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Resumo: A Política Nacional de Saúde Integral LGBT (BRASIL, 2011) obje-
tiva “promover a saúde integral, eliminando a discriminação e o preconceito 
institucional e contribuindo para a redução das desigualdades e consoli-
dação do SUS”. Apresentamos um marco de referência para a abordagem 
da EaD como estratégia na implementação de Políticas Públicas. Constru-
ímos e ofertamos um curso a distância, autoinstrucional, de livre acesso, 
para capacitar profissionais do SUS nas ações de cuidado, promoção e 
prevenção com qualidade, de forma equânime, garantindo acesso à saúde 
integral. Analisamos a capilaridade do curso no território nacional, perfil 
dos participantes, avaliação sobre o conteúdo e aprendizagem e satisfação 
com o curso. Com base nos dados, concluímos que a Educação a Distância 
como ação estratégica, para superar as barreiras geográficas e oportunizar 
o aprendizado em formato livre, é uma excelente escolha para implementar 
uma política e difundir novas ideias.
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Brazilian Policy of LGBT integral health care: 
professional qualification and policy implementation

Abstract: The Brazilian Policy of LGBT Integral Health Care (2011) aims to 
“promote the integral health, eliminating discrimination and institutional 
bias, contributing to the reduction of inequalities and for the consolidation of 
Brazilian UHS (SUS).” We presented a framework for the approach to distance 
education as a strategy in the implementation of public policies. We built 
and offered a distance learning course, self-instructional and free-access, 
to enable SUS’s professionals in care actions, promotion and prevention 
with quality, equity, ensuring access to integral health care. We analyzed the 
capillarity of the course in the country, profile of participants, evaluation 
of the content and learning and satisfaction with the course. Based on the 
data, we concluded that distance education as a strategic action to overcome 
geographic barriers and create learning opportunities in free format is an 
excellent choice to implement a policy and disseminate new ideas.

Keywords: Policy. Implementation. Education.
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Política Nacional de Salud Integral LGBT: formación 
profesional e implementación de políticas

Resumen: La Política Nacional de Salud Integral para LGBT (2011), tiene como 
fin “promover la atención sanitaria completa, eliminando la discriminación 
y el prejuicio institucional, contribuir a la reducción de desigualdades y a la 
consolidación del SUS”. Presentamos un marco de referencia que sirva de 
enfoque para el uso de la educación a distancia, como acción estratégica 
en la implementación de Políticas Públicas. Construimos y ofrecemos un 
curso a distancia autoinstructivo, de libre acceso, organizado para ayudar 
a los trabajadores del SUS a realizar sus acciones de cuidado, promoción 
y prevención con calidad, de forma ecuánime y que garantice el acceso 
a la atención sanitaria completa. Analizamos la estructura del curso en 
el territorio nacional, el perfil de los participantes, la evaluación de los 
contenidos y el aprendizaje y la satisfacción con el curso. De acuerdo con los 
datos, llegamos a la conclusión de que la educación a distancia, como acción 
estratégica para superar las barreras geográficas y crear oportunidades de 
aprendizaje en formato libre, es una excelente opción para implementar una 
política y difundir nuevas ideas.

Palabras clave: Política. Implementación. Educación.
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1 Introdução
Este trabalho apresenta um marco de referência para a abordagem da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, mais nota-
damente da Educação a Distância como ação estratégica na implementação 
de Políticas Públicas.

A Constituição Federal de 1988 garantiu os direitos sociais aos cidadãos 
sem qualquer tipo de discriminação, dentre estes, o acesso universal, equâ-
nime e integral às ações de saúde na perspectiva de um conceito ampliado 
de saúde. Para a efetivação desses direitos, é necessária a formulação e 
consequente implementação de Políticas Públicas, como o Sistema Único de 
Saúde – SUS (BRASIL, 1988).

Definir políticas públicas não é tarefa simples diante da diversidade 
de abordagens, enfoques, definições e tipologias de estudo. Um conceito 
bem aceito considera a política pública como uma resposta do Estado às 
demandas sociais formuladas para resolver um problema relevante para a 
sociedade. (SAMPAIO; ARAÚJO JR, 2006; VIANA; BAPTISTA, 2008).

Ao afirmar que o governo faz a política, Howlett, Ramesh e Perl (2009) 
destacam que, por trás dessa afirmação simples, existe uma gama de inte-
rações dinâmicas, que podem passar despercebidas a um observador pouco 
treinado e Interesses particulares individuais e de distintos grupos sociais 
em disputa, diante das regras estabelecidas na sociedade, para que sejam 
contemplados com as decisões políticas. 

Para Rendeiro (2011), nessa perspectiva, o entendimento de política 
pública como uma resposta do Estado às demandas da sociedade pode ser 
uma visão simplista, no entanto

o processo decisório que conduz à formulação e à implementação de uma 
Política ocorre em uma dinâmica complexa, em que interagem diversos atores 
e instituições, com interesses diferentes e muitas vezes antagônicos, em uma 
arena de articulações, disputas, barganhas e concessões, compondo um sistema 
de correlação de forças que determinam as escolhas (RENDEIRO, 2011).

E, mesmo reconhecido o problema como relevante para a sociedade, a 
entrada deste na agenda de governo e a consequente formulação de uma 
política pública não garantem que esta seja implementada devido a entraves 
e à viabilidade política, técnica e financeira, além da participação dos atores, 
governamentais ou não.
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A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT), instituída pela Portaria nº 2.836, de 1° de 
dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), reconhece 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 reservado às lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais.

e tem como objetivo geral

Promover a saúde integral da população LGBT, eliminando a discriminação e 
o preconceito institucional, contribuindo para a redução das desigualdades 
e para a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo 
(BRASIL, 2011).

Dentre as responsabilidades e atribuições do Ministério da Saúde rela-
cionadas à Política, está a de incluir conteúdos relacionados à saúde de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no material didático usados 
nos processos de educação permanente para trabalhadores de saúde; e 
implementar ações e práticas educativas em saúde nos serviços do SUS, com 
ênfase na promoção da saúde mental, orientação sexual e identidade de 
gênero (BRASIL, 2011).

O modelo de ciclo da política compreende a sua construção como um 
processo em etapas, no qual, após a identificação de um problema, uma 
solução é selecionada e implementada e, posteriormente, avaliada, cons-
tituindo-se em cinco fases. A construção da agenda se refere ao processo 
pelo qual os problemas chamam a atenção do governo; na formulação 
de políticas, as opções por estas são desenvolvidas dentro do governo; a 
tomada de decisões e adotam um curso particular de ação ou não ação; a 
implementação de políticas se refere ao processo pelo qual os governos as 
põem em execução; e a avaliação de políticas é o momento no qual atores 
estatais e societais analisam e monitoram os resultados para a reformulação 
dos problemas e soluções (RENDEIRO, 2011).

Diante do reconhecimento dos atores sociais como fundamentais para a 
implementação de uma política e, ainda, que sua ação, individual ou coletiva, 
pode influenciar e afetar o processo ou seus desdobramentos, Dye (2001 
apud HOWLETT; RAMESH; PERL, 2009), esclarece que uma vez que a direção 
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e os objetivos de uma política foram oficialmente decididos, o número e o 
tipo de atores envolvidos começam a se expandir para além do pequeno 
grupo de atores da fase de tomada de decisões, abrangendo o universo de 
atores interessados na política e ampliando a importância dos subsistemas 
da política, que aplicarão seus conhecimentos e valores para a implemen-
tação e avaliação da política (RENDEIRO, 2011).

Os analistas políticos reconhecem que as ideias, juntamente com os 
atores, têm papel determinante no jogo do processo político, na arena 
de formulação e implementação de uma determinada política e agem de 
acordo com a sua orientação ideológica, as ideias que representam seus 
valores e crenças, podendo refletir posições diferenciadas sobre questões 
ou problemas objetos de disputas e negociações que podem bloquear ou 
facilitar o processo em andamento (RENDEIRO, 2011).

Desenvolver processos educativos e de produção de conhecimentos 
no âmbito da prática e da gestão, por meio da educação permanente dos 
profissionais do SUS, bem como disponibilizar acesso aberto a todos os inte-
ressados para a informação, sensibilização e capacitação na temática pode 
constituir-se como uma ação estratégica para a implementação de políticas 
e, ainda, especificamente, contribuir com o Plano operativo da Política LGBT 
– 2012-2015, “Eixo 3: Educação permanente e educação popular em saúde 
com foco na população LGBT (BRASIL, 2011).

É importante ressaltar que este estudo não pretendeu avaliar o conteúdo 
ou o impacto da Política LGBT tampouco analisar um ciclo ou fase da Política 
mas o contexto da implementação no que se refere à utilização da difusão 
de ideias e do conhecimento para a superação de obstáculos. As questões 
centrais que nortearam este estudo foram as seguintes:

1. Reconhecimento sobre a baixa informação relacionada ao contexto 
histórico, político e social que envolve o processo saúde/adoeci-
mento da população-alvo da Política;

2. Necessidade de construção de competências (conhecimentos, habili-
dades e atitudes) para atenção à saúde dessa população;

3. A importância da produção de objetos educacionais e abordagens 
específicas;
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4. Apresentar a Política, seus conteúdos, princípios, objetivos e diretrizes 
para gerar novas ideias e superar as resistências para colocá-los em 
prática, articulando a informação técnica com o ambiente político.

2 Metodologia
A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (LGBT), instituída pela Portaria nº 2.836, de 1° de 
dezembro de 2011, compreende um conjunto de diretrizes, cuja operacionali-
zação requer planos contendo estratégias e metas sanitárias, e sua execução 
requer desafios e compromissos das instâncias de governo, especialmente 
das secretarias estaduais e municipais de saúde, dos conselhos de saúde e 
de todas as áreas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011).

Lyra (2014), em entrevista ao Portal e Observatório sobre Iniquidades 
em Saúde, destaca como uma grande conquista a Política oficializada em 
2012, para orientar a atenção à saúde da população LGBT no SUS e, ainda, 
que, dois anos após o início de sua implementação, a realidade continua 
pouco alterada. Destaca diversas formas de preconceito, discriminação e 
falta de acolhimento existentes nas unidades de saúde, além do despreparo 
dos profissionais que dificultam a resolubilidade da atenção, com qualidade 
e humanização, dos problemas específicos para cada contexto e nível de 
atenção.

Essa complexidade é destacada por Mello, Avelar e Maroja (2012), em 
artigo sobre a efetividade das políticas públicas para a população LGBT, 
quando refletem que

em particular, no que diz respeito às políticas públicas no campo da sexua-
lidade, convém ainda destacar que elas são permeadas de peculiaridades, já 
que o ponto de partida para sua formulação e implementação é basicamente 
a necessidade de mudança de crenças, valores e tradições há muito prevale-
centes no imaginário coletivo (MELLO; AVELAR; MAROJA, 2012).

Em razão da complexidade da interação entre os atores, suas ideias e as 
instituições envolvidas nos processos decisórios para a formulação e imple-
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mentação de uma política e, considerando-se o papel de cada um, inserido 
em determinado contexto histórico, político e social e ainda, como funda-
mental a difusão de ideais para alcançar seus objetivos e diretrizes, atender 
às ações e estratégias elencadas no eixo 3 da Política, planejar e oferecer um 
curso com essa temática pode facilitar a difusão dessas ideias e criação de 
novos conhecimentos no momento da implementação.

O eixo 3 trata da educação permanente e educação popular em saúde, 
propondo ações e estratégias que visem garantir a educação em saúde para 
gestores(as) e profissionais de saúde, voltadas para o tema do enfrentamento 
às discriminações de gênero, orientação sexual, raça, cor, etnia e território e 
das especificidades em saúde da população LGBT, com as seguintes ações e 
propostas, entre outras: 4. Inserção da temática LGBT no Módulo de Educação 
a Distância (EaD) para cursos de formação voltados para profissionais de 
saúde e UNA-SUS; 5. Inserção da temática LGBT nos cursos de Educação 
a Distância (EaD) para conselheiros(as) de saúde e lideranças sociais, em 
parceria com o Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2011).

Em 2013, a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Depar-
tamento de Apoio à Gestão Participativa do Ministério da Saúde criou, em 
parceria com a Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS) e com a UNA-SUS/UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
o “Curso de Política Nacional de Saúde Integral LGBT”, organizado de forma 
a contribuir com os profissionais de saúde, notadamente os trabalhadores 
do Sistema Único de Saúde (SUS), para que realizem suas ações de cuidado, 
promoção e prevenção com qualidade, de forma equânime, garantindo à 
população LGBT acesso à saúde integral.

Lançado em maio/2015, o curso é autoinstrucional, composto por um 
módulo de 45h.

Sua estrutura contempla as seguintes unidades:

Unidade 1– Gênero e sexualidade
Diversidade sexual e relações de gênero; Sexualidades; Travestilidade e 
transexualidade; Determinantes sociais da saúde e a população LGBT; 
A dimensão de gênero e da diversidade sexual pelos profissionais de 
saúde.
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Unidade 2 – O estudo da Política LGBT e seus marcos
Introdução aos estudos da política LGBT; A participação da comunidade 
LGBT no SUS; Nome social; Interface com outras políticas de saúde; 
Intersetorialidade; Compreendendo a política de saúde integral LGBT.

Unidade 3 – Realizando o acolhimento e o cuidado à população LGBT
Refletindo sobre acolhimento e cuidado à população LGBT; Acesso e 
acolhimento nos serviços de saúde; Violência contra a população LGBT; 
Saindo da teoria e transformando a prática; Orientações para o aten-
dimento profissional e institucional da população LGBT; Modificações 
corporais; HIV/Aids, Hepatites virais e outras DST.

O curso foi desenvolvido em ambiente Moodle, com navegação linear, 
atividades formativas dispostas ao longo do percurso de aprendizagem e 
prova de certificação final. Como recursos pedagógicos e objetos de aprendi-
zagem, destacamos a construção da linha do tempo, que possibilitou oportu-
nizar o conteúdo histórico transversalmente ao curso (Fig 1); o alinhamento 
do curso às Campanhas do Ministério da Saúde, como o Nome Social no 
cartão SUS (Fig 2.); as ilustrações pictográficas, especialmente a que carac-
teriza os conceitos de “Igualdade” e “Equidade” (Fig 3.) e os vídeos produ-
zidos internamente (Fig 4).

Figura 1 – Linha do tempo

Fonte:  (Os autores, 2015).
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Figura 2 – Articulação do curso com as Campanhas do MS – Cartão Social

Fonte: (Os autores, 2015).

Figura 3 – Ilustração pictográfica – Igualdade X Equidade

Fonte:  (Os autores, 2015).

Figura 4 – Vídeos produzidos internamente – Travesti – Nome Social

Fonte:  (Os autores, 2015).
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Para avaliar a autopercepção sobre o nível de conhecimento dos alunos 
ao final do curso, implementamos um formulário com questões fechadas, 
com gradiente de 0 a 5, onde 0 indica possuir menor grau de conhecimento 
e 5 o maior grau de conhecimento, englobando conteúdos técnicos e sobre 
a Política. Implementamos, ainda, formulários para avaliação do perfil e 
relacionados à metodologia e aos objetos de aprendizagem do conteúdo 
apresentado (insuficiente, regular, bom e ótimo), com questões abertas e 
fechadas.

Para conhecer a capilaridade e alcance nacional e, também, o perfil 
dos alunos, utilizamos dados dos relatórios da Equipe de Monitoramento e 
avaliação da SE UNA-SUS, produzidos com base no CNES e na Plataforma 
AROUCA.

3 Resultados, discussão e considerações finais
Até julho de 2015, cerca de 9000 pessoas inscreveram-se no curso. Desse 

total, 2075 concluíram e estão certificados; 1594 responderam aos formulá-
rios de avaliação de aprendizagem e do curso.

De acordo com os dados de perfil, trata-se de público jovem, com predo-
mínio na faixa etária de 21 a 25 anos (32,75%) e de 26 a 30 anos (21,96%), 
pulverizado entre as diversas profissões da área da saúde, prevalecendo a 
enfermagem (8,92%), embora 65,47% não tenham identificado sua categoria 
profissional, podendo estar relacionado ao fato de o curso ser aberto para 
qualquer pessoa que deseje participar. Esse aspecto parece indicar o inte-
resse de profissionais de outras áreas, aspecto que consideramos vantajoso 
em termos de difusão de ideias e produção de conhecimento na temática 
em tela.

Sobre a capilaridade e o alcance nacional do curso, observamos que a 
distribuição dos profissionais/alunos ocupa todo o território nacional em 
curto espaço de tempo, uma vez que o curso foi lançado em maio/2015. 
Esse resultado pode ser um indicativo de que a escolha sobre a modalidade 
de curso a distância, autoinstrucional, foi correta, por possibilitar o acesso 
de cerca de 9000 pessoas, em um país de dimensões continentais, como o 
Brasil, a conteúdo novo, em um período de 2 meses.
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Figura 5 – Distribuição dos profissionais cursantes, por regiões de saúde

Fonte: (Plataforma AROUCA/CNES, 07/2015).

Em relação à autopercepção sobre o nível de conhecimento após a reali-
zação do curso, 72,07% avaliaram como o maior grau de conhecimento 
sobre os conceitos de gênero, identidade de gênero, orientação sexual e 
diversidade sexual; 67,23% revelaram o grau 5 para o reconhecimento e a 
promoção dos Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivos da População 
LGBT no SUS; 72,19% avaliaram com grau 5 para o reconhecimento da orien-
tação sexual e identidade de gênero como determinantes sociais e vulnera-
bilidades da situação de saúde da população LGBT; 72,69 % apontaram grau 
5 para o entendimento sobre as dificuldades de acesso e necessidades de 
acolhimento da população LGBT nos serviços de saúde; 58,82% avaliaram a 
relação entre teoria e prática como excelente, e 73,70% consideraram que o 
curso estimula a reflexão sobre situações práticas.

A questão aberta abordou o que o aluno mais gostou no curso. Sele-
cionamos algumas respostas que resumem as impressões mais alinhadas 
com as questões norteadoras deste estudo, como “Da ferramenta da linha 
do tempo”; “A forma didática e prática, com que aborda todos os assuntos, de 
maneira dinâmica e que facilita o entendimento e o aprendizado”; “O tempo 
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todo o curso questiona a nossa posição no quesito preconceito e profissio-
nalismo”. Os testemunhos são emocionantes e interativos. É impossível ficar 
indiferente ao sofrimento e luta para conseguir o respeito e a dignidade. 
“O direito de viver”; “Informações sobre a nova política de forma objetiva 
e clara”; “Transparência das informações apresentada nas questões e nos 
textos”; “Dos documentários sem dúvida, sem eles, a reflexão proporcionada 
seria insuficiente”; “Mostrar conceitos e olhares de saúde sobre a população 
LGBT”; “A forma prática e objetiva como o assunto foi abordado e, ao mesmo 
tempo, a riqueza de conteúdos trazidos”; “Didática e metodologia”. “Clareza 
das informações”. “Referências atuais”; “A vasta bibliografia disponibilizada 
e a iniciativa em se tratar de um tema cada vez mais recorrente no nosso 
cotidiano”; “A preocupação quanto o atendimento de saúde humanizado à 
população LGBT, bem como o reconhecimento da discriminação e precon-
ceito como impasse para o alcance da igualdade social”; “Primeiramente 
a iniciativa de capacitação sobre a Política de atenção integral LGBT e o 
envolvimento teórico e prático, cabendo reflexões pertinentes para as ativi-
dades profissionais, que, por vezes, excluem, por agirmos com invisibilidade 
de populações e carregarmos marcas sociais que direcionam e condicionam 
nossas práticas”; “O que mais gostei no curso foi a didática deste, pois vários 
conteúdos de diversas áreas do conhecimento humano - Medicina, Psicologia, 
Sociologia, Antropologia etc - foram sobrepostos de forma muito organizada, 
com o intuito de mostrar os diversos olhares sob os processos de gênero 
e sexualidade humana”; “Tudo”. “Nunca tinha ouvido falar nessa Política e 
entendi minha responsabilidade enquanto profissional com essa parcela da 
população”.

Os resultados apresentados neste estudo demonstram que assumir 
a educação a distância como ação estratégica para superar as barreiras 
geográficas e oportunizar o aprendizado em formato livre é uma excelente 
escolha para apresentar uma política e difundir novas ideias.

No caso em tela, foi possível alcançar rapidamente profissionais de 
saúde e, certamente, outros setores interessados na temática, com conteúdo 
normativo de uma política e outros aspectos da legislação referente de 
forma agradável facilitando a compreensão e o acesso à informação, com 
aplicações práticas das situações que acontecem no cotidiano, com a utili-
zação dos casos apresentados nos vídeos.
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O curso proporcionou, ainda, a reflexão sobre os casos do cotidiano e 
as dificuldades que os profissionais enfrentam diante dos objetivos e das 
diretrizes da Política e, articulando teoria e prática, constroem novos conhe-
cimentos e competências.

A oferta é recente, mas a avaliação positiva e os resultados alcançados até 
o momento demonstram que a educação a distância tem potencial para ser 
utilizada como uma estratégia de implementação de políticas, por permitir 
uma rápida difusão de ideias, alcançando atores de diferentes setores, supe-
rando a distância e facilitando o processo, além de oportunizar a educação 
permanente dos profissionais de saúde do SUS.
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