

especificidades que a diversidade sexual e de gênero impõe ao cuidado em saúde. Para tanto,

torna-se imprescindível que temas como travestilidades, transexualidades, práticas sexuais não

heterossexuais, entre outros, sejam incorporadas ao programa de educação permanente do

estado.

Ademais, as questões apresentadas, apontam para a necessidade de reestruturação dos

serviços de saúde para o acolhimento das demandas e especificidades da população LGBT, bem

como para a desconstrução da heterocisnormatividade como noção orientadora de práticas em
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saúde. Outrossim, revelam que a formação acadêmica dos profissionais de saúde demanda

mudanças em suas diretrizes curriculares para que possam contemplar as particularidades da

saúde LGBT (NEGREIROS et al., 2018).

Dessa forma, com a estruturação das instituições de saúde, qualificação de gestores e

profissionais da assistência e mudanças na formação acadêmica dos profissionais de saúde,

acredita-se que mudanças no modo de pensar e agir dos profissionais de saúde possam ser

alcançadas. Favorecendo, portanto, para a construção de uma atenção integral e sem

discriminação à população LGBT no estado.

Por fim, acredita-se que muito ainda precisa ser feito para a mudança de racionalidade

e de comportamento de profissionais e gestores de saúde para que se logre a operacionalização

da PNSI-LGBT conforme suas diretrizes e possa-se transpor os avanços do “papel” para as

práticas de gestão e de saúde.
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ARTIGO 4

Transposição de arquétipos morais ao espaço público e sua influência na implantação da

Política Nacional de Saúde Integral LGBT na Bahia

RESUMO

Este artigo discute a relação do estigma com a implantação da política de saúde LGBT na Bahia.
Trata-se de um estudo de caso subsidiado por uma análise política em saúde, com abordagem
qualitativa, composta por quinze entrevistas semiestruturadas, sendo seis com gestores de saúde
e nove com ativistas LGBT. Os dados foram interpretados por meio da técnica de Análise de
Conteúdo Temática. Os dados foram apresentados em fragmentos representativos e discutidos
em sínteses narrativas que traduzem as categorias temáticas. As análises produziram três
categorias: 1) Estigma e barreira simbólica ao acesso da população LGBT; 2) Formação
religiosa e concepção biomédica: estigma interpessoal e discriminação de LGBT nas
instituições de saúde; 3) Normas culturais heteronormativas e práticas institucionais: contornos
que definem o estigma estrutural. Constatou-se que o estigma operado em níveis estrutural e
interpessoal configuram barreiras importantes para a implantação da PNSI-LGBT na Bahia.
Verificou-se que os estigmas estrutural e interpessoal limitam o acesso da população LGBT aos
serviços de saúde, produzem acolhimento e atendimento inadequados, em virtude de atitudes
preconceituosas e discriminatórias perpetradas a essa população. Evidenciou-se também que a
formação religiosa, com seus princípios, dogmas e crenças, assim como a concepções
essencialistas, conservadoras alinhadas as normas culturais heteronormativas são balizadoras
das práticas cotidianas dentro das instituições de saúde e, portanto, responsáveis pelo processo
de estigmatização de pessoas LGBT nas instituições de saúde no estado.

Palavras-chave: Política de Saúde; Pessoas LGBT; Equidade em Saúde; Minorias Sexuais e
de Gênero; Estigma Social.

INTRODUÇÃO

A Carta Magna de 1988 preconiza a saúde enquanto direito de todos cabendo ao Estado

a adoção de medidas para garantir o seu exercício. A partir do texto constitucional fica

evidenciado o direito, consequentemente, todas as pessoas deveriam ser atendidas de forma

humanizada e respeitosa, dentro dos princípios propostos pelo Sistema Único de Saúde, em

todas as instituições de saúde (MELLO et al., 2011).

No entanto, o usufruto desse direito ainda não se configura como realidade, pois não se

dá igualmente em toda a sociedade. Diversos estudos apontam o estigma e a discriminação

como sendo os responsáveis pela violação sistemática do direito à saúde, especialmente, quando

direcionado a população LGBT, expondo-a ao sofrimento, a violência e a situações de

vulnerabilidade (RAMOS; CARRARA, 2006; LIONÇO, 2008; VALADÃO; GOMES, 2011;
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ROCHA; PERREIRA; DIAS, 2013; AVELAR, 2014; ALBUQUERQUE et al., 2016;

FERREIRA et al., 2017; SILVA et al., 2017; MAGNO; DOURADO; SILVA, 2018; SOUSA;

IRIART, 2018).

O estigma é uma marca de descrédito que deteriora a identidade social e desqualifica o

indivíduo em suas relações sociais (GOFFMAN, 2013). Dessa forma, limitando ou, muitas

vezes, impossibilitando seu acesso a bens materiais e simbólicos como, também, a serviços

públicos, dentre eles os de saúde (VILLELA; MONTEIRO, 2015).

O estigma produz uma identidade social deteriorada ao reduzir a pessoa a uma condição

social desvalorizada, tratando-a como “alguém não completamente humano” (GOFFMAN,

2013), que merece ser excluído do convívio entre os ditos “normais”. De acordo com Goffman

(2013), por meio da identidade social virtual – conjunto de características que são atribuídas ao

sujeito por intervenção da sociedade – são construídas expressões discursivas (“viado”, “bicha”,

“sapatão”, “mulher de penca”, entre outras) cujo objetivo é classificar o sujeito para exclui-lo

do convívio social.

Nesse sentido, o traço identificado como depreciativo em gays e lésbicas é a orientação

sexual e para travestis e transexuais a identidade de gênero. Esses atributos ganham sentido

negativo nas relações sociais a partir da matriz de inteligibilidade heterossexual estruturada no

binarismo e no alinhamento entre sexo-gênero-desejo (BUTLER, 2003). Isso quer dizer que a

heterossexualidade e a bipartição estanque entre a masculinidade e a feminilidade são adotadas

como parâmetro de normalidade e, por conseguinte, utilizadas para valorar toda e qualquer

expressão da sexualidade e de gênero (LIONÇO, 2009). Com efeito, as transgressões as normas

estabelecidas por essa matriz heterossexual – homens/macho relaciona-se exclusivamente com

mulher/fêmea – determinam o processo de estigmatização, cujo resultado é a discriminação,

marginalização e exclusão social.

Portanto, por estarem fora do padrão ideal imposto pelas relações sociais delineadas pela

heterocisnormatividade, seja por relacionarem-se  afetiva e sexualmente com pessoas do

mesmo sexo ou por apresentarem identidades de gênero fluidas que borram em seus corpos o

binarismo, a população LGBT é discriminada (LIONÇO, 2008; BRIGNOL et al., 2015;

MAGNO et al., 2017), hostilizada (RAMOS; CARRARA, 2006; ALBUQUERQUE, 2016;

SOUSA, 2017), e tem seus direitos sociais violados (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012;

SILVA et al., 2017).

Este artigo discute a relação do estigma com a implantação da política de saúde LGBT

na Bahia.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso subsidiado por uma análise política em saúde (PAIM,

2017), com abordagem qualitativa (MINAYO, 2014). A produção de dados transcorreu entre

os meses de janeiro a março de 2019.

Para compreender o processo de implantação da PNSI-LGBT, foram interrogados

informantes-chave – gestores de saúde e ativistas do movimento LGBT – que estão ou

estiveram diretamente implicados com essa política na Bahia. O critério de eleição dos

interlocutores seguiu a pertinência de capitais acumulados – social, político, militante e

burocrático (BOURDIEU, 2018).

Portanto, faz-se necessária a compreensão de elementos teóricos que permitam a

identificação do espaço social, dos sujeitos e dos diferentes tipos de capitais que podem ter

influenciado a implementação da política no estado da Bahia. A análise de distribuição dos

sujeitos no espaço social se deu de acordo as diversas espécies de capital, entendido como uma

energia social que possibilita ao sujeito jogar, disputar, lutar, segundo regras específicas

(BOURDIEU, 2009). Particularmente, o capital social, relacionado às relações e aos ganhos

associados à existência de uma rede de conexões atuais ou potenciais, mais ou menos

institucionalizadas, de pertencimento a um grupo; o capital político, relacionado às condições

e habilidades políticas de liderar ou aceitar ser liderado; o capital burocrático, relacionado ao

poder de manejar informações ou instrumentos, delegar, nomear ou administrar recursos

públicos (BOURDIEU, 2014); e o capital militante, saberes e práticas mobilizados durante as

ações coletivas, as lutas inter ou intrapartidárias (MATONTI; POUPEAU, 2004).

Foram considerados ativistas, os sujeitos que militam por uma ideologia de gênero

plural e por direitos da comunidade LGBT na Bahia, com destaque para as questões

relacionadas à saúde. Como gestores de saúde, participaram os sujeitos que ocupam/ocuparam

assento no aparato institucional do Estado.

Para o recrutamento dos interlocutores da pesquisa, buscaram-se informações junto a

pessoas que se articulam com a comunidade LGBT – membros de coletivos, pesquisadores,

gestores e profissionais de saúde – para que apontassem informantes-chave com acúmulo de

informações sobre a implantação da política de saúde voltada à população LGBT na Bahia.

Os resultados emergiram das análises e cruzamentos de dados produzidos por meio de

15 entrevistas semiestruturadas. Nesta perspectiva, os interlocutores corresponderam a seis

gestores e nove ativistas. Levou-se em consideração uma amostragem por saturação de
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informação, ou seja, por critério de saturação empírica para definição e interrupção da produção

de dados (FONTANELLA et al., 2011).

Além disso, a análise documental foi utilizada para complementar e estabelecer

interconexão com os dados obtidos nas entrevistas. Os dados foram interpretados por meio da

técnica de Análise de Conteúdo Temática (MINAYO, 2014). Os dados foram apresentados em

fragmentos representativos e discutidos em sínteses narrativas que traduzem as categorias

temáticas. As análises produziram três categorias: 1) Estigma e barreira simbólica ao acesso da

população LGBT; 2) Formação religiosa e concepção biomédica: estigma interpessoal e

discriminação de LGBT nas instituições de saúde; 3) Normas culturais heteronormativas e

práticas institucionais: contornos que definem o estigma estrutural.

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade

Federal da Bahia (UFBA), mediante parecer nº 3.082.370.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estigma e barreira simbólica ao acesso da população LGBT

Historicamente enraizado na sociedade, o estigma, assim como a discriminação à

população LGBT, apresenta-se como importante barreira simbólica ao acesso a serviços de

saúde e produz desfechos negativos na saúde dessa população (ROMANO, 2008; MELLO;

AVELAR; MORAJA, 2012; ALBUQUERQUE et al., 2016; ROCON et al., 2016; SILVA et

al., 2017; SOUSA, 2017; SOUSA; IRIART, 2018).

Assim, manifestando-se de diferentes formas, nas diversas situações do cotidiano da

população LGBT, verificou-se que o estigma tem sido um dos principais promotores de uma

atenção inadequada à saúde desta população na Bahia. Operado principalmente em nível

estrutural e interpessoal, tem se constituído como barreira para inúmeras questões relacionadas

à saúde, sejam elas: acesso oportuno aos serviços de saúde e ao cuidado integral; aquisição de

informações referentes a promoção da saúde e autocuidado; a prevenção de DST/aids e as

transformações corporais.

Vou mais pelo que carrego, o meu estigma, o meu corpo que é de travesti, transexual,
então para nós, ainda mais de periferia, negra, pobre, é muito difícil estar inserida
nessas políticas que são nossas por direito, em ter um atendimento a uma UPA, a um
hospital. [...] os atendimentos que são precários a nossa população, o acesso a saúde
também é muito precário a nossa população, as formas de atendimento do profissional
da saúde são muito escassas, não tem capacitação no meu ponto de vista. [...] tem
muitos médicos que negam que não examinam aquela pessoa por causa do estigma,
do corpo que ela carrega, carrega aquela objeção. (Ativista 4 – Travesti).
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[...] não acessamos [serviços de saúde], não conseguimos estar nesse lugar
[instituições de saúde], esse lugar nos desrespeita. [...] as pessoas LGBT não vão por
um motivo, chamado discriminação (Ativista 5- Travesti).

As lésbicas sofrem nos atendimentos ginecológicos, as travestis e transexuais não são
reconhecidas nas suas identidades de gênero nesses espaços de saúde. [...] tive casos
de pessoas que não buscavam camisinha no posto de saúde, porque tinham receio de
pegar muita camisinha e ser aliado com promiscuidade. (Gestor 4 – homem cis gay).

Nota-se, a partir dos relatos dos interlocutores, um cenário de desrespeito e violação do

direito de acesso aos serviços de saúde, bem como ao atendimento integral, humanizado e livre

de discriminação. Observa-se a existência de um acolhimento inadequado, marcado por

desrespeito e rejeição a identidades sexuais e de gênero que subvertem a norma heterossexual;

e um atendimento precário, que não contempla as necessidades e especificidades da população

LGBT, e ao mesmo tempo, constrange e discrimina essa população, seja pela construção de

seus corpos, suas performances de gênero ou pelos seus comportamentos sociais e práticas

sexuais.

Ao relatar ser negra, pobre e moradora de periferia, a travesti coloca em evidência a

situação de maior vulnerabilidade social a que está exposta e sinaliza a posição desprivilegiada

de LGBT em relação a outras pessoas, ao que tange o acesso as políticas públicas e aos serviços

de saúde. O que demonstra uma fragilidade na efetivação do princípio da universalidade do

acesso e da equidade na assistência à saúde previstos no SUS, como consequência do processo

de estigmatização sofrido por essa população.

É possível inferir que o baixo status social em que se encontra a travesti resulta do

estigma a qual está exposta por transgredir as normas identitárias sexuais e de gênero vigentes.

Salienta-se que esse baixo status, muitas vezes, é agravado pela associação com outros

marcadores sociais, para além da raça e cor, como escolaridade, condição de saúde e de trabalho

formal, tornando mais difícil o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde.

Não obstante, o prejulgamento de profissionais de saúde a respeito do comportamento

sexual de pessoas LGBT, como sendo desmedido e promíscuo, revela a permanência do

estereótipo historicamente construído no início da epidemia do HIV/aids, que associava a

disseminação da doença ao desejo sexual exacerbado e a múltiplos parceiros sexuais dessa

população.

Ao mesmo tempo, aponta para a falta de qualificação técnica dos profissionais que

atuam nas instituições de saúde para lidar com as questões relacionadas a identidade de gênero

e orientação sexual (ALMEIDA, 2009; BARBOSA; FACCHINI, 2009; ALBUQUERQUE et

al., 2013; FERREIRA et al., 2017; SILVA et al., 2017; NEGREIROS et al., 2019) e chama a
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atenção para a necessidade de adoção de ações vigorosas de capacitação profissional

(VALADÃO; GOMES, 2011; SOUZA et al. 2014; RONCO et al., 2016; AMORIM;

TEXEIRA, 2017; ANGONESE; LAGO, 2017; PRADO; SOUSA, 2017; POPADIUK;

OLIVEIRA; SIGNORELLI, 2017; GOMES et al., 2018), assim como para restruturação dos

espaços de saúde (ALBUQUERQUE et al., 2013; ANGONESE; LAGO, 2017).

Formação religiosa e concepção biomédica: estigma interpessoal e a discriminação de

LGBT nas instituições de saúde

O estigma interpessoal corresponde aos comportamentos desrespeitosos,

discriminatórios e de rejeição estabelecidos nas relações interpessoais. Tais comportamentos

podem variar desde um xingamento à violência física grave. Constatou-se, nesse estudo, que a

operacionalização desse estigma ocorre por intermédio de atitudes discriminatórias à população

LGBT, em particular às travestis e transexuais, quando da busca pelos serviços de saúde.

Já chegou uma enfermeira a me perguntar se nunca tive sífilis, [enfermeira]"sério
mesmo!? Você nunca teve sífilis!?" Eu disse não! Nunca tive nenhuma DST, nunca
HIV, sempre transei com camisinha e nunca tive nada, e quando estabeleço um
relacionamento, como agora tenho um companheiro, convivo com ele, agora está
monogâmico, somente eu e ele, a gente não utiliza preservativo, mas geralmente
sempre estou fazendo exames. Mas ela [enfermeira], "sério!? Você nunca teve!?" Tipo
dizendo assim: poxa, para mim você é o poço da enfermidade (Ativista 8 – Mulher
trans heterossexual).

Uma menina foi no posto de saúde, ali na Carlos Gomes, na rua Central, só com o
cartão [cartão do CNS] com o nome social dela, e ao apresentar para a atendente, a
atendente disse assim: "ah, mas aqui está o seu nome de mulher, você é homem! Cadê
o seu RG!? Ela [menina] falou: "não trouxe o RG", "ah, então não pode ser atendida
(Ativista 6 - Travesti).

O estigma interpessoal revela-se nos relatos acima no acolhimento inadequado e

desrespeitoso, nas atitudes discriminatórias e nos prejulgamentos dos profissionais durante o

atendimento à mulher trans e à travesti. Observa-se que a partir da concepção biomédica que

associa transexuais a promiscuidade, a prática sexual desprotegida e a prostituição, a enfermeira

constrói uma imagem desvalorizada da mulher trans, engendrando julgamentos e atribuindo

juízo de valor ao seu comportamento social e as suas práticas sexuais. Dessa forma, produzindo

uma identidade social virtual deteriorada (GOFFMAN, 2013), ou seja, de pessoa infectada,

portadora de sífilis.

Destarte, é possível apreender que o processo de estigmatização estrutura-se mediante

a procedimentos de rotulagem (LINK; PHALEN, 2001), ao associar a identidade de gênero

(mulher transexual) a promiscuidade e estereotipagem ao atribuir uma característica negativa
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(ser portadora de sífilis) a mulher trans, levando-a, portanto, a experienciar a perda de status

(pessoa sadia) e a discriminação.

Deve-se acrescentar ainda a influência da concepção essencialista – que tornam o sexo

biológico como referência para construção do sujeito – como balizadora de atitudes e condutas

discriminatórias a população LGBT, especialmente quando dirigidas a travestis e transexuais.

Ao desconsiderar a identidade feminina da travesti, ao dizer que ela é homem, a atendente

deslegitima a travestilidade como uma forma válida de identidade social, ignorando que essa

pessoa, embora tenha genitália masculina, vive a sua existência social e de gênero no feminino

(SANTOS, 2014). Portando, reforçando a ideia naturalizada de que mulheres são aquelas que

nascem com características anatomo-fisiológicas da fêmea humana e apresentam

comportamentos sociais consonantes com o gênero feminino.

Essa rejeição à identidade travesti assevera-se no desrespeito ao uso do nome social.

Apesar de existirem dispositivos legais que garantem o seu uso, inclusive no Cartão Nacional

de Saúde (CNS), para a identificação do usuário nos serviços de saúde, a inobservância desses

dispositivos pela atendente reafirma a postura de não aceitação de identidades de gêneros

divergentes das socialmente estabelecidas pelas normas heteronormativas. Com efeito, percebe-

se não somente a discriminação da travesti, mas também a violação do seu direito à saúde, ao

ter sido negado o seu acesso ao serviço, em decorrência da sua identidade de gênero ser

divergente ao sexo biológico, determinado ao nascimento.

Diante do exposto, é possível apreender que o estigma a LGBT seja forjado pelas

normas culturais heteronormativas e de concepções essencialistas na construção dos corpos e

no controle das performances de gênero (BRIGNOL et al., 2015; MAGNO; DOURADO;

SILVA, 2018), como também na determinação do desejo e das práticas sexuais (BUTLER,

2003; LIONÇO, 2009). O que, em certa medida, denuncia a opressão das identidades

reconhecidas socialmente como cisgêneras e heterossexuais sobre as identidades transgêneras

e homossexuais, apontadas como desviantes.

Partindo dessa concepção, é possível compreender que o processo de estigmatização

sofrido pela população LGBT é o resultado da dominação exercida por grupos com maior poder

social, político e econômico, que buscam regular, sob a perspectiva heteronormativa,

comportamentos sociais, dentre eles as performances de gênero e as práticas sexuais. Portanto,

o estigma trona-se uma ferramenta de dominação (PHALEN; LINK; DOVIDIO, 2008) e sua

utilização vinculada a manutenção da hegemonia de certos grupos em detrimento de outros,

como também de normas, padrões e comportamentos tidos como socialmente aceitos ou

hegemônicos.
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A literatura especializada tem produzido evidências que o estigma interpessoal é um

fenômeno constante e que se inicia muito cedo na vida das pessoas LGBT. O estigma

interpessoal é vivenciado, a princípio, no berço familiar, por meio da rejeição de familiares,

episódios de violência física e sexual e expulsão de casa (SOUSA, 2017; MAGNO et al., 2019).

Estas experiências somadas à discriminação, constrangimentos e agressões físicas e

psicológicas nos espaços de sociabilidade como escolas, igrejas, bares e serviços públicos,

como os de saúde, tem provocado impactos negativos na vida das pessoas LGBT, em especial

as travestis e transexuais (MAGNO et al., 2018), como relatam os participantes da pesquisa.

[...] esse estigma acaba adoecendo essa população, então casos de suicídio, de
alcoolismo, de drogadição está muito voltado a questão desse adoecimento dessa
ausência dessa população do sistema de saúde (Gestor 4- Homem cis gay).

Ainda temos um índice muito grande de tentativa de suicídio, a gente ainda atende
muitas pessoas com os braços cortados, com marcas no corpo de automutilação, de
tentativa de suicídio. Temos uma incidência grande de violência sexual entre rapazes
trans, eles são rapazes vaginados, então tem a questão da tentativa de estupro,
violência sexual por pais, primos, tios, irmãos mais velhos. Numa perspectiva
corretiva (Gestor 2- Homem cis heterossexual).

As falas dos interlocutores apontam para um cenário de sofrimento, violência física e

psicológica vivenciada pela população LGBT e os efeitos deletérios para saúde e qualidade de

vida dessas pessoas. Nota-se, que além de predispor a população LGBT ao adoecimento, o

estigma determina o seu afastamento das unidades de saúde o que acaba por agravar a situação

de vulnerabilidade a que está exposta (MAGNO et al., 2019).

Com efeito, observa-se a constituição de um ambiente desfavorável às pessoas LGBT,

especialmente para travestis e transexuais, sendo produzidos desfechos psiquiátricos (MAGNO

et al., 2018; MAGNO et al., 2019) como ideias suicidas, mutilações, depressão, assim como

predispondo-as ao uso de substâncias psicoativas (ROCHA; PERREIRA; DIAS, 2013;

MAGNO et al., 2018; MAGNO et al., 2019) e desencadeando episódios de violência física,

psicológica e sexual (RAMOS; CARRARA, 2006; ALBUQUERQUE et al., 2016).

Para além desses desfechos, a literatura tem registrado outros que incluem a evasão

escolar, dificuldades na sociabilidade e no ingresso ao mercado de trabalho formal, assim como

no acesso a serviços e bem públicos (PERREIRA; LOREMZO, 2015; SOUSA, 2017; MAGNO

et al., 2019). O que assinala o alto grau de exclusão social a que está exposta essa população.

Este estudo demonstra, também, que a formação religiosa emerge como elemento

produtor de valores que determinam condutas discriminatórias à população LGBT nas
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instituições de saúde. Configurando, portanto, um importante elemento produtor do estigma

interpessoal, apresentando os profissionais de saúde como o seu principal promotor.

O que a gente tem percebido é que uma grande parte [profissionais de saúde] não tem
conseguido separar o público do privado e o entendimento de religião enquanto uma
escolha pessoal, intransferível e não um sistema de moralização do comportamento
do outro dentro do SUS, como tem sempre acontecido. [...] a religiosidade é algo que
é do sujeito e que é um âmbito pessoal e que não tem que estar dentro do serviço como
algo que guia o fazer profissional (Gestor 2 – Homem cis gay).

A gente tem questões religiosas, a gente tem muitos evangélicos radicais, não são
todos, que trazem o seu conceito de vida e esquece do conceito profissional (Gestor
1- Homem cis heterossexual).

[...] a questão religiosa, que é uma questão de ordem privada [...] muitas vezes, a gente
pega essa questão privada, de ordem pessoal e coloca na questão do atendimento
(Gestor 3- Mulher cis lésbica).

Existia bastante resistência, até mesmo de profissionais da ponta, que diziam, não
concordo. O principal argumento era religioso, mas muitos falavam não concordo,
não vou chamar homem por nome de mulher, Deus fez homem e mulher. A formação
religiosa era o principal motivo (Gestor 5 – Mulher cis heterossexual).

A principal barreira que encontrei em todas as capacitações com os profissionais foi
de dimensão religiosa. Mudou um pouco agora. Tem a dimensão política pelo
momento que o Brasil vive. Isso começou também a se manifestar. Mas a dimensão
religiosa sempre foi muito forte. A principal, na minha vivência pelo menos (Gestor
6 – Homem cis gay).

A princípio, duas questões sobressaem das falas dos entrevistados. A primeira diz

respeito ao deslocamento de concepções morais e religiosas do âmbito privado para a âmbito

público e sua influência no delineamento das condutas dos profissionais de saúde. A segunda,

refere-se ao processo de estigmatização da população LGBT como resultado da formação

religiosa dos profissionais de saúde.

Não obstante, é possível observar que ao pautarem suas práticas cotidianas em

concepções religiosas os profissionais de saúde produzem discursos e práticas discriminatórias

como o desrespeito a identidade de gênero e ao uso do nome social. Ademais, discursos de

cunho essencialista e conservador reforçam estereótipos que apontam como anormais e não

naturais as identidades transexuais. Logo, instituindo a estigmatização dessas pessoas,

produzindo acolhimento inadequado.

[...] vejo o tempo todo [discriminação], a gente recebe as reclamações das pessoas
falando que não foi recebida bem, que o serviço não valia, porque a mulher era
evangélica, não ia atender, porque quem estava ali na ponta não sei o que (Ativista 3
- Gay).

[...] já aconteceu diversas vezes, de dizer para a travesti que está lá pedindo para o
nome social ser respeitado, e ela [profissional de saúde] se recusar a chamar e dizer
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que o nome dela [travesti] é o nome que está no RG e que ela vai chamar por aquele
nome (Ativista 6 -Travesti).

Tais condutas discriminatórias além de contrariar dispositivos legais e acordos

internacionais que preveem a liberdade sexual, a não discriminação por identidade de gênero e

os direitos humanos, opõem-se a laicidade do Estado. Este princípio proíbe que instituições

públicas sejam estabelecidas ou reguladas com base em determinada religião ou credo.

Portanto, dogmas, crenças e doutrinas religiosas não podem ser utilizados como fundamento

para a determinação de normas institucionais ou práticas profissionais.

Embora compreenda-se a importância das religiões para algumas pessoas como

instituições que forneçam parâmetros para organização das sociedades e funcionem como

orientadoras da vida cotidiana, a submissão ou aceitação as suas regras, princípios e dogmas, é

uma escolha pessoal. Portanto, não deve sobressair ou direcionar as atividades ou práticas

profissionais.

A maneira como cada pessoa constrói sua identidade religiosa apropriando-se dos

elementos necessários à satisfação de suas necessidades, assim como no afastamento dos

elementos considerados inadequados para sua vida (SILVA; PAIVA; PARKER, 2013),

constitui um processo particular e intransferível. Dessa forma, não sendo aplicável como um

sistema disciplinador ou moralizador de condutas para aquelas pessoas que não a escolheu e,

sobretudo, no espaço público.

As religiões de base cristã e com perfis mais conservadores apresentam maior

resistência as homossexualidades e as identidades de gêneros não binárias (SILVA; PAIVA;

PARKER, 2013). Alinhada à concepções naturalistas e essencialistas que concebem as

categorias homem e mulher como fixas e com papéis sociais bem definidos na sociedade, estas

religiões apresentam homens e mulheres como criações divinas, feitos um para o outro, como

o objetivo de unirem-se em matrimônio para constituir família. Todavia, rejeitando toda e

qualquer forma alternativa de orientação sexual, identidade de gênero ou organização familiar

diferente da heterossexual.

Nessa perspectiva, é possível apreender que as posturas discriminatórias perpetradas a

LGBT por profissionais de saúde com formação religiosa tradicional são de cunho moral,

sustentadas em dogmas conservadores, que atribuem o caráter de pecado à homossexualidade

e à transexualidade (SILVA; PAIVA; PARKER, 2013). Dessa maneira, esses discursos

religiosos reforçam a cultura heteronormativa binária ao afirmarem o caráter anormal,

desviante, não natural, das orientações sexuais homoafetivas e das identidades transexuais.
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Os sujeitos que sustentam tais discursos constroem sua relativa legitimidade
representando-se como porta-vozes de valores universais, bastiões da moralidade,
conjugando percepções negativas da diversidade sexual a uma atuação em oposição
ao seu reconhecimento, compreendido como uma ameaça (NATIVIDADE;
OLIVEIRA, 2009, p.132).

Assim, depreende-se que a religiosidade pode interferir nos cenários das práticas

cotidianas dos profissionais de saúde, como também determinar o curso das decisões no

planejamento e execução de programas e ações de saúde, dessa forma agindo como instância

reguladora, especialmente da sexualidade e da reprodução (SILVA; PAIVA; PARKER, 2013).

Configurando-se, por conseguinte, como uma possível barreira para políticas sexuais que

valorizam a diversidade sexual e de gênero.

Outra questão que ganhou destaque nos discursos dos interlocutores foi a frequente

associação da população LGBT ao HIV/aids e outras IST.

Os discursos dos entrevistados apontam para a estigmatização e a discriminação, em

particular das travestis e pessoas transexuais, ao serem constantemente apontados como

“portadores” do vírus.

No momento é isso que estamos vivendo. Essa associação perversa e negativa, porém,
histórica, da saúde da população LGBT com questões relacionadas a DST e aids
(Gestor 2- Homem cis gay).

Sabe o que é muito engraçado? A gente só fala de sexualidade, enfim, saúde
reprodutiva, sexualidade, quando a gente entra na questão do HIV e DST e as pessoas
precisam entender que população LGBT não é a população-chave, como dizem.
Porque a gente conhece diversos homens cisgêneros, por exemplo, diversos casais
cisgêneros, heterossexuais que disseminam por aí DST etc. Só que a gente carrega um
estigma sobretudo a população trans de que toda a população trans tem alguma doença
(Ativista 7- Homem trans heterossexual).

[...] uma pessoa chega no posto de saúde e vai tratar de uma gripe, ela vai tratar da
gripe, quando uma pessoa LGBT chega ela é remanejada diretamente para a AIDS.
Sobre esse estigma que a gente ainda vive, entendeu? [...] virou “bicha”, pronto, tem
AIDS, parece que é automático (Ativista 5 – Travesti).

[profissionais] perceberam que eu era uma mulher trans - meu ex-companheiro falou
- por causa disso, tive que fazer três exames de HIV junto com meu companheiro. [...]
E nessa brincadeira, só para você entender, eu convivia com ele [companheiro], era
um poliamor, um triângulo amoroso. A mãe da filha dele não fez nenhum exame de
HIV. Os médicos não recomendaram a ela, por ser uma mulher cis [...] Ela somente
fez o exame de escarro, para ela foi suficiente (Ativista 8 – Mulher trans
heterossexual).

Há um impedimento arraigado no imaginário dos coordenadores de saúde e dos
secretários, que a saúde da população LGBT, principalmente trans, por conta da
prostituição de algumas mulheres trans e travestis, se resolve com centro de testagem
e acolhimento, com a oferta dos testes para IST e do cuidado de DST e oferta de
preservativo. E todas as necessidades de saúde dessa população se resumem nisso
(Gestor 2 – Homem cis gay).

[...] a maior questão da população LGBT na saúde é porque não pensa nessa
integralidade da saúde, pensa no CAAV. Se você perguntar aonde está a população
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LGBT de Vitória da Conquista na saúde? É no CAAV. Se você for para qualquer
posto de saúde e chegar assim "ah, preciso ser atendido" e se você falar que é gay, é
lésbica, não é aqui que você é atendido não, é no CAAV. O CAAV é o posto de saúde
da população LGBT, não existe esse atendimento setorial por bairro como é definido,
a territorialidade das unidades de saúde. Ainda tem esse estigma (Gestor 4 –Homem
cis gay).

As narrativas evidenciam a forte relação estigmatizante da população LGBT com as

infecções sexualmente transmissíveis, particularmente o HIV/aids. Ao mesmo tempo, chama

atenção para a visão estreita de gestores e de profissionais, ao pensarem saúde para a população

LGBT, limitando-a as ações de controle do HIV/aids e outras IST em ambulatórios

especializados. Essa visão simplista e normativa, além de discriminatória, distancia-se do

princípio da integralidade do SUS ao negligenciar outros aspectos, tão importantes da saúde

LGBT quanto a prevenção e o tratamento do HIV/aids, tais como parentalidade de pessoas trans

(AGONESE; LAGO, 2017), modificações corporais de travestis e transgêneros (RONCO et al.,

2016; PINTO et al, 2017) e atendimento a demandas específicas relacionadas a práticas

homossexuais (VALADÃO; GOMES, 2011). Ademais, determina a segregação dessa

população para serviços específicos, desconsiderando a atenção primária à saúde como um

lócus, com trabalhadores e tecnologia capazes de prover o cuidado em saúde dessa população.

Acredita-se que a conjugação de concepções biomédica, epidemiológicas e

comportamentalista construída na emergência da epidemia de aids (MAGNO et al, 2018),

mantem-se como força produtora e reprodutora do estigma do HIV a população LGBT,

reforçando o imaginário social de que esta população é de risco e protagonista na disseminação

da doença. Consequentemente, levando a produção, por parte dos profissionais de saúde, de

atitudes discriminatórias quanto a sorologia dos usuários LGBT.

Todavia, ressalta-se o papel das normas heterossexuais que disciplinam as políticas

sexuais e reprodutivas, como também de práticas de saúde (AGONESE; LAGO, 2017) na

produção de estereótipos e discriminação da população LGBT nas instituições de saúde.

Configurando-se, portanto, como um fator importante dentro desse processo de estigmatização.

A discriminação sofrida pela mulher trans na instituição de saúde, ao ter que se submeter

a um número maior de contraprovas na testagem de HIV, confirma o cenário desenhado por um

dos entrevistados ao afirmar que as identidades transexuais são estigmatizadas como portadoras

de enfermidades. Além do mais, demonstra a posição de descrédito a que as identidades trans

apresentam junto aos profissionais e instituições de saúde devido a estereótipos relacionados ao

seu comportamento social e sexual associando a prostituição, sexo desprotegido e a

promiscuidade.
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Normas culturais heteronormativas e práticas institucionais: contornos que definem o estigma

estrutural

O estigma estrutural corresponde a discriminação promovida por normas culturais e

práticas institucionais que limitam as oportunidades, recursos e bem-estar de pessoas e grupos

(CORRIGAN, 2004; PINCUS, 1996; PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015; HATZENBUEHLER

et al., 2013). Este tipo de estigma tem se mostrado um fenômeno perene em sociedades

heterocisnormativas e com forte tradição religiosa (MAGNO et al, 2018).

Nesse estudo, observou-se que o estigma a LGBT operado em nível estrutural é fruto da

cultura heterocisnormativa vigente no estado, sendo percebido em diversas situações

relacionadas a práticas institucionais como a permissividade com o descumprimento de

normatizações – como a do uso do nome social nas instituições públicas e sua utilização nos

documentos e prontuários de saúde – na naturalização de atos de violência direcionados à LGBT

e a episódios de invisibilização institucional frente a questões relacionadas a essa população.

[...] a gente recebeu um caso de um homem trans que tinha anemia falciforme e que
foi internado no hospital. No hospital botaram o nome feminino não botaram o nome
masculino (Gestor 1 – Homem cis heterossexual).

Temos muitos profissionais antigos no SUS, com mais de vinte e cinco anos. São
pessoas mais idosas, de meia idade, que tem princípios, crenças muito arraigadas a
questões biológicas mesmo, uma resistência grande de aceitar o respeito ao nome
social, ao artigo correto para as identidades, principalmente das pessoas trans, as
práticas sexuais de homens gays e homossexuais ou de mulheres lésbicas ou
bissexuais. São pessoas que não por um contexto religioso, mas um contexto de
formação sociocultural e da biologia antiga também têm resistência (Gestor 2 –
Homem cis gay).

O profissional não quer saber que o cartão do SUS tem o nome social já definido por
portaria, querem entender o registro civil, então com essa forma, tem alguns
profissionais que não nos ajuda, faz mais estigmatizar a nossa população em atender
pelo nome que não é da pessoa, que não é determinado pela pessoa, que ela se
autodefine (Ativista 4- Mulher trans heterossexual).

O desrespeito ao uso do nome social, emerge nas falas dos entrevistados de maneira

unívoca como uma prática institucional frequente nos serviços público, especialmente nas

instituições de saúde. Não obstante, exista dispositivo legais, inclusive em âmbito estadual

(BAHIA, 2017), porém, verificou-se que a sua inobservância ainda é uma realidade em muitas

instituições de saúde no estado.

Com efeito, o desrespeito ao uso do nome social tem provocado o afastamento de

travestis e transexuais dos serviços de saúde (ROMANO, 2008; RONCO et al., 2016; SILVA

et al., 2017), levando-as, muitas vezes, a procurarem a oferta de cuidados em saúde realizados
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por pessoas sem treinamento (PINTO et al., 2017), em locais não convencionais (SOUZA et

al., 2014).

De acordo com Ronco et al. (2016, p. 2519), “o nome carrega junto ao corpo os

múltiplos sentidos de feminilidade e masculinidade que operam como constituintes do gênero”.

Logo, torna-se um elemento fundamental para a vivencia do gênero das pessoas trans (SILVA

et al., 2017), assim como a transformação do corpo, como uso de hormônios, aplicações de

silicone industrial; realização de cirurgias plásticas, inclusive de transgenitalização (RONCO

et al., 2018), para tornar o gênero vivido inteligível (SANTOS, 2004). Dessa forma, desrespeitar

o nome social constitui um ato de violência, pois cerceia o direito à liberdade de expressão e a

vivencia do gênero.

Cabe destacar que o descumprimento da norma do respeito ao uso do nome social,

embora constitua uma forma de violência as pessoas trans (SILVA et al., 2017), não tem

motivado a adoção de medidas disciplinares ou administrativas ao infrator. Revelando um

cenário de permissividade institucional a essa prática, uma vez que cabe a todo funcionário

público a observância e cumprimento das normais, decretos e leis que regem o funcionalismo

público, estando sujeito a sansões disciplinares quando dos desvios de conduta. Uma possível

explicação para a naturalização desse ato de violência nas instituições de saúde repousa no fato

dele ser produzido pelo próprio gestor de saúde que seria o responsável por instaurar os

processos administrativos em desfavor dos infratores, o que inviabiliza a adoção dessas

medidas, e ao mesmo tempo, parece chancelar tal atitude, possibilitando a sua reprodução.

O estigma estrutural pode ser evidenciado também no delineamento de práticas dentro

das instituições de saúde no estabelecimento de protocolos assistências e na definição de

critérios para acesso a determinado serviços de saúde. Um bom exemplo é o processo

transexualizador. A patologização das identidades transexuais, atribuindo-as o status de disforia

de gênero, ou seja, rejeitando-as como identidades sociais válidas e apresentando-as como

desvios patológicos do padrão binário heterossexual, como critério de acesso ao serviço, bem

como para o acompanhamento clínico-cirúrgico representa uma forma de normalização de

condutas imposta pela cultura heterocisnormativa.

O estigma estrutural também pode ser evidenciado nas ações do Estado, uma vez que

estas podem limitar as oportunidades, recursos e o bem-estar da população LGBT. Nesse

sentido, é possível compreender que, o fato do governo do estado destinar um volume menor

de recursos financeiros para planos, programas e ações de saúde voltadas à população LGBT

em relação a de outras populações configura uma forma de estigma estrutural, uma vez que essa

ação acaba por determinar oportunidades desiguais no acesso aos recursos de saúde, refletindo
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direta e negativamente no processo saúde-doença e consequentemente na qualidade de vida

dessas pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, constatou-se que o estigma operado em níveis estrutural e

interpessoal configuram barreiras importantes para a implantação da PNSI-LGBT na Bahia.

Pois limitam o acesso da população LGBT aos serviços de saúde, produzem acolhimento e

atendimento inadequados, em virtude de atitudes preconceituosas e discriminatórias perpetrada

a essa população. Evidenciou-se também que a formação religiosa, com seus princípios,

dogmas e crenças, assim como a concepções essencialistas, conservadoras alinhadas as normas

culturais heterocisnormativas são balizadoras das práticas cotidianas dentro das instituições de

saúde e, portanto, responsáveis pelo processo de estigmatização de pessoas LGBT nas

instituições de saúde no estado.

Desse modo, urge a necessidade de novas e mais potentes estratégias de combate ao

estigma sejam elaboradas e implementadas nos serviços de saúde. Acredita-se que por meio de

mudanças no subespaço social, ou seja, relacionadas as práticas em saúde, com a

desnaturalização da heterossexualidade e o reconhecendo a homossexualidade como uma

possibilidade de constituição humana legítima (LIONÇO, 2008), associada a capacitação

profissional e estruturação dos ambientes de saúde, reforçando a laicidade do estado, sejam os

primeiros passos a serem dados em direção de práticas de saúde inclusivas, integrais e

equânimes.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a implantação da PNSI-LGBT no estado foi possível perceber a

complexidade que envolve esse processo, bem como os desafios que se apresentam como

centrais para a operacionalização desta política em âmbito estadual. Assim, verificou-se que,

para além das dificuldades estruturais compartilhadas com outras políticas públicas de saúde, a

PNSI-LGBT enfrenta um grande desafio que é a necessidade de mudanças de paradigmas

culturais impregnadas no modo de ser dos profissionais e gestores.

Ademais, o estigma operado em níveis estrutural e interpessoal apresentou-se como

importante barreira para o desenvolvimento da política de saúde estadual para população

LGBT, requerendo ações intersetoriais e interprofissionais para lograr transformações em

profundidade e perenes. Tal questão sinaliza à necessidade de ruptura com simbolismos morais

que contaminam atitudes preconceituosas e discriminatórias de profissionais no modus

operandi das instituições de saúde, mas que estão no seio social, ou seja, necessita-se de

alianças com o movimento social e, sobretudo, com a comunidade em geral. Assim, no jogo de

disputa de poder da política, não há vencedores quando a injustiça permanece e,

contraditoriamente, reproduz iniquidades.

Todavia, não há receita ou caminho fácil, ainda que se faça necessário investimentos na

educação permanente como estratégia para transformação dos processos de trabalho e mudança

nas matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação. Ainda assim, temas acerca

das múltiplas sexualidades e gêneros são tabus matriciais na formação social e intensificados

pelos dogmas religiosos que, por sua vez, são reproduzidos nas políticas ou nos modos de

implantá-las.

Dessa forma, estabelecimentos de saúde precisam ser acolhedores em todos os pontos

da rede de atenção e, para tanto, a sensibilização de gestores e de profissionais da assistência

deve ser permanentemente priorizada nos processos de educação em serviço, para que favoreça

mudanças no modo de pensar e agir nas instituições de saúde.

Entre os limites do estudo, aponta-se que não teve amplitude de sujeitos para dar conta

de toda a complexidade do tema. Entre os aspectos que podem ser retomados futuramente e

discutidos, sinaliza-se a percepção do usuário dos serviços, bem como daqueles que não usam

por conta de barreiras simbólicas. Neste sentido, itinerários terapêuticos e estudos que busquem

compreender a experiência dos sujeitos podem apontar questões ocultadas/desconhecidas por

gestores ou mesmo ativistas. Além disso, as sinergias que intensificam as iniquidades como as
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questões de raça/cor, classe social, dentre tantas outras necessitam de investigações para apontar

novos caminhos que a política atual não dará conta.

Ainda assim, vislumbra-se que este trabalho possa contribuir com o debate em torno da

incipiência das políticas públicas de inclusão, inclusive na produção acadêmica. Por fim,

compreende-se que, mesmo com limites, esta dissertação ao ocupar a academia com estudos

sobre a população LGBT, dando lugar e voz às suas reivindicações, atenta-se a bandeira de luta

pela justiça social; marca da Saúde Coletiva.
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APÊNDICES

APÊNDICE A

PESQUISA: Implementação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) no estado da Bahia

ROTEIRO DE ENTREVISTA

(Formuladores de Políticas)

Entrevistado(a):_________________________________________ Data da Entrevista:         /        /2019

Município: ______________________________ Início: ______ Final: ______ Duração: ___________

Telefone: (   ) __________ E-mail:  _______________________________________ Idade:______

Identidade de Gênero: (    ) Homem   Cis (    ) Mulher Cis (    ) Homem Trans    (    ) Mulher Trans

(   ) Travesti

Raça cor: (   ) amarelo   (   ) pardo  (   ) indígena  (   ) preto  ( ) branco

Escolaridade: (   ) ensino fundamental incompleto (   ) ensino fundamental completo  (   ) ensino médio

incompleto (   ) ensino médio completo (   ) ensino superior incompleto  (   ) ensino superior completo

Pós-graduação:______________________________________________________________________

Formação profissional: _______________________________________________________________

Cargo que ocupa(va):_________________________________________________________________

Movimento(s) que representa: __________________________________________________________

Tempo na militância:  ________________________________________________________________

Endereço profissional:________________________________________________________________

Entrevistador: ______________________________________________________________________

 Por que uma política de saúde específica para população LGBT? Qual a importância dessa temática
para formulação de políticas de saúde no SUS da Bahia?

 Como você se situa como articulador/formulador da política PNSI-LGBT no estado da Bahia?

 Como se deu este processo de diálogo com os movimentos sociais? Quais as reações dos
movimentos sociais à proposta da PNSI-LGBT na Bahia? Quais as principais críticas e
contribuições destes movimentos?
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 Quais os principais atores responsáveis (movimentos sociais, categorias profissionais, instituições,
técnicos) pela formulação da PNSI-LGBT na Bahia? Fale como se deu tais articulações.

 Houve algum diálogo e/ou articulação com as Universidades para discussão, problematização e
construção da PNSI-LGBT na Bahia? Como se deu esse processo? Quem participou? (instituições/
pessoas)...

 Conte-me como a PNSI-LGBT entrou na agenda do governo do estado da Bahia.
o Quais atores participaram da construção dessa agenda?
o De que forma participaram?
o Houve resistência a entrada da PNSI-LGBT na agenda governamental? Por quê?
o Processos de pactuação sobre a temática LGBT na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e

aprovação no Conselho Estadual de Saúde;
o Identificação das necessidades de saúde da população LGBT

 Relate como foi o processo de formulação/incorporação da política PNSI-LGBT no estado da
Bahia:

o Como se deu a formulação/incorporação;
o Pessoas/instituições envolvidas nesse processo;
o Como alas conservadoras se posicionaram no processo de formulação/incorporação;
o Estratégias para lidar com resistências à política;

 Fale como a PNSI-LGBT está sendo implantada na Bahia.
o Principais estratégias para a implantação da política e implementação das ações pela SESAB;
o Estratégias para capilarização da política no cotidiano das instituições de saúde;
o Como os municípios estão incorporando a política;
o Como os municípios têm recebido apoio técnico para avanço nesta política;
o Há destaques no estado? Onde? Por quê?

 Fale sobre as principais dificuldades/desafios relacionados à implantação da política de saúde
LGBT no estado da Bahia (neste município).

 Discorra sobre avanços apresentados no processo de implantação da PNSI-LGBT no estado da
Bahia (neste município).

 Fale sobre as ações de saúde que foram ou estão sendo desenvolvidas no estado/município
[norteadas pelas diretrizes da PNSI-LGBT].

 Fale como a discriminação à população LGBT nas instituições de saúde dificultam a implantação
da política de saúde. Como tem sido o papel de gestores e de profissionais?

 Comente sobre as ações de combate ao preconceito (estigma) e a discriminação da população
LGBT nos serviços de saúde.
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 Fale sobre impactos causados pelas ações da PNSI-LGBT na saúde da população LGBT no estado
(neste município).

o Acesso aos serviços gerais de saúde;
o Indicadores de saúde para população LGBT;
o Violência institucional no SUS;
o Acesso ao processo transexualizador na rede SUS;
o Acesso aos medicamentos específicos (hormonioterapia, por exemplo);
o Garantia dos direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS
o Garantia do uso do nome social de travestis e transexuais na rede SUS;

 Como a rede (incluindo os profissionais) de serviços do SUS está sendo qualificada (inclusive
educação permanente com inserção da temática) para a atenção e o cuidado integral à saúde da
população LGBT;

 Estratégias para fortalecer a participação de representações da população LGBT nos Conselhos e
Conferências de Saúde;

 Estratégias para divulgação da PNSI-LGBT no âmbito do SUS-Bahia (produção de materiais e
estratégias educativas) destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde da população
LGBT;

 Quais aspectos do processo de implantação deveriam ser aperfeiçoados para que os resultados
esperados no desenho da política sejam alcançados no estado da Bahia (neste município)?

 Fomento ao desenvolvimento de pesquisas com foco nas prioridades em saúde da população
LGBT;

 Por favor, faça as considerações adicionais que considerar importantes sobre a implementação da
PNSI-LGBT em nosso estado (neste município).
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APÊNDICE B

PESQUISA: Implementação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas,

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) no estado da Bahia

ROTEIRO DE ENTREVISTA
(Ativista do Movimento LGBT)

Entrevistado(a):_________________________________________ Data da Entrevista:         /        /2019

Município:_______________________________Início:________Final:_______Duração: _________

Telefone: (   ) _____________ E-mail:  _________________________________ Idade:_______

Identidade de Gênero: (    ) Homem Cis (    ) Mulher Cis (    ) Homem Trans    (    ) Mulher Trans

(    ) Travesti

Raça cor: (   ) amarelo   (   ) pardo  (   ) indígena  (   ) preto  (   ) branco

Escolaridade: (   ) ensino fundamental incompleto (   ) ensino fundamental completo  (   ) ensino médio

incompleto (   ) ensino médio completo (   ) ensino superior incompleto  (   ) ensino superior completo

Pós-graduação: _____________________________________________________________________

Formação profissional: _______________________________________________________________

Cargo que ocupa(va):_________________________________________________________________

Movimento(s) que representa:   _________________________________________________________

Tempo na militância: ________________________________________________________________

Endereço profissional:________________________________________________________________

Entrevistador: ______________________________________________________________________

 Como começou a sua relação com o movimento social ou político LGBT no Estado da Bahia?
o Quando você se interessou e como se deu seu ingresso no movimento?
o Qual a sua contribuição para o movimento e especificamente na luta pelo direito à saúde?

 Por que uma política de saúde específica para população LGBT? Qual a importância dessa temática
para população LGBT?

 Na formulação da política PNSI-LGBT no estado da Bahia como o movimento LGBT se envolveu
e como suas pautas foram ouvidas e/ou incorporadas? Quais as principais críticas e contribuições
destes movimentos?
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 Conte-me como a PNSI-LGBT entrou na agenda do governo do estado da Bahia.
o Quais atores participaram da construção dessa agenda?
o De que forma participaram?
o Houve resistência a entrada da PNSI-LGBT na agenda governamental? Por quê?
o Identificação das necessidades de saúde da população LGBT

 Fale como a PNSI-LGBT está sendo implantada na Bahia.
o Principais estratégias para a implantação da política e implementação das ações pela SESAB;
o Estratégias para capilarização da política no cotidiano das instituições de saúde;
o Como os municípios estão incorporando a política;
o Há destaques o estado? Onde? Por quê?

 Fale sobre as principais dificuldades/desafios relacionados à implantação da política de saúde
LGBT no estado da Bahia (neste município).

 Discorra sobre avanços apresentados no processo de implantação da PNSI-LGBT no estado da
Bahia (neste município).

 Fale sobre as ações de saúde que foram ou estão sendo desenvolvidas no estado/município
[norteadas pelas diretrizes da PNSI-LGBT].

 Fale sobre impactos causados pelas ações da PNSI-LGBT na saúde da população LGBT no estado
(neste município).

o Acesso aos serviços gerais de saúde;
o Indicadores de saúde para população LGBT;
o Violência institucional no SUS;
o Acesso ao processo transexualizador na rede SUS;
o Acesso aos medicamentos específicos (hormonioterapia, por exemplo);
o Garantia dos direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no âmbito do SUS
o Garantia do uso do nome social de travestis e transexuais na rede SUS;

 Fale como a discriminação à população LGBT nas instituições de saúde dificultam a implantação
da política de saúde. Como tem sido o papel de gestores e de profissionais?

 Comente sobre as ações de combate ao preconceito (estigma) e a discriminação da população
LGBT nos serviços de saúde.

 Como a rede (incluindo os profissionais) de serviços do SUS está sendo qualificada (inclusive
educação permanente com inserção da temática) para a atenção e o cuidado integral à saúde da
população LGBT;

 Estratégias para fortalecer a participação de representações da população LGBT nos Conselhos e
Conferências de Saúde;

 Estratégias para divulgação da PNSI-LGBT no âmbito do SUS-Bahia (produção de materiais e
estratégias educativas) destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde da população
LGBT;
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 Quais aspectos do processo de implantação deveriam ser aperfeiçoados para que os resultados
esperados no desenho da política sejam alcançados no estado da Bahia (neste município)?

 Fomento ao desenvolvimento de pesquisas com foco nas prioridades em saúde da população
LGBT;

 Quais seus objetivos na luta pela implementação da política PNSI-LGBT atualmente?

 Por favor, faça as considerações adicionais que considerar importantes sobre a implementação da
PNSI-LGBT em nosso estado (neste município).
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APÊNDICE C

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA FORMULADORES DE

POLÍTICAS

O(a) Sr.(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “ Implementação da Política Nacional de
Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) no estado da Bahia”,
desenvolvida pelo mestrando Marcos Vinicius da Rocha Bezerra, sob orientação do Prof. Dr Adriano Maia dos
Santos, que dará origem à dissertação a ser apresentada ao Instituto multidisciplinar em Saúde da Universidade
Federal da Bahia – UFBA, Campus Anísio Teixeira, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em
Saúde Coletiva. A pesquisa apresenta financiamento do CNPq/MS- DIAHV Nº11/2018.

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um roteiro de entrevista semiestruturado que
será gravado. Esclarecemos que sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, o(a) Sr.(a) pode desistir
de participar e retirar seu consentimento, sem nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a UFBA.
Informamos também que o(a) Sr.(a) não terá nenhum custo ou receberá algum benefício ao participar da pesquisa.

A sua participação contribuirá para ampliar a compreensão sobre os desafios enfrentados pela PNSI-
LGBT no estado da Bahia; a conhecer as ações que estão sendo executadas pelo governo da Bahia para atender as
reivindicações, necessidades e especificidades da população LGBT, e nos ajudará a entender a natureza dos
obstáculos que se apresentam nos serviços de saúde para atenção integral e humanizada para LGBT.

Durante todo o período da pesquisa o(a) Sr.(a) tem o direito a pedir esclarecimentos ou tirar qualquer
dúvida, bastando para isso entrar em contato com os pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa, cujo
os contatos seguem abaixo. As informações desta pesquisa serão confidenciais, e serão divulgadas apenas em
eventos ou publicações científicas, porém sem identificação dos participantes, sendo assegurado o sigilo sobre a
sua participação.

__________________________________
Marcos Vinicius da Rocha Bezerra

Pesquisador
Celular: (77) 981018220

e-mail: marcosfisio10@yahoo.com.br

______________________
Adriano Maia dos Santos

Pesquisador
Telefone: (77) 3429-2727
e-mail: maiaufba@ufba.br

Comitê de Ética em Pesquisa
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira
Rua Hormindo Barros, 58. Quadra 17. Lote 58. Bairro – Candeias, Vitória da Conquista - BA. CEP - 45.029-094
Contato: (77) 3429-2709 (Tele-fax)

Eu, _____________________________________________________________, após a leitura deste
documento e conversa com o pesquisador responsável, declaro que entendi o objetivo e os benefícios da minha
participação na pesquisa e concordo em participar deste estudo.

__________________________________________________________________
Sujeito da pesquisa

Vitória da Conquista, ______ de ___________________ de 2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE / CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA
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APÊNDICE D

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ATIVISTAS DO

MOVIMENTO LGBT

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa “Implementação da Política Nacional de Saúde
Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT) no estado da Bahia”, desenvolvida
pelo estudante de  mestrado Marcos Vinicius da Rocha Bezerra, sob orientação do Prof. Dr Adriano Maia dos
Santos, que dará origem à dissertação (trabalho de conclusão de curso) a ser apresentada ao Instituto
multidisciplinar em Saúde da Universidade Federal da Bahia – UFBA, Campus Anísio Teixeira, como requisito
parcial para obtenção do título de mestre em Saúde Coletiva. A pesquisa apresenta financiamento do CNPq/MS-
DIAHV Nº11/2018.

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder a um roteiro de entrevista semiestruturado, que
consiste em um conjunto de perguntas relacionadas ao tema da pesquisa. As informações coletadas na entrevista
serão gravadas e posteriormente transcrita pelo pesquisador. Sua participação não é obrigatória e, a qualquer
momento, você pode desistir de participar e retirar seu consentimento (autorização), sem nenhum prejuízo em sua
relação com o pesquisador ou com a UFBA. Informamos também que você não terá nenhum custo ou receberá
algum benefício ao participar da pesquisa.

A sua participação contribuirá para ampliar a compreensão sobre os desafios enfrentados pela PNSI-
LGBT no estado da Bahia; a conhecer as ações que estão sendo executadas pelo governo da Bahia para atender as
reivindicações, necessidades e especificidades da população LGBT, e nos ajudará a entender a natureza dos
obstáculos que se apresentam nos serviços de saúde para atenção integral e humanizada para LGBT.

Durante todo o período da pesquisa você pode pedir esclarecimentos ou tirar qualquer dúvida sobre o
estudo, bastando para isso entrar em contato com os pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa, cujo
os contatos seguem abaixo. As informações desta pesquisa serão confidenciais, e serão divulgadas apenas em
eventos ou publicações científicas, porém sem identificação dos participantes, sendo assegurado o sigilo sobre a
sua participação.

__________________________________
Marcos Vinicius da Rocha Bezerra

Pesquisador
Celular: (77) 981018220

e-mail: marcosfisio10@yahoo.com.br

______________________
Adriano Maia dos Santos

Pesquisador
Telefone: (77) 3429-2727
e-mail: maiaufba@ufba.br

Comitê de Ética em Pesquisa
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira
Rua Hormindo Barros, 58. Quadra 17. Lote 58. Bairro – Candeias, Vitória da Conquista - BA. CEP - 45.029-094
Contato: (77) 3429-2709 (Tele-fax)

Eu, _____________________________________________________________, após a leitura deste
documento e conversa com o pesquisador responsável, declaro que entendi o objetivo e os benefícios da minha
participação na pesquisa e concordo em participar deste estudo.

__________________________________________________________________
Sujeito da pesquisa

Vitória da Conquista, ______ de ___________________ de 2019

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE / CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA
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ANEXOS

ANEXO A
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ANEXO B
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