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29 de janeiro - Dia da Visibilidade Trans

Dia 29 de Janeiro é comemorado o Dia Nacional 
da Visibilidade Trans. Para comemorar essa data, a 
Fundação Estatal Saúde da Família -FESF-SUS, através 
do Projeto de Implementação da PNH , realizou uma 
roda de conversa que reuniu os trabalhadores da 
sede para discutir sobre o acolhimento à população 
transexual e travestis por profissionais de saúde, a 
mesma,  foi transmitida também via web visando à 
construção de uma rede solidária para o fomento 
de uma cultura de humanização, respeito às 
diversidades e expressão de gênero para toda à rede.  
 
A roda de conversa foi conduzida pelo facilitador Erik 
Abade, que é enfermeiro da Unidade Básica Amiga da 
População LGBT, o qual abordou diversos conceitos 
relacionados à temática, desde as formulações nos 
anos 1970 até as atualizações dos dias de hoje. 
O momento oportunizou compartilhar principais 
conceitos como: sexo biológico, orientação sexual, 
identidade de gênero e suas expressões. 
 
Dentre os grupos minoritários que buscam os 
serviços de saúde os que mais sofrem rejeição 
social é da população trans. A formação continuada 
para trabalhadores da saúde foi apontada como 
dispositivo para reverter à realidade de discriminação, 
desrespeito ao nome social e dificuldade de diálogo 

entre profissionais e usuários trans, proporcionando 
condições ao acesso à saúde. O objetivo é informar 
e conscientizar toda a sociedade, bem como 
profissionais de saúde, trabalhadores e gestores do 
Sistema Único de Saúde (SUS) sobre garantias ao 
atendimento considerando as especificidades de 
saúde dessa população.
 
O Brasil continua a ser o país onde mais transexuais 
são mortos. Segundo dados da ONG Transgender 
Europe (TGEU), divulgados em novembro de 2018, 
até março obteve um aumento de 20% neste mesmo 
período. A média de vida dessa população no Brasil 
é de 35 anos – menos da metade da média nacional 
(75 anos). A expectativa de vida é baixa não apenas 
pela violência, dezenas de pessoas trans resistem em 
buscar tratamentos de saúde por medo de sofrerem 
discriminação. 
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VI encontro de humanização: comemoração dos 10 anos do Fórum de Apoiadores 
da Humanização e do PermanecerSUS

A Superintendência de Recursos Humanos da Saúde – SUPERH/Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 
– DGTES, por meio da Coordenação Estadual de Humanização do Trabalho na Saúde, realizará no mês de março o VI 
Encontro de Humanização. 

O evento tem por objetivo comemorar os 10 anos do Fórum Estadual de Humanização e do Programa PermanecerSUS, 
assim como fortalecer as ações de humanização na rede SUS Bahia. 

O evento acontecerá no dia 18 de março de 2019, das 8h às 17h, no Auditório da Escola de Saúde Pública da Bahia, 
no CAS, situado à Av. ACM, em frente ao Hiper Posto Iguatemi. 

Participe! As inscrições já estão abertas. Garanta a sua vaga: http://bit.ly/EncontroHumanizacao2019

Acolhimento nos Serviços de Saúde 
às Pessoas em Situação de Rua 

O Acolhimento nos Serviços de Saúde à População em 
Situação de Rua foi o tema abordado na web palestra 
realizada no dia 14 de fevereiro deste ano, ministrada 
por Emanuela Carvalho, Assistente Social, responsável 
pela Área Técnica de Saúde e Coordenadora do Comitê 
Estadual de Saúde para a população em Situação de 
Rua. Vale destacar que essa temática representa um 
dos principais eixos norteadores do plano estadual 
de humanização que será potencializada através das 
ações dos apoiadores da humanização do estado em 
suas unidades de atuação. 
Inicialmente, Emanuela relembra o conceito de acolhi-
mento e complementa: “mais importante que definir 
acolhimento é saber como ele ocorre em um serviço 
de saúde, colocar em ação o acolhimento, requer uma 
nova atitude de mudança no fazer em saúde”. 
É imprescindível o acolher à história e a subjetivida-
de de cada indivíduo, compreender a cultura e as ca-
racterísticas coletivas de um grupo, versus, território, 
bem como o contexto sócio-político e econômico, que 
possibilitará um atendimento diferenciado com uso 
de ferramentas adequadas de comunicação e de inter-
venção acessível. 
Apesar de possuírem em comum a pobreza extrema, 
vínculos familiares interrompidos ou fragilidades e au-
sência de moradia, para acolher pessoa em situação 

de rua, é preciso compreender o perfil da população 
de cada território.
Quanto à busca de assistência em saúde desse grupo 
populacional, segundo pesquisa realizada pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social - MDS em 2008, 
aponta que 43,8% procuram o primeiro atendimen-
to nos hospitais ou emergências quando estão com 
a condição de saúde agravada e depois, os postos de 
saúde em 27,4%. A portaria n° 122 de 25 de janeiro 
de 2011, veio para definir as diretrizes de organização 
e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua, 
visando articular e atender integralmente à saúde das 
pessoas em situação de rua, realizando as ações na rua 
e na unidade móvel, bem como, nas instalações de uni-
dades básicas de saúde do território. Emanuela deta-
lhou todo o passo a passo para implantação do Projeto 
de Implantação das equipes dos Consultórios na Rua. 
“O grande desafio é se colocar no lugar do outro, a ma-
turidade técnica e humana do profissional que condi-
ciona a qualidade da aproximação a essa pessoa em 
situação de rua”.


