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RESUMO

O acesso aos serviços de saúde ainda é restrito para alguns grupos
minoritários. Dessa forma, o estudo tem a função de contemplar uma
temática que aborda direitos adquiridos pela população LGBT, mas que
ainda existem desafios para conseguir efetivá-los.Analisar a atuação da
equipe de saúde na atenção primária  na realização de atividades de
promoção da saúde e prevenção de doenças, em prol da garantia de
direitos para a redução de tais desigualdades por meio da formulação de
ações capazes de atender as demandas da população LBGTQI+. Trata-se
de um estudo de opinião e análise baseado na Política Nacional de Saúde
Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e demais
materiais selecionados nas bases de dados – Scielo; Medline; LILACS,
PubMed e UptoDate, utilizando os seguintes critérios de inclusão: artigos
publicados entre Janeiro de 2015 a Dezembro de 2019, escritos nos
idiomas inglês, espanhol ou português, contempladores da temática em
avaliação. Analisou-se que, apesar das políticas públicas implementadas,
ainda há grande vulnerabilidade da população LGBTQI+, pois existem
preconceitos que funcionam como barreiras e da necessidade de
capacitação das equipes da estratégia saúde da família. Vale ressaltar que
este é um grupo alvo de inúmeras violações de direitos humanos, não só
no Brasil, como em outros países da América Latina.Conclui-se que é
preciso investir em metodologias ativas que permitam aos atores sociais
expor e trabalhar seus valores e crenças, bem como reconhecer possíveis
estigmas decorrentes, no sentido de oferecer uma atenção à saúde
qualificada para a população LGBTQI+.
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