
A Coordenação Estadual de Saúde LGBT do Rio Grande do Sul  desenvolveu uma série 
de ações ao longo de 2016 com intuito de fortalecer a Política Estadual de Saúde Integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e reforçar o compromisso da SES-RS quanto 
ao acesso à saúde livre de preconceito e discriminação em decorrência da diversidade sexual e 
de gênero.

2016 foi um ano significativo, pois foi o ano de construção do Plano Estadual de Saúde -  
PES 2016-2019. Nesta edição assegurou-se a inserção de informações acerca da saúde LGBT, 
que  além  de  dar  visibilidade  a  esta  população,  possibilitou  apontar  diretrizes,  estabelecer 
objetivos e  metas para o cuidado em saúde dos próximos 4 anos.

No  decorrer  do  ano  houve  alguns  movimentos  de  aproximação  com  as  referências 
regionais  de  saúde  LGBT  das  Coordenadorias  Regionais  de  Saúde  (CRS).  Foram  realizadas 
agendas na 3ª CRS (Pelotas), 7ª (Bagé) e 12ª (Santo Ângelo). Também houve atividades nos 
municípios de Rio Grande, para participação na Conferência Municipal LGBT; São Borja, para 
conhecer o trabalho do Programa Municipal de Identidade de Gênero; São Lourenço do Sul,  
nas atividades do Setembro Arco-íris e Canoas, com a equipe da coordenação municipal de 
saúde LGBT.

Com relação ao controle  social  e  à  gestão participativa,  a  Coordenação Estadual  de 
Saúde  LGBT  fez-se  presente  no  Conselho  Estadual  de  Promoção  dos  Direitos  LGBT 
representando a SES-RS; promoveu reuniões do Comitê Técnico de Saúde LGBT do RS e esteve 
presente na 3ª Conferência Estadual  LGBT do RS e na 3ª Conferência Nacional  de Políticas 
Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais que teve 
como foco o enfrentamento da violência contra a população LGBT.

O ano de 2016 também foi marcado pelos Fóruns de Saúde LGBT RS, que são espaços 
abertos para debate, discussão,  escuta, acolhimento de demandas e trocas de experiências 
com vista a fortalecer a implementação da política de atenção integral à saúde da população 
LGBT no Estado. Foram realizados quatro encontros que abordaram as temáticas:  Política de 
Saúde LGBT - construção, implementação e o direito à saúde; Adolescência LGBT; Maternidade  
e Paternidade no Contexto de Famílias LGBT e Negritude LGBT. 

Visando contribuir com os processos de formação e educação continuada, realizou-se 
algumas  atividades  como  a  1ª  Capacitação  sobre  notificação  de  violência  motivada  por  
LGBTfobia em  parceria  com  o  Centro  Estadual  de  Vigilância  em  Saúde  (CEVS).  Também 
participou-se de inúmeras atividades em semanas acadêmicas e aulas sobre a Política de Saúde 
LGBT  em  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  da  área  da  saúde.  Além  disso,  trouxe-se  
visibilidade  para  questões  pertinentes  à  saúde  LGBT  em  inúmeros  materiais  que  serão 
utilizados pelas equipes de saúde do estado como, por exemplo, a nota técnica do Pré-natal na 
Atenção Básica, os materiais das oficinas do projeto de Planificação da Atenção Primária,  o 
texto  de  apoio  para  as  formações  do  Primeira  Infância  Melhor  e  o  curso  EaD  sobre  o  
desenvolvimento na primeira infância.

É importante destacarmos que o trabalho da Coordenação Estadual de Saúde LGBT está 
inserido  na  proposta  de  trabalho  do  Departamento  de  Ações  em  Saúde  de  promoção  da 
equidade, que consiste na articulação das Coordenações de políticas de saúde que trabalham 
com  populações  específicas  –  povos  indígenas,  população  negra,  pessoas  privadas  de 



liberdade, população em situação de rua e população do campo, águas e florestas. Fruto dessa  
ação conjunta foi o I Encontro Estadual de Políticas de Equidade em Saúde que oportunizou 
maior aproximação com as referências regionais, troca de experiência e construção de propostas 
de trabalho no âmbito do nível central e regional.Sabe-se que ainda há muito pela frente e, 
sendo assim, outras articulações estão em construção. Dessa forma, a equipe de trabalho da 
área técnica da Política LGBT do estado do RS compartilha esta síntese com as principais ações 
desenvolvidas no ano de 2016 para conhecimento de todos e todas. Mais informações, você 
pode entrar em contato pelo e-mail: saude-lgbt@saude.rs.gov.br .
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