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* O termo distanciamento social pode sugerir que 
as pessoas deveriam parar de falar, comunicar... 
quando não é isso que se pretende. Pelo contrário. 
Devem manter o máximo de comunicação e inte-
ração, fundamental para o bem-estar emocional 
e mental. Não se pretende que as pessoas cortem 
relações sociais com os seus amigos ou familiares.

Pessoas	que	se	identificam	como	LGBT+	(lésbicas,	gays,	bissexuais,	
travestis, transexuais e outras pessoas que possuem identidades e 
expressões da sexualidade e de gênero diferentes da heterossexualidade 
e	cisgeneridade)	estão	mais	propensas/os	a	vivenciar	experiências	
estressoras, como situações de preconceito e discriminação. Essas 
experiências provocam um acúmulo de estresse nesses coletivos, que 
acabam por relatar mais queixas de sintomas mentais como ansiedade 
e depressão, além de torná-la mais suscetível a outros problemas 
de saúde. A pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 
aparece como mais um fator estressor, por causar grande mudanças na 
rotina,	como	distanciamento	social*,	insegurança	financeira	e	maiores	
preocupações com a saúde física e mental. 

A proposta dessa cartilha é compartilharmos informações e estratégias 
de promoção à saúde para pessoas LGBT+ no contexto de pandemia. 
Mas é importante de destacar que ela não se restringe apenas a LGBT+! 

Apesar de necessários para o combate à COVID-19, as medidas de 
distanciamento	e	outras	mudanças	neste	período	podem	intensificar	
riscos a grupos que usualmente já sofrem com violações de direitos e 
discriminação (indígenas, mulheres, idosos, pessoas em situação de rua 
e LGBT+). 

No	caso	específico	da	população	LGBT+,	residir	com	familiares	durante	
o distanciamento pode ser bem difícil, já que esses coletivos costuma 
apresentar	maiores	índices	de	conflitos	dentro	do	ambiente	familiar	
quando comparado ao restante da população. Além disso, o acesso 
ao serviço de saúde também costuma ser difícil para pessoas LGBT+ 
por conta do preconceito e discriminação que sofrem nesse contexto. 
Residir	em	regiões	como	o	interior	dos	estados	e/ou	pertencer	a	outros	
grupos	minoritários,	como	os	étnico/raciais	e	os	menos	favorecidos	
econômicamente também podem contribuir para o aumento do 
estresse durante a pandemia.

Pensando neste cenário, elaboramos essa cartilha! Vamos pensar juntos 
sobre este contexto? 

Consideramos que essa cartilha não esgota a diversidade desse campo, 
tendo o objetivo de apenas apresentar algumas possibilidades.

Introdução
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Como você já deve ter percebido, essa cartilha é direcionada especialmente para 
pessoas	LGBT+	-	um	termo	que	engloba	todas	as	pessoas	que	se	identificam	diferente	
de	 heterossexuais	 e/ou	 se	 identificam	 com	um	gênero	 diferente	 do	 sexo	 atribuído	
na	certidão	de	nascimento	-	e	que	podem	estar	passando	por	algumas	dificuldades	
específicas	durante	o	período	de	pandemia.

Você já conhecia esse termo? Se não conhecia tudo bem! Vamos explicar ele um pouco 
melhor aqui embaixo:

Por que LGBT+?

Conceitos-chave

Vamos com a imagem do unicórnio! É fácil confundir identidade de gênero e orientação 
sexual,	mas	essas	palavras	têm	significados	diferentes!	Identidade	de	Gênero é a forma 
como	 alguém	 se	 identifica,	 podendo	 ser	 mulher,	 homem,	 ambos	 ou	 nenhum	 dos	
dois.	Muitas	pessoas	não	se	identificam	com	o	gênero	relacionado	com	o	sexo	que	foi	
designado	ao	nascimento	(ex.:	uma	criança	com	pênis	costuma	ser	identificada	como	
menino,	mas	nem	todas	crescem	e	se	identificam	assim),	quando	isso	ocorre,	falamos	das	
identidades que compõem a letra T. No Brasil pensamos principalmente nas identidades 
tran(sexual)	e	travesti.	Caso	a	pessoa	se	identifique	com	o	gênero	relacionado	ao	sexo	
designado ao nascimento, consideramos essa pessoa como cisgênera. Orientação Sexual, 
por sua vez, está relacionada com qual(is) indivíduo(s) alguém sente atração, seja 
romanticamente	e/ou	sexualmente.	Existe	ainda,	a expressão de gênero, que é o modo 
como as pessoas se vestem, agem e se expressam. 

E	será	que	todas/os	as/os	LGBT+	possuem	as	mesmas	dificuldades?

Certamente a resposta será não, por conta de um conceito que chamamos de 
interseccionalidade.

O que é?

Interseccionalidade	é	a	ideia	de	que	diferentes	marcadores	sociais	(como	raça/
etnia, classe, gênero, orientação sexual, território e etc.) diferenciam as pessoas 
e	influenciam	suas	experiências	no	dia	a	dia.

Sexo: Caracterização biológica do corpo humano.

Gênero: Aspectos culturais, políticos e históricos que produzem modos de se 
relacionar.

Cisgênero:	Pessoa	que	se	identifica	com	o	sexo	que	lhe	foi	designado	ao	nascer.

Transgênero:	 Pessoa	 que	 não	 se	 identifica	 com	 o	 sexo	 que	 lhe	 foi	 designado	 ao	
nascer.

Identidade de gênero:	 Como	alguém	 se	 identifica,	 podendo	 ser	mulher,	 homem,	
ambos ou nenhum dos dois.

Sexualidade: Caracterizada por elementos biológicos, psicológicos e sociais, que 
produzem modos diversos de compreender e vivenciar a sexualidade humana. Vai 
muito além de apenas práticas sexuais!

Orientação sexual: Corresponde à atração afetiva e sexual, como: homossexualidade 
(pelo mesmo sexo), bissexualidade (por ambos os sexos), pansexualidade (atração 
sexual	e/ou	afetiva	independente	do	sexo	ou	identidade	de	gênero),	assexualidade	
(sem atração sexual) e etc.

Preconceito contra a diversidade sexual e de gênero: Atitudes adversas ou hostis 
contra orientações sexuais e identidades de gênero não heterossexuais e cisgênero.

Cisnormatividade: compreende a cisnegeridade como única forma legítima de 
viveniciar a identidade de gênero

Heteronormatividade: compreende a heterossexualidade como única forma 
legítima de se relacionar

Glossário
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A discriminação sofrida em decorrência da 
orientação sexual apresenta diferenças em 
relação à vivenciada na identidade de gêne-
ro. Isso ocorre porque no âmbito da sexua-
lidade a vivência social a convoca diaria-
mente para “entradas e saídas do armário” 
para enfrentar as formas de violência. Já na 
identidade de gênero a discriminação pode 
ocorrer na utilização do nome social, no 
apontamento de características físicas, etc.

Vale lembrar que a população T (trans, tra-
vestis) sofre com importantes barreiras 
como, por exemplo, no acesso ao mercado 
formal, sendo que mais de 90% trabalha na 
informalidade e principalmente com tra-
balho sexual. A informalidade pode acarre-
tar condições precárias de trabalho, além 
da falta de direitos trabalhistas.

O ambiente hostil de discriminação pode 
ainda implicar em barreiras de acesso à 
educação e até mesmo no abandono pre-
coce da escola. Consequentemente, a falta 
de	certificações	e	espaços	de	profissionali-
zação	pode	gerar	uma	maior	dificuldade	de	
inserção no mercado formal de trabalho.

Dessa forma percebemos que os precon-
ceitos são vividos de formas diferentes 
para cada indivíduo (Não necessariamen-
te maiores ou menores, mas diferentes!). 
Quer saber mais? Confere esse link: 

https://www.amcham.com.br/noticias/sus-
tentabilidade/genero-raca-lgbt-e-pcd-co-
mo-lidar-e-somar-as-diferentes-nuances-
da-diversidade

VOCÊ SABIA?

Dentro das sexualidades e dos gêneros há várias identidades, por isso do + ao 
final	da	sigla.	Quer	saber	mais?	Segue	esses	links:

http://transstudent.org/gender/ | https://www.itspronouncedmetrosexual.com 
http://somos.org.br | https://antrabrasil.org | https://grupogaydabahia.com.br
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Dados sobre população LGBT+ e pandemia 

Ok! Agora com conceitos mais claros sobre 
o público-alvo e as diferentes demandas 
existentes neste grupo, vamos consultar 
algumas pesquisas a respeito deste público 
durante a pandemia? Vejam:
 

//	Jovens	LGBT+	que	não	moravam	com	
os pais, voltaram para a convivência 
com esses familiares por conta das 
circunstâncias da pandemia. 

//	 Muitos	 jovens	 LGBT+	 se	 sentem	
sufocadas/os	por	não	poderem	expressar	
sua identidade para a família no contexto 
de distanciamento social.  

//	 	 Jovens	 LGBT+	 se	 sentem	 mais	
isoladas/os	 de	 amigos	 LGBT+	 e	 dos	
pares amorosos do que de amigos 
heterossexuais ou cisgêneros. Esses 
dados são preocupantes porque na 
maioria das vezes são os pares amorosos 
e amigos não-heterossexuais que 
compõem a rede de suporte social dessa 
população.

//	 Problemas	 de	 saúde	 mental	 durante	
o distanciamento social são a maior 
preocupação dos indivíduos LGBT+, 
seguida	 por	 dificuldade	 de	 adequação	
às novas regras de convívio social e 

solidão. Problemas no convívio familiar 
e falta de dinheiro e de trabalho também 
são	identificados	como	dificuldade	para	
grande parte desse grupo.

//	 Embora	 fosse	 esperada	 uma	
diminuição dos índices de assassinatos 
durante o distanciamento social, 
isso não aconteceu com mulheres 
transexuais e travestis no período 
inicial da pandemia. O aumento no 
Brasil foi de 39% no primeiro semestre 
de 2020, quando comparado ao mesmo 
período do ano de 2019, envolvendo 
principalmente as trabalhadoras sexuais 
que continuam trabalhando nas ruas 
para sua subsistência.  

Gostou de saber mais sobre esse tema? 
Legal! Mas antes de divulgar esses dados 
em outros lugares, se lembre de ler os 
trabalhos originais pra entender em que 
contextos essas pesquisas foram feitas, 
tudo bem? Não vamos correr o risco de 
espalhar fake news!

Nessa pesquisa participaram 926 jovens 
LGBT+. Pra saber mais, acesse o link: 
https://lgbtemisolamento.files.wordpress.
com/2020/06/redes-de-apoio-social-e-
sac3bade-psicolc3b3gica-em-jovens-lgbt-
durante-a-pandemia-de-covid-19-fim.pdf

Já nessa pesquisa participaram mais de 
10.000 pessoas! E ela foi conduzida pelo 
coletivo #VoteLGBT. Pra saber mais, acesse: 
https://www.votelgbt.org/pesquisas	

Esses são dados da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais. Pra saber mais, 
acesse: https://antrabrasil.files.wordpress.
com/2020/06/boletim-3-2020-assassinatos-
antra.pdf
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Como reconhecer se você está sofrendo 
violência, discriminação e preconceito?

//	 Ser	 alvo	 de	 xingamentos,	 ofensas,	
chantagens e ameaças devido à 
orientação sexual ou identidade de 
gênero

//	 Tapas,	 empurrões,	 chutes,	 socos,	
cuspes e etc

//	 Forçar	 qualquer	 atividade	 sexual	
usando a orientação sexual ou identidade 
de	gênero	como	justificativa	

//	Proibir	ou	censurar	demonstrações	de	
carinho	entre	parceiras/os

//	 Proibir	 que	 alguém	 frequente	 ou	
acesse serviços públicos ou privados por 
conta da identidade ou orientação

//	Desrespeitar	o	nome	social	da	pessoa	

 Estratégias

//	Identificar	situações	que	desencadeiam	
a agressão

//	 Manter	 algum	 tipo	 de	 contato	 com	
pessoas	que	fazem	você	se	sentir	aceita/o	
e	segura/o

//	 Combinar	 com	 algum	 conhecido	
uma forma de entrar em contato em 
situações de emergência dentro de casa, 
e planejarem juntos se existe algum 
outro	lugar	que	você	pode	ficar	por	um	
tempo

//	Serviços	de	atendimento	psicológico	e	
de garantia de direitos online

Serviços

Preconceito ou violência devido à orientação sexual e identidade de gênero é possível ligar 
para o Disque 100. Esse é um serviço nacional, gratuito e com funcionamento 24h. Recebe 

denúncias e realiza orientações em situações de violações de direitos humanos. 

Se a violência estiver acontecendo no momento (por exemplo: sofrer agressão física de 
membro da família ou negarem atendimento em saúde) é possível acionar o número da 

polícia civil, que é o 190.

Ministério Público Federal	 (MPF)	A	 denúncia	 pode	 ser	 feita	 no	 site	www.mpf.	mp.br.	Os	
endereços das unidades físicas dos estados também podem ser encontrados neste site.

É possível também registrar Boletim de Ocorrência. Em alguns Estados esse registo pode ser 
feito	de	forma	Online.	Verifique	no	site	da	Polícia	Civil	da	sua	região	se	este	formato	online	

está disponível

Lembre-se que a Transfobia e a LGBTfobia agora é crime! Denunciar e buscar proteção é um 
Direito de todas as pessoas! 
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As famílias podem ser uma importante fonte de apoio, mas nem sempre isso vai acontecer.

Nesse	 contexto	 de	 pandemia	 pelo	 novo	 Coronavírus,	 os	 conflitos	 familiares	 podem	
aumentar, resultando inclusive em situações de violência entre os membros da família. As 
formas de violência nesse caso podem ser explícitas ou sutis. Muitas famílias, em função 
da	cultura	cisheteronormativa	que	vivemos,	apresentam	dificuldade	de	apoiar	e	acolher	
de forma efetiva seu ente querido LGBT+. Em muitos casos, essas pessoas, experimentam 
rejeição	por	conta	da	sua	não-hetero/cisgeneridade	por	parte	de	seus	familiares.	

No entanto, esconder a orientação sexual ou identidade de gênero pode aumentar os 
sentimentos de solidão e desesperança, por isso é importante seguir mantendo algum 
tipo de contato com quem lhe faz bem!

Amigas/os	 e	 outras	 pessoas	 podem	 ser	 protetivas	 e	 afetivas	 nestes	 casos. Ter a 
oportunidade de se relacionar com outras pessoas e expressar questões relacionadas 
à sua orientação sexual e identidade de gênero é importante para a saúde mental. Por 
isso, é interessante ampliar sua rede de apoio - mesmo que seja virtualmente!

O ideal seria que as relações intrafamiliares fossem mais inclusivas e acolhedoras, mas 
quando isso não ocorre existem estratégias para ajudar a lidar com a situação:

//	Se	houver	possibilidade	de	acesso	à	 internet,	utilizar	aplicativos	de	redes	
sociais para manter contato com os amigos poderá auxiliar no seu bem-estar 
e manutenção dos vínculos.

//	Assistir	vídeos	na	internet	de	pessoas	que	abordam	conteúdos	ou	demonstrem	
respeitar a diversidade sexual e de gênero. É importante para que você saiba 
que existem pessoas que agem de maneira mais acolhedora com as diferenças. 
Você	não	está	sozinha/o!\

//	 Lembre-se,	 o	 julgamento	 e	 as	 opiniões	 de	 algumas	 pessoas	 são	 só	
pensamentos,	 não	 significam	que	 aquilo	 seja	 verdade.	Quem	age	 de	 forma	
preconceituosa na maioria das vezes não compreende bem o quão diversas 
podem ser as sexualidades e gêneros. 

//	 O	 distanciamento	 social	 é	 temporário	 e	 irá	 passar,	 está	 situação	 não	
necessariamente se manterá para sempre.

Relações com a família
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Fique atenta/o!

A	população	LGBT+	enfrenta	uma	trajetória	cheia	de	particularidades	e	desafios	que	
devem ser considerados para melhorar o acesso e as oportunidades no mercado de 
trabalho. 

Trabalho em tempos de COVID-19

O trabalho como uma estratégia para produzir meios de sustento repercute na saúde e na 
qualidade de vida de cada indivíduo. Mudanças no contexto econômico, social e político 
como	as	geradas	no	cenário	atual,	modificam	a	estrutura	produtiva	e	o	mercado	de	trabalho.	
O aumento de pessoas trabalhando na informalidade, os altos níveis de desemprego, a 
incerteza	e	a	dificuldade	na	inserção	laboral	acentuam	a	histórica	desigualdade	enfrentada	
pela população LGBT+ na procura e permanência de um emprego. 

Quando discriminada no mundo do trabalho, a população LGBT+ sofre com diferentes 
barreiras para acessar ou permanecer nas instituições formais e informais do mercado. 
Nesse aspecto, o preconceito também pode ser um fator de risco para o desemprego e um 
limitador para o desenvolvimento de carreira. Para essas situações, algumas estratégias 
podem ser pensadas.

O que posso fazer? 

//	 Atividades	 que	 contribuam	 para	 o	 seu	 autoconhecimento.	 É	 fundamental 
conhecer suas competências e saber quando, onde e como agir com elas!

//	 Propor	 atividades	 que	 estejam	 alinhadas	 com	 seus	 valores	 e	 propósitos	 de	
carreira;

//		Investigar	o	mercado	de	trabalho	e	compreender	suas	demandas	atuais;

//		Promover	ações	colaborativas	e	em	rede;

//	 	Buscar	apoio	e	orientação	de	carreira	e	 informações	 sobre	 seus	direitos	em	
ONGs e em serviços especializados;

//	 	 Buscar	 novas	 formas	 de	 trabalho	 que	 possam	 ser	 potencializadas	 com	 suas	
competências;

//		Se	está	em	um	emprego	formal,	recorra	aos	seus	gestores,	ao	setor	de	Recursos	
Humanos ou à ouvidoria de sua empresa caso esteja sofrendo algum tipo de 
discriminação	e/ou	violação	dos	seus	direitos.	Vale	lembrar	que	desde	2019,	por	
decisão	do	STF,	a	discriminação	por	homo/transfobia	é	proibida!

O que evitar?
//		Investimentos	de	risco;

//		Propor	negócios	sem	uma	análise	adequada	de	mercado	e	sem	a	orientação	de	
pessoas com conhecimentos do mercado, 

//		Atividades	que	requeiram	contato	físico.
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Ao pensarmos no contexto de trabalho para pessoas LGBT+ em tempos 
de pandemia é importante lembrarmos que membros da comunidade, 
especialmente	 algumas	 travestis	 e	 mulheres	 trans	 são	 trabalhadores/as	
sexuais. Contudo, entendemos que esse fato precisa ser encarado de forma 
crítica para não partirmos da ideia de que essa é necessariamente uma opção, 
pois	em	alguns	casos,	os	motivos	que	levam	a	tal	situação	são	as	dificuldades	
de acesso à educação e emprego que essas pessoas enfrentam. Por isso 
reiteramos a importância de constantes investimentos para superação das 
barreiras estruturais que são postas para esses grupos.

Independente das considerações a serem feitas acerca dessa questão, que são 
muitas, apresentamos a seguir alguns pontos que podem ajudar a pensar em 
estratégias que contribuam para redução de riscos e danos quando se fala em 
trabalho sexual em tempos de pandemia. Esses pontos foram elaborados a 
partir de adaptações das recomendações mais gerais para que cada indivíduo 
possa	verificar	se	são	úteis	na	sua	realidade:

E QUANDO O SEXO É A PRINCIPAL FONTE DE RENDA?

//	 	 Há possibilidades de trabalhar de forma online? É possível - tendo 
acesso	à	internet,	ambiente	mais	privado	e	computador/notebook	-	trabalhar	
remotamente. Há sites de postagem remunerada de conteúdos como fotos 
e vídeos. Também há outras possibilidades de remuneração dos serviços 
sexuais,	 mediante	 plataformas	 que	 permitem	 shows	 online	 e	 salas	 de	
conversas, por exemplo.

//	 	Caso	não	haja	recursos	para	as	possibilidades	de	trabalho	online,	 talvez	
possa ser possível investir nesses dispositivos de forma compartilhada com 
pessoas	de	sua	confiança	e	colegas	de	trabalho,	possibilitando	revezamento	
por turnos ou dias da semana, por exemplo – assim todas conseguem 
trabalhar e manter sua renda.

//		Em	casos	de	dificuldades	financeiras	e	emocionais,	acione	sua	rede	de	apoio	
(amigas, colegas, familiares). Você não precisa passar por isso sozinha/o!

//		Não	esqueça	de	buscar	ONGs	da	sua	região,	elas	podem	auxiliar	com	novas	
ideias	e/ou	recursos	materiais.

//		Em	caso	de	qualquer	sintoma	de	COVID-19	busque	entrar	em	contato	com	
os serviços de saúde de sua região.
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Sexualidades em tempos de 
pandemia

É um momento complexo, vamos admitir, 
ainda mais para as pessoas sexualmente 
ativas. Dizemos isso por considerar que 
a prática sexual não é uma realidade ou 
desejo de todas as pessoas (há pessoas 
que	 se	 identificam	 com	 o	 espectro	 da	
assexualidade), portanto nem todos 
estão sentindo sua falta, por exemplo. 
Toda a prática sexual é optativa e exige 
total consentimento  das  pessoas 
envolvidas   (aqui entram as pessoas que 
estão diretamente praticando, ou estão 
indiretamente, como, por exemplo, 
olhando o ato sexual). 

Toda a prática sexual deve ter total 

Consentimento	entre	TODAS/OS	envolvidos!	
Do	 contrário	 pode	 configurar	 uma	
violação de Direitos e até mesmo um 
crime. 

Consentimento é um acordo consciente 
e voluntário entre pessoas para se 
envolver em alguma atividade sexual. 
A falta da palavra “não” ou qualquer 
forma de resistência não é o mesmo que 
consentimento, ok?
Na dúvida pergunte: você também está 
afim?	 Atenção,	 ainda	 que	 a	 resposta	
seja sim, em alguns casos não há 
consentimento. Como no caso de 
menores de 14 anos, por exemplo.

Lembre-se:	 Devemos,	 como	 adultas/
os, sempre tentar evitar que crianças, 
mesmo pequenas, sejam expostas de 
qualquer forma a nossas práticas sexuais.

SEXO BOM É AQUELE 
QUE TODAS AS PESSOAS 

ESTÃO AFIM!

Dentro da sexualidade, observa-se que casais monogâmicos ou não monogâmicos, estão 
enfrentando consequências em sua prática e frequência sexual. Há relatos de quedas 
do desejo e consequentemente da frequência sexual, bem como há relatos de aumento. 
Observa-se	novas	práticas	sendo	adotadas	como	formas	de	dar	vazão	ao	desejo	e	diversificar	
a sexualidade do casal. Caso esteja em uma relação não monogâmica, possivelmente neste 
momento não possa vivenciar extensivamente essa opção, por motivos de segurança – 
isso talvez demande um reajuste nas combinações da relação.

Para	quem	vive	com	parceira/o,	a	maior	recomendação	é	que	se	caso	um	dos	dois	apresente	
sintomas de COVID-19, que se possa evitar o máximo possível de contato, mesmo dentro 
de casa. E claro, buscar acompanhamento de saúde.
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E as dificuldades que as/os solteiras/os estão vivenciando?

 A saúde sexual é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos 
pilares da qualidade de vida, ela proporciona prazer e possibilidade de conexão com o outro 
e consigo. Dentro do campo da sexualidade não há certos e errados, obrigatoriedades, há 
apenas o consentimento e o desejo de todos os envolvidos. Vamos juntos quebrar os tabus 
que ainda existem? Obviamente, a sexualidade é vivida de diversas formas, uma delas é a 
masturbação. Já pensou em se masturbar nesse período? É uma das formas mais seguras: 
sem COVID-19 e infecções sexualmente transmissíveis (além de garantia de satisfação). 

Muitas pessoas estão optando nesse momento, também, por utilizar aplicativos de 
relacionamentos (como Tinder, Happen, Grindr). Conhecer pessoas novas é ótimo, 
a paquera é uma forma de expressar a sua sexualidade! Com o distanciamento social, 
contudo, é indicado que as relações se mantenham somente virtuais, deixando os 
encontros para momentos futuros, onde a pandemia já esteja controlada.

Já ouviu falar de sexting? Talvez possa ser uma ideia interessante, expressar a sexualidade 
virtualmente. Vocês podem utilizar áudios, escrita, vídeos e fotos. Lembre-se (caso deseje 
manter privado o material enviado) de reforçar cuidados de segurança em relação à 
exposição de fotos ou vídeos, pois infelizmente a internet facilita o risco de qualquer 
pessoa	ter	conteúdos	privados	vazados.	Confiança	acaba	sendo	uma	questão	central,	até	
para relacionamentos online.

Observe: 

//	 Se	 alguém	 teve	 contato	 íntimo	 com	 uma	 pessoa	 que	 está	 com	 suspeita	 ou	
confirmação	de	COVID-19,	o	recomendado	é	se	isolar	e	observar	o	surgimento	de	
possíveis sintomas - durante aproximadamente 15 dias.

//	 Já	para	aqueles	que	 tiveram	contato	 íntimo	 recente	e	descobriram	que	estão	
contaminados pelo vírus, é imprescindível avisar seu parceiro sexual para que 
fique	atento	a	sua	própria	saúde,	considerando	o	risco	de	transmissão.		

//		Caso	uma	das	situações	acima	aconteça	siga	as	recomendações	dos	serviços	de	
saúde da sua região.

Lembre-se: Nesse período, envolver-se e relacionar-se com pessoas desconhecidas ou que 
não estão passando a quarentena juntas, apresenta riscos de contaminação por COVID-19!
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Atenção especializada e orientações acerca dos seus direitos 
frente aos serviços de saúde mental

Existem diversos serviços de saúde gratuitos que oferecem atendimento e acolhimento 
especializado	 às	 pessoas	 autoidentificadas	 como	 LGBT+.	 Abaixo	 seguem	 algumas	
informações que podem ser úteis, tanto para os cuidados envolvidos na busca de 
atendimento, quanto na garantia dos direitos humanos.

Quando devo procurar escuta psicológica? Qualquer indivíduo, ao experimentar 
sofrimento psíquico, pode contar com auxílio psicológico. A busca é, usualmente, 
espontânea diante de prejuízos e desconfortos nas diferentes áreas da vida, tanto 
individual, quanto social. O objetivo de um atendimento psicológico é o de possibilitar a 
recuperação	e	a	construção	de	recursos	frente	aos	desafios	da	vida.		

É necessário que o serviço psicológico que eu procure seja especializado em sexualidade 
e/ou gênero?	 É	 esperado	 que	 toda/o	 psicóloga/o	 tenha	 uma	 postura	 ética	 a	 qualquer	
pessoa	que	procure	atendimento.	No	entanto,	existem	inúmeros	relatos	de	usuárias/os	
que	foram	mal	tratadas/os	em	serviços	de	saúde	em	função	da	sua	orientação	sexual	e/
ou de sua identidade de gênero. A existência de serviços destinados à população LGBT+ 
diz mais respeito à garantia de acolhimento com respeito e sem preconceito, do que à 
necessidade de uma intervenção especializada. Afinal, sexualidades e gêneros diversos 
não são indicativos de adoecimento psíquico.  

Aqui, apresenta-se um serviço na área de saúde mental que tem como sustentação a 
construção de um espaço ético de escuta e de intervenção no sofrimento advindo das 
questões LGBT+.

Importante! A Política Nacional de Saúde Integral LGBT+ garante o direito ao atendimento 
humanizado e de qualidade no SUS, que compreenda o ser humano de forma integral, 
tanto na rede de atenção básica como nos serviços especializados. Peguemos como 
exemplo as pessoas T (trans, travestis), que com essa ampliação aos serviços de saúde do 
SUS, têm assegurado o respeito ao nome social. Essa política propõe o enfrentamento à 
discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.

Grupo de Acolhimento e Escuta LGBTQI+

Procure serviços similares em sua região!

//	 	 O	 que	 é?	 —	 É	 uma	 iniciativa	 do	 Laboratório	 de	
Sexualidade, Gênero e Psicanálise, em parceria com o 
Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(SAPP/PUCRS)	 e	 com	o	 grupo	de	pesquisa	 do	Programa	
de Pós-graduação em Psicologia da PUCRS: Preconceito, 
Vulnerabilidade e Processos Psicossociais. Tem o intuito de 
acolher e promover um espaço seguro de escuta e de troca 
para indivíduos em situação de sofrimento decorrente 
de	 sua	 sexualidade	 e/ou	 identidade	 de	 gênero,	 sempre	
levando em conta os seus diversos atravessamentos e sua 
complexidade individual e social. 

//		O	que	sustenta	o	Grupo?	O	entendimento	de	que	existem	
múltiplas formas do exercício da sexualidade e do gênero 
e que essa organização singular não tem relação com um 
quadro psicopatológico. 

//		Onde	encontro	informações?	No	SAPP	-	(51)	3320.3561	
ou sapp@pucrs.br.

http://www.pucrs.br/blog/pucrs-tem-grupo-de-escuta-
sobre-sexualidade-e-genero-para-a-comunidade-lgbtqi/

Serviço específico de Porto Alegre
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Perguntas e Respostas 

Quais	estratégias	são	necessárias	para	se	proteger	da	COVID-19?	Se	você	não	puder	ficar	
em	casa,	as	estratégias	são	simples	e	eficazes:	não	compartilhe	objetos	de	uso	pessoal,	
higienize as mãos com frequência, utilize álcool em gel e máscara de proteção – protegendo 
necessariamente a boca e o nariz.

Você já pensou que seus hábitos podem agravar ou atenuar a contaminação pela COVID-19? 
Pesquisas comprovam que fazer uso de tabaco e maconha pode aumentar o risco de 
complicações pela COVID-19, devido ao fato das vias respiratórias serem diretamente 
afetadas pelo vírus.

Como anda sua saúde mental, já parou para pensar nisso? O isolamento faz com 
que muitas pessoas se sintam sozinhas, e por vezes, excluídas. Mas você não está só! 
Adote novas estratégias que permitam proximidade com amigos e familiares durante 
o período de isolamento, evitando colocar-se em risco através de reuniões e saídas que 
não correspondam às atividades essenciais. Por isso é importante contar com uma rede 
de apoio, procurando manter contato, mesmo que virtual, com pessoas próximas e 
confiáveis.	

Como posso encontrar serviços na minha região? Informe-se nas redes de saúde do seu 
território e nos serviços de saúde especializados nas Universidades de sua região. 

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/04/10/fumar-maconha-aumenta-o-risco-
de-complicacoes-do-coronavirus
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Como saber se eu estou sendo bem atendido?

 Tomando como parâmetro a Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, 
qualquer atendimento em saúde deve compreender o ser humano nas dimensões 
biopsicossocial.	 É	 essencial	 que	 você	 possa	 identificar	 se	 está	 sendo	 bem	 atendida/o	
e, para isso, atente-se aos seguintes aspectos que devem estar presentes na prática de 
qualquer	profissional:	

//		Não	assumir,	de	antemão,	a	cisheterossexualidade	do	sujeito;	

//		Utilizar	linguagem	inclusiva	e	não	patologizante	do	ponto	de	vista	do	gênero	e	
da orientação sexual;

//		Não	referir-se	à	orientação	sexual	e/ou	identidade	de	gênero	como	uma	opção,	
escolha, ou estilo de vida alternativo; 

//		Não	inquirir	ou	procurar	indagar	sobre	as	razões	por	que	a	pessoa	é	LGBT+;	

//		Evitar	assumir	e/ou	fazer	afirmações	baseadas	em	estereótipos	comuns	sobre	
expressões de gênero;

Caso	 isso	 aconteça	 com	 você,	 uma	 possibilidade	 é	 dialogar	 com	 o	 profissional	 e	 o	
serviço,	para	maior	qualidade	do	seu	atendimento	e	aperfeiçoamento	dos	profissionais.	
Independentemente disso, em casos de violência, denuncie! 

//		Ouvidoria	do	SUS:	Disque	Saúde	136.

//		Disque-Denúncia	181

Compartilhe essa cartilha para que ela seja um instru-
mento de aprendizado para a população. Disseminar 

conhecimento ajuda a combater o preconceito!
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