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No âmbito da saúde pública, surge um novo tema: a saúde da população

Foram avaliados 2605 formulários. Na análise quantitativa, no qual 73.70% dos

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais (LGBT).

alunos avaliaram o estímulo à reﬂexão sobre situações práticas com o grau

A Política Nacional de Saúde Integral de LGBT tem como objetivo de promover a

saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais,
eliminando a discriminação e o preconceito institucional, contribuindo

ótimo, e 77,46%, avaliaram a preferência de vídeos como a mídia para
relatos dos proﬁssionais da área com o objetivo de enriquecimento do
aprendizado.

para a redução das desigualdades e para a consolidação do SUS como
sistema universal, integral e equânime. (BRASIL, 2011)

Estímulo a reﬂexão sobre situações práticas

Neste contexto, o MS lançou o curso, em maio de 2015, Política Nacional de

Saúde Integral LGBT, em parceria com a UNA-SUS/UERJ e a Secretaria Executiva
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da Universidade Aberta do SUS (SE/UNA-SUS).

23,54%

1,88%

0,31%
Banner do curso Política Nacional de Saúde Integral

0,58%

Fonte: Questionário de Autoavaliação do Curso LGBT

Insuﬁciente

Regular

Bom

Ótimo

Não se aplica

Fonte: Questionário de Autoavaliação do Curso LGBT

A proposta pedagógica foi estruturada utilizando Casos Complexos no qual foi
desenvolvido vídeos a partir de situações reais dos proﬁssionais da saúde e

da população LGBT no uso desses serviços. O objetivo é permitir a
problematização de ocorrências comuns no cotidiano dos proﬁssionais com vistas

Preferência de mídia do aluno para enriquecer o aprendizado

o desenvolvimento de competências para a atuação proﬁssional e à humanização
do atendimento.
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Na análise qualitativa, destacou-se respostas positivas dos alunos em relação à

metodologia

pedagógica

aplicada

e

a

educação

permanente

dos

proﬁssionais de saúde, tendo em sua maioria a preferência pela utilização dos
Vídeo Cuidado e Masculinidades: Desconstruindo Preconceitos

vídeos como ferramenta pedagógica no apoio à compreensão da realidade do
atendimento e a vida da população LGBT.

Os resultados apresentados nesse estudo desmonstram que assumir a proposta
Vídeo Sexualidade Feminina

pedagógica Casos Complexos foi uma excelente escolha para proporcionar a

reﬂexão sobre os casos do cotidiano e diﬁculdades que os proﬁssionais
enfrentam frente aos objetivos e diretrizes da Política. Além disso, vincular teoria e
prática, constroem novos conhecimentos e competências.

Foi realizado uma análise quantitativa e qualitativa em relação nível de

A oferta ainda está em vigor, mas a avaliação positiva até o momento

satisfação relacionado à metodologia e o nível de conhecimento
adquirido, utilizado o Questionário de AutoAvaliação do Curso, que é um

demonstram que a proposta pedagógica aplicada tem potencial para ser

formulário disponibilizado online para preenchimento no ﬁnal do curso.

permitir o compreendimento do atendimento e da vida da polução LGBT.

utilizada como estratégia de capacitação proﬁssional dessa Política, por

