ORIENTAÇÕES GERAIS
CURSO: “ATENÇÃO À SAÚDE LGBT NA ATENÇÃO BÁSICA: A PORTA DE
ENTRADA PARA A EFETIVAÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE”

OBJETIVO
Capacitar profissionais do SUS
que atuam na atenção básica
para que realizem suas ações de
cuidado, promoção e prevenção
da
população
LGBT
com
qualidade, de forma equânime,
garantindo a essa população
acesso à saúde integral.

CARGA HORÁRIA
As atividades serão desenvolvidas
entre os meses de maio e agosto
de 2017 totalizando 80 horas.

PÚBLICO ALVO
Este curso é destinado aos
profissionais do SUS que atuam
na Atenção Básica no município
de Bayeux-PB.

CERTIFICAÇÃO
Os cursistas que realizarem as
atividades propostas nos 3
módulos,
participarem
dos
encontros
presenciais,
entregando sua proposta de ação
para implantação na sua Unidade
Básica de Saúde, receberão o
Certificado de Conclusão do
Curso emitido pela Universidade
Federal da Paraíba por meio do
Núcleo de Estudos em Saúde
Coletiva.
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METODOLOGIA DO CURSO
O curso “Atenção à saúde LGBT na Atenção Básica: a porta de entrada para a
efetivação da equidade em saúde” é uma capacitação semipresencial1 na forma
de extensão universitária.
Na modalidade de Educação à Distância, acompanhado por tutoria, por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) localizado no endereço:
http://nesp.unb.br/ead/
Nos encontros presenciais, os conteúdos vistos no AVA serão problematizados
dando subsídios aos alunos para o atendimento humanizado da população LGBT.
Cada módulo apresenta a seguinte sequência didática:
1) Leitura dos textos do módulo;
2) Realização do exercício objetivo baseado nos textos do módulo;
3) Apreciação do vídeo proposto para o módulo;
4) Participação qualificada no Fórum de conteúdo do módulo;
5) Participação no Fórum “Pensando em ações que auxiliem na prevenção
de situações de preconceito e discriminação no âmbito do serviço. ”

CONTEÚDO
O conteúdo do curso foi distribuído em quatro módulos que abordam as
temáticas:
Módulo 1
• Ambientação
Módulo 2
• Política Nacional de Saúde Integral LGBT
• A saúde e seus determinantes sociais
• Atendimento no Sistema Único de Saúde
• Saúde integral
• Marco legal no contexto do estado da Paraíba
Módulo 3
• Sexualidade, orientação sexual e identidade de gênero
• Nome social
• Preconceito e discriminação
• Violências à população LGBT e notificação
Módulo 4
• Especificidades na saúde da população LGBT
• Como a população LGBT gostaria de ser atendida na Atenção Básica

Parte do curso é na Modalidade à Distância, porém apresenta momentos presencias.
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