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Nos últimos anos, houve um avanço expressivo no país em relação às políticas em
saúde para a população LGBT+. Entretanto, a efetivação destas políticas encontra
diversos obstáculos, quer seja em relação à distribuição e administração dos
recursos, quer seja em relação à LGBTfobia. A invisibilização dos corpos LGBT+ no
sistema de saúde torna-se evidente a partir de diversas situações de discriminação,
negligência, ignorância, silêncio e evasão dos serviços. Neste sentido, faz-se
urgente o desenvolvimento de mais trabalhos de educação permanente para os
profissionais de saúde, constituindo uma estratégia para orientar a melhoria da
qualidade de assistência prestada aos usuários. Em função do exposto, o presente
projeto pretende realizar um diagnóstico dos encontros e hiatos entre proposições e
práticas nas políticas de saúde direcionadas à população LGBT+ de São João Del
Rei. Realizaremos oficinas de grupos com técnicos e agentes comunitários das
quinze UBSs da cidade, buscando desmistificar os preconceitos e mitos dos
profissionais de saúde sobre a população já citada, criar reflexões acerca do
cotidiano de acolhimento e dos limites e possibilidades do SUS no atendimento a
esses usuários. No ano subsequente ao trabalho de intervenção, continuaremos
com estas intervenções, procurando compreender a efetividade do trabalho pelo
questionamento da relação entre conhecimentos e práticas nas construções de
ações transformadoras no sistema de saúde local. Saber que os corpos e suas
experiências produzem formas diversas de ser em sociedade é fundamental para
que possamos praticar o respeito e humanização, que são direitos de todos e todas.
Estes conteúdos, ao serem relacionados com a saúde integral LGBT+,
proporcionam a reflexão sobre os preconceitos e discriminação no sistema de saúde,
o que poderá fazer com que os profissionais modifiquem sua sua postura no
acolhimento aos usuários.


