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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

A constituição de 1998 versa em seu artigo 196 que a Saúde é um direito de todos e dever

do estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco

de doença e de outros agravos o acesso universal e igualitário as ações e serviços de

promoção, proteção e recuperação. Nesse interim, décadas após sua publicação, surge a

necessidade emergente de contemplar a totalidade do artigo. Dessa forma, um desses

aspecto é a saúde da população Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais,

Queer, Intersexo, Assexuais (LGBTQIA+), os quais vivem a margem da vulnerabilidade posta

pela sociedade. Indo ao encontro do que preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS), bem

como a politica nacional de saúde integral, emerge a necessidade de formar um ambulatório

voltado para a população LGBTQIA+.

A busca de hormônio (anticoncepcional) por mulheres trans nas Unidade Básicas de Saúde

do município foi o motivo inicial para que a gestão buscasse atender, entender e sobretudo,

agir diante da problemática, uma vez que as mesmas usam, indiscriminadamente o conteúdo

farmacológico no intuito de desenvolver características femininas. Contudo, o risco na prática

para sua saúde é maior e iminente. Além dessa faceta, a população LGBTQIA+ tende a não

procurar os serviços de saúde, em detrimento a exclusão social, do mesmo modo que os

pré-conceitos estabelecidos no cotidiano da comunidade, levando os ao adoecimento

precoce pela inexistência do cuidado em saúde.

Objetivos

• Formar o ambulatório da população LBGTQIA+ para o município de Riachuelo/RN e região;

• Assegurar o direito à saúde da população LGBTQIA+ no Sistema Único de Saúde;

• Contemplar a saúde da população LGBTQIA+ em sua totalidade;

• Fortalecer o vínculo da população LGBTQIA+ com a Atenção Primária à Saúde;

Metodologia

A formação do ambulatório da população LGBTQIA+ teve seu inicio na UBS, com mulheres



trans em busca de medicamentos para preservar e melhorar as características femininas. É

sabido do maleficio que o hormônio para anticoncepção pode causar quando utilizado de

forma indiscriminada. Logo, enquanto gestão do município buscamos a partir do que foi

apresentado, recursos científicos e de pessoal para fortalecer a ideia do ambulatório

direcionado a população LGBTQIA+. Levamos a discussão para a CIR, consequentemente

aos responsáveis da Secretaria de Saúde Pública do estado, os quais apoiaram a iniciativa e

articularam os tramites necessários para a formação.

Acrescenta-se ainda o acréscimo da inserção da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV ao

ambulatório, a qual encontra-se em discussão com os responsáveis da área técnica do

departamento de HIV/AIDS.

O ambulatório tem em sua composição os profissionais: médico, enfermeiro, técnico em

enfermagem, psicólogo, odontólogo, assistente social.

Em discussão com os idealizadores e pessoas da área, optou-se para que os atendimentos

ficassem no turno da noite e uma vez na semana pela maior facilidade e abertura da

população procurar o serviço

Resultados

No que concerne aos resultados, ainda são iniciais, uma vez que estamos em fase de

implantação, cadastro e treinamento.

Conclusões

Desde a infância, homens e mulheres transexuais passam por um processo de

desconstrução psicossocial que fragiliza diretamente sua saúde integral. É comum

observamos as diferenças de comportamentos de uma criança transexual, que se contrapõe

ao gênero inato ou ao que se espera dos padrões sociais. Esse comportamento faz,

indiretamente uma separação da população em pauta com os serviços de saúde.

Nesse sentido, formar o ambulatório direcionado para a população LGBTQIA+ irá conseguir

contemplar a saúde dos mesmo em sua totalidade, bem como dar voz aos invisibilizados pelo

sistema social, afinal, saúde é um direito de todos e dever do estado.

Palavras-Chave

Saúde Trans, Atenção Básica, Ambulatório Trans
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