DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E POLÍTICAS DE SAÚDE
DIVISÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE
ÁREA TÉCNICA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT

Matriz com detalhamento das ações do Plano Operativo Bianual 2020-2022 da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da População LGBT no RS
Objetivo (eixo) I – Fortalecimento da Política de Saúde LGBT no RS
Meta

1. Inserir a Saúde LGBT em 3
instrumentos de gestão e
planejamento do SUS

2. Fortalecer 18 referências
regionais da política de saúde
da população LGBT

3. Desenvolver ações de
aproximação com os 497
municípios do RS para pautar
a saúde da população LGBT
nos diferentes territórios

Ações

Meio de
Verificação

Incluir 01 análise da situação de saúde da população LGBT no Plano Estadual de Saúde

PES 2020-2023

Incluir, anualmente, 02 ações voltadas à saúde LGBT na Programação Anual de Saúde

PAS
2000/20/21/22

Incluir, anualmente, as ações voltadas à saúde LGBT nos relatórios de gestão

RDQA e RAG
2000/20/21/22

Realizar 01 diagnóstico situacional da saúde LGBT nas CRS

Relatório formsus
ou equivalente

Realizar, anualmente, 01 atividade de planejamento de forma conjunta às CRS para definição de calendário e
pautas a partir das necessidades regionais.

controle interno lista de presença

Realizar 03 atividades de educação permanente ao ano com as referências regionais das políticas de
equidade em saúde/ pop. LGBT

controle interno lista de presença

Realizar 01 diagnóstico de como está a situação da saúde LGBT nos municípios

Relatório formsus

Pautar a saúde LGBT nas 30 Comissões Intergestores Regionais

pauta e lista de
presença

Promover 07 atividades macrorregionais de aproximação das CRS com Conselhos Municipais de Saúde

controle interno lista de presença
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4. Estimular a gestão
participativa e o controle
social

5. Assegurar
representatividade da pop.
LGBT na SES/RS

Realizar 12 reuniões do Comitê Técnico de Saúde Integral da População LGBT

controle interno lista de presença

Ocupar 01 assento no Conselho Estadual de Promoção dos Direitos LGBT para representar a SES/RS.

lista de presença

Incluir 01 representação do Conselho Estadual de Saúde no Comitê Técnico de Saúde LGBT do RS

portaria
publicada

Instituir ações afirmativas a pessoas trans nos editais dos concursos e seleções públicas da SES/RS.

controle interno/
portaria publicada

Objetivo (eixo) II – Acesso da População LGBT à atenção integral à Saúde
Meta

1. Promover o acesso e o
acolhimento da população
LGBT a partir da Atenção
Primária à Saúde

Ações

Meio de
Verificação

Produção de 01 material auxiliar referente à saúde LGBT para o processo de planificação da Atenção Primária
à Saúde

Material
publicizado

Produção de 01 formação online e/ou presencial para Agentes Comunitários de Saúde visando acolhimento e
acesso à pop. LGBT na atenção primária à saúde

certificados
emitidos

Fomentar a ampliação do horário estendido, com incentivo estadual, aos municípios cujo perfil não seja
compatível com o programa Saúde na Hora do MS

Nº de equipes c/
horário estendido

Formular 01 nota técnica com orientações sobre o uso de recursos da atenção primária com ações voltadas à
população LGBT

Nota técnica
publicada
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2. Fomentar a habilitação de
serviços para atenção
especializada no processo
transexualizador nas
modalidades ambulatorial e
hospitalar

Monitorar e acompanhar 02 processos de habilitação para serviço especializado no processo transexualizador
em aberto

SAIPS/MS

Prestar apoio técnico a 08 pontos de atenção especializada no processo transexualizador com vistas a
habilitação e/ou inserção destes serviços na regulação estadual

Resolução CIB /
contratos / SAIPS

promover 01 seminário a movimentos sociais referente ao processo transexualizador

Lista de presença

Cofinanciamento estadual para até 07 serviços ambulatoriais especializados no processo transexualziador em
unidades hospitalares

Portaria/
resolução
publicada

Inclusão nos contratos dos prestadores de serviços da secretaria da saúde do estado 01 cláusula para a
contratação de profissionais trans para atuar nos serviços de saúde e realização de capacitação sobre
diversidade sexual e de gênero a seus quadros funcionais

Contrato

3. Promover acesso e
acolhimento da pop. LGBT na
Rede de Urgência e
Emergência

Produção de 01 formação para profissionais de serviços de urgência e emergência visando acolhimento e
manejo à pop. LGBT

Certificado

4. Promover o acesso e o
acolhimento da população
LGBT na Rede de Atenção
Psicossocial

Produção de 01 formação para profissionais da rede de atenção psicossocial visando acolhimento e manejo à
pop. LGBT

Certificado

Fomentar estratégias de teleatendimento para atendimentos individuais, em grupo e matriciamento

SIA/SIH

Desenvolver 01 ação junto a conselhos profissionais, tensionando a educação permanente acerca da saúde
LGBT e interseccionalidade para além da Rede de Atenção Psicossocial

controle interno
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Inclusão nos contratos dos prestadores de serviços da secretaria da saúde do estado 01 cláusula para a
contratação de profissionais trans para atuar nos serviços de saúde e realização de capacitação sobre
diversidade sexual e de gênero a seus quadros funcionais

Contrato

5. Incluir os medicamentos
para
hormonoterapia
no
processo transexualizador no
Programa de Medicamentos
Especiais

Realizar 01 estudo para avaliação da viabilidade e custos da aquisição e dispensação dos hormônios
necessários à transição corporal e social e/ou afirmação de gênero indisponíveis no SUS.

Estudo publicado

Produzir 01 Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) estadual para hormonização no processo
transexualizador na ausência de PCDT do Ministério da Saúde

Protocolo
publicado

6. Incluir a dispensação de
órteses e próteses necessárias
a travestis e transexuais para
transição corporal e social
e/ou afirmação de gênero

Realizar 01 estudo para avaliação da viabilidade da aquisição e dispensação das órteses e próteses
necessárias à transição corporal e social e/ou afirmação de gênero indisponíveis no SUS.

Estudo publicado

7. Promover discussões sobre
direitos
reprodutivos
e
homotransparentalidade

Incluir orientações relacionadas à paternidade de homens trans nos materiais e notas técnicas relacionadas
ao pré-natal produzidas pela SES/RS.

Nota técnica e/ou
materiais
produzidos

Incluir orientações relacionadas à homotransparentalidade nos materiais e notas técnicas relacionadas a
direitos reprodutivos e pré-natal produzidas pela SES/RS.

Nota técnica e/ou
materiais
produzidos

Promover 01 encontro sobre reprodução assistida a população LGBT pautando a infraestrutura necessária
para sua viabilização

Lista de presença
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8.
Ampliar
acesso
às
estratégias de prevenção
combinada ao HIV, às IST e às
Hepatites Virais

9.
Desenvolver
ações
específicas em relação à saúde
da população LGBT e a
COVID-19

Prestar apoio técnico a 04 serviços especializados no processo transexualizador para garantir e/ou ampliar o
acesso das pessoas trans às estratégias da prevenção combinada

Nº de serviços
com oferta da
estratégia

Retomar a implementação da PrEP em 04 municípios habilitados para sua oferta que ainda não iniciaram esta
estratégia

Nº de novos
serviços com PrEP

Discutir a ampliação da estratégia de autotestagem para HIV no período da pandemia da covid-19

Nº de novos
pontos
de
distribuição
de
testes

Desenvolver 01 ação junto aos conselhos de enfermagem e medicina com vistas
à pactuação entre enfermagem e medicina para que enfermeiras e enfermeiros possam fazer a prescrição e
atendimentos relacionados à PReP e à PEP

Controle Interno

Incluir na nota técnica sobre vacinação para covid-19 das pessoas vivendo com hiv/aids orientações
específicas relacionadas ao segmento da pop. LGBT que faz parte da população-chave

Nota técnica

Desenvolver 01 análise dos dados disponíveis sobre o impacto da pandemia de covid-19 na população LGBT

Análise publicada

Desenvolver 01 ação intersetorial sobre o impacto da pandemia de covid-19 na população LGBT

Controle interno
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Objetivo (eixo) III – Ações transversais com foco na saúde da população LGBT
Meta

1. Desenvolver ações para o
enfrentamento da violência
motivada por homofobia,
lesbofobia, transfobia e
bifobia

2. Inserir as discussões acerca
da diversidade sexual e de
gênero em 03 políticas
orientadas à atenção aos
ciclos vitais

3. Trabalhar com a promoção
da equidade em saúde de
forma transversal e
interseccional, com ênfase
nos marcadores de raça/cor e

Ações

Meio de
Verificação

Realizar 01 capacitação anual a profissionais da saúde para o acolhimento, atendimento e notificação dos
casos de violência motivados por LGBTfobia (homofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia) e
interseccionalidades

lista de presença/
certificados

Realizar 01 capacitação anual a profissionais da saúde abordando o tema da violência institucional motivada
por LGBTfobia (homofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia) e interseccionalidades

lista de presença/
certificados

Desenvolver 01 ação intersetorial para o enfrentamento da violência motivada por LGBTfobia,
interseccionalidades e conceito ampliado de saúde

controle interno lista de presença

Promover 01 ação para inclusão da diversidade sexual e de gênero no planejamento das atividades do Grupo
de Trabalho Intersetorial Estadual do Programa de Saúde na Escola (PSE), contemplando referências das CRS e
Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal (GTI-M)

controle interno formações
realizadas

Promover 01 ação para inclusão da diversidade sexual e de gênero no planejamento das atividades do Grupo
Técnico Estadual (GTE) do Primeira Infância Melhor, contemplando referências das CRS e GTM municipais

controle interno formações
realizadas

Promover 01 evento pautando a saúde da pessoa idosa LGBT

lista de presença

Realizar 01 capacitação anual acerca do preenchimento do quesito raça/cor/etnia (obrigatório aos
profissionais de saúde), identidade de gênero e orientação sexual nos sistemas de informação.

certificados

Organizar 01 fluxo interdepartamental, contínuo e permanente, em relação a dados disponíveis em sistemas
de informação referentes à saúde LGBT de maneira transversal e interseccional.

controle interno
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etnia, de classe, de gênero e
sexualidade, de idade, de
vulnerabilidade
biopsicossocial

Inserir nos sistemas de informação próprios da SES a possibilidade de lançar informações sobre nome social,
orientação sexual e identidade de gênero

controle interno

4. Contribuir nos projetos
desenvolvidos pela política
de IST/HIV/Aids voltadas à
população chave

Realizar 01 atividade de educação permanente com integrantes da Comissão de Gestão de Ações de IST/Aids
do Rio Grande do Sul (COGE) pautando a política de saúde LGBT para aproximação e elaboração de estratégias
conjuntas.

pauta e lista de
presença

Realizar 01 atividade de educação permanente junto a equipe de gestão da Política de IST/HIV/Aids, em seus
diferentes setores, abordando ações de prevenção específicas para a população LGBT.

lista de presença

Elaborar 01 nota técnica à gestão estadual da política de IST/HIV/Aids com orientações a projetos,
programas, convênios e ações para inclusão e integração da política de saúde LGBT, tensionando para que a
interseccionalidade dos marcadores sociais da diferença estejam presentes.

Nota técnica

Realizar 01 atividade de educação permanente junto a equipe de gestão da Política de Saúde Mental, em seus
diferentes setores e níveis de gestão, abordando a despatologização das identidades trans, colonialismo,
raça/cor/etnia, classe e luta antimanicomial nos processos de trabalho da política de saúde mental do estado

controle interno e
lista de presença

Elaborar 01 nota técnica à gestão estadual da política de saúde mental com orientações a contratos e
cofinanciamento visando garantir o acesso à população LGBT, tensionando para que a interseccionalidade e
os marcadores sociais da diferença estejam presentes.

Nota técnica

Inserção da área técnica da saúde LGBT Div. POPES/DAPPS/SES-RS no Comitê Estadual de Promoção da Vida e
Prevenção do Suicídio e/ou em 01 grupo de trabalho deste comitê.

Controle interno

Produzir 01 protocolo de cuidados em saúde mental para pop. LGBT a profissionais da saúde.

Protocolo
publicado

5. Realizar ações para a
promoção da saúde mental,
prevenção ao suicídio e
redução de danos
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Objetivo (eixo) IV – Pesquisa, Educação permanente e educação popular em saúde com foco na população LGBT
Meta

1. Desenvolver estratégias
para a integração
ensino-serviço

2.Estabelecer parcerias e
cooperações técnicas com
instituições de ensino

3. Realizar estudos e
pesquisas centradas na
população LGBT e suas
demandas de saúde

Ações

Meio de
verificação

Proporcionar 01 campo de estágio a cursos de graduação da área da saúde

convênio/contrat
o

Proporcionar 01 campo de prática para programas de residência da área da saúde

convênio/contrat
o

Inserir o tema da saúde LGBT em 03 programas de residência e especialização da SES/RS

Ementa

Instituir ações afirmativas a pessoas trans nos editais dos cursos de especialização e residência da Escola de
Saúde Pública da SES/RS.

Portaria

Fazer 01 levantamento anual dos projetos de pesquisa com financiamento estadual, ou intermediado pela
SES/RS, relacionados à saúde LGBT.

controle interno /
relatório

Ofertar apoio técnico institucional a projetos de pesquisa que abordem temas relacionados à saúde LGBT

controle interno

Incentivar a participação de instituições de ensino em editais de financiamento a pesquisas com projetos que
contemplem temas relacionados à saúde LGBT

controle interno

Assegurar representatividade/ações afirmativas à pop. LGBT nos estudos e pesquisas realizados com apoio
técnico institucional da SES/RS relacionados a esta pauta

Projeto de
Pesquisa/
controle interno

Realizar 01 atividade formativa com comitês de ética em pesquisa de universidades e NURESC/SES-RS

lista de presença
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4. Realizar atividades que
promovam a educação
permanente em saúde e
processos formativos com
foco na saúde da população
LGBT

5.
Realizar
cursos
e
capacitações
para
profissionais
das
redes
municipais de saúde e das
Coordenadorias Regionais de
Saúde

6. Pautar a saúde LGBT nos
Núcleos
Regionais
de
Educação em Saúde Coletiva

Elaborar 01 termo de referência para a inclusão da Saúde LGBT nos editais de fomento à pesquisa com
participação da SES/RS

termo de referência

Realizar anualmente 01 atividade de educação permanente com a área técnica da política de HIV/Aids a
Coordenadorias Regionais e municípios prioritários

Lista de presença
e certificados

Realizar anualmente 01 atividade de educação permanente com a área técnica da política de saúde mental a
Coordenadorias Regionais e municípios

Lista de presença
e certificados

Realizar anualmente 01 atividade de educação permanente com a divisão de atenção primária à saúde a
Coordenadorias Regionais e municípios

Lista de presença
e certificados

Realizar 01 seminário intersetorial com as secretarias de Assistência Social e Trabalho e Justiça, Cidadania e
Direitos Humanos com a pauta LGBT

Lista de presença
e certificados

Realizar 01 seminário intersetorial com as secretarias de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos e de
Segurança Pública com a pauta LGBT de pessoas privadas de liberdade e adolescentes em conflito com a Lei

Lista de presença
e certificados

Produzir 01 curso MOOC (massive open online course / Curso Online Aberto e Massivo) sobre preenchimento
do e-sus para o adequado uso e preenchimento dos sistemas de informação

Curso
disponibilizado

Produzir 01 curso MOOC (massive open online course / Curso Online Aberto e Massivo) sobre hormonização
no processo transexualizador

Curso
disponibilizado

Produzir 01 curso MOOC (massive open online course / Curso Online Aberto e Massivo) sobre cuidado integral
em saúde à população trans e intersexo

Curso
disponibilizado

Realizar 02 agendas ao ano com os NURESC das coordenadorias regionais de saúde com a pauta da saúde
LGBT

Controle interno/
lista de presença
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(NURESC) das Coordenadorias
Regionais de Saúde e na
Escola de Saúde Pública do RS

Realizar 01 levantamento junto aos municípios, com os NURESC, quanto ao acesso a seminários, capacitações,
cursos e afins com a pauta da saúde LGBT e demandas de atividades formativas

Controle interno
/ relatório

7.
Produzir
materiais
informativos e utilizar os
meios de comunicação para
promoção da saúde LGBT

Elaborar 01 guia sobre saúde LGBT para profissionais, trabalhadores(as), gestores(as) e controle social do SUS

Cartilha
publicada

Produzir 04 materiais ao ano para uso em mídias sociais e ampla divulgação online com informações
relacionadas à saúde da população LGBT

Materiais
produzidos
disponibilizados

/

Produzir 04 materiais para uso em mídias sociais e ampla divulgação online com informações relacionadas ao
uso do e-sus

Materiais
produzidos
disponibilizados

/

Objetivo (eixo) V – Monitoramento e avaliação das ações em saúde para a população LGBT
Meta

1. Monitorar e avaliar o
número de pessoas em
processo regulatório para
processo transexualizador

Ações

Meio de
verificação

Elaborar 02 relatórios com a série histórica dos encaminhamentos ao processo transexualizador no período de
2016 a 2019 e 2020 a 2023

controle interno/
relatório técnico

Realizar 01 levantamento do tempo médio de espera para 1.º atendimento na atenção especializada no
processo transexualizador

controle interno/
relatório técnico

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E POLÍTICAS DE SAÚDE
DIVISÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE
ÁREA TÉCNICA DA SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT

2. Monitorar e avaliar as
informações sobre orientação
sexual e identidade de gênero
na base de dados do e-SUS

3. Monitorar e avaliar a
produção ambulatorial e
hospitalar dos procedimentos
o processo transexualizador

4. Analisar as demandas da
Ouvidoria relacionadas à
saúde da população LGBT

Elaborar 01 instrumento para dimensionar o quantitativo de serviços especializados no processo
transexualizador necessários para zerar a fila de espera dos encaminhamentos cadastrados até 31/12/2020

controle interno/
relatório técnico

Elaborar 02 relatórios com série histórica da completude dos campos identidade de gênero e orientação das
fichas de cadastro individual do e-sus, por município, do período de 2016 a 2019 e 2020 a 2023

controle interno/
relatório técnico

Elaborar 02 relatórios com série histórica das informações dos campos identidade de gênero e orientação das
fichas de cadastro individual do e-sus, por município, do período de 2016 a 2019 e 2020 a 2023

controle interno/
relatório técnico

Construir 01 indicador para mensurar acesso na atenção primária, a partir do e-sus, com meta a ser estipulada

indicador
apresentado

Elaborar 02 relatórios com série histórica dos procedimentos do processo transexualizador no período de 2016
a 2019 e 2020 a 2023

controle interno/
relatório técnico

Monitorar anualmente as habilitações de serviços especializados no processo transexualizador pelo Ministério
da Saúde

Controle interno/
Diário Oficial

Produzir 01 relatório técnico estratificando as demandas da ouvidoria relacionadas à saúde da população LGBT
do período de 2016 a 2019 e 2020 a 2023

controle interno/
relatório técnico

Organizar 01 FAQ (Frequently Asked Questions/ Perguntas Frequentes) a partir das principais demandas
recebidas pela ouvidoria do SUS relacionadas à saúde da população LGBT

controle interno/
FAQ publicado
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5. Avaliar e monitorar a
execução do Plano Estadual
de Saúde

6.
Monitorar
a
implementação da Política
Estadual de Promoção da
Equidade em Saúde

Pautar o Relatório Anual de Gestão da SES/RS em 01 reunião do comitê técnico de saúde LGBT do RS

Pauta e lista de
presença

Pautar a Programação Anual de Saúde da SES/RS em 01 reunião do comitê técnico de saúde LGBT do RS

Pauta e lista de
presença

Participar da construção do primeiro Plano Operativo da Política Estadual de Promoção da Equidade em Saúde

controle interno/
Plano Operativo

