
PLENÁRIA LIVRE DE SAÚDE
MENTAL LGBTQIA+

Propostas aprovadas por eixo

I. Cuidado em liberdade como garantia de Direito a cidadania

1 Que haja vagas adequadas e suficientes de leitos em CAPS de todos os tipos, servios residenciais
terapêuticos e leitos hospitalares em enfermaria de saúde mental, para atender a toda diversidade de
gênero (travestis, transexuais, não-bináries, agênero) em suas crises, sejam elas quais forem. Que se
inicie imediatamente diálogo com a rede serviços de acolhimento institucional (abrigos) do SUAS
para  que  esse  segmento  da  sociedade  deixe  de  ser  excluído  da  rede  de  abrigos  por  falta  de
adequação suficiente dos abrigos em toda a rede.

2.  Que  as  pessoas  LGBTQIA+ tenham espaços  seguros  para  cuidar,  o  mais  cedo  possível,  do
sofrimento psíquico causado pelas exclusões sociais. Que o SUS faça ações preventivas, tendo em
vista o alto índice de violências e suicídios entre essa população, tais como: estar presente nos
territórios acompanhando, registrando e medindo a situação psicossocial das pessoas LGBTQIA+
para  prevenir  o  suicídio;  que  as  equipes  em  todos  os  territórios  façam  acompanhamento  de
familiares  e  eduquem  a  população  a  respeito  dos  comportamentos  de  ódio  e  exclusão  contra
minorias; que sejam realizadas campanhas construídas pelo SUS com a participação do controle
social e movimentos sociais, com a produção e distribuição de materiais informativos e cartilhas,
outdoors a respeito da prevenção do suicídio entre pessoas LGBTQIA+, bem como sejam feitas
ações em escolas, e outros espaços relevantes de convivência da comunidade.

3. Retirar a obrigatoriedade do diagnostico em saúde mental dos critérios para a população trans e
travesti acessar atendimento em serviços especializados e procedimentos cirúrgicos em processo de
afirmação de gênero (conforme previsto pela OMS).

II. Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de 
serviços de saúde mental

4. 

Garantir acolhimento qualificado para a população LGBTQIA+ em todos os serviços do SUS, para
combater a LGBTQIAfobia institucional e  evitar que as diversas discriminações de identidade
de gênero e orientação  afetivo-sexual  sejam motivo de  adoecimento psíquico e abandono de
tratamentos. As equipes devem saber acolher as queixas de usuáries e dar resposta às suas reservas
e dificuldades de estabelecer vínculos com os profissionais. Para o atendimento dessa demanda, que
seja  criado  um  núcleo  ou  programa,  com  equipe  própria,  que  garanta  medidas  de  seleção  e
capacitação continuada, promovendo ações preventivas e de formação para profissionais do SUS,
com destaque para a atenção básica, bem como atue de forma matricial no acompanhamento de



casos junto aos serviços.

5. Garantir de diversidade de gênero (travestis, transexuais, não-bináries e agênero,  intersexo) nas
equipes dos serviços de saúde mental em todas as funções.

III. Política de saúde mental e os princípios do SUS: Universalidade, 
Integralidade e Equidade

IV. Impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado 
psicossocial durante e pós-pandemia

7. Diagnosticar no pós-pandemia e na crise econômica vigente os riscos de agravo à saúde mental
das  pessoas  LGBTQIA+  nos  territórios  (bairros,  escolas,  locais  de  trabalho  e  todos  espaços
públicos). Incluir nesse diagnóstico as vulnerabilidades conhecidas dos diversos segmentos. Então
realizar campanhas específicas para cada segmento e também agir nos territórios junto à população,
para evitar a violência e a exclusão.
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