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▷ Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (Portaria Nº. 2.836, de 1 de dezembro de 2011). 
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A Política tem sua marca no reconhecimento de que a 
discriminação por orientação sexual e por identidade 
de gênero incide na determinação social da saúde, no 
processo de sofrimento e adoecimento decorrente do 
preconceito e do estigma social a que está exposta a 
população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais.



▷ Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (Portaria Nº. 2.836, de 1 de dezembro de 2011). 
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IMPACTOS NA 
SAÚDE.

Fonte: ThinkWithGoogle - “Por que sua marca deveria saber o que a comunidade LGBTQIA+ espera dela”. Acesso janeiro de 2020.



▷ Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (Portaria Nº. 2.836, de 1 de dezembro de 2011). 
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Objetivo Geral:

Promover a saúde integral de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais, eliminando a 
discriminação e o preconceito institucional, bem 
como contribuindo para a redução das desigualdades 
e a consolidação do SUS como sistema universal, 
integral e equitativo. 



▷ II Plano Operativo da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT) no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (Resolução nº 26, de 28 de setembro de 2017). 
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Aperfeiçoamento dos instrumentos de vigilância 
em saúde, inserindo os quesitos de orientação 
sexual, identidade de gênero e nome social, e 
desenvolver estratégias para qualificar as 
informações em saúde da população LGBT.
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Fonte: Promotores e promotoras da saúde LGBT para profissionais no SUS. UFRGS. 2018. 
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Identidade de Gênero 

Orientação Sexual

Sexo
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Características biológicas que a pessoa 
tem ao nascer, que inclui informações 
cromossômicas, órgãos genitais, produção 
hormonal, capacidades reprodutivas e 
características fisiológicas secundárias. O 
sexo designado ao nascer pode ser: 
masculino, feminino ou intersexual. 

Fonte: Promotores e promotoras da saúde LGBT para profissionais no SUS. UFRGS. 2018. 

 Sexo: 
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      Distinguir a dimensão biológica da dimensão social. 

      Construções socioculturais sobre como ser homem ou mulher em 

um tempo e cultura específicos. Informa sobre papéis e normas 

de gênero esperados pela sociedade, relações de poder. 

       Assim, homens e mulheres são produtos da realidade social, 

cultural, histórica, emocional e não decorrência direta da 

anatomia de seus corpos.

Gênero
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Norma de Gênero - CISGENERIDADE.

Cisgeneridade é normatividade dos gêneros, 
impõe as possibilidades legítimas de gênero, 
sendo a existência “natural” aquela em que a 
vivência do gênero está em correspondência 
ao socialmente imposto a partir da condição 
biológica ao nascimento; em outras palavras, 
através do critério “sexo biológico”, 
determinam-se as possibilidades de existência 
dos corpos e seus gêneros (VERGUEIRO, 
2016). 

Gênero
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NORMA CISHETEROSSEXUAL 

Norma cisheterossexual, estabelece o modelo universal da 
relação corpo-gênero-sexualidade, tornando qualquer outra 
possibilidade desta relação anormal, desviante, inferior, abjeta 
e/ou immoral (BUTLER, 2017). 

SEXO                  GÊNERO              DESEJO            PRÁTICA SEXUAL
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É a percepção íntima que uma pessoa tem de si como sendo de 

determinado gênero ou de alguma combinação dos dois, que pode ou 

não corresponder ao sexo biológico/designado ao nascer.  

Princípios de Yogyakarta de 2007: “Experiência interna, individual e profundamente sentida que 
cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído 
no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo e outras expressões de 
gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos.” (ONU, 2017; 
CFP,2018; CFESS, 2018). 

“o reconhecimento de cada pessoa sobre seu próprio gênero.” (CFM, 2019). 

 Identidade de Gênero: 
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              Identidade de Gênero: 

Cisgênero/cis: 
Pessoas que se identificam com o gênero 
que lhe foi designado a partir de sua 
genitália em seu nascimento. 

Transgênero/transexual/trans: 
Pessoas que se identificam com um gênero 
diferente daquele que lhe foi designado a 
partir de sua genitália em seu nascimento. 
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Categoria Definição 
Mulher cis pessoa que nasceu com sexo designado como feminino (vulva, vagina) 

e possui uma identidade de gênero feminina, reconhecendo-se como 

mulher.
Homem cis pessoa que nasceu com sexo biológico designado como masculino 

(pênis) e possui uma identidade de gênero masculina, 

reconhecendo-se como homem.

             

              Identidade de Gênero: 
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Categoria Definição 
Homem 

trans

pessoa que nasceu com sexo biológico 

designado como feminino (vulva, vagina) e 

possui uma identidade de gênero masculina, 

reconhecendo-se como homem.

             

              Identidade de Gênero: 
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Categoria Definição 
Mulher 

trans

pessoa que nasceu com sexo biológico 

designado como masculino (pênis) e possui 

uma identidade de gênero feminina, 

reconhecendo-se como mulher.

             

              Identidade de Gênero: 
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              Identidade de Gênero: 

Categoria Definição 
Travesti pessoa que nasceu com sexo biológico 

designado como masculino (pênis) e possui 

uma identidade de gênero feminina, 

reconhecendo-se como travesti.



20

       

            Identidade de Gênero: 
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              Identidade de Gênero: 

Categoria Definição 
Pessoa 

não-binári

a

pessoa que não se reconhece na divisão 

binária de gênero (homem ou mulher), 

independente da genitália de nascimento.
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Tendência a sentir (ou não) atração afetiva e/ou sexual por pessoas 
de gênero diferente, do mesmo gênero, ou de mais de um gênero, 
assim como, ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. 

Sendo as principais categorias:
Heterossexual
Homossexual (Gays e Lésbicas)
 Bissexual
 Pansexual 
 Assexual 

Orientação Afetivo-sexual: 
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            Orientação Afetivo-sexual: 

 Categoria  Definição 
Lésbica mulher (cis ou trans) que se atrai e se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas do 

mesmo gênero que o seu, ou seja, com outras mulheres (cis ou trans)
Gay homem (cis ou trans) que se atrai e se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas do 

mesmo gênero que o seu, ou seja, com outros homens (cis ou trans)
Bissexual pessoa (cis ou trans) que se atrai e se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas do 

mesmo gênero que o seu e por outros, ou seja, gênero não é um fator determinante da 

atração sexual ou afetiva
Pansexual pessoa (cis ou trans) que se atrai e se relaciona afetiva e sexualmente independente de 

gênero. 
Heterossexual pessoa (cis ou trans)  que se atrai e se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas de 

um gênero diferente do seu.
Assexual pessoa (cis ou trans) que possuem ausência total, parcial ou condicional de atração 

sexual, mas podem sentir atração física e/ou afetiva por outras pessoas. 
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Considerar:

Desejo/Atração

Comportamento sexual

Identidade Sexual 

            Orientação Afetivo-sexual: 
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Atração Atração sexual e/ou romântica da pessoa e por qual gênero está orientada 
(quando presente) 

Comportamento Sexual Relações sexuais e relacionamentos afetivos estabelecidos, independentemente 
da atração.

Identidade Sexual Como a pessoa se identifica em relação à vivência de sua sexualidade, desejos 
e práticas. É sociocultural, não é necessariamente fixa e pode variar ao decorrer 
da vida. 

Hercowitz, A.; : Ciasca, S.V.; Junior, A. L. Desenvolvimento da orientação afetivo-sexual. In: Ciasca, S.V.; Hercowitz, A.; Junior, A. L. Saúde LGBTQIA+ práticas de 
cuidado transdisciplinar. 1ª edição, Manole, 2021. 

            Orientação Afetivo-sexual: 
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▷ Nome Social. 
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▷ Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde (Portaria Nº 1.820, de 13 de agosto de 2009). 
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▷ Parágrafo único. 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, garantindo-lhe:

▷ I – identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo 
existir, em todo documento do usuário e usuária, um campo 
para se registrar o nome social, independentemente do 
registro civil, sendo assegurado o uso do nome de 
preferência, não podendo ser identificado por número, 
nome ou código da doença, ou outras formas 
desrespeitosas, ou preconceituosas;



Políticas e Legislações em Saúde. 
▷ NOTA TÉCNICA 18/2014 do Ministério da Saúde. 
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▷ Informa que o preenchimento do campo “Nome Social/ 
Apelido” e a impressão do Cartão Nacional de Saúde – CNS 
somente com o nome social, já pode ser realizado desde 
julho/2013.

▷ Os campos Nome e Sexo serão omitidos, sendo impressos 
apenas os dados de Nome Social/ Apelido, Data de 
Nascimento, Número do CNS e Código de Barras. 



Políticas e Legislações em Saúde. 
▷ DECRETO Nº 8.727, DE 28 DE ABRIL DE 2016. 
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▷ identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no 
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional.

▷ Art. 2o - Os órgãos da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, em seus atos e procedimentos, 
deverão adotar o nome social da pessoa travesti ou 
transexual, de acordo com seu requerimento e com o 
disposto neste Decreto.

▷ Parágrafo único. É vedado o uso de expressões pejorativas e 
discriminatórias para referir-se a pessoas travestis ou 
transexuais.



Políticas e Legislações em Saúde. 
▷ DECRETO ESTADUAL Nº 17.523 DE 23 DE MARÇO DE 2017. 
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▷ Art. 1º – Fica estabelecido o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero 
de pessoas travestis ou transexuais no âmbito da Administração Pública Estadual direta, 
autárquica e fundacional;

▷ Art. 3º –  Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de serviços, de fichas, de 
formulários, de prontuários e congêneres deverão conter o campo “nome social” em destaque, 
acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para fins administrativos internos. 



Políticas e Legislações em Saúde. 
▷ LEI Nº 7859/2010 DE 25 DE MAIO DE 2010. 
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▷ Dispõe aos órgãos da administração pública municipal e da iniciativa privada que observem e 
respeitem o nome social de travestis e transexuais e dá outras providências;

▷ Art. 1º No atendimento às pessoas travestis e transexuais pelos órgãos da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta, deverá ser observado o seu nome social;

▷ Parágrafo Único - Nos cadastros gerais, o nome social deverá vir acompanhado, entre parêntese, 
do nome civil das pessoas travestis e transexuais. 
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▷ ADI 4275 – STF (2018).

▷ Provimento n.º 73 – CNJ (2018). 

- Não é mais necessária qualquer autorização 
judicial; comprovação de realização de 
procedimentos cirúrgicos ou acompanhamento 
médico ou psicológico, para que seja realizada 
a alteração do registro civil sendo necessário 
apenas o procedimento no cartório de registro 
civil. 
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• Não presuma que todas as pessoas são cisgênero e heterossexuais;

• Inclua informações sobre identidade de gênero e orientação sexual em seu roteiro de entrevista 
para todas as pessoas, pratique!  

• Não pressuponha a identidade de gênero e a orientação sexual a partir de estereótipos ou 
expressões de gênero, são informações autodeclaradas; 

•  Utilize a linguagem adequada para cada pessoa e situação; 

•  Avalie o melhor momento e a intencionalidade para abordar essas questões; 

•  Qualifica-se para utilizar esses quesitos de forma inteligível e acolhedora para a população; 

Condutas 
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• Inclua o campo nome social em todos os formulários do serviço 

de saúde; 

•  Utilize os pronomes corretos para cada pessoa e garanta a 

permanência de acordo a identidade de gênero nos espaços 

diferenciados por gênero; 

• Na dúvida, sempre pergunte; 

•  Em caso de erros ou equívocos realize a correção imediatamente 

e esteja disponível para o aprendizado e a orientação; 

•  Mantenha uma escuta aberta e atenta à população LGBT+ para 

qualificar seu cuidado à saúde. 

Condutas 



Erik Abade 

Prefeitura de Salvador 
Secretaria Municipal da Saúde

Campo Temático Saúde da População LGBT 

Contato: (71) 3202-1065

E-mail : aps.lgbt@salvador.ba.gov.br 

mailto:aps.lgbt@salvador.ba.gov.br
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Obrigado!
Erik Abade

@erikabade

erikasley@hotmail.com
(71) 9 9187-7596


